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မာတိကာ

မကျးဇူးတင်လွှာ  စ

အဖေင့်အွှာစကား  ဇ

အပိုင်း ၁။
ရေေှည်အကျ ိုးပပု ပုေစ်ရမေးပမူရေးလုပ်ငန်းအတေက် 
အရကာင်းဆုံးရမေးပမူရေးနည်းစနစ်များ

နိဒါန်း      ၁

မကာင်း ေွန်မသာ ြုရစ်မွေးမွူမရးနည်းလွ်း ၂

အခန်း(၁)  မွေးမွူမရးခခံ၊ တည်မောက်ြုံစနစ်နှင့် ြစ္စည်းကိရိယာွျား ၃

 ၁.၁ မွေးမွူမရးခခံတည်မနရာနှင့် တည်မောက်ြုံအမနအထား  ၃

 ၁.၂ မွေးမွူမရးရုံ ၄

 ၁.၃ ြုရစ်မွေးမွူမရးမလှာင်အိွ်ကန်ွျား ၇

 ၁.၄ မရနှင့် အစာြုံးွျား တြ်ေင်မနရာချမခင်း ၉

 ၁.၅ ဥွျားစုမောင်းမခင်းနှင့် ထည့်စရာြုံးွျား ၁၀

 ၁.၆ မွေးမွူမရးခခံအတေင်း ထုတ်လုြ်ွှုလုြ်ငန်းအေင့်ေင့်မောင်ရွက်မခင်းနှင့် 

  ထုတ်ြိုးွှုမနရာ ၁၂

အခန်း(၂)  မွေးမွူမရးစက်ဝန်းအား စီွံခန့်ခေဲမခင်း ၁၄

 ၂.၁ မြုစုြျ ိုးမထာင်မခင်းကာလ (ဝရက်ွ ှ ၁၄ရက်သားကာလ) ၁၄

 ၂.၂ ၁၅ရက်သားွှ အရွယ်မရာက်သည်အထိ ၁၅

 ၂.၃ အရွယ်မရာက်ြုရစ်ွျားအား ဖွ်းေီးမခင်း ၁၆

 ၂.၄ သိုမလှာင်မခင်းနှင့် ကုန်မြုမြင် မြင်ေင်မခင်း ၁၇ 

 ၂.၅ ြုရစ်မွေးမွူမရးမလှာင်အိွ်ကန်အားသန့်ရှင်းမခင်းနှင့် သန့်ရှင်းမရးသုံး

  ကိရိယာွျား ၁၉

 ၂.၆ သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ကို ွထိခိုက်မစမရး လုြ်မောင်မခင်း ၂၀

အခန်း(၃)  ြုရစ်ွျားအစာမကွေးမခင်းနှင့် အာောရ ၂၂

 ၃.၁ စီးြေားမဖစ်ထုတ်လုြ်မသာ ြုရစ်စာွျား ၂၂

 ၃.၂ အစိွ်းမရာင်ရှိမသာ ေင်းသီးေင်းရွက်အစာွျား ၂၂

 ၃.၃ အိွ်တေင်းမဖစ် သီးသန့်ြုရစ်စာ မြုလုြ်မခင်း ၂၃

*



 ၃.၄ ကမစာ်မဖာက်ထားမသာ ြီမလာြီနံမြျာ့ဖတ်အစာ မဖာ်စြ်နည်း ၂၄

အခန်း (၄)   ြုရစ်ခခံအတေင်း မရာဂါကာကေယ်မရးနှင့် သန့်ရှင်းမရး ၂၆

 ၄.၁ မရာဂါခုခံနိုင်မသာ ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံ တည်မောက်မခင်း ၂၆

 ၄.၂ ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံအတေင်းသို့ မြင်ြွှရာဂါြိုး ွွှားွျားဝင်ွလာမစရန် 

  ကာကေယ်မခင်း  ၂၇

 ၄.၃ ကျန်းွာမရးစီွံခန့်ခေဲွှု အစီအစဉ် ချွှတ်ကျင့်သုံးမခင်း ၂၉

 ၄.၄ အန္တရာယ်ကင်းမြကာင်း သက်ေိုင်ရာွှမထာက်ခံချက်ရှိမသာ 

  ဓာတုြစ္စည်းွျားကိုသာ ညွှန်ြကားချက်အတိုင်း သုံးစေဲမခင်း ၃၀

အခန်း(၅) စေန့်ြစ်ြစ္စည်း စီွံခန့်ခေဲမရး ၃၂

 ၅.၁ ြုရစ်ွစင်ွျား ၃၂

 ၅.၂ အစာအကကင်းအကျန်ွျား ၃၂

 ၅.၃ အညစ်အမြကးရည်ွျား ၃၃

အခန်း(၆)  အြူချနိ်ထိန်းညှိမခင်း ၃၄

အခန်း(၇)  ွှတ်တွ်းွျားထိန်းသိွ်းမခင်း ၃၆

အခန်း(၈)  အလုြ်သွားွျား၏ ကျန်းွာမရးနှင့် လုံခခုံမရး ၄၃

အကိုးအကားွျား  ၄၇

မနာက်ေက်တေဲ(၁)  ြုရစ်ွျား၏ ဇီဝမေဒ ၄၈

အပိုင်း(၂)။ 
ပုေစ်ရမေးပမူရေးလုပ်ငန်းအား စစ်ရဆးပြင်း

အခေဲ ၁  ွိတ်ေက် နိဒါန်း ၅၆

အခေဲ ၂  စစ်မေးအကဲမဖတ်မရး ရည်ွှန်းချက်ွျား ၅၇
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အခေဲ ၃  အကဲမဖတ်စစ်မေး ှွုြုံစံ ၅၇

အခေဲ ၄  စစ်မေးမရးွမြုလုြ်ွီ ကကိုတင်မြင်ေင်ွှုွျား ၅၈

အခေဲ ၅  စစ်မေးသည့်မန့        ၅၈

အခေဲ ၆  လှည့်လည်စစ်မေးမခင်း ၅၉

အခေဲ ၇  လုြ်ငန်းခေင် စစ်မေး ေန်းစစ်ွှုြုံစံ (Checklist) ၆၀

 ၇.၁ ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံအား စစ်မေးအကဲမဖတ်မခင်း ၆၀

  က) ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံ၏ တည်မနရာ  ၆၀

  ခ) အမောက်အဦွျားနှင့် ဖေဲ့စည်းတည်မောက်ြုံွျား ၆၁

  ဂ) အသုံးမြုသည့် ြစ္စည်းကိရိယာွျား ၆၂

  ဃ) ြုရစ်မွေးမွူမရးရုံအတေင်း မလဝင်မလထေက်မကာင်းမစမခင်း ၆၂

  င) ြတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းမခင်း၊ မြုမြင်ထိန်းသိွ်းမခင်းနှင့် အဖျက်တိရစ္ဆာန်ွျား

      ရန်ွှ ကာကေယ်ထိန်းချုြ်မခင်း  ၆၂

  စ) ဝန်ထွ်းသုံး လုြ်ငန်းခေင် အမောင်အမယာင်နှင့် မနရာွျား ၆၄

 ၇.၂။ ြုရစ်မွေးမွူမရး စီွံခန့်ခေဲွှု ၆၅

 ၇.၃။ ြုရစ်ွျားအား ဖွ်းေီးမခင်းေိုင်ရာ အမလ့အထွျား ၆၆

 ၇.၄။ ထုတ်ြိုးမခင်းနှင့် တံေိြ်ကြ်မခင်း ၆၆

 ၇.၅။ ြုရစ်ထုတ်ကုန်ွျားအား သိုမလှာင်မခင်းနှင့် သယ်ယူြို့မောင်မခင်း ၆၇

 ၇.၆။ ွှတ်တွ်းထားရှိမခင်း ၆၈

 ၇.၇။ ဝန်ထွ်း မလ့ကျင့်မရး ၆၉

အခေဲ ၈။  အွှား မြင်ေင်မခင်းနှင့် ြစ္စည်းမြန်သိွ်းမခင်းေိုင်ရာ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းွျား ၆၉

အခေဲ ၉။  စစ်မေးမခင်း နိဂုံးချုြ် အစည်းအမဝး ၇၀

မနာက်ေက်တေဲ (၁)။ ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံ စစ်မေးမခင်းေိုင်ရာ လုြ်ငန်းစီးေင်းွှု ြုံစံမြဇယား ၇၂

မနာက်ေက်တေဲ (၂)။ ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံအား အကဲမဖတ်မရးေိုင်ရာ ေန်းစစ်ွှုမဖာင်ြုံစံ 

             (Checklist) ၇၄
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ရကျးဇူးတင်လွှာ

ဤစာအုြ်ကို Khon Kaen တက္ကသိုလ်၊ ကိွိလမေဒဌာန၏ ြါမွာက္ခတစ်ဦးမဖစ်သူ  Dr Yupa Hanboonsong နှင့် 

ကုလသွဂ္ဂ စားနြ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ြျ ိုးမရးအဖေဲ့(FAO)ွှ  စီနီယာသစ်မတာ အရာရှိမောင်းမဖစ်သူ သစ်မတာနှင့် 

သဘာဝအရင်းအမွစ်ေိုင်ရာ အကကံမြးြညာရှင် Patrick Durst တို့ွှ မရးသားမြုစုြါသည်။

Dr Hanboonsong နှင့် လုြ်မဖာ်ကိုင်ဖက်ြုဂ္ဂိုလ်ွျား၏ အမမွာ်အမွင်ရှိမသာ ဦးမောင်ွှုမအာက်တေင် Khon Kaen 

တက္ကသိုလ်အမနမဖင့် အစာအာောရအတေက် အမထာက်အကူမြုနိုင်ွည့် အင်းေက်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်း 

တိုးတက်ဖေံ့ဖဖိုးလာမစရန် စတင်လုြ်မောင်နိုင်ခဲ့သည့်အမြင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ လာအိုမြည်သူ့သွ္မတနိုင်ငံ အြါအဝင် 

အမခားမသာနိုင်ငံွျားစောတို့ွှ အင်းေက်မွေးမွူသူွျားအတေက် ထိမရာက်မသာ ဝန်မောင်ွှု လုြ်ငန်းွျားကိုလည်း 

လေန်ခဲ့မသာေယ်စုနှစ် ၂စုမလာက်ကစတင်၍ တိုးချဲ့လုြ်မောင် မြးလျက်ရှိြါသည်။ Khon Kaen တက္ကသိုလ်၏ 

မရှ့မောင်လွ်းမြွှုနှင့် ြံ့ြိုးွှုမအာက်တေင် ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းွှာ ထိုင်းနိုင်ငံ အမရှ့မမွာက်ြိုင်း၌ 

အထူးကျယ်မြန့်လာခဲ့ြါသည်။ တိုးတက်ွှုအမနအားမဖင့် ၁၉၉၀ခုနှစ် အမစာြိုင်း၌ အင်းေက်ွျားကို စနစ်တကျ 

မွေးမွူသည့်လုြ်ငန်းွျား ွရှိခဲ့မသာ်လည်း ယမန့လက်ရှိ ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းအား ထိမရာက်စော လုြ်ကိုင် 

မောင်ရွက်မနမသာ ြုရစ်မွေးမွူသူမြါင်း ၂၀၀၀၀ မကျာ်ခန့်ရှိမနဖြီမဖစ်ြါသည်။ ြုရစ်မွေးမွူမရးကို ြိုွိုမရရှည် 

အကျ ိုးမြုမအာင်လုြ်မောင်နိုင်ွည့် မွေးမွူမရးနည်းလွ်းွျားကိုလည်း မလ့လာသိရှိဖြီးမဖစ်ြါသည်။ 

ထိုမြကာင့် FAO အာရှနှင့် ြစိဖိတ်မဒသေိုင်ရာရုံးခန်းနှင့် Khon Kaen တက္ကသိုလ်တို့ ြူးမြါင်းကာ 

ြုရစ်မွေးမွူမရးအတေက် လက်မတေ့ကျမသာ အသိြညာေေုသုတွျားနှင့် အမတေ့အကကုံွျားကို စုစည်း၍ 

ယခုစာအုြ်ကို မရးသားမြုစုခဲ့ြါသည်။ ဤစာအုြ်သည် ြုရစ်မွေးမွူသူွျားအတေက် လက်မတေ့ကျမသာ 

လွ်းညွှန်ွှုွျားကို မြးနိုင်မစရန် ရည်ရွယ်သည့်အမြင် ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်း တိုးတက်ဖေံ့ဖဖိုးလာွှုအတေက် 

အကကံမကာင်းွျားမြးနိုင်ရန်လည်း ရည်ရွယ်ထားြါသည်။ ထို့အမြင် ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းခေင်ွျားကို 

ကကီးြကြ်စစ်မေးသူွျားအမနနှင့် စနစ်ကျမသာ စံနှုန်းွျားမဖင့်လုြ်ငန်းကို ြကည့်ရှုအကဲမဖတ်နိုင်မစရန် 

ရည်ရွယ်သည့်အမြင် အစားအစာ လုံခခုံစိတ်ချွှုရှိမစမရးနှင့် မရရှည်အကျ ိုးမြုမရးအတေက်လည်း အားမဖည့် 

ကူညီမြးနိုင်မစရန် မဖစ်ြါသည်။ ဤစာအုြ်ကို မရးသားမြုစုရန်အတေက် စာမရးသူွျားသည် ြုံစံွျ ိုးစုံမသာ 

ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းွျားကို သေားမရာက်မလ့လာ၍ ထိုလုြ်ငန်းွျားတေင် ကကုံမတေ့ခဲ့ရမသာ စိန်မခါ်ွှုွျား၊ 

လုြ်ငန်းခေင်နှင့် စီွံခန့်ခေဲွှုေိုင်ရာ အားနည်းချက်ွျားကို မလ့လာ၍ အမကာင်းေုံးမသာ မွေးမွူမရးအမလ့အထ 

ွျားကို အတည်မြုခဲ့ြါသည်။ ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းအတေက် လိုအြ်မသာ ညွှန်ြကားချက်ွျားနှင့် နည်းစနစ်ွျားကို 

တရားဝင်အတည်မြုနိုင်မစရန် အမသးစိတ် စွ်းသြ်မလ့လာွှုွျားကို ထိုင်းနိုင်ငံ အမရှ့မမွာက်ြိုင်းတခေင်ရှိ 

ထိြ်တန်းြုရစ်မွေးမွူသူွျားနှင့် ြူးမြါင်းကာမောင်ရွက်ခဲ့ြကြါသည်။ အင်းေက်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းွျားကို 

အရည်အမသေး မစာင့်ြကည့်ထိန်းချုြ်မခင်းနှင့် ြညာမြးြံ့ြိုး ဝန်မောင်ွှုွျားမြးရာတေင် လက်ရှိ ကောေချက်ွျားကို 

မဖာ်ထုတ်အတည်မြုနိုင်ရန် စိုက်ြျ ိုးမရးေိုင်ရာ အေင့်မွင့်အရာရှိွျားနှင့် တိုင်ြင် မေေးမနေးခဲ့ြကြါသည်။

ဤစာအုြ်မဖစ်မမွာက်မရးအတေက်  Khon Kaen တက္ကသိုလ်၏ ကိွိလမေဒဌာနွှ လက်မထာက်ြါမွာက္ခမဖစ်သူ 
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Dr Tasanee Jamjanya က နည်းြညာေိုင်ရာ မြန်လည်စစ်မေးမခင်းနှင့် စာွူြကွ်းွျားအမြါ် ွှတ်ချက်ွျား 

မြးမခင်းကို မြုလုြ်မြးခဲ့သည့်အမြင်  နယူးဇီလန်ရှိ ANZ ဘဏ်၏ စိုက်ြျ ိုးစီးြေားမရးကဏ္ဍ ွ န်မနဂျာမောင်းမဖစ်သူ 

Mr Peter Martin ကလည်း ဤမွေးမွူမရးလက်စေဲစာအုြ်ကို စီးြေားမရး ရှုမထာင့်ွှြကည့်ကာ ွှတ်ချက်ွျား၊ 

အဖိုးတန်သုံးသြ်ချက်ွျားကို မြးခဲ့ြါသည်။

ြုရစ်မွေးမွူမရးနှင့် သက်ေိုင်မသာ အမထာက်အကူမြုြစ္စည်းွျားနှင့် သားမဖာက်မွေးမွူမရးအတေက် လိုအြ်မသာ 

ြလစ်စတစ်ြုံးွျား၏ ဓာတ်ြုံွျားကို Lallalit Agri Foods, Co., Ltd. ွှ Ms Lallalit Sukontarattanasook က 

ြံ့ြိုးကူညီမြးထားြါသည်။ Khon Kaen ဖွို့ Ban Bansantho မဒသွှ ကိုယ်တိုင်ြုရစ်မွေးမွူသူတစ်ဦးမဖစ်သည့်  

Mr Piboon Kammumart ွှလည်း ြုရစ်မွေးမွူမရးနှင့် သားမဖာက်မရးေိုင်ရာ လုြ်ငန်းွျားအတေက် 

အလေန်အသုံးဝင်မသာ လက်မတေ့အချက်အလက်ွျားကို အမသးစိတ် မြးအြ်ကူညီခဲ့ြါသည်။

စာအုြ်ွထုတ်မဝွီ ဖတ်ရှုအကကံဉာဏ်မြးမခင်းနှင့် ထုတ်မဝွှုေိုင်ရာ လုြ်ငန်းွျားကို ြူးမြါင်းမောင်ရွက်မြးမခင်း

ွျားအတေက်  Kenichi Shono၊ Giulia Muir နှင့် Illias Animon တို့အား မကျးဇူးတင်ရှိြါသည်။ တည်းမဖတ်မခင်း 

ေိုင်ရာအတေက် Robin Leslie ကလုြ်မောင်၍ ဂရြ်ဖစ်ဒီဇိုင်းွျားအတေက် Lucia De Canio က တာဝန်ယူထား 

ြါသည်။

FAO ရုံးချုြ်ရှိ သစ်မတာထုတ်ကုန်နှင့် စာရင်းအင်းဌာန၏ နည်းြညာေိုင်ရာနှင့် မငေမြကးေိုင်ရာ ြံ့ြိုးွှုွျားအတေက် 

လည်း အလေန်မကျးဇူးတင်ရှိမြကာင်း ွှတ်တွ်းတင်လိုြါသည်။
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အဖေင့်အမှာစကား

“မမခမမခာက်မချာင်းရှိမသာ မွေးမွူမရးတိရစ္ဆာန်ွျား တမဖစ်လဲ စားသုံးနိုင်မသာ အင်းေက်ွျားကို ထိုင်းနိုင်ငံတေင် 

မွေးမွူမခင်း၊ စုမောင်းမခင်းနှင့် မေးကေက်တင်မရာင်းချမခင်း” စာအုြ်နှင့် “လူတို့အတေက် အာောရနှင့် မွေးမွူမရး 

အစာအတေက် အလားအလာမကာင်းသည့် စားသုံးနိုင်မသာ အင်းေက်ွျား” စာအုြ်တို့ကို ၂၀၁၃ခုနှစ်တေင် FAO ွှ 

ြုံနှိြ်ထုတ်မဝခဲ့ြါသည်။ ထိုစာအုြ်နှစ်အုြ်ကို ထုတ်မဝမခင်း၏ အကျ ိုးရလဒ်ွှာ စားသုံးနိုင်မသာအင်းေက် 

မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းသည် ယမန့တိုးတက်လာမသာ ကွ္ဘာ့လူဦးမရွျားစောအတေက် လိုအြ်လျက်ရှိမသာ 

အစားအစာနှင့် အာောရတို့ကို မဖည့်တင်းမြးနိုင်ရန် ွျားစောအကူအညီမြးနိုင်မြကာင်းကို နိုင်ငံတကာသတင်း 

ွီဒီယာွျားက အကျယ်တဝင့်မဖာ်မြခဲ့မခင်း မဖစ်ြါသည်။ အမမခအမနမြးြါက စားသုံးနိုင်မသာ အင်းေက်ွျားသည် 

က ္ွဘာ့စားနြ်ရိက္ခာဖူလုံမရးအတေက် အမထာက်အြံ့မြးနိုင်မသာ “အနာဂတ်၏ အာောရ” မဖစ်သည်ေု စာမရးသူ 

ွျားက စာအုြ်တေင်မရးသားအကကံမြုခဲ့ရာ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းွျား၏ အထူးအာရုံစိုက်ွှုကိုရရှိခဲ့ဖြီး၊ 

ထိုအကကံမြုချက်နှင့် ြတ်သက်၍ ကွ္ဘာအနှံ့ရှိ ြညာရှင်ွျား မေေးမနေးတိုင်ြင်ခဲ့ြကြါသည်။ ထို့အမြင် အင်းေက် 

မွေးမွူထုတ်လုြ်မရးအတေက် သုမတသနမြုလုြ် အတည်မြုထားမသာ အမကာင်းေုံးမွေးမွူမရးအမလ့အထွျား

ေိုင်ရာ အချက်အလက်ွျား အလေန်နည်းြါးမသာမြကာင့် အင်းေက်မွေးမွူမရးနှင့် ြတ်သက်၍ အစိုးရဌာနွျားက 

အစားအစာသန့်ရှင်းမရးနှင့် မဘးကင်းလုံခခုံမရးလွ်းညွှန်ချက်ွျားကို ထိထိမရာက်မရာက် ွမြးနိုင်မြကာင်း 

စာမရးသူွျားက မထာက်မြထားြါသည်။ 

ထိုင်းနိုင်ငံတေင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မလာက်ွှစတင်၍ ြုရစ်မွေးမွူသူမြါင်း ၂၀၀၀၀ ခန့် ရှိမနဖြီမဖစ်မသာ်လည်း အွျားစုွှာ 

ြုရစ်ွျားကို စွ်းသြ်မွေးမွူရင်းွှ ရရှိလာမသာလုြ်ငန်းအမတေ့အကကုံွျားကိုသာ အားကိုး၍ ြုရစ်ွျားကို 

မွေးမွူမနခဲ့ြကြါသည်။ မွေးမွူသူွျားကို သိြ္ပံနည်းကျ မွေးမွူမရးနည်းလွ်းွျားနှင့် ြတ်သက်၍လွ်းညွှန်နိုင်သည့် 

သူွျား အလေန်နည်းြါးသည့်အမြင် ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းကို စတင် လုြ်ကိုင်ွည့် မွေးမွူမရးသွားအတေက်လည်း  

“အမကာင်းေုံး မွေးမွူမရးနည်းလွ်းွျား”ကို မေေးမနေးြညာမြးနိုင်မခင်းွရှိခဲ့ြါ။ အွျားအားမဖင့် ြုရစ်စတင် 

မွေးမွူသူွျားသည် မွေးမွူမရးခခံ စီွံခန့်ခေဲရာ၌ ကကိုတင်ကာကေယ်မရှာင်ရှားနိုင်မသာ အွှားွျားကို ကျူးလေန်ွိတတ် 

ြကဖြီး၊ မွေးမွူသူွျားကို ကူညီနိုင်ွည့် အကကံမြးဝန်ထွ်းွျားနှင့် ြညာမြးြံ့ြိုးွှုေိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်ွျားသည် 

လည်း မကာင်း ေွန်မသာ မွေးမွူမရးေိုင်ရာ ေေုသုတွျား ွမြည့်စုံြကြါ။ 

ဤစာအုြ်ထုတ်မဝမခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် နှစ်ချက်ရှိြါသည်။ ြထွရည်ရွယ်ချက်ွှာ ြုရစ်စတင် မွေးမွူသူွျား 

လုြ်ငန်းစတင်ရာတေင် အွှားအနည်းေုံးမဖစ်ရန်နှင့် လက်ရှိြုရစ်မွေးမနသူွျားအတေက် လက်မတေ့ကျမသာ 

စီွံခန့်ခေဲမရးနည်းလွ်းွျား မြးနိုင်ရန်မဖစ်ြါသည် (အြိုင်း ၁)။ ဒုတိယရည်ရွယ်ချက်ွှာ ြုရစ်မွေးမွူထုတ်လုြ်မရး

လုြ်ငန်းစဉ်ွျားကို မစာင့်ြကည့်ထိန်းချုြ်နိုင်ရန်နှင့် အစားအစာလုံခခုံစိတ်ချွှုရှိမစမရးတို့အတေက် လိုအြ်မသာ 

နည်းစနစ်နှင့် စံနှုန်းွျားကို အစိုးရအဖေဲ့အစည်းွျားအား အသိမြးရန်မဖစ်ြါသည် (အြိုင်း ၂)။ ဤစာအုြ်တေင် 

ြုရစ်မွေးမွူမရးစီွံခန့်ခေဲွှု လွ်းညွှန်ချက်ွျားကို မခတ်နှင့် မလျာ်ညီစော အရှင်းလင်းေုံးနှင့် နားလည်ရန် 

အလေယ်ကူေုံး မရးသားထားမသာမြကာင့် လက်ရှိြုရစ်မွေးမွူသူွျားနှင့် မွေးမွူလိုသူွျား၊ ြညာရှင်ွျား၊ 

မွေးမွူသူွျားကို အကကံမြးသည့် ြညာမြးြံ့ြိုးမရးေိုင်ရာ ဝန်မောင်ွှုလုြ်ငန်းွျား၊ စားသုံးနိုင်သည့် 

Z



အင်းေက်ွျားမွေးမွူမရးကို အားမြးသည့် အဖေဲ့အစည်းွျားနှင့် အင်းေက်မွေးမွူမရး ကဏ္ဍသစ်ကို စိတ်ဝင်စား 

ြကသည့် မကျာင်းသူမကျာင်းသားွျားကို ကာလရှည်ြကာစော စိတ်ဒုက္ခမရာက်မစခဲ့မသာ နည်းြညာကောေချက် 

ွျားကို မမဖရှင်းနိုင်ွည် မဖစ်ြါသည်။ ဤစာအုြ်၏အြိုင်း၂ ကို အသုံးချရန် ရည်ရွယ်ထားမသာ လုြ်ငန်း 

မစာင့်ြကည့်စစ်မေးသူွျား၊ စစ်မေးမရးအရာရှိွျား အမနမဖင့်လည်း  အြိုင်း၁ တေင်ြါဝင်မသာ မရရှည်အကျ ိုးမြုြုရစ် 

မွေးမွူမရး အမလ့အထမကာင်းွျားကို မရှးဦးစော စနစ်တကျသိရှိထားသင့်ြါသည်။ အစိုးရအဖေဲ့အစည်းွျား 

အထူးသမဖင့် စိုက်ြျ ိုးမရးဌာနွှ အကကံမြးြုဂ္ဂိုလ်ွျားနှင့် အစားအစာ မဘးကင်းလုံခခုံမရးကကီးြကြ်စစ်မေးသူွျား 

အမနမဖင့် ဤစာအုြ်တေင်ြါဝင်မသာ အြိုင်းနှစ်ြိုင်းလုံးကို အသုံးချကာ ြုရစ်မွေးမွူထုတ်လုြ်မရး လုြ်ငန်းအေင့် 

ေင့်ကို ကွေွ်းကျင်စောသိရှိဖြီး အစားအစာမဘးကင်းလုံခခုံမရးကို ထိခိုက်နိုင်ွည့် မြဿနာွျားကို ရှင်းလင်းစောသိမွင် 

အာရုံစိုက်ဖယ်ရှားနိုင်ွည် မဖစ်ြါသည်။ 

အစိုးရအြါအဝင် သုမတသနအဖေဲ့အစည်းွျား၏ မထာက်ြံ့ကူညီွှုွျားကိုွျားစော ွ ရရှိမသာ်လည်း အရှိန်အေုန်နှင့် 

တိုးတက်လျက်ရှိမသာ ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းွှာ စိုက်ြျ ိုးမွေးမွူမရးလုြ်ငန်း၏ ရှားြါးမသာကဏ္ဍတစ်ခုအမဖစ် 

ရြ်တည်လျက်ရှိြါသည်။ အစားအစာမဘးကင်းလုံခခုံမရးနှင့် မရရှည် အကျ ိုးမြု မွေးမွူမရး အမလ့ထမကာင်းွျား 

ရှိမရးကို ဦးစားမြးသည့် နိုင်ငံတကာမေးကေက်ကို ထိုးမဖာက်ရန် စားသုံးနိုင်သည့်အင်းေက် မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းွျား 

ကို ြိုွိုတိုးချဲ့လုြ်ကိုင်လာရာ ထိုအရှိန်အေုန်နှင့် တိုးတက်မနမသာ ကဏ္ဍကို အွီလိုက်နိုင်ရန် စစ်မေးကကီးြကြ် 

သူွျားနှင့် ြညာမြး ြံ့ြိုးသူွျား အကကိတ်အနယ် ကကိုးစားမနရြါသည်။ ဤစာအုြ်သည် အင်းေက်မွေးမွူသူွျားနှင့် 

အစားအစာ မဘးကင်းလုံခခုံမရး ကကီးြကြ်စစ်မေးသူွျားအတေက် လိုအြ်မသာ ေေုသုတွျားကို ညီတူညီွျှ 

မြးစေွ်းနိုင်ွည့်အမြင် စားသုံးနိုင်သည့်အင်းေက်ကဏ္ဍတေင် ထိမရာက်စောြါဝင်နိုင်ရန် မကျာမထာက်မနာက်ခံမြး

နိုင်မသာမြကာင့် ြုရစ်မွေးမွူသူွျား၊ စားသုံးသူွျား၊ အမထာက်အကူမြုလုြ်ငန်းွျား၊ ြညာရြ်ေိုင်ရာွျား၊ 

သုမတသနြညာရှင်ွျားနှင့် မကျာင်းသားွျားအတေက်လည်း အလေန်အကျ ိုး ရှိြါသည်။ 

n
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ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းကို ွည်ကဲ့သို့ စတင်ြက 

ရွည်ေု အကကံဉာဏ်ွျားမတာင်းခံြကသလို လက်ရှိြု

ရစ်မွေးမွူသူွျားအမနနှင့် ၎င်းတို့ကကုံ မတေ့မနရမသာ 

မြဿနာွျားကို မမဖရှင်းရန် နည်းလွ်းွျား မတာင်းခံ 

ြကမသာမြကာင့် ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်း အမတေ့ 

အကကုံွျားကို စုမောင်း၍ ြုရစ်မွေးမွူမရး လက်စေဲ 

စာအုြ်ကို မြုစုရန် အကကံရခဲ့ြါသည်။ ြိုွိုရှင်းလင်း 

သည့် လွ်းညွှန်ချက်ွျားနှင့် နည်းစနစ် အချက် 

အလက်ွျားကို အလေန်လိုအြ်မနသည့် အမလျာက် 

ဤအြိုင်းတေင် လွ်းညွှန်ချက်ွျားနှင့် နည်းစနစ် 

ွျားကို အမသးစိတ်မဖာ်မြထားြါသည်။ အစားအစာ 

ထုတ်ကုန်အမဖစ်  ြုရစ်မွေးမွူမခင်းလုြ်ငန်းကို  

အမကာင်းေုံးလုြ်မောင်နိုင်မစရန်အတေက် လိုအြ် 

မသာ အမမခခံစီွံခန့်ခေဲွှု နည်းစနစ်ွျားကိုလည်း 

စနစ်တကျမဖာ်မြထားြါသည်။ 

ယခုနည်းစနစ်ွျားသည် ထိုင်းနိုင်ငံတေင် နှစ်မြါင်း 

နှစ်ေယ်ြကာ ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းွျား လုြ်ကိုင် 

ရာွှ ရရှိလာမသာ လက်မတေ့လုြ်ငန်းအမတေ့အကကုံ 

ွျား၊ စာမရးသူွျားနှင့် အကူအဖေဲ့ က စုမောင်းခဲ့မသာ 

ယခင်ထုတ်မဝထားမခင်း ွ ရှိမသာ အချက်အလက်ွျား 

နှင့် နည်းြညာ ေေုသုတွျားအမြါ် အမမခခံထားြါ 

သည်။ ြုရစ်မွေးမွူမရးအတေက် ြို၍ခိုင်ွာမသာ 

သုမတသန အချက်အလက်ွျား လိုအြ်မနေဲ 

မဖစ်မသာ်လည်း အချနိ်နှင့်အွျှ နည်းြညာွျား 

တိုးတက်မနသည်မဖစ်ရာ ေေုသုတ အချက်အလက် 

ွျားလည်း ြို၍မြည့်စုံလာွည်ွှာ သံသယရှိစရာ 

ွလိုြါ။ သို့မသာ် ဤြကားကာလအချနိ်တေင် လက်ရှိ 

သိထားသွျှ အမကာင်းေုံးနည်းစနစ်ွျားနှင့် လွ်း 

ညွှန်ွှုွျားကို အသုံးမြု၍ ြိုွိုကျယ်မြန့်လာမနသည့် 

ြုရစ်မွေးမွူမရးကဏ္ဍကို ဖေံ့ဖဖိုးတိုးတက်မစနိုင်ွည် 

မဖစ်ြါသည်။

ဤအပိုင်း၏ အဓိကေည်ေွယ်ြျက်မှာ 
ပုေစ်စတင်ရမေးပမူလိုသူများ 
လုပ်ငန်းအဆင်ရပပစော စတင်နိုင်ေန်နှင့် 
လက်ေှိပုေစ်ရမေးပမူသူများအရနနှင့် 
မိမိလုပ်ငန်းအား 
ရကာင်းမေန်စောဆက်လက် 
စီမံြန့်ြေဲနိုင်ရေးအတေက် 
အကူအညီရပးနိုင်ေန် ပဖစ်ပါသည်။

နိဒါန်း
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ရကာင်းမေန်ရသာ ပုေစ်ရမေးပမူရေးနည်းလမ်း

ပုေစ်ရမေးပမူရေးလုပ်ငန်းသည် လုပ်ကိုင်ေန် 
လေယ်ကူပပီး အားစိုက်ထုတ်မှု အများကကီးရပး 
စောမလိုအပ်ဘဲ အြျနိ်တိုအတေင်း ေလဒ် 
ရကာင်းများ ထေက်ရပါ်လာရစနိုင်သည့် 
လုပ်ငန်းပဖစ်ပါသည်။

ရကာင်းမေန်ရသာ ပုေစ်ရမေးပမူရေးအတေက် 
အဓိကကျရသာ လမ်းညွှန်ြျက်မှာ စီးပေားရေး၊ 
လူမှုရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း
ရေးရှုရထာင့်များမှ ကကည့်ပါက ရေေှည်အကျ ိုး 
ပပုနိုင်ရသာ စီမံြန့်ြေဲမှုနည်းစနစ်များကို 
အသုံးပပု၍ ကျန်းမာရသာ အင်းဆက်များကို 
သားရဖာက်ကာ အေည်အရသေးပမင့် ပုေစ် 
များကို ထုတ်လုပ်လာနိုင်ရစေန် ပဖစ်ပါသည်။

မကာင်းွေန်မသာ ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းအတေက် 

လွ်းညွှန်ချက်တေင် မအာက်ြါ မခါင်းစဉ်အမြကာင်း 

အရာွျားကို အမသးစိတ်မဖာ်မြထားြါသည်။

၁။ မွေးမွူမရးခခံ၊ တည်မောက်ြုံစနစ်နှင့် 

ြစ္စည်းကိရိယာွျား

၂။  မွေးမွူမရးစက်ဝန်းအား စီွံခန့်ခေဲမခင်း

၃။  ြုရစ်အစာမကွေးမခင်းနှင့် အစာအာောရ

၄။  ခခံအတေင်းသန့်ရှင်းမရးနှင့် 

ကျန်းွာမရးစီွံခန့်ခေဲွှု

၅။  စေန့်ြစ်ြစ္စည်း စီွံခန့်ခေဲွှု

၆။  အြူချနိ် ထိန်းညှိမခင်း

၇။  ွှတ်တွ်းွျား ထိန်းသိွ်းမခင်း

၈။  အလုြ်သွားွျား၏ကျန်းွာမရးနှင့် 

မဘးကင်းလုံခခုံွှု
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ရမေးပမူရေးခြံ၊ တည်ရဆာက်ပုံစနစ်နှင့် ပစ္စည်းကိေိယာများ

မွေးမွူသူွျား သတိမြုသင့်သည်ွှာ

၁.၁  ရမေးပမူရေးခြံတည်ရနောနှင့် တည်ရဆာက်ပုံအရနအထား
၁.၂  ရမေးပမူရေးရုံ
၁.၃  ပုေစ်ရမေးပမူရေးရလှာင်အိမ်ကန်
၁.၄  ရေနှင့် အစာပုံးများ တပ်ဆင်ရနောြျပြင်း
၁.၅  ဥများစုရဆာင်းပြင်းနှင့် ထည့်စောပုံးများ
၁.၆   ရမေးပမူရေးခြံအတေင်း ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ရဆာင်ေွက်ပြင်းနှင့် ထုတ်ပိုးမှုရနော

၁.၁။ ရမေးပမူရေးခြံတည်ရနောနှင့် တည်ရဆာက်ပုံအရနအထား

•  စီးြေားမဖစ် ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံကကီးွျားကို ဖွို့မြ 

မဒသွျားထက် မကျးလက်မဒသွျားတေင် 

တည်မောက်သင့်ြါသည်။ သို့မသာ် အမသးစား 

တစ်နိုင်တစ်ြိုင် မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းွျားကိုွူ 

ဖွို့မြမနရာွျားတေင်လည်း လုြ်ကိုင်ရန် အေင် 

မမြြါသည်။

•  မရနှင့် မလထုညစ်ညွ်းမခင်းကို မဖစ်မစနိုင်မသာ 

စက်ရုံ၊ အလုြ်ရုံွျား၏ အနီးတေင် ြုရစ်ခခံွျားကို 

ွတည်မောက်သင့်ြါ။

• စိုက်ြျ ိုးမရးမဒသွျားတေင် ြုရစ်မွေးမွူမရး 

လုြ်ငန်းွျား လုြ်ကိုင်လိုြါက ြိုးသတ်မေးွျား 

သုံးမသာ ယာခင်းွျား၏ မဝးရာတေင် မွေးမွူမရး 

ခခံွျားကို တည်မောက်ရွည်။

•  မရလွှွ်းွိုးွှု၊ မရကကီးွှု မဖစ်မလ့ရှိမသာမနရာ 

ွျားနှင့် အခါအားမလျာ်စော ေူညံမနွည့် ြုရစ် 

မအာ်သံွျားကို နားွခံသာသည့် လူမနရြ်ကေက် 

ွျား၌ ြုရစ်ခခံွျားကို ွတည်မောက်သင့်ြါ။

•  မွေးမွူမရးခခံတည်မောက်ြုံကို အထူးဂရုမြုရ 

ွည်။ ေိုလိုသည်ွှာ မွေးမွူမရးခခံအတေင်းရှိ 

အွျ ိုးွျ ိုးမသာ အမောက်အဦွျား၊ မလှာင်အိွ် 

ကန်ွျား၊ သိုမလှာင်ရုံွျား၊ အညစ်အမြကးွျား 

စေန့်ြစ်သည့်မနရာနှင့် လူမနထိုင်ရာ မနအိွ်ွျား 

အြကား ွည်ွျှအကောအမဝးထားရှိ တည် 

မောက်ထားသည်ကို ဂရုမြုရွည်။

•  ကျန်းွာမရးနှင့် မဘးအန္တရာယ်ကင်းမစမရး 

အတေက် ြုရစ်မွေးမွူသူွျား၏ မနအိွ်ွျားကို 

ြုရစ်ွျားသားမဖာက် မွေးမွူရာမနရာွျား နှင့် 

မဝးရာတေင် သီးသန့်ခေဲမခားထားရှိရန် ဂရုမြုရ 

ွည်။

3

၁
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၁.၂။ ရမေးပမူရေးရုံ

မွေးမွူမရးနည်းစနစ် အမလ့အထမကာင်းွျား 

အရ မွေးမွူမရးရုံွျားသည် မအာက်ြါအချက် 

ွျားနှင့် ကိုက်ညီသင့်ြါသည်။

•  ြုရစ်မွေးမွူမရးမလှာင်အိွ်ကန်ွျားကို မနဒဏ် 

ွိုးဒဏ်ွှ ကာကေယ်နိုင်မစရန် အွိုးအကာ 

မအာက်တေင် ထားရှိရွည်မဖစ်ဖြီး၊ အမကာင်းေုံး 

မသာ နည်းစနစ်ွှာွူ  မွေးမွူမရးရုံအတေင်း 

အြူချနိ် ထိန်းထားနိုင်ရန် အြူကူးမမြာင်းွှု 

ကာကေယ်နိုင်မသာ မခါင်ွိုးွျား (insulated 

roof) ကို အသုံးမြုသင့်ြါသည်။ 

•  မွေးမွူမရးရုံအတေင်း သင့်တင့်ွျှတမသာ 

အြူချနိ်ရှိရန်နှင့် မလဝင်မလထေက်မကာင်း 

မစရန် ရုံ၏ နံရံွျားကို မကာင်းစောတည်မောက် 

ထားမြးရြါွည်။ မွေးမွူမရးရုံအတေင်းသို့ 

အဖျက်တိရစ္ဆာန်ွျားနှင့် အမခားအင်းေက်ွျား 

ွဝင်မရာက်မစရန် ကာကေယ်မြးနိုင်မသာ 

ြိုက်ကေန်ွျား၊ မခင်လုံဇကာွျား သို့ွေုတ် 

ကေန်ကရစ်တုံးွျားကိုလည်း နံရံတည်မောက် 

ရန် အသုံးမြုနိုင်ြါသည်။

• မလဝင်မလထေက်နှင့် အြူချနိ်ကို ထိန်းညှိနိုင်ရန် 

အတေက် တရုတ်ကြ်မြတင်းတံခါးွျားကို သုံးစေဲ 

သင့်ြါသည်။

•  မွေးမွူမရးရုံ၏ ြကွ်းမြင်ကို ကေန်ကရစ်ခင်း 

သင့်ဖြီး မွေးမွူမရးရုံြတ်လည်တေင် (အကျယ် 

၁၀စင်တီွီတာနှင့် အနက် ၅စင်တီွီတာွှ 

၁၀စင်တီွီတာ ရှိမသာ) မရမမွာင်းတစ်ခု 

မြုလုြ်နိုင်ရန် ြကွ်းခင်းဧရိယာကို ရုံ၏အရှိ 

အကျယ်အဝန်းထက် ၁ွီတာွှ ၁.၅ွီတာ 

ြို၍ချဲ့ထားသင့်ြါသည်။ ကေန်ကရစ်ြကွ်းခင်းနှင့် 

မရမမွာင်းရှိမခင်းသည် အဖျက်တိရစ္ဆာန်ွျားနှင့် 

အမခားအင်းေက်ွျား မွေးမွူမရးရုံအတေင်းသို့ 

ွဝင်နိုင်ရန် ကာကေယ်မြးနိုင်ွည်မဖစ်ဖြီး 

မရမမွာင်းထားရှိမသာမြကာင့် မရညစ်ွျားကို 

မဖာက်ထုတ်နိုင်ဖြီး ရုံသန့်ရှင်းမရးမြုလုြ်ရန် 

လေယ်ကူွည်မဖစ်ြါသည်။

•  ြုရစ်ွျားသည် အြူချနိ် ၂၈ဒီဂရီွှ ၃၂ဒီဂရီ 

စင်တီဂရိတ် အြကားနှင့် မလထုစိုထိုင်းွှု ၄၀ ွှ 

၇၀ ရာခိုင်နှုန်းအတေင်း၌ မကာင်း ေွန်စောကကီးထေား 

ြါသည်။ မွေးမွူမရးရုံွျား အားလုံးတေင် 

အနည်းေုံး အြူချနိ်တိုင်းကိရိယာတစ်ခုရှိသင့်ြါ

သည်။ စိုထိုင်းေတိုင်းမသာ ကိရိယာွျားရှိြါက 

ြို၍မကာင်းြါသည်။ ရုံအတေင်း အြူချနိ်နှင့် 

စိုထိုင်းေကို ထိန်းချုြ်နိုင်ရန် မအာက်ြါအချက် 

ွျားကိုလည်း လိုက်နာနိုင်ြါသည်။

 » မွေးမွူမရးရုံအတေင်း မအးမွမနမစရန်နှင့် 

မလဝင်မလထေက် မကာင်းမနမစရန်   

ွျက်နှာကျက်ြန်ကာွျား သို့ွေုတ် 

နံရံကြ်ြန်ကာွျားကို အသုံးမြုြါ။

 » မွေးမွူမရးရုံအတေင်း အြူချနိ်မလျှာ့ချရန် 

ဖိအားသုံးမရ ှွုန်မဖန်းကိရိယာကို အသုံးမြု 

၍ မအးမွမသာ မရွှုန်ွျား (မရစက် 

ွေုတ်)ကို ြက်ဖျန်းနိုင်ြါသည်။ 

•  မွေးမွူမရးရုံတေင် လက်မေးကန်ွျားနှင့် အနု 

ဇီဝြိုးသတ်မေးြါမသာ ဖိနြ်မေးခေက်ွျားကို 

ထားရှိရွည်။ မဖစ်နိုင်ြါက ထိုလက်မေး 

ကန်နှင့် ဖိနြ်မေးခေက်ွျားကို မွေးမွူမရးရုံ၏ 

အဝင်ဝတေင် ထားရွည်။ 

4
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အမကာင်းေုံးြုရစ်မွေးမွူမရးရုံ၏ တည်မောက်ွှုြုံစံ
(က) ခခံခတ်ထားမသာ မွေးမွူမရးရုံ (ခ)  လက်မေးကန်ွျား (ဂ) ဖိနြ်မေးခေက်ွျား (ဃ) အင်းေက်ွျားဝင်
ထေက်မခင်းွှကာကေယ်ရန် မရမမွာင်း (င) မရွှုန်မဖန်းကိရိယာ

ပုံ ၁



66

ြုရစ်မွေးမွူမရး မလှာင်အိွ်ကန်
(က) မထာင့်ွှန်စတုဂံြုံစံ ြုရစ်မွေးမွူမရး မလှာင်အိွ်ကန် (ခ) ြကက်ဥထည့်သည့် စက္ကူကဒ်ွျား (ဂ) 
စင်မြါ်တေင် ေင့်ထားနိုင်မသာ ြလစ်စတစ်ြုံးမလှာင်အိွ်ကန်ွျား (ဃ) ြလစ်စတစ်ြုံးမလှာင်အိွ်ကန်ွျား
အတေင်း မနရာချထားြုံ

ပုံ ၂
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၁.၃။ ပုေစ်ရမေးပမူရေးရလှာင်အိမ်ကန်များ

၁.၃.၁။ ရမေးပမူရေးရလှာင်အိမ်ကန်များ ပပင်ဆင်ပြင်း

ြုရစ်ွျားကို ြုံစံအွျ ိုးွျ ိုးမဖင့် မွေးမွူနိုင်ြါသည်။ မွေး

မွူမရးမလှာင်အိွ်ကန်ထားရမခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ွ ှာ 

လုံခခုံမသာြတ်ဝန်းကျင်တေင် ြုရစ်ွျား မကာင်း ေွန်စော

ကကီးထေားလာနိုင်မစရန်အတေက် မဖစ်ြါသည်။ 

မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်ွျားကို အွျ ိုးွျ ိုးမသာြစ္စည်း 

ွျားမဖင့် ြုံစံအွျ ိုးွျ ိုးတည်မောက်နိုင်ြါသည်။ 

ြုရစ်မွေးမွူမရး စတင်တိုးတက်ကာစ ယခင်ကာလ 

ွျားတေင် အချင်း ၈၀ စင်တီွီတာရှိမသာ ထုလုံးရှည်ြုံစံ 

ကေန်ကရစ်တုံးွျားကို မလှာင်ကန်အမဖစ် တေင်ကျယ်စော 

အသုံးမြုခဲ့ြကမသာ်လည်း ယမန့မခတ်တေင် အွျား 

အားမဖင့် အနံ ၁.၂ ွှ ၃.ဝွီတာ၊ အလျား ၂.၄ ွှ ၅.

ဝွီတာနှင့် အမွင့် ဝ.၆ွီတာရှိမသာ မထာင့်ွှန် 

စတုဂံြုံစံ မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်ွျားကို သုံးစေဲြကြါ 

သည်။ မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်၏ နံရံွျားကို ြုံွှန် 

အားမဖင့် ကေန်ကရစ်တုံးွျားမဖင့် တည်မောက် 

ြကသည်။ မဂါဒါန်မကျာက် (Gypsum) ဘုတ်မြားွျား၊  

သစ်သားအထြ်သားွျားမဖင့် တည်မောက်နိုင်         

မသာ်လည်း ယင်းတို့ွှာ တာရှည်ွခံြါ။ ထို့အမြင် 

မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်အစား မေးကေက်တေင်         

အလေယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်မသာ ြလစ်စတစ်ြုံးွျား 

(သို့ွေုတ်) ွိွိစိတ်ကကိုက်မအာ်ဒါွှာယူထားမသာ 

ြလစ်စတစ်ြုံးွျားမဖင့်လည်း ြုရစ်မွေးမွူနိုင်ြါသည်။

မလှာင်ကန်အတေင်းရှိြုရစ်ွျား အမြင်သို့ အလေယ် 

တကူ လေတ်ထေက်ွသေားနိုင်မစရန်အတေက် မွေးမွူမရး 

မလှာင်အိွ်ကန်၏ ထိြ်ြိုင်းြတ်လည်ရှိ အနားမထာင့် 

ွျားကို ွျက်နှာမြင်မချာမသာ သတ္တုမြားွျားမဖင့် 

ကေြ်ထားမြးရြါွည်။ ယခင်က မလှာင်ကန်၏ 

ထိြ်ြိုင်းနံရံွျားကို မကာ်ြါမသာတိြ်ွျားမဖင့် ကြ် 

ထားမလ့ရှိခဲ့ြကမသာ်လည်း ယမန့မခတ် တာရှည်ခံ 

ကေန်ကရစ်မလှာင်ကန်ွျားတေင်ွူ မလှာင်ကန်၏ 

အမြါ်ထိြ်ြိုင်း နံရံွျားအား မချာွေတ်မသာ အချြ် 

မြားွျားကိုသုံး၍ တည်မောက်သင့်ြါသည်။ 

အြူချနိ်လေန်ကဲွှုမြကာင့် အန္တရာယ်ရှိမသာ အဖျက် 

ြိုး ွွှားွျား မြါက်ဖေားလာနိုင်သည့်အမြင် ြုရစ်မသေုံး 

ွှုွျား မွင့်တက်လာနိုင်မသာမြကာင့် မွေးမွူမရး 

မလှာင်ကန်အတေင်းရှိ အြူချနိ်အမနအထားသည် 

အလေန် အမရးကကီးြါသည်။ ကေန်ကရစ်၏သမဘာွှာ 

အမောက်အဦ၏အမြင်ွှအြူဓာတ်ကို စုြ်ယူထားဖြီး 

ထိုအြူဓာတ်ကို အမောက်အဦအတေင်းသို့ တဖန် 

မြန်လွှတ်ထုတ်မလ့ ရှိမသာမြကာင့် မွေးမွူမရးမလှာင် 

အိွ်ကန်ွျားကို မနမရာင်မခည်တိုက်ရိုက်ွကျမရာက်

နိုင်မသာ အွိုးအကာမအာက်တေင် မလဝင်မလထေက် 

မကာင်း ေွန်စော တည်မောက်ထားသင့်ြါသည်။

သန့်ရှင်းမသာ မလှာင်ကန်အလေတ်ွျားမဖင့် စတင်ြါ။ 

ထို့မနာက် ြုရစ်သားမဖာက်မခင်းလုြ်ငန်းအတေက် 

မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်ွျားကို မအာက်မဖာ်မြြါ 

အချက်ွျားအတိုင်း  တစ်ေင့်ချင်းတည်မောက် 

သင့်ြါသည်။

ကကမ်းြင်းပပင်ဆင်ပြင်း

ြုရစ်သားမဖာက်မခင်းစက်ဝန်း လည်ြတ်မနစဉ် 

အတေင်း မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်၏ ြကွ်းခင်းွျားသည် 

သန့်ရှင်းမမခာက်မသေ့မနမစရန် လိုအြ်ြါသည်။ 

ယခင်က မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်၏ ကေန်ကရစ်ြကွ်း 
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ခင်းွျား အမြါ်တေင်  ြလစ်စတစ်ချြ်ွျား (သို့ွေုတ်) 

လွှစာွှုန့်ွျား၊ စြါးခေံွျားမဖင့် ခင်းထားမလ့ရှိခဲ့ြကမသာ် 

လည်း ယမန့မခတ်တေင်ွူ ထိုြစ္စည်းွျားကို ွသုံးစေဲ 

သင့်ြကမတာ့ြါ။ ြကွ်းခင်းအတေက် အမကာင်းေုံး 

အမနမဖင့်  အချင်း ၃စင်တီွီတာရှိမသာ ဝါးလုံးွျား 

(သို့ွေုတ်) သစ်လုံးွျား (သို့ွေုတ်)  ြီေေီစီြိုက်လုံး 

ွျား (Polyvinyl Chloride) ကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ၃၀ွှ 

၄၀ စင်တီွီတာ မခား၍ ခင်းထားသင့်ြါသည်။ 

ထိုြိုက်လုံးွျားခင်းထားရမခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ွှာ 

ကေန်ကရစ်ြကွ်းခင်းွျားနှင့် ြုရစ်မွေးရန်သုံးွည့် 

ြကက်ဥထည့်ကဒ်ွျား တိုက်ရိုက်ထိမတေ့ ွမနမစရန် 

အတေက်မဖစ်သည်။ ြိုက်လုံးွျားခင်းထားမခင်း အားမဖင့် 

ြကက်ဥကဒ်ွျားကို မမခာက်မသေ့မနမစဖြီး မလှာင် 

ကန်အတေင်း မလဝင်မလထေက်ကိုလည်း ြို၍မကာင်း 

ွေန်မစနိုင်ြါသည်။

ပုေစ်အိမ်များပပင်ဆင်ပြင်း

ြုရစ်ွျားသည် ယင်းတို့အား နီးကြ်စော  မတေ့မွင်ထိ 

မတေ့ွှုွျားကို သမဘာွကျသည့်အတေက် ြုရစ်မွေးမွူ 

မရး မလှာင်ကန်အတေင်း၌ ြုရစ်ွျား သီးမခား ခိုမအာင်း 

မနထိုင်နိုင်မသာ ြုရစ်အိွ်ွျားကို မြုလုြ်ထားမြး 

ရြါွည်။ ထိုသို့မြင်ေင်ထားမခင်းမဖင့် ြုရစ်ွျား 

အတေက် လုံခခုံ၍ သက်မသာင့်သက်သာရှိမသာ 

မနထိုင်ရာကို မဖစ်မစဖြီး ထိုြုရစ်အိွ်ွျားအတေင်း၌ြင် 

ြုရစ်ွျားမကာင်းစော ကကီးထေားလာကာ အမြင်ခေံ 

လဲွည်မဖစ်ြါသည်။ အွျားအားမဖင့် မေးကေက်အတေင်း 

ရှိ အသင့်ဝယ်ယူနိုင်မသာ ြကက်ဥထည့်သည့် စက္ကူ 

ကဒ်ွျားကို ြုရစ်အိွ်အမဖစ် သုံးစေဲမလ့ ရှိြကမသာ် 

လည်း အမခားအွျ ိုးအစား ြုံးွျားနှင့် ကြ်ထူဘူးွျား 

ကိုလည်း အသုံးမြုနိုင်ြါသည်။

မေးကေက်အတေင်းအလေယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်မသာ 

ဥအလုံး ၃၀ေန့်သည့် ြကက်ဥထည့် စက္ကူကဒ်ွျားွှာ 

ြုရစ်အိွ်အမဖစ်သုံးရန် အမကာင်းေုံးမဖစ်သည်။ 

ြကက်ဥထည့်ကဒ်ွျားကို ထိုင်းနိုင်ငံတေင် လေန်ခဲ့မသာ 

အနှစ် နှစ်ေယ်ခန့်ွှစတင်၍ ြုရစ်ွျားခိုမအာင်းရန် 

အတေက် အမကာင်းေုံးြုရစ်အိွ်အမဖစ် သုံးစေဲခဲ့ြကြါ 

သည်။ ထိုြကက်ဥကဒ်ွျားကို တစ်ခုနှင့် တစ်ခုေင့်ကာ 

ထြ်၍ထားရွည်။ ထိုွှသာ ကဒ်ွျားအေင့်ေင့်ထြ် 

ထားမသာ အေက်မနရာွျားြကားရှိ မနရာလေတ်ွျား 

တေင် ြုရစ်အိွ်အမဖစ် ြုရစ်ွျားမကာင်းစော ဝင်မရာက် 

မနထိုင် နိုင်ွည်မဖစ်သည်။ မွေးမွူမရးမလှာင်အိွ် 

ကန်၏ အရှည်ကိုလိုက်၍ ြကက်ဥထည့်ကဒ်ွျားကို 

အတန်းလိုက်စီ ထည့်ရွည်။ ြကက်ဥကဒ်အတန်းွျား 

အြကားတေင် မရခေက်ွျားထည့်နိုင်ရန် ၃၀ ွှ ၄၀ 

စင်တီွီတာခန့်ရှိမသာ မနရာလေတ်ွျားချန်ထား 

ရွည်။

၃x၅ ွီတာြတ်လည်အကျယ်အဝန်းရှိမသာ ြုရစ်မွေး

မွူမရးမလှာင်အိွ်ကန်ကကီး တစ်ခုအတေင်း၌ ြကက်ဥ 

အလုံး ၃၀ေန့်သည့် ဥထည့်ကဒ်ွျား ၁၅၀၀ ွှ ၁၆၀၀ 

ခုကို အသုံးမြုကာ ြုရစ်အိွ်တန်း ၃တန်းကို  

တည်မောက်နိုင်ြါသည်။ ြို၍ကျဉ်းမသာ ြုရစ် 

မွေးမွူမရး မလှာင်ကန်ွျားတေင်ွူ အတန်း ၂တန်းရှိ 

မသာ ြုရစ်အိွ်ွျားကိုသာ တည်မောက်နိုင်ြါွည်။
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၁.၄။ ရေနှင့် အစာပုံးများ တပ်ဆင်ရနောြျပြင်း

ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံွျားတေင် အသုံးမြုမသာ မရတိုက် 

မကွေးခေက်ြုံစံသည် မေးကေက်အတေင်း အလေယ်တကူ 

ဝယ်ယူနိုင်မသာ ြကက်မွေးမွူမရး လုြ်ငန်းသုံး 

အလိုအမလျာက် အစာမကွေးစနစ်၏ ြုံစံအမြါ်တေင် 

အမမခခံ၍ တည်မောက်ထားြါသည်။ ၃ x ၅ ွီတာ 

အကျယ်အဝန်းရှိမသာ မွေးမွူမရးမလှာင်ကန် 

အတေင်း မရတိုက်မကွေးခေက် (၇)ခုကို မလှာင်ကန်အိွ် 

၏ အရှည်တစ်မလျှာက် အတန်း ၂တန်း ခေဲ၍ထည့်နိုင် 

ြါသည်။ အရွယ်အစားြိုမသးမသာ ြုရစ်မွေးမွူမရး

မလှာင်ကန်ွျားတေင် မွေးမွူမရးမလှာင်ကန် အကျယ် 

အဝန်း တစ်စတုရန်းွီတာအတေက် မရတိုက်မကွေး 

ခေက်တစ်ခုနှုန်းမဖင့် ထားနိုင်ြါသည်။ စတင်ကကီးထေား 

ကာစ အရွယ်အစားငယ်မသးမသာ ြုရစ်ွျား မရနစ် 

မွုြ်နိုင်မသာမြကာင့် မရတိုက်မကွေးခေက်ွျား 

အတေင်း၌ မဖာ့တုံးွျား (သို့ွေုတ်) အဝတ်လိြ်ွျား 

ထည့်သေင်းထားရန် လိုအြ်ြါသည်။ ထိုမဖာ့တုံးွျားနှင့် 

အဝတ်လိြ်ွျားအား တစ်ရက်တစ်ကကိွ်ွှ နှစ်ရက် 

တစ်ကကိွ် သန့်ရှင်းမြးရန်လိုအြ်ဖြီး မရကိုလည်း 

ြုံွှန် မဖည့်ထားရြါွည်။

အပြားရေတိုက်ရကွေးရေးနည်းစနစ်များ

မရတိုက်မကွေးနိုင်မသာ အမခားနည်းလွ်း တစ်ခုွှာ 

မရသိုမလှာင်နိုင်ရန်အတေက် အစေန်းနှစ်ဘက်ြိတ် 

ထားမသာ ြီေေီစီြိုက်ွျားကို အသုံးမြုမခင်း မဖစ်သည်။ 

ြိုက်အရှည်အတိုင်း အမမွှာင်းလိုက်ခေဲြါ။ ြိုက်အတေင်း 

ွှ အဝတ်စတစ်ခုကို ထိုအမမွှာင်းွှ တေင့် အမြင်သို့ 

အနည်းငယ်ထေက်မနမစြါ။ ထိုြိုက်အတေင်းရှိ မရွျား 

ကို တမဖည်းမဖည်းစုြ်ယူကာ စေတ်စိုမနမသာ အဝတ် 

ကို အသုံးမြု၍ ြုရစ်ွျားအား မရတိုက်မကွေးနိုင် 

ြါသည်။ ထိုအဝတ်စအား ြုံွှန်သန့်ရှင်းမြးရွည်။ 

မရတိုက်မကွေးခေက်အတေင်းရှိ အဝတ်လိြ်ွျားနှင့် 

မဖာ့တုံးွျားတေင် အန္တရာယ်ရှိမသာ မရာဂါြိုးွွှားွျား 

ခိုမအာင်းမနထိုင်နိုင်မသာမြကာင့် ထို အဝတ်စွျားကို 

ွြကာခဏလဲလှယ်၍ ြုံွှန် သန့်ရှင်းမြးရန် 

အထူးလိုအြ်ြါသည်။ မရတိုက်မကွေး ရန် 

မနာက်ထြ်နည်းလွ်းတစ်ခုွှာ ြုရစ်ွျားအတေက် 

မဖည့်စေက်စာအမနနှင့် ေင်းသီးေင်းရွက်ွျားကိုမကွေး

ရာတေင် ထိုေင်းသီးေင်းရွက်ွျားကိုမရမဖန်း၍ မကွေး 

မခင်းြင်မဖစ်ြါသည်။

အစာပုံးများ

 ြုရစ်စာွျားကို မစာက်တိွ်မသာ ြလစ်စတစ်ေန်းွျား 

(သို့ွေုတ်) ြန်းကန်ွျားတေင် ထည့်မကွေးမလ့ရှိသည်။ 

အစာေန်းွျားအမြါ်တေင် ြုရစ်ွျား မကာင်းွေန်စော 

မလျှာက်သေားနိုင်ဖြီး အစာစားနိုင်မစရန်အတေက်              

ွျက်နှာမြင်ြက ်ွးမသာအစာေန်းွျားကို အသုံးမြု 

သင့်ြါသည်။ အစာေန်းွျား၊ အစာြန်းကန်ွျားကို 

စက္ကူကဒ် ြုရစ်အိွ်ွျား၏ အမြါ်ဘက်တေင် အတန်း 

၃တန်း သို့ွေုတ် ၄တန်းခေဲ၍ တြ်ေင်နိုင်ြါသည်။

 ၃ x ၅ ွီတာ အကျယ်အဝန်းရှိမသာ ြုရစ်မွေးမွူမရး

မလှာင်ကန်တစ်ခုတေင် အချင်း၂၅ စင်တီွီတာ ရှိမသာ 

အစာေန်းဝိုင်း ၄၀ခုအထိ တြ်ေင်ရန် မကာင်းစောဝင် 

ေန့်ြါသည်။

ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံသုံး ြုရစ်စာွျားကို ြိုးွွှားကင်း၍ 

သန့်ရှင်းမမခာက်မသေ့မသာမနရာတေင် သိုမလှာင်ထား 

ရြါွည်။ အစာသိုမလှာင်သည့်အခန်းကို မွေးမွူမရးရုံ 

အနီး  ထားရှိမခင်းသည် အမကာင်းေုံးမဖစ်သည်။ 

အကကီးစားြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းွျားအတေက်ွူ 

အစာသိုမလှာင်ရန် သီးမခားအမောက်အဦတစ်ခုအား 

အသုံးမြုသင့်ြါသည်။ အမသးစားမွေးမွူသူွျား 

အတေက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမစွည့် အထိမရာက် 
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၁.၅။ ဥများစုရဆာင်းပြင်းနှင့် ထည့်စောပုံးများ

ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းကို စတင်လုြ်ကိုင်ွည့် 

လူသစ်ွျားသည် အမခားြုရစ်မွေးမွူမနသူွျားထံွှ 

ြုရစ်ဥွျားကို ခေက်လိုက် ဝယ်ယူရန်လိုအြ်ြါသည်။ 

ြုရစ်စတင်မွေးမွူသူသည် ွိွိဝယ်ယူစုမောင်း 

ထားမသာ ြုရစ်ဥခေက်ွျား၏ ဇာတိဇစ်မွစ်ကို 

အစဉ်အဖွဲ ွှတ်တွ်းတင်ထားရန်လိုအြ်ြါသည်။ 

ွျ ိုးြုရစ်ွျားကို ဝယ်ယူရာတေင် ွျ ိုးြုရစ်မရာင်းသည့် 

ခခံတေင် ြုရစ်ွျ ိုးေက်မြါင်းွည်ွျှထုတ်လုြ်ဖြီးသည်၊ 

မရာဂါြိုးွျား ကျမရာက်မခင်းွရှိဘဲ ကျန်းွာသည့် 

ြုရစ်ွျ ိုးေက်ွည်ွျှကို မွေးမွူဖြီးသည် စသည့် 

ခခံ၏ရာဇဝင်ကို ထည့်သေင်းစဉ်းစားရန်လိုအြ်ြါသည်။ 

အထူးွှတ်သားထားရွည်ွှာ ြုရစ်မွေးမွူသူ 

တစ်မယာက်အမနမဖင့် ွိွိမွေးမွူမရးလုြ်ငန်းအား 

စတင်တည်မထာင်ဖြီးမနာက်ြိုင်းတေင် အမခားမွေးမွူ 

မရးခခံွျားွှ ြုရစ်ဥွျားကို ဝယ်ယူ စုမောင်းရန် 

ွလိုအြ်မတာ့ြါ။ ွိွိမွေးမွူမရးခခံွှ ထေက်ရှိမသာ 

ြုရစ်ဥွျားကိုြင် လိုအြ်သလို ထြ်ွံစုမောင်းနိုင်ဖြီး 

ြုရစ်သားမဖာက်မခင်းစက်ဝန်းကို ေက်၍ေက်၍ 

လည်ြတ်လုြ်ကိုင်နိုင်ွည်မဖစ်ြါသည်။ 

ဥအသစ်ွျားြါသည့် ြုရစ်ဥခေက်ွျားကို မွေးမွူမရး

မလှာင်အိွ်ကန်အတေင်းသို့ ွထည့်ွီ  ဦးစောအမနေး 

ေုံးနည်းလွ်းတစ်ခုွှာ အဖုံးလုံမအာင်ြိတ်နိုင်မသာ 

ြလစ်စတစ်မသတ္တာွျားအတေင်း အစာသိုမလှာင်မခင်း 

ြင် မဖစ်သည်။ အစာသိုမလှာင်ရာတေင် မလဝင် 

မလထေက်မကာင်းမစရန်နှင့် စိုထိုင်းွှုွှကာကေယ်ရန် 

အတေက် ြုရစ်စာွျားကို ြကွ်းခင်းွျက်နှာမြင်နှင့် 

တိုက်ရိုက်ွထိမစြဲ လေတ်ကင်းစော ထားသိုရြါွည်။ 

ြကွ်းခင်းမြါ်တေင် မဘာင်ွျားခံ၍မသာ်လည်း 

မကာင်း၊ စင်ွျားမြါ်တင်၍မသာ်လည်းမကာင်း 

ြုရစ်စာွျားကို မကာင်းွေန်စော သိုမလှာင်နိုင်ြါသည်။

အန္တရာယ်ွျားမသာ ဓာတုြစ္စည်းွျား သို့ွေုတ် 

မလးလံမသာသတ္တုွျားြါဝင်နိုင်သည့် ြစ္စည်းွျားမဖစ် 

မသာ သတင်းစာွျားနှင့် ဓာတုြစ္စည်းသိုမလှာင်သည့်

ြုံးွျား အစရှိသည်တို့ကို ြုရစ်စာသိုမလှာင်ရာတေင် 

လုံး၀ အသုံးွမြုရြါ။

ပုေစ်ရမေးပမူရေးရလှာင်ကန်အား ဖုံးအုပ်ပြင်း

ယမန့မခတ်ကာလတေင် ြုရစ်မွေးမွူမရးရုံွျားကို 

လုံခခုံမသာ ဇကာကေက် နံရံွျားမဖင့် မခတ်ွီမြည့်စုံစော 

တည်မောက်ထားမသာမြကာင့် ြုရစ်မွေးမွူမရး 

မလှာင်ကန်၏ ထိြ်ဝွျားကို သီးမခားဇကာွျားမဖင့် 

ထြ်ွံဖုံးအုြ်ရန် ွလိုအြ်ြါ။ သို့မသာ် အလုံြိတ် 

ွေုတ်မသာ မွေးမွူမရးရုံွျားတေင်ွူ မွေးမွူမရး 

မလှာင်ကန်အတေင်းသို့ သားရဲတိရစ္ဆာန်ွျားနှင့် 

အဖျက်ြိုးွျား ွဝင်မရာက်နိုင်ရန်အတေက် ြုရစ် 

မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်၏ ထိြ်ဝွျားကို မခင်လုံ 

ဇကာွျားမဖင့် ဖုံးအုြ်ထားသင့်ြါသည်။ မွေးြုရစ်အွဲ 

ွျားွှာ မွေးြုရစ်အမဖူွျားထက်ြို၍ သေက်လက်စော 

ြျသံန်းမလ့ရှိရာ ြုရစ်မွေးမွူမရးမလှာင်အိွ်ကန် 

အတေင်းွှ ထိုြုရစ်ွျား လေတ်ထေက်သေားမခင်းွရှိမစရန် 

အတေက် မခင်လုံဇကာွျားကို ြိုွိုတြ်ေင်ထားရန် 

လိုအြ်ြါသည်။
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ဓာတ် မြး၍သားမဖာက်ရြါွည်။  အမနေးဓာတ်မြးရန် 

အတေက် ြထွဦးစော ြုရစ်ဥခေက်ွျားအား တစ်ခုအမြါ် 

တစ်ခုေင့်၍ထားြါ။ ထို့မနာက် ယင်းတို့အမြါ်တေင် 

ြလစ်စတစ်အိတ်ွျား (သို့ွေုတ်) ဂုန်မလျှာ်အိတ်ွျား 

(သို့ွေုတ်) အဝတ်စွျားနှင့် ဖုံးအုြ်ထားမခင်းမဖင့် 

အြူချနိ်ကို မွှင့်နိုင်သည်။ ထို့အမြင်ြုရစ်ဥခေက်ွျားအနီး 

လျှြ်စစ်ွီးသီးထေန်းမြးမခင်းအားမဖင့်လည်း အမနေး 

ဓာတ်မြးနိုင်ြါသည်။ ြုရစ်ဥွျား စတင်သားမြါက် 

လာမတာ့ွည့် ေန်မြလျှင် (အရွယ်မရာက် ြုရစ်အွ 

ွျား ဥ ဥဖြီး ၇ရက်ွ ှ ၁၄ရက်ခန့် အြကာ) ြုရစ်ဥခေက် 

ွျားကို ြုရစ်မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်အတေင်းသို့ 

မမြာင်းမရှေ့ ထည့်သေင်းနိုင်ဖြီမဖစ်ြါသည်။

ြုရစ်မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်အတေင်း ြုရစ်အိွ်ွျားကို 

မကာင်းစောထည့်သေင်းဖြီးမနာက် ြုရစ်ဥွျား (အမခား 

မွေးမွူသူွျားွှ စုမောင်းရရှိထားမသာြုရစ်ဥွျားနှင့် 

သင့်မတာ်သလို အြူမြးသားမဖာက်ထားသည့် 

ြုရစ်ဥွျား) ြါဝင်မသာ ြုရစ်ဥခေက်ွျားကို မလှာင်ကန် 

အတေင်းသို့ ထည့်ရွည်။ ၃ x ၅ ွီတာအကျယ်အဝန်းရှိ 

ြုရစ်မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်ကို အမြည့်မဖည့်ရန် 

အတေက် (အချင်း၁၅ စင်တီွီတာရှိမသာ) ြုရစ်ဥခေက် 

မြါင်း ၃၅ ခေက် လိုအြ်ြါသည်။ (ေိုလိုသည်ွှာ 

ြုရစ်မွေးမွူမရးမလှာင်အိွ်ကန်၏ တစ်စတုရန်း 

ွီတာတေင် ြုရစ်ဥခေက်နှစ်ခေက်ထည့်ရန် မဖစ်ြါသည်။) 

ြုရစ်ဥခေက်ွျားကို ြုရစ်မွေးမွူမရး မလှာင်အိွ်ကန်၏ 

ြက ်ွးမြင်တေင် စက္ကူကဒ်ြုရစ်အိွ်ွျားတစ်မလျှာက်

မဘးချင်းကြ် ချထားသင့်ြါသည်။

ြုရစ်မွေးမွူမရးစက်ဝန်းတစ်ခု ြထွအကကိွ် ဖြီးစီး 

မအာင်မွင်ဖြီးသည့်မနာက် ဒုတိယအကကိွ်နှင့် မနာက် 

ထြ်မွေးမွူမရးစက်ဝန်းွျား ေက်လက် လည်ြတ်နိုင် 

ရန်အတေက် ြုရစ်ဥွျားကို မကာက်ယူစုမောင်း 

ထားနိုင်ြါသည်။ ကျန်းွာ၍ကကံ့ခိုင်သန်ွာမသာ 

ြုရစ်ွျ ိုးစိတ်ွျား ြျက်စီးွသေားမစရန် ြုရစ်အုြ်စု 

တစ်စုအတေင်းရှိ ြုရစ်အချင်းချင်း သားစြ်မခင်းကို 

မရှာင်ြကဉ်ရြါွည်။ သားစြ်ရန်အမကာင်းေုံးနည်း 

ွှာ ြုရစ်မွေးမွူမရး မလှာင်အိွ်ကန်တစ်ခုွှ ြုရစ်ဥ 

ခေက်ွျားအား အမခားမလှာင်အိွ်ကန်တစ်ခု အတေင်းသို့ 

ွှန်ွှန်မမြာင်းမရှေ့မခင်း (သို့ွေုတ်) အမခားမသာ ြုရစ် 

မွေးမွူမရးခခံွှ ြုရစ်ဥခေက်ွျားအား ွိွိမွေးမွူမရး 

ခခံရှိ မလှာင်အိွ်ကန်သို့ ယူမောင်လာမခင်းြင် 

မဖစ်သည်။ ေက်လက်လုြ်မောင်ွည့် မွေးမွူမရး 

စက်ဝန်းွျားအတေက် မွေးမွူမရး မလှာင်အိွ်ကန် 

နှစ်ခု (သို့ွေုတ်) သုံးခုအတေင်းွှ ြုရစ်ဥခေက်ွျားကို 

မရာမနှာစုမောင်းမခင်းသည် မယဘုယျအားမဖင့် 

အမကာင်းေုံးြင်မဖစ်သည်။

ြုရစ်ွျ ိုးဥွျား စုမောင်းရာတေင် အရွယ်မရာက်ဖြီး 

မသာ ြုရစ်အွွျားွှ ွျ ိုးဥွျား အေင်သင့်ဥချမြးနိုင် 

ရန် သင့်မတာ်မသာ အခံြါရှိသည့် ဥခေက်ွျား 

(သို့ွေုတ်) ေန်းွျားအား စီစဉ်ထားရှိရြါွည်။ ြုံွှန် 

အားမဖင့် အချင်း ၁၅ စင်တီွီတာရှိမသာ ြလစ်စတစ် 

ခေက်ွျားကို ွျ ိုးဥွျားစုမောင်းရန် အသုံးမြုြကဖြီး 

ြုံသဏ္ဍာန်အွျ ိုးွျ ိုး ရှိမသာ အမခားေန်းအွျ ိုးအစား 

ွျားကိုလည်း အသုံးမြုနိုင်ြါသည်။ 

အရွယ်မရာက်ြုရစ်အွွျား ဥချနိုင်မစရန် ြုရစ်ွျ ိုးဥစု

မောင်းရာခေက်ွျားအတေင်း သန့်ရှင်း၍ စိွ့်ဝင်နိုင် 

မသာ ြစ္စည်းွျားကို အခံအမဖစ် ထည့်သေင်းထားသင့် 

ြါသည်။ အခံအမဖစ် ဖေဲမြာ (သို့ွေုတ်) ြိုးသတ်ထား 

မသာ သဲွျားကို အွျားအားမဖင့် သုံးစေဲြကြါသည်။ 

ြုရစ်ဥခေက်ွျားအတေင်း ွည်သည့်အခံြစ္စည်းွျားကို 

သုံးစေဲသည်မဖစ်မစ မရာဂါြိုးွွှားွျားနှင့် အဖျက်ြိုး 

ွျားရန်ွှ ကာကေယ်နိုင်ရန်အတေက်  ယင်းြစ္စည်းတို့ကို 

မကာင်းစော ြိုးသတ်ထားရန်လိုအြ်ြါသည်။
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၁.၆။ ရမေးပမူရေးခြံအတေင်း ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ရဆာင်ေွက်ပြင်း  
နှင့် ထုတ်ပိုးမှုရနော

သားမြါက်ဖြီးမသာ ြုရစ်ွျားအား ထုတ်လုြ်ရန်နှင့် 

ထုတ်ြိုးွှုလုြ်ငန်းွျားလုြ်မောင်ရန်မနရာကို ြုရစ် 

မွေးမွူမရးရုံွျား၊ မွေးမွူမရးမလှာင်အိွ်ကန်ွျားနှင့် 

မဝးရာတေင် သီးမခားတည်မောက်ထားသင့်သည်။ 

ြုရစ်မွေးမွူမရးရုံွျားွှ သားမြါက်ဖြီးမသာ ြုရစ်ွျား 

အား ထုတ်လုြ်ရန်နှင့် ထုတ်ြိုးွည့် လုြ်ငန်းစဉ် 

အေင့်ေင့်ကို ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံအတေင်းရှိ သီးမခား 

အမောက်အဦတစ်ခုတေင် လုြ်မောင်ရွည်ေု 

ေိုလိုြါသည်။ ထုတ်လုြ်မရးနှင့် ထုတ်ြိုးသည့် 

လုြ်ငန်းစဉ်ွျားကို ြုရစ်မွေးမွူမရးရုံွျားအတေင်း 

ွလုြ်ဘဲ သီးမခားမနရာတေင် လုြ်မောင်သင့်ြါသည်။

မရတိုက်မကွေးခေက်ွျား
(က) အမမွှာင်းလိုက်ခေဲဖြီး အဝတ်စထည့်ထားမသာ ြီေေီစီြိုက်လုံးွျား
(ခ) စီးြေားမဖစ် ြကက်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းသုံး မရတိုက်မကွေးခေက်ွျား

ပုံ ၃



13

ြုရစ်ဥွျားစုမောင်းမခင်းနှင့် သားမဖာက်မခင်း
(က၊ခ) အရွယ်မရာက်ြုရစ်ွျား ဥချနိုင်ရန် ြလစ်စတစ်ခေက်အတေင်း ဖေဲမြာခင်းထားမခင်း
(ဂ) ဥခေက်ွျားထည့်ထားသည့် သားမဖာက်စည်ြိုင်း

ပုံ ၄
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ပုေစ်ဥြေက်များတေင် ဥများဥြျပပီးရနာက် ထိုဥများကို ရကာင်းမေန်စောအပူရပး သားရဖာက်ထား 

ပြင်း ေှိ၊မေှိ နှင့် ပုေစ်မျ ိုးစိတ်များအရပါ်မူတည်၍ ၇ေက်မှ ၁၄ေက်အတေင်း ပုေစ်ငယ်ရလးများ 

စတင်သားရပါက်လာမည် ပဖစ်ပါသည်။

ပုေစ်များဖေံ့ပဖိုးလာရသာအဆင့်များအရပါ် မူတည်၍ ရအာက်ရဖာ်ပပပါအတိုင်း အစာနှင့်ရေကို 

ရကွေးရပးေပါမည်။

၂ ရမေးပမူရေးစက်ဝန်းအား စီမံြန့်ြေဲပြင်း

၂.၁။ ပပုစုပျ ိုးရထာင်ပြင်းကာလ (၀ေက်မှ ၁၄ေက်သားကာလ)

မြုစုြျ ိုးမထာင်မခင်းကာလတေင် ြုရစ်ငယ်မလးွျားကို 

အသားဓာတ်ကကယ်ဝမသာ နူးညံ့သည့်အစာွျား 

မကွေးမြးရြါွည်။ အသားဓာတ်ကကယ်ဝမသာအစာ 

ွျားသည် ြုရစ်ွျား၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို မကာင်းွေန်စော 

ကကီးထေားလာမစဖြီး ွိတ်လိုက်မခင်းလုြ်မောင်ရန် 

ြံ့ြိုးကူညီမြးနိုင်ြါသည်။ ယမန့မခတ်မေးကေက် 

အတေင်း၌ ြုရစ်ွျားအတေက် စီးြေားမဖစ် ထုတ်လုြ် 

ထားမသာ သီးသန့်အစာွျားကို စိုက်ြျ ိုးစီးြေားမရး 

လုြ်ငန်းသုံး အစာမဖန့်မဖူးမရာင်းချသူွျားထံတေင် 

ဝယ်ယူနိုင်ဖြီမဖစ်မသာ်လည်း ြုရစ်မွေးမွူသူအွျားစု 

ွှာ မေးကေက်အတေင်းရှိ ြကက်စာနှင့် ငါးစာွျားကိုသာ 

ြုရစ်စာအမဖစ် အသုံးမြုမနြကေဲ မဖစ်ြါသည်။ 

စီးြေားမဖစ်ထုတ်ထားမသာ ြုရစ်စာွျားတေင် အသား 

ဓာတ် အြကွ်းဖျင်း ၁၄ ွှ ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းအထိ 

ြါဝင်သည်။ ြုရစ်ငယ်ွျားကို အစာမကွေးရာတေင် 

မစာက်တိွ်မသာေန်း (သို့ွေုတ်) မစာက်တိွ်မသာ 

ခေက်ွျားတေင် ထည့်မကွေးမခင်းသည် အမကာင်းေုံး 

မဖစ်သည်။ မြုစုြျ ိုးမထာင်ချနိ် ကာလတေင် ြုရစ် 

ငယ်မလးွျားွှာ အစာွျားစော ွစားနိုင်မသးမသာ် 

လည်း ထိုကာလအတေင်း ြုရစ်ငယ်ွျား လျင်မွန်စော 

ကကီးထေားလာမစရန်အတေက် အသားဓာတ်ြါဝင်ွှု 

မွင့်ွားမသာ အစာွျားကိုသာ မကွေးမြးရန် အထူး 

လိုအြ်ြါသည်။

မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်အတေင်း အချနိ်မြည့်စိုစေတ်ွှု 

ရှိမနမစရန် ြုရစ်မလှာင်ကန်၏ွျက်နှာမြင်အား 

ွြကာခဏမရမဖန်းမြးမခင်းမဖင့် မသာ်လည်းမကာင်း၊ 

မရတိုက်မကွေးခေက်ွျားတေင် မရမဖည့်မြး၍ မသာ် 

လည်းမကာင်း စီွံ၍ မရတိုက်မကွေးနိုင်ြါသည်။ 

မစာက်နက်မသာ ြန်းကန်ွျားတေင် မရထည့်ထားွည် 

ေိုြါက ြုရစ်ွျားအလေယ်တကူ မရနစ်နိုင်မသာ 

မြကာင့် မရြန်းကန်ွျားသုံးွည့်အစား မလှာင်အိွ် 

ကန် ွျက်နှာမြင် စိုစေတ်မနရုံွျှ မရမဖန်းထားမြးနိုင် 

ြါက ြို၍မကာင်းြါသည်။ သို့မသာ် လေန်ကဲစောမရမဖန်း 

မခင်းသည် အစာွျားကို အလေန်စိုထိုင်းသေားမစနိုင်ဖြီး 

ထိုွှတေင့် ွှိုနှင့်မရာဂါြိုးွျား မြါက်ဖေားလာနိုင် 

ြါသည်။
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၂.၂။  ၁၅ေက်သားမှ အေွယ်ရောက်သည်အထိ

ဤကာလအရွယ် ြုရစ်ွျားကို သားမြါက်ကာစ 

ြုရစ်ငယ်ွျားကို မကွေးသည့်အတိုင်း  အစာမကွေးနိုင် 

မသာ်လည်း ယခင်ထက် အသားဓာတ်လိုအြ်ွှု 

မလျာ့နည်းလာမသာမြကာင့် အသားဓာတ် အြကွ်း 

ဖျင်းြွာဏ ၁၄ရာခိုင်နှုန်းသာ ြါဝင်မသာ အစာကို 

မကွေးနိုင်သည့်အမြင် အရွက်စိွ်းွျားကိုလည်း စတင် 

မကွေးနိုင်ြါသည်။ ထို့မြကာင့် ဤကာလွျားတေင် 

အစိွ်းမရာင် ေင်းသီးေင်းရွက်ွျားနှင့် သီးသန့်ြုရစ် 

စာတို့ကို မရာမနှာ၍ မကွေးနိုင်ြါသည်။ သို့မသာ် 

ြါဝင်သည့် ြုရစ်စာအချ ိုးအစားကိုွူ သင့်မတာ်သလို 

မမြာင်းလဲနိုင်ြါသည်။ သီးသန့်ြုရစ်စာကိုသာ 

မကွေးမခင်းအားမဖင့် ြုရစ်ွျား လျင်မွန်စော ကကီးထေား 

လာနိုင်မသာ်လည်း မငေမြကး တေက်မချကိုက်မစရန်နှင့် 

အစာအရသာြိုမကာင်းွေန်မစရန်အတေက် သီးသန့် 

ြုရစ်စာနှင့် အစိွ်းမရာင် ေင်းသီးေင်းရွက်ွျားကို 

မရာမနှာမကွေးမခင်းက အမကာင်းေုံး မဖစ်ြါသည်။ 

ြုရစ်အစာမကွေးရာတေင် အချ ို ့ြုရစ်မွေးမွူ သူွျားက  

သီးသန့်ြုရစ်စာ ၁၀ရာခိုင်နှုန်းွျှသာ ြါဝင်မအာင် 

မကွေးြကဖြီး အချ ို ့ြုရစ် မွေးမွူသူွျားွှာွူ အာောရ 

ွျှတမစရန် အစိွ်းမရာင်အစာအနည်းငယ် မရာမနှာ 

ထားမသာ ၁၀၀ရာနှုန်းမြည့် သီးသန့်ြုရစ်စာကို 

မကွေးြါသည်။ သီးသန့်ြုရစ်စာကိုသာ အသုံးမြု 

မခင်းသည် ြို၍မငေကုန်မြကးကျွျား မစနိုင်မသာ်လည်း 

အစိွ်းမရာင်ေင်းရွက်ခင်းွျား ွရှိမသာ မွေးမွူသူ 

ွျားအတေက်ွူ သီးသန့်ြုရစ်စာသည် ြို၍ဝယ်ယူရ 

လေယ်မသာ အစာမဖစ်ြါသည်။ ြုရစ်ွျ ိုးစိတ်ွျားအမြါ် 

ွူတည်၍ ၃၀ ွှ ၄၀ရက်သားအရွယ် မရာက်ြါက 

ြုရစ်ွျား စတင်ွိတ်လိုက်နိုင်မသာမြကာင့် ၃၀ရက် 

သားမကျာ်လာသည့် ြုရစ်ွျားတေင် ွိတ်လိုက် 

လိုသည့် အွူအရာရှိ၊ွရှိကို မစာင့်ြကည့်သင့်ြါသည်။

ြုရစ်ွျားအရွယ်မရာက်လာသည့်အချနိ်တေင် အသား 

ဓာတ်မကွေးွှုကို မလျှာ့ချ၍ စဉ်းထားမသာ ေင်းသီး 

ေင်းရွက်ွျားကို ြိုွိုမကွေးနိုင်ြါသည်။

ဖွ်းေီးရန်အေင်သင့်မဖစ်မသာ အရွယ်မရာက်ြုရစ် 

ွျားအမဖစ်သို့ ွမရာက်ွီ ၂ရက်ွှ ၃ရက်အလိုတေင် 

လတ်ေတ်မသာမရှေဖရုံသီးွျားကိုသာ ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်း 

မြည့် မကွေးမြးရြါွည်။ မလှာင်အိွ်ကန်အတေင်းရှိ 

ြုရစ်ွျားအားလုံး အလေယ်တကူ စားမသာက်နိုင်မစရန် 

အမစ့ထုတ်ထားမသာ မရှေဖရုံသီးွျားကို ြါးြါးစိြ်၍  

ြုရစ်မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်အနှံ့တေင် မဖန့်ချထား 

မြးြါ။ ယခင်မကွေးထားသည့် ြုရစ်စာွျားမြကာင့်     

ြုရစ်ကိုယ်တေင်းအနံ့ထေက်မနမခင်းွျားကို ယခုအချနိ် 

တေင် မရှေဖရုံသီးမကွေးမြးမခင်းမဖင့် မလျာ့သေားမစနိုင် 

သည့်အမြင် ြုရစ်၏အရသာကိုလည်း ြိုွိုမကာင်းွေန် 

လာမစြါသည်။ 

ြုရစ်ွျားအရွယ်မရာက်လာဖြီးမနာက် သားမဖာက်နိုင် 

မသာအချနိ်တေင် ဥချရန်အတေက် ြုရစ်ဥချခေက်ွျားကို 

ြုရစ်မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်အတေင်း ထားမြးရြါွည်။ 

ွိွိစိတ်ကကိုက်ဥအမရအတေက်ရရှိမစရန်  ၂ရက်ွှ 

၃ရက်အတေင်း   တစ်မန့လျှင် ၂ကကိွ်ွှ ၃ကကိွ်အထိ 

ြုရစ်ဥချခေက်ွျားကို အသစ်လဲလှယ်မြးနိုင်ြါသည်။ 

သတ်ွှတ်ချနိ်ထက် မကျာ်လေန်၍ အချနိ်ြကာစော 

ဥွျားကို စုမောင်းမခင်းမြုလုြ်ြါက ွျ ိုးြေားစက်ဝန်း 

ကို ွလိုအြ်ဘဲ ြို၍ရှည်ြကာမစွည်မဖစ်ဖြီး  ြုရစ် 

အုြ်စုအတေင်း အသက်ကောမခားွှုလည်း ွျားလာွည် 

မဖစ်သည်။ ထို့အမြင် ွျ ိုးြေားဖြီး ဥဥချနိ်ြကာလာ 

သည်နှင့် အွျှ ဥအမရအတေက်လည်း ကျေင်းလာွည် 

မဖစ်ြါသည်။

ြုရစ်ဥချခေက်ွျားကို ြုရစ်မွေးမွူမရးမလှာင်ကန် 

အတေင်း ြုံွှန်ြကာချနိ် ၆နာရီွှ ၈နာရီြကာ ထားရှိရြါ 
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ွည်။ ြုရစ်ဥွျားြါမသာ ဥခေက်ွျားကို မွေးမွူမရး 

မလှာင်ကန်ွှ မန့စဉ် ထုတ်ယူ၍ အမနေးဓာတ်မဖင့် 

သားမဖာက်ွည့် မနရာွျားသို့ မမြာင်းမရှေ့ြို့မောင် 

ထားမြးရြါွည်။

၂.၃။ အေွယ်ရောက်ပုေစ်များအား ဖမ်းဆီးပြင်း

သားမဖာက်ရန်အတေက်လိုအြ်မသာ ြုရစ်ဥွျားကို 

ြုရစ်ဥချခေက်တေင် ဥချဖြီးသေားသည့် အရွယ်မရာက် 

ြုရစ်ွျားကို ဖွ်းေီးနိုင်ဖြီမဖစ်ြါသည်။ မွေးြုရစ်အွဲ 

ကဲ့သို့မသာ ွျ ိုးစိတ်ွျားကို ၃၀ရက်သားအြကာတေင် 

ဖွ်းေီးနိုင်ဖြီး မွေးြုရစ်အမဖူွျားကိုွူ ၄၅ရက်သား 

ြတ်ဝန်းကျင်တေင် ဖွ်းေီးနိုင်ြါသည်။

ဖမ်းဆီးသည့်နည်းလမ်း

အစာမကွေးေန်းွျားနှင့် မရခေက်ွျားကို ဦးစောဖယ်ရှား 

ြါ။ (ကကီးွားမသာ ြုရစ်မွေးမွူမရး မလှာင်ကန်ွျား 

တေင်)  ြုရစ်ွျားြါရှိမနသည့် ြကက်ဥထည့်စက္ကူကဒ် 

ွျားကို မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်၏ အလယ်တည့်တည့်ွှ 

စတင်၍ မဖည်းမဖည်းချင်းဖယ်ရှားဖြီး  စက္ကူကဒ်ွျား 

အတေင်းွှ ြုရစ်ွျားအား ဇလုံကကီးတစ်ခုအတေင်းသို့ 

ခါချြါ။ 

ထို့မနာက်ေက်လက်၍ မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်၏ 

မဘးြတ်လည်မထာင့်ွျားရှိ စက္ကူကဒ်ွျားကို 

မဖည်းမဖည်းချင်းဖယ်ရှားကာ ြုရစ်ွျားကို ဇလုံကကီး 

အတေင်းသို့ ခါထည့်ြါ။ တချနိ်တည်းွှာြင် ြုရစ် 

မွေးမွူမရး မလှာင်ကန်၏ မဘးြတ်လည် 

တစ်မလျှာက်ရှိ စက္ကူကဒ်ွျားကို ွ ဖျက်ဘဲ ေက်လက် 

ထားရှိမခင်းအားမဖင့် အမွှာင်ကကိုက်ဖြီး တေင်းမအာင်း 

လိုမသာ ြုရစ်ွျားသည် ထိုကဒ်ွျားအတေင်းသို့ 

သူ့အလိုလို ဝင်မရာက်သေားြါလိွ့်ွည်။ ဤနည်း  

အားမဖင့် မနာက်ေုံးကျန်ြုရစ်ွျားကို လေယ်ကူစောဖွ်း 

ေီးနိုင်ဖြီး ြုရစ်ွျားအား ဇလုံကကီး အတေင်းသို့ 

ခါချနိုင်ြါွည်။ ဥစုမောင်းချနိ်တေင် မွေးမွူမရးမလှာင် 

ကန် မဘးနံရံနှင့် ကြ်လျက်ရှိမသာ ြကက်ဥထည့် 

ကဒ်ွျားကို အသစ်လဲလှယ်မြးမခင်းအားမဖင့် ြုရစ် 

ွျားကို ြိုွိုဖွ်းေီးစုမောင်းနိုင်ြါွည်။ ြုရစ်အကုန် 

နီးြါး မကာက်ယူဖြီးစီးသည့်အထိ အထက်မဖာ်မြြါ 

နည်းအတိုင်း ထြ်ခါထြ်ခါ မြုလုြ်ြါ။ ြုရစ်မွေးမွူမရး 

မလှာင်ကန် မဘးတစ်မလျှာက်တေင် မလျှာက်မမြးမန 

မသာ မနာက်ေုံးကျန် အရွယ်မရာက် ြုရစ်ွျားကို 

ကတိဂံြုံစံြိုက်ကေန် (သို့ွေုတ်) လက်ကိုင်တြ်ထား 

မသာ ြလစ်စတစ်အိတ်ွျားကို အသုံးမြု၍ ဖွ်းေီး 

နိုင်ြါသည်။

၃ x ၅ ွီတာအကျယ်အဝန်းရှိမသာ ြုရစ်မွေးမွူမရး 

မလှာင်ကန်ရှိ ြုရစ်ွျားအားဖွ်းေီးရန် အချနိ် 

တစ်နာရီနှင့် အလုြ်သွားတစ်ဦးသာ လိုအြ်ြါသည်။ 

ြုရစ်ဖွ်းသူသည် ြုရစ်မွေးမွူမရးမလှာင်အိွ်ကန် 

အမြင်ဘက်ွှမန၍ အတေင်းဘက်သို့ ကိုယ်ကိုကိုင်းကာ 

ြုရစ်ွျားကို မကာက်ယူဖြီး စက္ကူကဒ်ွျားကို ဖယ်ရှား 

သေားရြါွည်။  ၃ x ၅ ွီတာအကျယ်အဝန်းရှိမသာ        

ြုရစ်မွေးမွူမရးမလှာင်အိွ်ကန်တစ်ခုလျှင် ၈၀ွှ ၁၀၀ 

ကီလိုဂရွ်ရှိမသာ ြုရစ်ွျားကို ဖွ်းေီးရရှိနိုင်ြါသည်။
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၂.၄။ သိုရလှာင်ပြင်းနှင့် ကုန်ပပုပပင် ပပင်ဆင်ပြင်း

ြုရစ်ွျားကို ဖွ်းေီးဖြီးသည်နှင့် ြုရစ်အရှင်ွျားကို 

အတိ်ွ ျားတေငထ်ည့က်ာ ချကခ်ျင်းမရာင်းချနိငုြ်ါသည။် 

သို့မသာ် သယ်ယူြို့မောင်ချနိ်တေင် ြုရစ်အိတ်ွျား 

အတေင်း၌ အြူချနိ်မွင့်တက်လာနိုင်ြါသည်။ ထိုသို့ 

မွင့်တက်လာမသာ အြူချနိ်သည် လူအချ ို ့တေင် 

ဓာတ်ွတည့်ွှုကိုမဖစ်မစသည့် “ေစ်စတာွင်း” 

(histamine)ေူမသာ မဒြ်မြါင်းတစ်ွျ ိုးကို မဖစ်မြါ် 

မစြါသည်။ ထို့မြကာင့် မွေးမွူမရးခခံွျားွှ ြုရစ်ွျား 

အား အမခားတစ်မနရာသို့ သယ်ယူြို့မောင်မခင်း 

ွမြုွီ ကကိုတင်၍ မရခဲြုံးွျားအတေင်း ထည့်၍ 

လည်းမကာင်း၊ ြုရစ်အိတ်ွျားြကား မရခဲအိတ်ွျားကို 

အလွှာလိုက် ခံထား၍လည်းမကာင်း ြုရစ်ွျားမအးမန 

မစရန် မြုလုြ်မြးထားရြါွည်။

အမခားနည်းလွ်းတစ်ခုွှာ ြုရစ်ွျားကို ၅ွိနစ်ြကာ 

မြုတ်ဖြီး ြိုးသတ်ထားရန်မဖစ်သည်။ သယ်ယူြို့မောင် 

ရာတေင် ြုရစ်ွျားကို အရွယ်အစားအွျ ိုးွျ ိုးရှိမသာ 

ြလစ်စတစ်အိတ်ွျားတေင် ထည့်သေင်းနိုင်ဖြီး ြုရစ် 

အိတ်ွျား ြတ်ြတ်လည်နှင့် အိတ်ွျားြကားတေင် 

မရခဲွျားကို ထည့်သေင်းထားမြးရြါွည်။ အချ ို ့မသာ 

ြုရစ်မြုမြင်ထုတ်ြိုး သည့်မနရာွျားတေင်  မြုတ်ထား 

မသာ ြုရစ်ွျားကို မအးခဲမစဖြီးမနာက် အိတ်ွျားတေင် 

ထည့်ကာ အမအးခန်းကား မြါ်တင်၍ မေးွျားသို့ 

ြို့မောင်မရာင်းချြကြါသည်။

အရွယ်မရာက်ြုရစ်ွျားအား ဖွ်းေီးမခင်း
(က) ြကက်ဥထည့်ကဒ်ွျားကို မလှာင်ကန်အလယ်ြိုင်းွှစ၍ ဖဖိုဖျက်မခင်း (ခ) ြုရစ်ွျားအား ဇလုံကကီးတစ်ခု 
အတေင်းသို့ ခါချမခင်း (ဂ/ဃ) ြုရစ်ဖွ်းအိတ် 

ပုံ ၅
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 ြုရစ်ွျားဖွ်းေီးဖြီးမနာက် မြုမြင်မခင်းနှင့် သိုမလှာင်မခင်း
(က) မရနှင့်မေးမခင်း (ခ) ၅ွိနစ်ြကာ မြုတ်မခင်း (ဂ) ြုရစ်ွျားကို ြလစ်စတစ်အိတ်ွျားအတေင်းထည့်ဖြီး 
မနာက် ထိုအိတ်ွျားအမြါ်တေင် မရခဲွျားတင်၍လည်းမကာင်း၊ မရခဲြုံးအတေင်းထည့်၍လည်းမကာင်း ထား 
သိုမခင်း 

ပုံ ၆
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၂.၅။ ပုေစ်ရမေးပမူရေးရလှာင်အိမ်ကန်အားသန့်ေှင်းပြင်းနှင့် 
သန့်ေှင်းရေးသုံးကိေိယာများ

စေန့်ပစ်ပစ္စည်းအရပြာက်များေှင်းလင်းစုရဆာင်းပြင်း

ြုရစ်ွျားကို ဖွ်းေီးဖြီးသည့်မနာက် ြုရစ်ွျားမနထိုင် 

ရာ ြကက်ဥထည့်ကဒ်ွျားကို ဖယ်ရှား၍ ြုရစ်မွေးမွူ 

မရး မလှာင်ကန်၏ ြကွ်းမြင်နှင့် နံရံွျားကို တံမွက် 

စည်းနှင့် ဘရြ်ရှ်ွျားအသုံးမြု၍ လှဲကျင်းြါ။ ြုရစ် 

ွစင်အမမခာက်ွျားကို ဘရြ်ရှ်မဖင့် တိုက်ထုတ်ြစ်ြါ။ 

ြုရစ်ွစင်ွျား၊ ြုရစ်အစာအကကင်းအကျန်ွျားနှင့် 

အမခားမသာစေန့်ြစ်ြစ္စည်းွျားကို အြင်ွျားအတေက် 

မမွဩဇာအမဖစ် အသုံးမြုနိုင်ြါသည်။ ြုရစ်မွေးမွူမရး 

လုြ်ငန်းွှ ထေက်ရှိလာမသာ မမခာက်မသေ့သည့် စေန့်ြစ် 

ြစ္စည်းွျားကို သဘာဝမမွဩဇာအမဖစ် သုံးရန် 

အလေန်မကာင်းွေန်မခင်းမြကာင့် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ြုရစ် 

မွေးမွူသူွျားသည် ၎င်းတို့၏မွေးမွူမရး လုြ်ငန်းွှ 

ထေက်ရှိလာမသာ စေန့်ြစ်ြစ္စည်းအမမခာက်ွျားအား  

စိုက်ြျ ိုးမရးလယ်သွားွျားထံသို့ အလေယ်တကူ  

မရာင်းချနိုင်ြကြါသည်။ ဥြွာအားမဖင့်  ြုရစ်မွေးမွူ 

မရးလုြ်ငန်းထေက် စေန့်ြစ်ြစ္စည်း အမမခာက်ွျားကို 

၃၀ကီလိုဂရွ်အိတ် တစ်အိတ်လျှင် ဘတ်၅၀ နှင့် 

ဘတ်၇၀ အြကားမရာင်းချြကြါသည်။ ြုရစ် 

မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းွှ ထေက်ရှိလာမသာ စေန့်ြစ်ြစ္စည်း 

မမခာက်ွျား မရာင်းဝယ်မရးသည် ြုရစ်မွေးမွူ 

သူွျားအတေက် အကျ ိုးအမွတ်ွျားသည့် ဝင်မငေလွ်း 

မြကာင်းတစ်ခု ွေုတ်မသာ်လည်း ယင်းတို့အတေက် 

ခိုင်ွာမသာ မေးကေက်ရှိမနသည့်အမြင် ထိုသို့မရာင်းချ 

မခင်းမဖင့် စေန့်ြစ်ြစ္စည်းွျားကို အမလအလေင့်ွမဖစ်မစ 

ဘဲ မကာင်းွေန်စော မြန်လည်အသုံးမြုမစနိုင်မသာ 

မြကာင့် မရရှည်အကျ ိုးမြုမသာ စေန့်ြစ်စနစ်မဖစ် 

ြါသည်။

မေးကေက်ရှိ သဘာဝွေုတ်သည့် ဓာတ်မမွဩဇာ 

ွျားွှာ ြုရစ်စေန့်ြစ်ြစ္စည်းွျားထက် ၁၀ေခန့် 

ြို၍မေးကကီးမသာမြကာင့် ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းွှ 

စေန့်ြစ်ြစ္စည်းွျားအား သဘာဝမမွဩဇာအမဖစ် 

အသုံးမြုမခင်းသည် စိုက်ြျ ိုးမရးလယ်သွားွျား 

အတေက် တေက်မချကိုက်သည့်အမြင် အြင်ွျား၏ 

အာောရ မြည့်ဝွှုအတေက်လည်း မကာင်းစောအကူ 

အညီမြးနိုင်ြါသည်။

ရမေးပမူရေးသုံးပစ္စည်းများအား သန့်ေှင်းရေး ပပုလုပ် 

ပြင်း

ြုရစ်ွျားမနထိုင်ရာ ြကက်ဥထည့်ကဒ်ွျားကို 

ဘရှြ်ချ်မဖင့် တိုက်ထုတ်ဖြီးမနာက် မမခာက်မသေ့သေား 

မစရန် မနလှန်းြါ။ ွှိုစေဲမနမသာ စက္ကူကဒ်ွျားနှင့် 

ြျက်စီးသေားမသာကဒ်ွျားကို စေန့်ြစ်ြါ။ ယမန့မခတ် 

တေင် အချ ို ့မသာ ြုရစ်မွေးမွူသူွျားသည် ဓာတ်မငေ့ 

သုံး ွုန့်ဖုတ်ွီးဖိုွျားကိုအသုံးမြု၍ ထိုစက္ကူကဒ်ွျား 

ကို အြူချနိ် ၆၀ ွှ ၇၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်အတေင်း ွိနစ် 

၃၀ခန့်ြကာမအာင် အြူမြးြိုးသတ်သည့် နည်းလွ်း 

ကို သုံးစေဲမနြကဖြီ မဖစ်ြါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ွီးဖိုထဲ 

အြူမြးထားမသာ စက္ကူကဒ်ွျားသည် ြိုးသတ်ဖြီး 

မဖစ်မသာမြကာင့် ြုရစ်သားမဖာက်ရာတေင် ထြ်ွံ 

အသုံးမြုနိုင်ြါသည်။

အစာမကွေးခေက်ွျားနှင့် မရတိုက်မကွေးခေက်ွျားကို 

မရနှင့်မသချာစော မေးမြကာဖြီး မနမရာင်မအာက်တေင် 

(သို့ွေုတ်) အြူမြးစနစ်မဖင့် အမမခာက်ခံြါ။ ြုရစ် 

မွေးမွူမရးတစ်သုတ်နှင့် တစ်သုတ်အြကားအချနိ် 

တေင် အမခားြစ္စည်းကိရိယာွျားကိုလည်းမကာင်းစော 

သန့်ရှင်းမရး လုြ်ထားသင့်ြါသည်။

ရမေးပမူရေးရလှာင်အိမ်ကန်အား ရဆးရကကာပြင်း

မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်နှင့် ထည့်စရာြုံးွျားကို        
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၂.၆။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို မထိြိုက်ရစရေး လုပ်ရဆာင်ပြင်း

စေန့်ပစ်ပစ္စည်းများ

မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းွျားလုြ်ကိုင်ရာွှ ထေက်ရှိလာ 

မသာ စေန့်ြစ်ြစ္စည်းွျား စနစ်တကျစေန့်ြစ်မရးကို 

မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းတိုင်းတေင် လုြ်မောင်သင့်ြါ 

သည်။ အလားတူြင် ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းထေက် 

စေန့်ြစ်ြစ္စည်းွျားမြကာင့် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်အား 

ွထိခိုက်မစရန် အထူးဂရုမြု၍ ယင်းစေန့်ြစ်ြစ္စည်ွျား 

ကို စနစ်တကျစေန့်ြစ်ရန်နှင့် စိုက်ြျ ိုးမရးလုြ်ငန်းွျား 

တေင် မြန်လည်သုံးစေဲနိုင်ရန် မြုလုြ်ရြါွည်။ 

စေန့်ြစ်ြစ္စည်းွျားတေင် ြုရစ်ွျား၏ အစာအမမခာက် 

အကကင်းအကျန်ွျား၊ ြုရစ်မချးွျား၊ ြုရစ်မွေးမွူမရး 

မလှာင်ကန် သန့်ရှင်းမရးလုြ်ရာွှ ထေက်လာမသာ 

အညစ်အမြကးရည်ွျားနှင့် ဖွ်းေီးရရှိမသာ ြုရစ် 

ွျားကို မြုတ်ရာွှကျန်ရှိမသာ  ြုရစ်မြုတ်ရည်ွျား 

ြါဝင်ြါသည်။

ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်း၏ စေန့်ြစ်ြစ္စည်းအချ ို ့ကို 

အြင်ွျားအတေက် ဓာတ်မမွဩဇာအမဖစ် အသုံးမြုနိုင် 

မသာ်လည်း ယင်းတို့ကို မရမမွာင်းွျား၊ မွစ်မချာင်း 

အင်းအိုင်ွျားအတေင်းသို့ စီးကျွသေားမစရန် စနစ် 

တကျ ဂရုစိုက်အသုံးမြုသင့်ြါသည်။ ြုရစ်မွေးမွူမန 

စဉ်ကာလအတေင်း မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်ွှ ြုရစ် 

အမသွျားကို ြုံွှန်ဖယ်ထုတ်မြးရွည်မဖစ်ဖြီး 

အမခားမသာ ြုရစ်မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်ွျားသို့ 

မရာဂါြိုးွျား ြျ ံ့နှံ့ွသေားနိုင်မစရန် ထိုြုရစ်အမသွျား 

ကို ွီးရှို့ဖျက်ေီးရြါွည်။

ဓာတုပစ္စည်းများကို မှန်ကန်သင့်ရတာ်စောအသုံးပပု 

ပြင်း 

ြုရစ်ွျားတေင် ဓာတုြစ္စည်းွျားနှင့် ဓာတ်ွတည့်ွှု 

မဖစ်နိုင်သည့်အတေက် ြုရစ်မွေးမွူသူွျားသည် ဓာတု 

ြစ္စည်းွျားကို အထူးဂရုမြု၍ သုံးစေဲသင့်ြါသည်။ 

ြုံွှန်အားမဖင့် သန့်ရှင်းမရးလုြ်ရန်နှင့် မရာဂါ 

ကာကေယ်ရန်အတေက်သာ ဓာတုြစ္စည်းွျားကို လိုအြ် 

သမလာက် သုံးစေဲမလ့ရှိြကမသာ်လည်း ယင်းတို့အား 

အသုံးမြုွှုကို  နည်းနိုင်သွျှနည်းမအာင် မလျှာ့ချသင့် 

ြါသည်။ ဓာတုြစ္စည်းွျား သုံးစေဲရာတေင် ြုရစ်မွေးမွူ 

မရးအတေက် သက်ေိုင်ရာအစိုးရအဖေဲ့အစည်းွျားွှ 

တရားဝင်ခေင့်မြုထားမသာ ဓာတုြစ္စည်းွျားကိုသာ 

သန့်ရှင်းမသာမရနှင့်မသချာမေးမြကာ၍ အမမခာက် 

ခံြါ။ မေးမြကာရာတေင်  ေြ်မြာကို အဖွဲတွ်းသုံးစရာ 

ွလိုအြ်မသာ်လည်း မရာဂါမဖစ်ြေားမနချနိ် (သို့ွ 

ေုတ်) မရာဂါကျမရာက်နိုင်မချရှိမသာ အချနိ်ွျားတေင် 

သင့်မတာ်မသာ ြိုးသတ်မေးွျားကို အသုံးမြု၍ 

မေးမြကာသင့်ြါသည်။ ထို့အမြင် မွေးမွူမရး 

မလှာင်အိွ်ကန်တစ်ခုကို ြုရစ်မွေးမွူရန် ထြ်ခါထြ်

ခါအသုံးမြုထားဖြီးမဖစ်ြါက ထိုမလှာင်ကန်တေင် 

ဘက်တီးရီးယားနှင့် မရာဂါမဖစ်မစမသာ ြိုးွွှားွျားရှိ

မနနိုင်မသာမြကာင့် ြိုးသတ်မေးွျား အသုံးမြု၍ 

သန့်စင်သင့်ြါသည်။ 

သက်ေိုင်ရာ မွေးမွူမရးဌာန သို့ွေုတ် စိုက်ြျ ိုးမရး 

ဌာနတို့၏ စည်းွျဉ်းစည်းကွ်းနှင့်အညီ အသိအွှတ် 

မြု လက်ွှတ်ရ အနုဇီဝြိုးသတ်မေးွျားကိုသာ 

အသုံးမြုရြါွည်။

မနာက်တစ်ကကိွ်အသုံးွမြုွီ မွေးမွူမရးမလှာင်အိွ် 

ကန်အား ၇ရက်ွ ှ ၁၄ရကြ်ကာ မလသလြ်ခံထားသင့် 

ြါသည်။
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အသုံးမြုသင့်ြါသည်။ ြုရစ်ွျားွှာ လူအွျား 

စားသုံးရန်မဖစ်သည့်အတေက် အစားအစာ မဘးကင်း 

လုံခခုံွှုရှိမစရန် သတ်ွှတ်ချက်ွျား အတိုင်း မသချာ 

စော လိုက်နာမောင်ရွက်သင့်ြါသည်။ ြုရစ်မွေးမွူမရး

မလှာင်ကန်ွျားနှင့် ြစ္စည်းကိရိယာွျားကို ြိုးသတ် 

ရန် ဓာတုြစ္စည်းွျား သုံးစေဲရာတေင် ထိုဓာတုြစ္စည်းအား 

ထုတ်လုြ်မရာင်းချသူ၏ အညွှန်းအတိုင်းသာ အသုံးမြု 

သင့်ဖြီး အသုံးွမြုချနိ်တေင် ယင်းတို့ကို လုံခခုံမကာင်း 

ွေန်စော သိွ်းေည်းထားသင့်ြါသည်။
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ပုေစ်များရကာင်းမေန်စော ကကီးထေားလာရစေန်နှင့် ဖေံ့ပဖိုးမှုပမန်ဆန်လာရစေန်အတေက် အသားဓာတ် 

ပမင့်မားစော ပါဝင်ရသာအစာများကို ရကွေးရပးေန်လိုအပ်ပါသည်။ ပုေစ်များ၏ ကကီးထေားဖေံ့ပဖိုးြျနိ် 

အဆင့်အလိုက် အစာရကွေးသည့်ပုံစံကို ရပပာင်းလဲနိုင်ပပီး ပုံမှန်အားပဖင့် စီးပေားပဖစ်ထုတ်လုပ်ထားရသာ 

သီးသန့်ပုေစ်စာများကို လတ်ဆတ်ရသာအသီးအေွက်များနှင့် ရောရနှာကာ ရကွေးရလ့ေိှကကပါသည်။

၃.၁။ စီးပေားပဖစ်ထုတ်လုပ်ရသာ ပုေစ်စာများ

စီးြေားမဖစ်ထုတ်လုြ်ထားမသာ သီးသန့်ြုရစ်စာ 

ွျားတေင် အသားဓာတ် အြကွ်းဖျင်းြွာဏ ၂၁ 

ရာခိုင်နှုန်းြါဝင်ဖြီး ထိုအစာွျားကို အချ ို ့မဒသ 

ွျားတေင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ဖြီမဖစ်ြါသည်။ ထို့အမြင် 

အမခား မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းသုံး တိရစ္ဆာန်အစာွျားကို 

လည်း ြုရစ်စာအမဖစ် အသုံးမြုနိုင်ြါသည်။ ဥြွာ 

အသားဓာတ် အြကွ်းဖျင်းြါဝင်ွှု ၂၁ရာခိုင်နှုန်းွှ 

၂၄ရာခိုင်နှုန်း အတေင်းရှိမသာ ြကက်စာနှင့် ငါးစာွျား 

ကို ြုရစ်စာအမဖစ် သုံးစေဲနိုင်ြါသည်။ ြုရစ်မွေးမွူမရး 

ကာလ၏ ြထွ ၁၄ရက်အတေင်း (စတင်ကကီးထေားခါစ 

ကာလတေင်) အသားဓာတ် မွင့်ွားစော ြါဝင်မသာ 

သီးသန့်ြုရစ်စာကိုသာ မကွေးရြါွည်။ ၁၅ရက်သားွှ 

ရက်၃၀သားအရွယ် မရာက်သည့်အခါတေင်ွူ သီးသန့် 

ြုရစ်စာကို အစိွ်းမရာင်ရှိမသာ အသီးအရွက်ွျားနှင့် 

မရာမနှာ၍ မကွေးနိုင်ဖြီမဖစ်ြါသည်။

၃.၂။ အစိမ်းရောင်ေှိရသာ ဟင်းသီးဟင်းေွက်အစာများ

ြုရစ်ွျား ၁၅ရက်သားမရာက်သည့်အချနိ်ွှ စတင်၍ 

အစိွ်းမရာင်အစာွျားကို စတင်မကွေးနိုင်ဖြီ မဖစ်ြါ 

သည်။ အသုံးွျားမသာ ေင်းသီးေင်းရွက် အြင် 

ွျား ှွာ 

• အစိွ်းမရာင် ြီမလာြီနံအရွက်ွျား

• ကန်စေန်းရွက်ွျား

• မေဒါြင်ွျား

• သမဘောရွက်ွျား 

• မွက်အွျ ိုးအစားအစုံ၊ မနေီယာမွက်အြါအဝင်

• မရှေဖရုံသီးွျား(မသးမသးစိြ် ဖြီးမကွေးြါ။) 

အရွယ် မရာက်ြုရစ်ွျားအား ဖွ်းေီးမခင်းွမြုွီ 

၂ရက်ွ ှ ၅ရက်အတေင်း မရှေဖရုံသီးကို မကွေးရြါ 

သည်။ မရှေဖရုံသီး အစာမကွေးထားမသာ ြုရစ်ွျား 

ကို ချက်မြုတ်ြါက အလေန်အနံ့အရသာ မကာင်း 

ွေန်ြါသည်။ 

ြုရစ်မွေးမွူသူွျားအမနနှင့် ွိွိတို့၏ ကိုယ်ြိုင် 

မမွမနရာတေင်  ထိုေင်းသီးေင်းရွက်ြင်ွျားကို 

စိုက်ြျ ိုးထားသင့်ြါသည်။ ွလိုလားအြ်မသာ အေိြ် 

အမတာက်နှင့်မရာဂါြိုးွျားွှ ကင်းမဝးမစရန်အတေက် 

အမခားမွေးမွူထားမသာ တိရစ္ဆာန်ွျားနှင့် မဝးရာတေင် 

၃ ပုေစ်များအစာရကွေးပြင်းနှင့် အာဟာေ
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ထိုြုရစ်စာအြင်ွျားကို စိုက်ြျ ိုးထားသင့်ြါသည်။ 

မေးနှင့် အမခားမနရာွျားွှ ဝယ်ယူရရှိမသာ ေင်းသီး 

ေင်းရွက်ွျားတေင် ြိုးသတ်မေးွျားြါဝင်နိုင်မသာ

မြကာင့် ြုရစ်ွျားအားွမကွေးွီ မရနှင့်မသချာစော 

မေးမြကာထားရြါွည်။ နေားွျား၊ ဝက်ွျား 

ဝင်မရာက်နိုင်မသာ စိုက်ခင်းွျားွှ ေင်းသီးေင်း 

ရွက်ွျားကို ြုရစ်စာအမဖစ် အသုံးွမြုသင့်ြါ။

ြုရစ်ွျားစားွကုန်မသာ ေင်းသီးေင်းရွက်အစာ 

ွျားကို မွေးမွူမရး မလှာင်ကန်အတေင်းွှ ြုံွှန် 

ဖယ်ထုတ်ရွည်မဖစ်ဖြီး လတ်ေတ်မသာ ေင်းသီး 

ေင်းရွက်ွျားနှင့် မန့စဉ်လဲလှယ်မြးရြါွည်။ 

မရာဂါြိုးမြါက်ြေားလာမခင်းွှ ကာကေယ်ရန်အတေက် 

အသီးအရွက်အစာအသစ်ွျားကို အစာမောင်းွျား 

အမြါ်တေင် ထြ်အုြ်၍ ွမကွေးရြါ။

သဘာဝ ေင်းသီးေင်းရွက်အစာွျားမကွေးမခင်း 

မြကာင့် ြုရစ်ွျားကို ြို၍ အနံ့အရသာမကာင်းွေန် 

လာနိုင်မစမသာ်လည်း သီးသန့်ြုရစ်စာသာ မကွေး 

ထားမသာ ြုရစ်ွျားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ြါက ကကီးထေားွှု 

ြို၍မနှးမကေးသည်ကို မတေ့ရြါသည်။ ေိုလိုသည်ွှာ 

ေင်းသီးေင်းရွက်အစာွျား ြိုမကွေးထားမသာ 

ြုရစ်ွျားသည်  ကကီးထေားရန် အချနိ်ြိုြကာြါသည်။ 

အားသာချက်အမနမဖင့် ေင်းသီးေင်းရွက်အစာ 

ွျားသည် သီးသန့်ြုရစ်စာွျားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ြါက 

ကုန်ကျစရိတ်ြိုနည်းြါသည်။ ထို့မြကာင့် ြုရစ် 

မွေးမွူသူွျားသည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာနှုန်းနှင့် 

ကကီးထေားွှုမနှးမကေးမသာနှုန်းကို နှိုင်းယှဉ်တိုင်းေကာ 

ွိွိတို့ တတ်နိုင်ွည့် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် မွေးမွူမရး စီွံ

ခန့်ခေဲွှုနည်းလွ်းအမြါ်ွူတည်၍ သင့်မတာ်မသာ 

ြုရစ်စာကို မရွးချယ်အသုံးမြုနိုင်ြါသည်။

၃.၃။ အိမ်တေင်းပဖစ် သီးသန့်ပုေစ်စာ ပပုလုပ်ပြင်း

ြုရစ်မွေးမွူသူွျားအတေက် အဓိကကုန်ကျစရိတ်ွှာ 

ြုရစ်စာမဖစ်ဖြီး မေးကေက်အတေင်းရှိ သီးသန့်ြုရစ်စာွှာ 

မေးအကကီးေုံးြုရစ်စာွျားထဲတေင် ြါဝင်သည်။  

ထို့မြကာင့် ြုရစ်မွေးမွူသူွျားအမနမဖင့် မကာက်နှံ 

ွျားနှင့် အမခားြါဝင်ြစ္စည်းွျားမရာမနှာ၍ ြုရစ်စာ 

ွျားကို ွိွိတို့ကိုယ်တိုင် ထုတ်လုြ်နိုင်ွည်ေိုြါက 

ြုရစ်စာအတေက် ကုန်ကျစရိတ်ွှာ ွျားစော သက်သာ 

သေားြါလိွ့်ွည်။ မေးကေက်အတေင်းရှိ သီးသန့်ြုရစ်စာ 

ွျားကို  မကာက်ြဲသီးနှံအမစ့ွျားမဖင့် အဓိကထားမြု 

လုြ်ထားဖြီး အသားဓာတ်နှင့် လိုအြ်မသာေီတာွင် 

ဓာတ်ွျား ထည့်မြါင်းထားြါသည်။ မေးကေက်အတေင်း 

ရှိ အသင့်ဝယ်ယူနိုင်မသာ ငါးစာနှင့် ြကက်စာွျားတေင် 

မမြာင်းဖူးမစ့အစာ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဂျုံမစ့အစာ ၂၀ 

ရာခိုင်နှုန်း၊ နို့ွှုန့် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အမခားြါဝင်ြစ္စည်း 

ွျား ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းတို့ မြါင်းစြ်ြါဝင်ြါသည်။

သုမတသနြညာရှင်အချ ို ့သည် ြုရစ်မွေးမွူသူွျား 

အတေက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမစမသာ အစာ 

မဖာ်စြ်နည်းွျားကို သုမတသနမြုလုြ်ထားြါသည်။ 

မေးကေက်အတေင်းရှိ ြကက်စာထုတ်လုြ်ြုံကို အတုယူ 

၍ ၁၉၉၁ခုနှစ်တေင် နာခါဂါကီ နှင့် ဒီဖိုလီအက်ထ် 

(Nakagaki and DeFoliart, 1991) တို့ွှ ကုန်ကျစရိတ် 

သက်သာမသာ အစာမဖာ်စြ်နည်းသစ်တစ်ခုကို 

ွိတ်ေက်မြးခဲ့ြါသည်။ ထိုအစာမဖာ်စြ်နည်းွှာ 

မအာက်ြါအတိုင်းမဖစ်ြါသည်။
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•  မမြာင်းဖူးကကိတ်ဖတ် ၅၈ ရာခိုင်နှုန်း

•  ြဲြုြ်ဖတ် ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း

•  မမြာင်းေီ ၃ ရာခိုင်နှုန်း

•  ဒိုင်ကယ်လစီယွ် မဖာ့စဖိတ် (Dicalcium 

phosphate) မမွဩဇာ ၂ ရာခိုင်နှုန်း

•  ကယ်လစီယွ် ကာဘေန်နိတ် (Calcium 

carbonate) (စိုက်ြျ ိုးမရးသုံး ထုံး) ၁ ရာခိုင်နှုန်း

•  အိုင်အိုဒင်းေား ဝ.၅ ရာခိုင်နှုန်း

နာခါဂါကီ နှင့် ဒီဖိုလီအက်ထ်တို့ မဖာ်စြ်ထားမသာ 

အစာတေင် အသားဓာတ်ြါဝင်ွှု အြကွ်းဖျင်း ၂၂ 

ရာခိုင်နှုန်း၊ အေီြါဝင်ွှု အြကွ်းဖျင်း ၅.၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ 

ွမြျာ်ဝင်မသာ အွျှင်ဓာတ် ၄.၉ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် မြာ 

(သတ္တုဓာတ်ွျား) ၄.၄ ရာခိုင်နှုန်း ြါဝင်ဖြီး  မေးကေက် 

ရှိ ြကက်စာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ြါက အာောရ တန်ဖိုး 

ေင်တူြါသည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံတေင် 

ရရှိနိုင်မသာ အစာကုန်ြကွ်းွျားနှင့် ထိုကုန်ြကွ်းွျား 

၏ကုန်ကျစရိတ်ွှာ ကေဲမြားနိုင်သည့်အတေက် မနရာ 

မဒသအလိုက် ရရှိနိုင်မသာ ကုန်ြကွ်းကို အစားထိုး 

သုံးစေဲနိုင်ြကြါသည်။

ြုရစ်မွေးမွူသူွျားအမနမဖင့် ွိွိတို့ကိုယ်တိုင် ြုရစ်စာ 

မဖာ်စြ် ထုတ်လုြ်ရာတေင် မဒသအတေင်း၌ ရရှိ 

နိုင်မသာ မကာက်နှံအွျ ိုးွျ ိုးနှင့် ကုန်ြကွ်းြစ္စည်း 

ွျားကိုသာ အဓိကထား အသုံးမြုသင့်ဖြီး ကိုယ်တိုင် 

မဖာ်စြ်ထားမသာ ြုရစ်စာသည် မေးကေက်အတေင်းရှိ 

အသင့်ဝယ်ယူနိုင်မသာ သီးသန့်ြုရစ်စာွျားထက် 

ြို၍ကုန်ကျစရိတ် သက်သာွှု ရှိ၊ွရှိကို ချင့်ချနိ် 

တေက်ချက်ရြါွည်။

၃.၄။ ကရစာ်ရဖာက်ထားရသာ ပီရလာပီနံရပျာ့ဖတ်အစာ ရဖာ်စပ်နည်း

ထိုင်းနိုင်ငံရှိ အချ ို ့မသာြုရစ်မွေးမွူသူွျားသည် 

ြီမလာြီနံဥွျားကို ကကိတ်ရာွှ ရရှိမသာ မြျာ့ဖတ် 

ွျားကို ြုရစ်စာအမဖစ် မမြာင်းလဲအသုံးမြုြကြါသည်။ 

ြုရစ်ွျား ၁၀ရက်သားအရွယ်ွှ စတင်၍ ထိုအစာကို 

မကွေးနိုင်ြါသည်။ ထိုြီမလာြီနံမြျာ့ဖတ် အစာွျား 

သည် မေးကေက်ရှိ အသင့်ဝယ်ယူနိုင်မသာ အစာွျား 

နှင့် နှိုင်းယှဉ်ြါက ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကုန်ကျစရိတ် 

ကို သက်သာမစြါသည်။ ထိုအစာမဖာ်စြ်ြုံွှာ 

မအာက်ြါအတိုင်း မဖစ်ြါသည်။

၁။  မေးကေက်ရှိ အသင့်သုံး တမေး ( ွုန့်ဖုတ်ရာတေင် 

အသုံးမြုမသာ) ၅၀၀ ဂရွ်၊ သြကားြကွ်း ၁ 

ကီလို ဂရွ်နှင့် မရ လီတာ ၄၀တို့ကို မသချာစော 

မရာမနှာဖြီး သွမအာင်မွွှ၍ အချဉ်မဖာက်လာ 

မစရန် ၁၀ွိနစ်ွှ ၁၅ွိနစ်ထိ နှြ်ထားြါ။

၂။  ထို့မနာက် တင်လဲရည် ၁၀လီတာ၊ ြုလဲဓာတ် 

မမွဩဇာ (ယူရီးယားဓာတ်) ၅ ကီလိုဂရွ်နှင့် 

မရလီတာ ၄၀ ကို ထြ်ထည့်ဖြီး မသချာစော 

မရာမွွှ၍ (ဥြွာ ငါးမွေးကန်ွျားတေင် အသုံးမြု 

မသာ) မလမြးစက် (air pump) မဖင့် တစ်နာရီ 

ြကာမလမြးြါ။ ထိုသို့လုြ်မခင်းအားမဖင့် ထို 

အမရာအမနှာအရည် အတေင်းသို့ မလဝင်မစဖြီး 

တမေးအား အချဉ်မဖာက်လာမစြါွည်။ 
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၃။  တမေးမဖာက်ထားမသာ မြျာ်ရည် လီတာ ၈၀ 

နှင့် ြီမလာြီနံမြျာ့ဖတ် ၁တန် (ကစီရည်ွျား 

ညှစ်ထုတ်ဖြီး ကျန်မသာ အဖတ်မမခာက်ွျား)ကို 

မရာမနှာြါ။ မသချာစောမွွှမနှာက်ြါ (ကေန်ကရစ် 

မဖျာ်စက်ကို အသုံးမြုနိုင်ြါသည်)။ ထိုအမရာ 

အမနှာကို ြို၍ အချဉ်မဖာက်မစရန် ြလစ်စ 

တစ်မြားွျားမဖင့် ဖုံးအုြ်၍ ၁၀ရက်ြကာထားြါ။ 

၁၀ရကြ်ကာဖြီးမနာက်တေင် အချဉ်မဖာက်ဖြီးမဖစ် 

မသာ ြီမလာြီနံဖတ်ွျားကို မလလုံမသာအိတ် 

ွျားတေင် ထည့်၍ ၁၅ရက်ြကာ သိွ်းေည်းသို 

မလှာင်ထားနိုင်ြါသည်။

ြီမလာြီနံမြျာ့ဖတ် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ညီွျှမသာ 

ဖေဲနုကို ထြ်မြါင်းထည့်မခင်းအားမဖင့် အစာအတေင်း 

အွျှင်ဓာတ် ြါဝင်ွှုကို ြို၍မွှင့်တင်နိုင်ြါသည်။
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၄ ပုေစ်ခြံအတေင်း ရောဂါကာကေယ်ရေးနှင့် သန့်ေှင်းရေး

ရအာင်ပမင်ရသာ ပုေစ်ရမေးပမူရေးလုပ်ငန်းပဖစ်ေန်အတေက် ပုေစ်ခြံအတေင်း သန့်ေှင်းမှုေိှရစရေးနှင့် 
ပုေစ်များကို ရောဂါအန္တောယ်မှ ကာကေယ်နိုင်ရစရေးမှာ အလေန်အရေးကကီးရသာရကကာင့် မပဖစ်မရန 
လုပ်ရဆာင်ေပါမည်။ ပုေစ်ရမေးပမူရေးလုပ်ငန်းေိှ ပုေစ်များသည် ရမေးပမူရနြျနိ်မှ စားရသာက်ကုန်အပဖစ် 
ထုတ်လုပ်သည့်အြျနိ်အထိ ကျန်းမာရသာ ပုေစ်များပဖစ်ရနေပါမည်။ ထို့အတေက် ရကာင်းမေန်ရသာ 
သန့်ေှင်းရေးနည်းစနစ်များကို ကျင့်သုံးေန် မပဖစ်မရနလိုအပ်ပါသည်။ လူတို့၏ စားရသာက်ကုန်အပဖစ် 
ေည်ေွယ်ထားရသာ ပုေစ်များကို ကျန်းမာရေးနှင့်အညီ သန့်ေှင်းစော ရမေးပမူ၊ ထုတ်လုပ်၊ ထုတ်ပိုးကကေပါ 
မည်။ ထိုသို့လုပ်ရဆာင်ေန်အတေက် လိုအပ်ရသာ လမ်းညွှန်ြျက်များမှာ ရအာက်ပါအတိုင်းပဖစ်ပါသည်။

၄.၁။ ရောဂါြုြံနိုင်ရသာ ပုေစ်ရမေးပမူရေးခြံ တည်ရဆာက်ပြင်း

ြုရစ်မွေးမွူသူွျားအတေက် အဓိကြန်းတိုင်ွှာ မရာဂါ 

ြိုး ွွှားကင်းမသာ ြုရစ်ခခံအား တည်မောက်ထိန်းသိွ်း 

နိုင်မခင်းြင် မဖစ်ြါသည်။ မရာဂါဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိဖြီး 

မရာဂါြိုး ွွှားကင်းစင်မသာ ြုရစ်ွျားသည် ကကီးထေား ှွု 

မွန်ေန်သည့်အမြင် အသက်ရှင်ရန် အခေင့်အလွ်း 

လည်း ြို၍ွျားမသာမြကာင့် အထေက်တိုးမစြါသည်။ 

မရာဂါကင်းမသာ ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းသည် 

ြုရစ်မသနှုန်းကိုနည်းမစသည့်အမြင် ြုရစ်မွေးမွူသူ 

ွျားအတေက်  ွထင်ွှတ်မသာ အဖျက်အမနှာင့်ွျား 

မဖစ်မြါ်လာွှုကိုလည်း နည်းမစမသာမြကာင့် ြို၍ 

အကျ ိုးအမွတ်ွျားမစွည် မဖစ်ြါသည်။

သန့်ေှင်းမှုကို ဦးစားရပးပြင်း

ြုရစ်ခခံအတေင်း သန့်ရှင်းမရးလုြ်ငန်းွျားကို  အမရး 

အြါေုံးလုြ်ငန်းအမဖစ် ထိမရာက်စော မောင်ရွက် 

ြကရန် လိုအြ်ြါသည်။ ြုရစ်မွေးမွူသူွျား အမနနှင့် 

ွိွိတို့၏ ြုရစ်ခခံွျားကို ထိန်းသိွ်းစီွံခန့်ခေဲသည့်ြုံစံ

သည် မွေးမွူထားသည့်ြုရစ်ွျား၏ ကျန်းွာမရးကို 

သက်မရာက်ွှုရှိမြကာင်း နားလည်ရြါွည်။ သန့်ရှင်း 

ွှုရှိမရး ေုေိုရာတေင်  ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်း ွစခင် 

အချနိ်ွှစတင်ကာ ြုရစ်မွေးမွူမရးစက်ဝန်း 

တစ်မလျှာက်နှင့် မနာက်ြိုင်း ထုတ်လုြ်မခင်း၊ ထုတ်ြိုး 

မခင်းကိစ္စရြ်ွျားအထိ အကျုံးဝင်သည်ကို ြုရစ် 

မွေးမွူမရးသွားွျား  မကာင်း ေွန်စော သိရှိထားရွည်။

ပုေစ်ရမေးပမူရေးတစ်သုတ်နှင့် တစ်သုတ်ကကားတေင် 

သားရဖာက်နှင့် ရမေးပမူရေး ရလှာင်အိမ်ကန်များ၊ 

ပုံးများကို ရဆးရကကာသန့်စင်ပြင်း 

ြုရစ်သားမဖာက်မွေးမွူမခင်း စက်ဝန်းတစ်ခု၏ 

ြကာချနိ်သည် ရက် ၃၀ ွ ှ ၄၅ ရက် အတေင်းမဖစ်ြါသည်။ 

မွေးမွူမရးစက်ဝန်းတစ်ခု အေုံးသတ်ဖြီေိုြါက 

မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်ွျားကို မသချာစောသန့်ရှင်းသင့် 

ြါသည်။ မနာက်ထြ် မွေးမွူမရးလုြ်ငန်း ွစတင်ွီ 

မလှာင်အိွ်ကန်ွျားအား တိုက်ခွေတ်မေးမြကာ၍ 

တတ်နိုင်သွျှ အမကာင်းေုံး သန့်ရှင်းမနမစရန် 

မြုလုြ်ထားရြါွည်။ ြုရစ်အိွ်အမဖစ်အသုံးမြုထား 

မသာ ြကက်ဥထည့်သည့် ကဒ်ွျားကိုလည်း မသချာ 

စော မေးမြကာသန့်စင်ဖြီး မရာဂါမဖစ်မစမသာ 

ဘက်တီးရီးယားြိုးွွှားွျား ကင်းစင်မစရန် မနမရာင် 

မအာက် (သို့ွေုတ်) အြူမြးမခင်းစနစ်မဖင့် ြိုးသတ် 

ထားမြးရြါွည်။
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အစာမကွေးခေက်ွျားနှင့် အမခားအသုံးအမောင်ြစ္စည်း 

ွျားကို ထြ်ွံ အသုံးွမြုွီ မသချာစော သန့်စင်ထား 

ရြါွည်။ ထိုသို့သန့်ရှင်းထားရသည့် အဓိက 

အမြကာင်းရင်းွှာ ြုရစ်မွေးမွူမရးစက်ဝန်း အသစ် 

တစ်ခု မြန်လည် စတင်ချနိ်တေင် ြုရစ်မလှာင်အိွ်ကန် 

အတေင်း၌ အန္တရာယ်မဖစ်မစမသာ မရာဂါြိုးွွှားွျားရှိ 

မနမခင်းကို အနည်းေုံးအေင့်အထိ မလျှာ့ချမြးနိုင်ရန် 

မဖစ်ြါသည်။

မျ ိုးတူပုေစ်များအြျင်းြျင်း သားရဖာက်ပြင်းကို 

ရေှာင်ေှားပြင်း

ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံတစ်ခခံအတေင်းရှိ ြုရစ်ကိုလိုနီတစ်ခု 

ထဲွှ ြုရစ်ွျားအချင်းချင်း သားမဖာက်မခင်းကို 

မရှာင်ရှားမခင်းသည် ထိုမွေးမွူမရးခခံအတေင်း မရာဂါ 

ကင်းစင်ရန်အတေက် ထိမရာက်မသာ လုြ်မောင်ချက် 

တစ်ခု မဖစ်ြါသည်။ အကယ်၍ အမခားြုရစ်ခခံွျားွှ 

ြုရစ်ွျ ိုးေီဇွျားကို ြုံွှန် ွမြါင်းစြ်နိုင်ြါက ွိွိ 

ြုရစ်ခခံအတေင်း မနာက်ြိုင်းေက်လက်မွေးမွူွည့် 

ြုရစ်ွျား၏ သားစဉ်မမွးေက် ကျန်းွာမရး၊ သန်စေွ်း 

ွှုနှင့် ကကီးထေားွှုနှုန်းတို့ကို မြင်းထန်စော ထိခိုက်နိုင်ြါ 

သည်။ ထိုသို့မဖစ်မခင်းွှ ကာကေယ်ရန်အတေက် ြုရစ် 

မွေးမွူသူွျားသည် ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံအတေင်းရှိ 

ွတူညီမသာ ြုရစ်မလှာင်အိွ်ကန်ွျားွှ ြုရစ်ဥခေက် 

ွျားကို လည်းမကာင်း၊ အမခားမသာ ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံ 

ွျားွှ ြုရစ်ဥခေက်ွျားကို လည်းမကာင်း ယူမောင်ကာ 

သားစြ်မလ့ ရှိြကြါသည်။ ထိုသို့မြုလုြ်မခင်းအားမဖင့် 

ွျ ိုးတူြုရစ်ွျားအချင်းချင်း သားမဖာက်ွိသည့် 

အန္တရာယ်ကို ကာကေယ်နိုင်ွည်မဖစ်မသာ်လည်း အထူး 

ဂရုမြုရန်ွှာ ွိွိွျ ိုးယူွည့် ြုရစ်ခခံသည် မရာဂါြိုး ွွှား 

ကင်းစင်သည့်မနရာမဖစ်မစရန် အထူးသတိမြုရ 

ြါွည်။ အဘယ်မြကာင့်ေိုမသာ် မြင်ြြုရစ်ွျ ိုးစိတ် 

ွျားတေင်  ွထင်ွှတ်ဘဲ မရာဂါြိုးွွှားွျား ကြ်ြါလာ 

နိုင်ဖြီး ွိွိခခံရှိြုရစ်ွျားကို ကူးစက်နိုင်မသာမြကာင့် 

မဖစ်ြါသည်။

၄.၂။ ပုေစ်ရမေးပမူရေးခြံအတေင်းသို့ ပပင်ပမှောဂါပိုးမွှားများဝင်မလာရစေန် 
ကာကေယ်ပြင်း

ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံမြင်ြွှ မရာဂါြိုးွွှားွျား ခခံ 

အတေင်းသို့ ဝင်မရာက်လာမခင်းွရှိမစရန် ြုရစ်မွေးမွူ 

သူွျားအမနမဖင့် မသချာစော ဂရုတစိုက်ကာကေယ်ထား 

ရန် လိုအြ်ြါသည်။ ထိုသို့ကာကေယ်ရာတေင် နည်းလွ်း 

မြါင်းစုံကို အသုံးမြုနိုင်ြါသည်။ ေိုလိုသည်ွှာ 

ွိွိြုရစ်မွေးမွူမရးခခံအတေက် ဇီဝလုံခခုံမရးြိုင်းေိုင်ရာ 

ကာကေယ်မရးစနစ် တစ်ခုကို ထားရှိရန် မဖစ်သည်။

လူများနှင့် ရတာရိုင်းတိေစ္ဆာန်များ ဝင်ရောက်ထိရတေ့မှု 

ကို ကန့်သတ်ပြင်း

ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံအတေင်းသို့ အလည်လာမရာက်သူ 

ွျားတေင် ွထင်ွှတ်ဘဲ မရာဂါြိုးွွှားွျား ကြ်ြါလာ 

နိုင်ြါသည်။ အထူးသမဖင့် အမခားမသာ ြုရစ်မွေးမွူမရး 

ခခံွျားွှ လူွျားမဖစ်ြါသည်။ ထို့မြကာင့် မြင်ြ 

ဧည့်သည်ွျား ဝင်မရာက်မခင်းကို ထိန်းချုြ်ရွည် 

မဖစ်ဖြီး ထိုသို့ွလုြ်နိုင်ြါက ထိုဧည့်သည်ွျားွှတေင့် 

မရာဂါြိုးွွှားကူးစက်နိုင်ွည့်အခေင့်အလွ်းကို  
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အနည်းေုံးမလျှာ့ချရြါွည်။ နည်းလွ်းမကာင်းတစ်ခု 

ွှာ ြုရစ်သားမဖာက် မွေးမွူမရးရုံအဝင်ရှိ တံခါးမြါက် 

ဝတေင် ဖိနြ်မေးခေက်ွျား ထားမြးမခင်း မဖစ်ြါသည်။ 

ဧည့်သည်ွျား မွေးမွူမရးရုံအတေင်းသို့ ွဝင်မရာက်ွီ 

တံခါးဝတေင် မဖတ်နင်းသေားနိုင်မစရန် ဖိနြ်မေးခေက် 

အတေင်း၌ မဖာ်ွယ်ဒီေိုက် (Formaldehyde) ကဲ့သို့ 

မသာ ြိုးသတ်ဓာတုမေးရည်ကို မဖည့်ထားမြးရြါ 

ွည်။ ထိုသို့မြုလုြ်မခင်းအားမဖင့် ဖိနြ်ွျားတေင် ကြ်ြါ 

လာမသာ  ဘက်တီးရီးယားွျားနှင့် မရာဂါမဖစ်မစ 

မသာ ြိုွွှားွျားကို ဖယ်ရှားမြးဖြီးသား မဖစ်ြါလိွ့် 

ွည်။ မနာက်တစ်နည်းွှာ ဧည့်သည်ွျား ြုရစ်မွေးမွူ 

မရးရုံ အတေင်းသို့ ွဝင်မရာက်ွီ တံခါးဝ၌ ထိုသူတို့ 

စီးလာမသာဖိနြ်ွျားကိုခွေတ်မစဖြီး အသင့်ြိုးသတ် 

ထားသည့် ဖိနြ်ွျားကို ဝတ်ေင်မစဖြီးွှသာ မွေးမွူ 

မရးရုံအတေင်းသို့ ဝင်မရာက်ရန် ခေင့်မြုမခင်းမဖစ်ြါသည်။ 

တိရစ္ဆာန်ွျား (အထူးသမဖင့် ငှက်ွျားနှင့် အိွ်မမွှာင် 

အစရှိသည့် မမခမလးမချာင်းြါမသာ တေားသေားသတ္တဝါ 

ွျား)ွှာ ဇီဝလုံခခုံမရးေိုင်ရာ အန္တရာယ်ရှိနိုင်ြါသည်။ 

ယင်းတိရစ္ဆာန်ွျားသည် ြုရစ်မွေးမွူမရးရုံ၏ 

ွျက်နှာကျက်ွျားတေင် အသိုက်မောက်မနထိုင်ဖြီး     

ြုရစ်မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်အတေင်းသို့ ွစင်ွျားစေန့် 

ြါက ြုရစ်ွျားအတေက် အထူးအန္တရာယ် ရှိြါသည်။ 

ထို့မြကာင့် မဖစ်နိုင်ွည်ေိုြါက ငှက်ွျားနှင့် 

အိွ်မမွှာင်ွျား ွဝင်မရာက်နိုင်ရန် ြိုက်ကေန်ွျား၊ 

ဇကာွျား တြ်ေင်ထားရြါွည်။ ထိုသို့ ဇကာွျား 

တြ်ေင်မခင်းမြကာင့် မွေးမွူမရးခခံအတေင်း အမခား 

အဖျက်တိရစ္ဆာန်ွျား ွဝင်မရာက်နိုင်ရန်လည်း 

တားေီးနိုင်ြါလိွ့်ွည်။

စတင်ရမေးပမူမည့် ပုေစ်များသည် ရောဂါကင်းပပီး 

ကျန်းမာရကကာင်း အတည်ပပုပြင်း 

မွေးမွူွည့် ြုရစ်ွျ ိုးွျားကို အမခားြုရစ်ခခံွျားွှ 

ရယြူါက မွေးမွူသူွျားသည် ကျန်းွာမသာ ြုရစ်ွျား 

ကိုသာ မရွးချယ်ရန် အထူးဂရုမြုသင့်သည်။ ထို့မြကာင့် 

ြုရစ်ခခံတစ်ခခံွှ ြုရစ်ွျ ိုးွျား ွစုမောင်းခင် ထိုခခံရှိ 

ြုရစ်ွျား၏ ကျန်းွာမရးအမမခအမနကို မသချာစော 

စုံစွ်းထားရွည်။ ြုရစ်ွျ ိုးွျားကို ဝယ်ယူစုမောင်းွှု 

ွလုြ်ွီတေင် ထိုဝယ်ယူစုမောင်းွည့် ြုရစ်ခခံသို့ 

အရင်ေုံးသေားမရာက်ကာ ြုရစ်ွျား၏ ကျန်းွာမရး 

အမမခအမနနှင့် ထိုြုရစ်ခခံအတေင်း လုြ်ငန်းအား 

ွည်သို့စီွံခန့်ခေဲမနမြကာင်း မသချာစော မလ့လာထား 

သင့်ြါသည်။

အပြားရသာပုေစ်ရမေးပမူရေးခြံများမှ အသုံးအရဆာင် 

ပစ္စည်းများကို အသုံးမပပုပါနှင့် 

ြုရစ်ခခံအတေင်းသို့ ွလိုလားအြ်မသာ မရာဂါ 

ြိုးွွှားွျား ဝင်မရာက်ွလာနိုင်မစရန်အတေက် အဓိက 

လိုက်နာ ရွည့်အချက်ွှာ အမခားြုရစ်မွေးမွူမရး 

ခခံတေင် အသုံးမြုထားမသာ ြစ္စည်းကိရိယာွျားကို 

ွိွိမွေးမွူမရးခခံတေင် မြန်လည်အသုံးွမြုရန် မဖစ်ြါ 

သည်။ ထို့မြကာင့် ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းသစ်တစ်ခု

ကို စတင်ွည်ေိုြါက ြကက်ဥထည့်ကဒ်အသစ်ွျား၊ 

အစာမကွေးခေက်အသစ်ွျားနှင့် အမခားအသုံးအမောင်

ြစ္စည်းအသစ်ွျားကိုသာ အသုံးမြုသင့်ဖြီး အမခားြုရစ် 

မွေးမွူမရးခခံတေင် သုံးစေဲဖြီးသား ြစ္စည်းအမောင်းွျား 

ကို အသုံးမြုမခင်းွှ မရှာင်ြကဉ်သင့်ြါသည်။ ကျန်းွာ 

သည်ေု ယူေရမသာ ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံွျားွှ အသုံး 

အမောင်ြစ္စည်းွျားွှလည်း မရာဂါြိုးွွှားွျား ကူး 

စက်ဝင်မရာက်နိုင်မချရှိမသာမြကာင့် ထိုြစ္စည်း 

မောင်းွျားကို လုံးဝ ွသုံးစေဲသင့်ြါ။ 

အပြားပုေစ်ရမေးပမူရေးခြံများသို့ သေားရောက်ပပီးပါက 

သတိပပုေန်

ြုရစ်မွေးမွူမရးနည်းလွ်းွျားကို သိရှိလိုမသာ 
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မွေးမွူသူွျားသည် အမခားမွေးမွူသူွျားကို မွးမွန်း 

တတ်ြကသလို အမခားြုရစ်ခခံွျားသို့လည်း သေား 

မရာက်မလ့လာ မလ့ရှိြါသည်။ 

သို့မသာ် ဇီဝလုံခခုံမရး ကာကေယ်ွှုအရ အမခားမသာ 

ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံွျားသို့ သေားမရာက်လည်ြတ် 

ဖြီးြါက ွိွိအိွ်သို့မြန်မရာက်သည်နှင့် တဖြိုင်နက် 

ဖိနြ်ွျားကို မသချာစော ချက်ချင်းမေးမြကာသင့် 

ြါသည်။ ထို့မနာက်တေင်ွှ ွိွိ၏ ြုရစ်မွေးမွူမရးရုံ 

အတေင်းသို့ ဝင်မရာက်သင့်ြါသည်။ အမခားြုရစ်ခခံွျား 

သို့ သေားမရာက်စဉ် ွိွိဝတ်ေင်ထားခဲ့မသာ အဝတ် 

ွျားကိုြါ လဲလှယ်မြးနိုင်ြါက ြိုမကာင်းြါသည်။

၄.၃။ ကျန်းမာရေးစီမံြန့်ြေဲမှု အစီအစဉ် ြျမှတ်ကျင့်သုံးပြင်း

တက်ကကမသာ ြုရစ်မွေးမွူမရး လုြ်ငန်းရှင်ွျားသည် 

၎င်းတို့၏ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းအတေက် မကာင်း 

ွေန်မသာကျန်းွာမရးစီွံခန့်ခေဲွှု အစီအစဉ်ွျားကို 

ကကိုတင်လုြ်မောင်ထားြကြါသည်။ ထိုအစီအစဉ် 

ွျား ှွာ မအာက်ြါအတိုင်းမဖစ်ြါသည်။

ပုေစ်များတေင် ရောဂါပိုးဝင်ရသာ လက္ခဏာများ ေှိ၊မေှိ 

ရစာင့်ကကည့်ပြင်း

ြုရစ်မွေးမွူသူွျားသည် ွိွိတို့၏ ြုရစ်မွေးမွူမရးရုံ 

ွျားနှင့် မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်အတေင်း မရာဂါကျ 

မရာက်မနမခင်း ရှိ၊ွရှိကို မန့စဉ် ွျက်မမခွမြတ် 

မသချာစော သတိထားမစာင့်ြကည့်မနရွည် မဖစ်ြါ 

သည်။ ထို့အမြင် ြုရစ်ွျား၏ လှုြ်ရှား ှွု အမနအထား 

နှင့် အစာစားနှုန်းကိုလည်း မသချာစော ဂရုတစိုက် 

မစာင့်ြကည့်ရြါွည်။ အမတေ့အကကုံရှိမသာ ြုရစ် 

မွေးမွူသူွျားသည် မွင်ရမသာ လက္ခဏာွျားကို 

သတိမြုြကည့်ရှုရုံမဖင့် မရာဂါြိုးကျ မရာက်မနမခင်း 

ရှိ၊ွရှိကို မစာလျှင်စော သိရှိနိုင်ြါသည်။ မြဿနာကို 

လျင်မွန်စောသိရှိြါက ထိမရာက်မသာမရာဂါ ကာကေယ် 

ကုသွှုွျားကို မြုလုြ်နိုင်မစဖြီး ြုရစ်ွျားအမသ 

အမြျာက်နည်းွည် မဖစ်ြါသည်။

ဖျားနာရနရသာ ပုေစ်များကို ပုေစ်ရမေးပမူရေးရလှာင် 

အိမ်ကန်မှ လျင်ပမန်စောဖယ်ေှားေန်

ြုရစ်အချ ို ့ မသေုံးမခင်းကို မရှာင်လွှဲ၍ ွ ရမသာ်လည်း၊ 

ဖျားနာမနမသာ ြုရစ်ွျားနှင့် ြုရစ်အမသမကာင်ွျားွှ 

မရာဂါြိုးမြန့်ြေား ှွု ွမဖစ်လာမစရန် လုြ်မောင်ရွည့် 

အမရးအကကီးေုံးအချက်ွ ှာ ထိုြုရစ်ွျားကို မတေ့သည် 

နှင့် အမွန်ေုံးဖယ်ရှားြစ်ရန် မဖစ်ြါသည်။ ြုရစ်မွေးမွူ 

မရးမလှာင်ကန်အတေင်း မသမနမသာ ြုရစ်ွျားကို 

အမွန်ေုံးဖယ်ရှားကာ ွီးရှို့ရြါွည်။ မနှးမကေးဖြီး 

သေက်လက်ွှုွရှိမသာ ြုရစ်ွျားတေင် မရာဂါြိုးရှိမန 

နိုင်ဖြီး ယင်းတို့ကိုလည်း ြုရစ်မလှာင်ကန်အတေင်းွှ 

အမွန်ေုံးဖယ်ရှားကာ ဖျက်ေီးရြါွည်။

ကုသမှုမှတ်တမ်းများကို ရသြျာစော ရေးမှတ်ထားေိှေန်

ဖျားနာမနမသာ ြုရစ်ွျားကို ကုသရန်နည်းလွ်းွှာ 

အလေန်နည်းဖြီး ကုသနိုင်ွည့်မေးဝါးွျားသည်လည်း 

ွရှိသမလာက်မဖစ်ြါသည်။ သို့မသာ်လည်း ြုရစ် 

မွေးမွူမရးခခံအတေင်း မရာဂါမဖစ်ြေားလာွှုွျားကို 

မန့စေဲွျားနှင့်တကေ စာအုြ်တစ်အုြ်တေင် မသချာစော 

မရးွှတ်ထားရန် အမရးကကီးြါသည်။ မရာဂါမဖစ်ြေားွှု 

အမသးစိတ် (သို့ွေုတ်) မရာဂါမဖစ်ြေားွှု သံသယ 
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အမမခအမနွျား၊ မတေ့ရှိရမသာ မရာဂါလက္ခဏာ 

ွျားနှင့် ွည်သို့ကိုင်တေယ် မောင်ရွက်ခဲ့မခင်းွျားကို 

အမသးစိတ်ွှတ်တွ်း မရးွှတ်ရြါွည်။ ထိုသို့မောင် 

ရွက်မခင်းသည် နိုင်ငံမတာ်အာဏာြိုင် အဖေဲ့အစည်း 

ွျား၏ လိုလားချက်အတိုင်း အနာဂတ်အတေက် 

မဘးကင်းမသာ အစားအစာွျား ထုတ်လုြ်နိုင်မခင်း 

အတေက်  အဓိကကျမသာ စီွံခန့်ခေဲမရးအမထာက်အကူ 

တစ်ခု မဖစ်လာနိုင်ြါသည်။

ဖျားနာမနမသာ ြုရစ်ွျားကို ကုသရန်နည်းလွ်း 

ွရှိသမလာက် နည်းြါးမသာမြကာင့် ထိုြုရစ်ွျားကို 

ကျန်းွာမနမသာ ြုရစ်အုြ်စုအတေင်းွှ ဖယ်ရှားဖြီး 

ဖျက်ေီးရန်သာ လုြ်နိုင်ြါသည်။ သို့မသာ် မရာဂါ 

မဖစ်ြေားဖြီးမသာ သို့ွေုတ် မရာဂါမဖစ်နိုင်မချရှိသည် 

ေု ယူေရမသာ ြုရစ်မွေးမွူမရးမလှာင်အိွ်ကန်နှင့် 

ြတ်ဝန်းကျင်ကို  အန္တရာယ်ကင်းမြကာင်း မထာက်ခံ 

ချက်ရှိမသာ ဓာတုြစ္စည်းွျားအသုံးမြု၍ သန့်ရှင်းမရး 

မြုလုြ်သင့်ြါသည်။

သုံးစေဲေန်သင့်ရကကာင်း ရထာက်ြံြျက်ေှိရသာ ဓာတု 

ပစ္စည်းများကိုသာ အသုံးပပုေန်

ြုရစ်ွျားကို လူတို့၏အစားအစာအမဖစ် ရည်ရွယ်ထား 

သည့်အတေက် ထိုြုရစ်ွျားကို အစားအစာမဘးကင်း 

လုံခခုံွှုရှိမစမရး လွ်းညွှန်ချက်ွျားနှင့် မလျာ်ညီစော 

မွေးမွူြကရန် အလေန်အမရးကကီးြါသည်။ ထို့မြကာင့် 

ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းွျားရှိ မွေးမွူမရး မလှာင်ကန် 

ွျားနှင့် ြုရစ်အိွ်ွျားအား သန့်ရှင်းမရးလုြ်ရာတေင် 

ြုရစ်မွေးမွူမရးအတေက် သုံးစေဲနိုင်သည်ေု အာွခံ 

ချက်ရှိမသာ၊ လူတို့အတေက် အစားအစာထုတ်လုြ်ရာ 

တေင် သင့်မတာ်သည်ေု မထာက်ခံချက်ရှိမသာ ဓာတု 

ြစ္စည်းွျားကိုသာ သုံးစေဲသင့်ြါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတေင် 

ြုရစ်မွေးမွူမရးရုံ၏  ကေန်ကရစ်ြကွ်းခင်းွျားနှင့် 

နံရံွျားကို သန့်ရှင်းမရးလုြ်ရန်အတေက် ကယ်လစီ 

ယွ် မအာက်ေိုဒ် (Calcium oxide)နှင့် ဂလူတာအဲလ် 

ဒီေိုက်ွျား (Glutaraldehyde) ကို အသုံးမြုြကရန် 

လွ်းညွှန်ထားမသာ်လည်း ြုရစ်မွေးမွူသူွျား 

အမနမဖင့် ွိွိတို့နိုင်ငံအသီးသီးတေင် ထုတ်မြန်ထား 

မသာ လွ်းညွှန်ချက်ွျားအတိုင်း လိုက်နာသင့်ြါ 

သည်။

ဓာတုပစ္စည်းများကို ညွှန်ကကားြျက်အတိုင်းသာ 

အသုံးပပုေန်

ြုရစ်မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်ွျားနှင့် အသုံးမြုမသာ 

ြစ္စည်းကိရိယာွျားအား ြိုးသတ်သန့်စင်ရာတေင် 

အသုံးမြုွည့် ဓာတုြစ္စည်းွျားကို ထုတ်လုြ်သူွျား၏ 

ညွှန်ြကားချက်အတိုင်းသာ သုံးစေဲရြါွည်။ ထို့အမြင် 

ဓာတုြစ္စည်းွျားကို ထိမတေ့ကိုင်တေယ်သုံးစေဲသူ၏ 

မဘးကင်းလုံခခုံမရးအတေက် ညွှန်ြကားထားသည့် 

အချက်ွျား ကိုလည်း လိုက်နာကျင့်သုံးရြါွည်။

ဓာတုပစ္စည်းများကို စနစ်တကျ လုံခြုံစော ထားသိုသိမ်း 

ဆည်းေန်

ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံွျားတေင် အသုံးမြုမသာ သန့်ရှင်း 

၄.၄။ အန္တောယ်ကင်းရကကာင်း သက်ဆိုင်ောမှရထာက်ြံြျက်ေှိရသာ 
ဓာတုပစ္စည်းများကိုသာ ညွှန်ကကားြျက်အတိုင်း သုံးစေဲပြင်း
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မရးသုံး ဓာတုြစ္စည်းွျားကို ကမလးွျား၊ အမြင်လူ 

ွျားနှင့် တိရစ္ဆာန်ွျား အလေယ်တကူ လက်လှွ်းွွီနိုင် 

မစရန်အတေက် လုံခခုံမသာမနရာတေင် စနစ်ကျစော 

သိွ်းေည်းထားရန် လိုအြ်ြါသည်။ ဓာတုြစ္စည်း 

ွျားကို ၎င်းတို့၏ ွူလြုံးွျား၊ ဘူးွျားတေင်သာ 

ထည့်ထားရွည်မဖစ်ဖြီး တံေိြ်ွျားကို ရှင်းရှင်း 

လင်းလင်း မွင်မနရြါွည်။ ထိုသည်ွှာ နိုင်ငံအွျား 

အမြားတေင် ကျင့်သုံးမနမသာ အွျားမြည်သူ မဘး 

အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမရးေိုင်ရာ လိုအြ်ချက်တစ်ချက် 

မဖစ်ြါသည်။
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၅ စေန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံြန့်ြေဲရေး

ရကာင်းမေန်ရသာ ပုေစ်ရမေးပမူရေးလုပ်ငန်းတစ်ြုတေင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား ထိြိုက်မှုမေိှရစရသာ 

စေန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံြန့်ြေဲမှု နည်းစနစ်များ ထားေိှေန် လိုအပ်ပါသည်။ စေန့်ပစ်ပစ္စည်းများတေင် ပုေစ်ရြျးများ၊ 

အစာအကကင်းအကျန်များ၊ ပုေစ်ရမေးပမူရေးရလှာင်ကန်များနှင့် အသုံးအရဆာင်ပစ္စည်းများကို 

ရဆးရကကာောမှ ထေက်လာသည့် ရေဆိုးရေညစ်များ ပါဝင်ပါသည်။

၅.၁။ ပုေစ်မစင်များ

၅.၂။ အစာအကကင်းအကျန်များ

ြုရစ်သားမဖာက်မွေးမွူမရး စက်ဝန်းဖြီးေုံးချနိ်တေင် 

ြုရစ်ွစင်ွျားကို မသချာစော လှဲကျင်းစုမောင်းထားဖြီး 

သဘာ၀ မမွဩဇာအမဖစ် စိုက်ြျ ိုးမရးလုြ်ငန်းွျားတေင် 

မြန်လည်သုံးစေဲသင့်ြါသည်။ ွိွိခခံတေင် စိုက်ခင်း 

သို့ွေုတ် စားကျက်ွျားရှိြါက ထိုြုရစ်ွစင်ွျားကို 

မြန်လည်အသုံးမြုနိုင်ြါသည်။ ွိွိ၏ ြုရစ်မွေးမွူမရး 

လုြ်ငန်းသည် အကကီးစားလုြ်ငန်းမဖစ်ြါက အွျား 

အမြားစုမောင်းရရှိသည့် ြုရစ်ွစင်ွျားကို လယ်မမွ 

ွျား၌ အသုံးမြုရာတေင် လိုအြ်မသာြွာဏထက် 

မကျာ်လေန်ွသေားမစရန် ဂရုစိုက်ရြါွည်။ အကယ်၍ 

ွိွိ၏ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းွှ ြုရစ်ွစင်ွျားစော 

ထေက်ရှိြါက ွိွိ၏စိုက်ြျ ိုးမရးလုြ်ငန်းွျားတေင် 

မြန်လည်အသုံးမြုနိုင်သမလာက် အသုံးမြု၍ ြိုလျှ ံ

သည်ွျားကို အိတ်ွျားမဖင့်ထည့်ကာ အမခားစိုက်ြျ ိုး 

မရး သွားွျားထံ မြန်လည်မရာင်းချသင့်ြါသည်။

ြုံွှန်အားမဖင့် ြုရစ်အစာအကကင်းအကျန်ွျားနှင့် 

ြုရစ်ွစင်ွျားကို ခေဲမခားထားရြါွည်။ ထိုသို့ခေဲမခားနိုင် 

ရန်အတေက် စကာ ကိုအသုံးမြုြါ။ မရာဂါကူးစက်နိုင် 

မသာ အန္တရာယ်ရှိသည့်အတေက် ြုရစ်အစာအကကင်း 

အကျန်ွျားကို အမခားမသာြုရစ်မွေးမွူမရး မလှာင် 

ကန်ွျားနှင့် မနာက်ထြ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းွျားတေင် 

မြန်ွသုံးသင့်ြါ။ ထိုြုရစ်အစာအကကင်းအကျန်ွျားကို 

အွှိုက်မေေးမမွဩဇာမြုလုြ်ကာ အြင်ွျားအတေက် 

မမွမေေးအမဖစ် အသုံးမြုနိုင်ြါသည်။
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ြုရစ်မွေးမွူမရးမလှာင်အိွ်ကန်ွျားကို မသချာစော 

မေးမြကာအဖြီး ထေက်လာမသာ မရညစ်ွျားကို 

မွစ်မချာင်းအင်းအိုင်နှင့် မရထုတ်မမွာင်း အစရှိမသာ 

မနရာွျားသို့ စီးေင်းွသေားမစရန် အထူးဂရုမြုကာ 

သီးသန့်ြိုက်လိုင်းသေယ်၍ စုမောင်းထားြါ။ အကယ် 

၍ ထိုမရညစ်ွျားကို လယ်ယာမမွအတေင်းရှိ ကန်ငယ် 

မလးတစ်ခုအတေင်းသို့ ြိုက်သေယ်တန်း၍ စုမောင်း 

ထားြါက ထိုကန်အတေင်း၌ြင် စေန့်ြစ်အညစ်အမြကး 

ဖတ်ွျားအား အနယ်ထိုင်မစွည်မဖစ်ဖြီး အနယ်ကျ 

သေားမသာ ထိုမရကို စုြ်ထုတ်၍ စားကျကမ်မွွျားနှင့် 

မကာက်ြဲသီးနှံ ယာခင်းွျားမြါ်သို့ မဖန်းမြးနိုင် 

ြါသည်။

၅.၃။ အညစ်အရကကးေည်များ
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၆ အပူြျနိ်ထိန်းညှိပြင်း

မအာင်မွင်မသာ ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းတေင် ြုရစ် 

ွျား ကကီးထေားဖေံ့ဖဖိုးွှုနှုန်းနှင့် ွျ ိုးြေားွှုနှုန်းကို မကာင်း 

ွေန်မစရန် သင့်တင့်မသာရာသီဥတုရှိရန် အမရးကကီး 

ြါသည်။

ြုရစ်မွေးမွူမရးအတေက် ရှိသင့်မသာ အမကာင်းေုံး 

အြူချနိ်နှင့် စိုထိုင်းွှု စံနှုန်းွှာ အြူချနိ် ၂၈ဒီဂရီွှ 

၃၂ဒီဂရီအြကားနှင့်၊ မလထုစိုထိုင်းေ ြွာဏ ၄၀ွှ 

၇၀ရာခိုင်နှုန်းအတေင်းမဖစ်ြါသည်။ အထက်ြါ အြူချနိ် 

နှင့် စိုထိုင်းေ စံနှုန်းထက် ြို၍ွျားလျှင် သို့ွေုတ် 

ြို၍နည်းလျှင် ြုရစ်ွျား၏ ကကီးထေားဖေံ့ဖဖိုးွှုကို 

မနှးမကေးလာမစွည့်အမြင် ြုရစ်မသေုံးွှုနှုန်းကို 

လည်း အထူး မွင့်တက်လာမစနိုင်ြါသည်။ ထို့မြကာင့် 

ြုရစ်မွေးမွူသူွျားအမနမဖင့် ြုရစ်မွေးမွူမရးရုံနှင့် 

မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်ွျား၏ အမမခအမနကို မန့စဉ် 

မသချာစော မစာင့်ြကည့်ရြါွည်။ ရုံအတေင်း အြူချနိ်နှင့် 

စိုထိုင်းေကို တိုင်းတာရန်အတေက် အြူချနိ်တိုင်း 

ကိရိယာ သာွိုွီတာွျားနှင့် စိုထိုင်းေတိုင်း ကိရိယာ 

ေိုင်ဒရိုွီတာွျားကိုလည်း အသင့်ထားရှိရြါွည်။

ြုရစ်မွေးမွူမရးကို လုြ်ကိုင်ွည့် မဒသွျားမြါ်တေင် 

ွူတည်၍ မွေးမွူမရးအတေက် သင့်မတာ်မသာ 

အြူချနိ်နှင့် စိုထိုင်းေကို ရရှိရန်ွှာ လေယ်ကူနိုင်သလို၊ 

ခက်ခဲနိုင်ြါသည်။ ရာသီဥတုမအးမသာမဒသွျား၏ 

အြူချနိ်ွှာ  မွေးမွူမရးအတေက် လိုအြ်မသာ အြူချနိ် 

စံနှုန်းမအာက် ွျားစောမလျာ့ကျ မနနိုင်ြါသည်။ 

ထိုကဲ့သို့ လိုအြ်မသာအြူချနိ်မအာက် မလျာ့နည်းစော 

ရရှိမခင်းသည် ြုရစ်ွျား၏ ကကီးထေားွှုနှုန်းကို မနှးမကေး 

မစသည့်အမြင် အစာစားနှုန်းကိုလည်း ထိခိုက်မစနိုင် 

ြါသည်။ ထို့အမြင် ြုရစ်သားမြါက်နှုန်း မနှးမကေးမခင်း 

(သို့ွေုတ်) သားမြါက်လာချနိ် ညီွျှွှုွရှိမခင်းအမြင် 

ြုရစ်သားမြါက်ငယ်ွျား မသေုံးမခင်းကိုလည်း 

မဖစ်မစနိုင်ြါသည်။ 

လိုအြ်မသာ အြူချနိ်စံနှုန်းထက် ြိုွျားမသာ အြူချနိ် 

သည်လည်း ြုရစ်ွျား၏ လှုြ်ရှားွှုကို မနှးမကေးမစ 

နိုင်ဖြီး မသေုံးနိုင်မချွျားမစြါသည်။ ထို့မြကာင့် 

ြုရစ်မွေးမွူသူွျားအမနမဖင့် ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံ 

အတေင်း အြူချနိ်ွျားွှုမြကာင့် ထိခိုက်အန္တရာယ် 

မဖစ်မစနိုင်ွည့် ကိစ္စွျားကို အနည်းေုံးအမနအထား 

အထိ မလျှာ့ချနိုင်ရန် ကကိုတင် စီွံမောင်ရွက်ထား 

နိုင်ြါသည်။ ြုရစ်မွေးမွူမရးရုံွျားအတေင်း အြူချနိ် 

မွင့်ွားွှုကို မလျှာ့ချရန် နည်းလွ်းွျ ိုးစုံကို အသုံးမြု 

နိုင်ြါသည်။ နည်းလွ်းတစ်ခုွှာ ြုရစ်မွေးမွူမရးရုံ 

ွျားကို တည်မောက်ရာတေင် အလုံြိတ်ွေုတ်ဘဲ 

နံရံဖေင့်ထားမသာြုံစံနှင့် မလဝင်မလထေက်မကာင်း 

မသာ နံရံြုံစံွျ ိုးကို အသုံးမြုြါက ရုံအတေင်း အြူချနိ် 

မလျှာ့ချမြးနိုင်ြါသည်။ ြုရစ်မွေးမွူမရးရုံွျားအတေင်း 

မလဝင်မလထေက် မကာင်းွေန်မစရန် ြန်ကာွျား 

တြ်ေင်ထားနိုင်ဖြီး မလထုစိုထိုင်းေကို ထိန်းညှိမြး 

နိုင်ရန် ြုရစ်မွေးမွူမရးရုံ၏ အွိုးမအာက် မနရာအချ ို ့ 

တေင် မရွှုန်မဖန်းကိရိယာွျားကို တြ်ေင်ထားနိုင် 

ြါသည်။ ြုရစ်မွေးမွူမရးရုံ၏ အွိုးွျားသည် မြင်ြွှ 

အြူဓာတ်ကို စုြ်ယူဖြီး ရုံအတေင်းသို့ မြန်လည်ထုတ်

လွှတ်မြးနိုင်သည့်အတေက် အမြင်ွှအြူွျား အတေင်း 

သို့ ဝင်မရာက်နိုင်ွှု မလျာ့နည်းမစရန် အွိုးွျား 

မအာက်တေင် အြူကာမြားွျားကို တြ်ေင်ထားမြးရန် 

လိုအြ်ြါသည်။

ရာသီဥတုမအးလာချနိ်တေင် မွေးမွူမရးအတေက် 

လိုအြ်မသာ အြူချနိ်စံနှုန်းမအာက် နိွ့်ကျလာြါက 

မနေးမသာကာလကို ထြ်ွံမစာင့်ေိုင်းဖြီးွှသာ ြုရစ် 

မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းွျားကို မြန်လည်လုြ်မောင် 

သင့်ြါသည်။ အဘယ်မြကာင့်ေိုမသာ် မအးမသာ 
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ရာသီဥတုသည် ြုရစ်ွျား၏ ကကီးထေားမခင်းနှင့် 

ြုရစ်ဥခေက်ွျားွှ ြုရစ်သားမြါက်မခင်းကို ြို၍မနှး 

မကေးမစမသာမြကာင့် မဖစ်ြါသည်။ မအးမသာ 

ရာသီဥတုတေင် ြုရစ်ွျားကို သားမဖာက်ရန် ခက်ခဲ 

မသာ်လည်း ထိုကာလွျားတေင် ြုရစ်မွေးမွူမရး 

မလှာင်ကန်ွျားကို ြလစ်စတစ်အချြ်ွျားမဖင့် ဖုံးအုြ် 

၍မသာ်လည်းမကာင်း၊ အြူမြးွီးသီးွျား ထေန်းမြး၍ 

မသာ်လည်းမကာင်း လိုအြ်မသာအြူချနိ်ကို ထိန်းညှိ 

ကာ လုြ်မောင်နိုင်ြါသည်။ ထို့မြကာင့် ြုရစ်မွေးမွူ 

သူွျားအမနမဖင့် ွိွိတို့ မဒသ၏အမမခအမနနှင့် 

ွိွိတို့ကကုံမတေ့မနရမသာ အမနအထားကို လိုက်၍  

အြူချနိ်ထိန်းညှိွှုကို စီွံခန့်ခေဲမြးရန် လိုအြ်ြါသည်။
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၇ မှတ်တမ်းများထိန်းသိမ်းပြင်း

ွှတ်တွ်းွျားကို ထိန်းသိွ်းမခင်းွှာ အွျ ိုးွျ ိုးမသာ 

စီွံခန့်ခေဲမရးနည်းလွ်းွျားကို မြန်လည် ေန်းစစ်နိုင် 

ရန်အတေက် ွမဖစ်ွမန လုြ်မောင်ရွည့် အမရးကကီး 

သည့် ကိစ္စတစ်ခုမဖစ်ြါသည်။ ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်း 

၏ ထုတ်လုြ်မရးရာဇဝင်၊ ြုရစ်ထုတ်လုြ်မရးလုြ်ငန်း 

၏ အကျ ိုးမဖစ်ထေန်း ှွုွျားနှင့် ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်း

တစ်မလျှာက် မွေးမွူသူတို့ မြုလုြ်ခဲ့သည့် ေုံးမဖတ် 

ချက်ွျား အစရှိသည်တို့ကို မြန်လည်သုံးသြ်နိုင်ရန် 

ွှတ်တွ်းွျားထားရှိသင့်ြါသည်။

ြုရစ်မွေးမွူသူွျားသည် ွှတ်တွ်းွျားကို မြန်လည် 

ြကည့်ရှု ေန်းစစ်မခင်းမဖင့် ွိွိလုြ်ငန်းတေင် ကျင့်သုံး 

သည့် စီွံခန့်ခေဲွှုနည်းစနစ်တေင် ွည်သည့်အချက်က 

ွှားယေင်းမနသည်၊ ွည်သည့်အချက်က ွှန်ကန် 

သည်ကို သိရှိနိုင်ြါသည်။ ထို့မြကာင့် ွှတ်တွ်းွျား 

ထားရှိမခင်းသည် ြုရစ်မွေးမွူသူွျားအတေက်သာွက 

မြင်ြ စစ်မေးမရး အရာရှိွျား၊ အကကံမြးြုဂ္ဂိုလ်ွျား 

နှင့် အစိုးရအဖေဲ့အစည်းွျားအတေက်လည်း အလေန် 

အမရးြါဖြီး အသုံးတည့်လှြါသည်။

ြုရစ်မွေးမွူသူွျားသည် ြုရစ်မွေးမွူထုတ်လုြ်မရး 

စက်ဝန်းနှင့် ြတ်သက်မသာ လုြ်ငန်းစဉ်ွျားကို 

ွှတ်တွ်းထားရှိသင့်ြါသည်။ ွှတ်တွ်းမကာင်းွျား 

ထားရှိမခင်းအားမဖင့် လုြ်ငန်းအတေက် အနာဂတ် 

ေုံးမဖတ်ချက်ွျား ချွှတ်ရာတေင် အကူအညီမြးနိုင် 

သည့်အမြင် ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းတစ်မလျှာက် 

မရာဂါမဖစ်ြေားလာမခင်း အစရှိသည့် မြဿနာွျား 

မြါ်မြါက်လာြါကလည်း ထိုအွှားအယေင်းမဖစ်မစ 

ခဲ့မသာ အမြကာင်းအရင်းွျားကို မသချာစော မြန်လည် 

ရှာမဖေ သိရှိနိုင်ွည် မဖစ်ြါသည်။ ွ ှတ်တွ်းမကာင်းွျား 

ထားရှိမခင်းမြကာင့် ြုရစ်မွေးမွူသူွျားသည် ွိွိတို့ 

ကကုံမတေ့ခဲ့မသာ အမတေ့အကကုံွျားအမြါ်တေင် အမမခခံ 

၍ အနာဂတ်အတေက် ကကိုတင်စီွံွှုွျားကို မကာင်းစော

မြုလုြ်နိုင်ြါလိွ့်ွည်။

ွှတ်တွ်းမရးွှတ်ထားသင့်မသာ အချက်အလက် 

ွျားွှာ မအာက်မဖာ်မြြါအတိုင်း မဖစ်ြါသည်။

ထုတ်လုပ်ရေးစက်ဝန်းဆိုင်ော အြျက်အလက်များ

အဓိကလုြ်ငန်းမောင်တာွျားကို အချနိ်နှင့်တကေ 

ွှတ်တွ်းတင်ထားသင့်ြါသည်။ ယင်းတို့ွှာ

•  ြုရစ်ဥွျား၏ ွူရင်းဇစ်မွစ် (ေိုလိုသည်ွှာ 

ထိုြုရစ်ဥွျားကို ွည်သည့်မနရာွှ ရရှိခဲ့မခင်း၊ 

ွည်သည့်မနရာွှ ဝယ်ယူခဲ့မခင်း သို့ွေုတ် 

ွည်သည့် ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းွှ ရယူစု 

မောင်းထားခဲ့မခင်း)

•  ြုရစ်မလှာင်ကန်တစ်ခုစီတေင် ထည့်သေင်းထား 

သည့် ြုရစ်ဥခေက်ွျား၏ အမရအတေက်

•  ြုရစ်ဥွျား စတင်သားမြါက်သည့် ရက်စေဲ

•  ြုရစ်ွျားအရွယ်မရာက်လာချနိ်နှင့် သားမဖာက် 

ချနိ် ရက်စေဲွျား

•  ြုရစ်ဥွျား စုမောင်းသည့် ရက်စေဲွျားနှင့်

•  အရွယ်မရာက်ဖြီးြုရစ်ွျားအား ဖွ်းေီးသည့် 

ရက်စေဲွျား

အစာရကွေးပြင်းဆိုင်ော အြျက်အလက်များ

ြုရစ်မွေးမွူမရးစက်ဝန်းအတေင်း အသုံးမြုသည့် 

ြုရစ်စာွျားေိုင်ရာ မအာက်ြါအချက်အလက်ွျားကို 

ွှတ်တွ်းထားသင့်ြါသည်။

•  အသုံးမြုသည့် သီးသန့်ြုရစ်စာ အွျ ိုးအစား

•  ြါဝင်သည့် အသားဓာတ် (ြရိုတင်း) ရာခိုင်နှုန်း
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 • အသုံးမြုသည့် သီးသန့်ြုရစ်အစာအိတ် အမရ 

အတေက် (သို့ွေုတ်) ကီလိုဂရွ်အမလးချနိ်

• အသုံးမြုသည့် ေင်းသီးေင်းရွက် အွျ ိုးအစား 

ွျားနှင့် ယင်းတို့ကို စတင်မကွေးသည့်အချနိ်

ရေတိုက်ရကွေးပြင်းဆိုင်ော အြျက်အလက်များ

မရတိုက်မကွေးမခင်းနှင့် ြတ်သက်၍ ွှတ်တွ်းထား 

သင့်သည့်အချက်ွျားွှာ ြုရစ်ွျားကို တိုက်မကွေးသည့် 

မရွျားကို ရရှိရာ မနရာအရင်းအမွစ်နှင့် ထိုမရ၏ 

အရည်အမသေးကို စွ်းသြ်ထားမသာ စစ်မေးချက် 

ွျား မဖစ်ြါသည်။

ပုေစ်များကကီးထေားဖေံ့ပဖိုးပြင်းဆိုင်ော အြျက်အလက် 

များ 

ြုရစ်ွျား၏ ကကီးထေားဖေံ့ဖဖိုးလာွှုေိုင်ရာ ွှတ်တွ်း 

ွျားကို ြုရစ်မွေးမွူမရးစက်ဝန်း တစ်မလျှာက် 

အြတ်စဉ်အလိုက် မရးွှတ်ထားသင့်ြါသည်။ ဥြွာ 

ကကုံမတေ့ခဲ့ရမသာ မြဿနာွျား၊ ြုရစ်ွျား၏ 

ကျန်းွာမရးအမမခအမနနှင့် သေက်လက်ဖျတ်လတ်ွှု 

အမနအထား စသည်တို့ မဖစ်ြါသည်။

ရောဂါများဆိုင်ော အြျက်အလက်များ 

ွှတ်တွ်းမရးွှတ်ရာတေင် အမရးကကီးမသာအြိုင်းွှာ 

ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံအတေင်း မဖစ်ြေားခဲ့မသာ မရာဂါ 

ကူးစက်ွှုွျားကို မသချာစောမရးွှတ်ရန်မဖစ်ြါသည်။ 

မရာဂါမဖစ်ြေားချနိ်တေင် မရာဂါမြန့်ြေားွှုကို ကာကေယ် 

ရန် ွည်သို့ စီွံခန့်ခေဲလုြ်မောင်ခဲ့သည်ကို အမသး 

စိတ်မရးွှတ်ထားရြါွည်။  မရာဂါြိုးကျမရာက် သည့် 

အချနိ်မန့စေဲွျားနှင့် ကျမရာက်သည့်မရာဂါြိုး အွျ ိုး 

အစားွျားအမြင် ြုရစ်မွေးမွူမရးမလှာင်အိွ်ကန်ွျား 

အား ွည်သို့ သန့်ရှင်းမရးမြုလုြ်ထားြုံွျားနှင့် 

ွည်သည့် ဓာတုြစ္စည်းွျားကို သုံးစေဲခဲ့သည်ကို အထူး 

အချက်အလက်ွျားအမဖစ် မရးွှတ်ထားရြါွည်။

ပုေစ်ဥများစုရဆာင်းပြင်းဆိုင်ော အြျက်အလက်များ

ြုရစ်သားမဖာက်မခင်းအေင့်ကို စီွံခန့်ခေဲွှုေိုင်ရာ 

လုြ်ငန်းစဉ်အေင့်အလိုက် ွှတ်တွ်းတင်ထား 

သင့်ြါသည်။ ဥြွာအားမဖင့် ြုရစ်မွေးမွူမရးအတေက် 

အသုံးမြုမသာ ြုရစ်ဥခေက် အွျ ိုးအစားနှင့် အခံ 

ြစ္စည်းအွျ ိုးအစားကို ွှတ်တွ်းမရးသေင်းထား 

ရွည်။ ထို့အမြင် မွေးမွူွည့် ြုရစ်ွျားသည် 

ြုရစ်ခခံတေင် ကိုယ်တိုင်မွေးမွူမသာ ြုရစ်ွျ ိုးွျားမဖစ် 

သည် သို့ွေုတ် ြုရစ်ွျ ိုးမရာင်းသူွျားထံွှ ဝယ်ယူ 

ထားမသာ ြုရစ်ွျားမဖစ်သည် စသည်မဖင့် မရးွှတ် 

ထားရြါွည်။ ြုရစ်ဥွျားကို သားမဖာက်ရာတေင် 

အြူမြးမခင်းမဖင့် သားမဖာက်သည့်နည်းလွ်းကို 

အသုံးမြုခဲ့ွည်ေိုြါက ထိုလုြ်ငန်းစဉ်၏ အမသးစိတ် 

ကို ွှတ်တွ်းတင်ထားရြါွည်။

ထုတ်လုပ်မှုပမာဏဆိုင်ော အြျက်အလက်များ

ြုရစ်မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်ွျားွှ ြုရစ်ွျားကို        

ဖွ်းေီးသည့်ရက်စေဲွျားနှင့် ဖွ်းေီးရရှိမသာ ြုရစ် 

ွျား၏ အမရအတေက် ြွာဏကို မရးွှတ်ထားြါ။ 

ထို့အမြင် ြုရစ်မလှာင်ကန်တစ်ခုစီွှ ဖွ်းေီးရရှိမသာ 

ြုရစ်ွျား၏ အမလးချနိ်ြွာဏနှင့် ြုရစ်မွေးမွူမရး 

ခခံွှ ထေက်ရှိမသာ ြုရစ်ွျား၏ စုစုမြါင်းြွာဏကို 

မရးွှတ်ထားြါ။ ြုရစ်ွျားအား စတင် ဖွ်းေီးသည့် 

ရက်စေဲကိုလည်း မရးွှတ်ထားြါ။

ပုေစ်များကိုပပုပပင် ပပင်ဆင်ပြင်းဆိုင်ော အြျက် 

အလက်များ

ြုရစ်ွျားအား ဖွ်းေီးဖြီးမနာက် ေက်လက်မြုလုြ် 

သည့် လုြ်ငန်းစဉ်ွျားကို မရးွှတ်ထားသင့်သည်။ 

ြုရစ်ွျားကို မရနှင့်မေးမြကာခဲ့မခင်း ရှိ ွရှိ၊ ြုရစ်ွျား 
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အား မြုတ်ထားသည် သို့ွေုတ် မအးခဲထားသည် 

စသည်မဖင့် ွှတ်တွ်းတင်ထားသင့်ြါသည်။

အရောင်းမှတ်တမ်းများဆိုင်ော အြျက်အလက်များ

ြုရစ်မွေးမွူသူွျားအမနမဖင့် ွိွိခခံထေက် ြုရစ်ွျား 

အား ွည်သူ့ထံသို့ သို့ွေုတ် ွည်သည့်မနရာသို့ 

မရာင်းချခဲ့သည်ကို မရးွှတ်ထားသင့်ြါသည်။ 

ွှတ်တွ်းတေင် ြုရစ်ွျားကို   ွည်သည့်မနရာ၊ 

ွည်သည့်အချနိ်၊ ွည်သည့်မေးနှုန်းမဖင့် မရာင်းချခဲ့ 

မြကာင်းကို မရာင်းချခဲ့မသာ ြုရစ်အသုတ်အလိုက် 

ွှတ်တွ်းတင်ထားရြါွည်။ ထိုွှတ်တွ်းွျားသည် 

အနာဂတ်တေင် နှစ်အလိုက် မမြာင်းလဲမသာ မေးကေက် 

မြါက်မေးွျားကို မစာင့်ြကည့်ရန်နှင့် အမွတ်အမန 

အထားကို ခန့်ွှန်းတေက်ချက်ရန် အလေန်အသုံးဝင် 

ြါလိွ့်ွည်။
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မှတ်တမ်းရဖာင်

ရမေးပမူမည့်ပုေစ်ဆိုင်ော အြျက်အလက်များ
က)ြုရစ်ွျ ိုးစိတ်အွည် ……………………………………………………………………………………………

ခ) ြုရစ်မွေးမွူမရးစက်ဝန်း စတင်သည့် ရက်စေဲ ……………………………………………………………………

ဂ)ြုရစ်သားမဖာက်မွေးမွူမရးစက်ဝန်း နံြါတ် ……………………………………………………………………

ဃ) ြုရစ်ဥွျားရရှိရာမနရာ …………………………………………………………………………………………

အသုံးပပုရသာ ပုေစ်ဥြေက်များ၏ အရေအတေက်နှင့် ပုေစ်ဥများ သားရပါက်သည့် ေက်စေဲ

မလှာင်ကန်
အွှတ်

မလှာင်ကန်
အရွယ်အစား

ဥခေက်အမရအတေက် 
(တစ်ကန်လျှင်)

ြုရစ်သားမြါက်သည့် 
ရက်စေဲ

ြုရစ်ဥဝယ်ယူရန်အတေက် 
ကုန်ကျမငေ

ပုေစ်စာ

မလှာင်ကန်
အွှတ်

သီးသန့်ြုရစ်စာွှရရှိမသာ အသားဓာတ် ရာခိုင်နှုန်း % ကုန်
အွှတ် 
တံေိြ်

ဝယ်ယူသည့် 
မန့စေဲ

စုစုမြါင်း
ကုန်ကျ
စရိတ်၁ြတ် ၂ြတ် ၃ြတ် ၄ြတ် ၅ြတ် ၆ြတ် ၇ြတ်

မလှာင်ကန်
အွှတ်

ထြ်မြါင်းမကွေးမသာ ေင်းသီးေင်းရွက်ွျား √ အွျ ိုး 
အစား

ရရှိသည့်
မနရာ

ွှတ်ချက်
၁ြတ် ၂ြတ် ၃ြတ် ၄ြတ် ၅ြတ် ၆ြတ် ၇ြတ်

မလှာင်ကန်
အွှတ်

အမခားအစာွျား √ ကုန်
အွှတ် 
တံေိြ်

အမသးစိတ် 
အချက်

အလက်ွျား
ွှတ်ချက်

၁ြတ် ၂ြတ် ၃ြတ် ၄ြတ် ၅ြတ် ၆ြတ် ၇ြတ်

အစာကုန်ကျစရိတ်-

မွေးမွူမရးစက်ဝန်းတစ်ခုအတေက် သီးသန့်ြုရစ်စာ၏ စုစုမြါင်းကုန်ကျစရိတ် ………………………………….....

ေင်းသီးေင်းရွက်အစာအတေက် စုစုမြါင်းကုန်ကျစရိတ် ……………………………………………………………
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ရေ
မရတိုက်မကွေးကိရိယာအွျ ိုးအစား ..................................................................................................................... 

မရအရင်းအမွစ်...................................................................................................................................................

မလှာင်ကန်
အွှတ်

မရတိုက်မကွေးကိရိယာ/ခေက်ွျားကို သန့်ရှင်းမရးမြုလုြ်သည့် ရက်စေဲ
ွှတ်ချက်

၁ြတ် ၂ြတ် ၃ြတ် ၄ြတ် ၅ြတ် ၆ြတ် ၇ြတ်

ပုေစ်များကကီးထေားဖေံ့ပဖိုးမှုနှင့် ကကုံရတေ့ေရသာ ပပဿနာများ

မလှာင်ကန်
အွှတ်

ြုရစ်ွျားကကီးထေားဖေံ့ဖဖိုးွှုနှုန်းနှင့် မြဿနာွျားေိုင်ရာ ွှတ်တွ်း
ွှတ်ချက်

၁ြတ် ၂ြတ် ၃ြတ် ၄ြတ် ၅ြတ် ၆ြတ် ၇ြတ်

ရောဂါထိန်းြျုပ်မှုဆိုင်ော လုပ်ရဆာင်ြျက်များ

မလှာင်ကန်
အွှတ်

ဖျားနာမသာ ြုရစ်ွျားကို
မတေ့ရှိသည့် ရက်စေဲ

မရာဂါလက္ခဏာွျား လုြ်မောင်ချက်ွျား

ရောဂါပိုးကင်းစင်ရသာ ရလှာင်ကန်များအတေက် သန့်ေှင်းရေးနှင့် ရောဂါကာကေယ်ရေးဆိုင်ော စီမံြန့်ြေဲမှုများ

မလှာင်ကန်
အွှတ်

မလှာင်ကန်အား 
သန့်ရှင်းမရးလုြ်သည့် 

ရက်စေဲ

မွေးမွူမရးရုံအား 
သန့်ရှင်းမရးလုြ်သည့် 

ရက်စေဲ

အသုံးမြုမသာ 
ဓာတုမေဒ 
ြစ္စည်းွျား

မရာဂါြိုးရှိမသာ 
ြုရစ်ွျားအား 

ဖျက်ေီးခဲ့သည့်နည်းလွ်း
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ပုေစ်ဥများစုရဆာင်းပြင်း
ြုရစ်ဥွျားစုမောင်းရာတေင် အသုံးမြုမသာ ခေက်/ြုံးွျား .......................................................................................

ြုရစ်ွျား ဥချရန်အတေက် အသုံးမြုမသာ ြစ္စည်းွျား .............................................................................................

မလှာင်ကန်
အွှတ်

ြုရစ်ဥွျား စတင် 
စုမောင်းသည့် ရက်စေဲ

ြုရစ်ဥခေက်ွျား 
ဖယ်ရှားဖြီးသည့် ရက်စေဲ

မလှာင်ကန်တစ်ကန်လျှင် စုမောင်းရရှိသည့် 
ြုရစ်ဥခေက် အမရအတေက်

ပုေစ်ဥများ သားရဖာက်ပြင်း

အသုံးမြုမသာနည်းလွ်း
စတင်သားမဖာက်သည့် 

ရက်စေဲ
ဥခေက်ွျားကို မလှာင်ကန်ွျားသို့ 

မမြာင်းမရှေ့သည့် ရက်စေဲ

သားရပါက်လာရသာပုေစ်များကို ရမေးပမူရေးရလှာင်ကန်များသို့ ရပပာင်းရေှေ့ပြင်း

  မလှာင်ကန်၏ ြကွ်းမြင်မြါ်တေင် တိုက်ရိုက်ချထားသည်။

  မလှာင်ကန်၏ ြကွ်းမြင်နှင့် တိုက်ရိုက်ထိမတေ့ွှုွရှိမစရန် ထည့်ထားမသာ အမထာက်အကူမြုြစ္စည်း  

     တစ်ခုခုမြါ်တေင် ြုရစ်ဥခေက်ွျားအား တင်ထားသည်။ (အမသးစိတ် မရးွှတ်ြါ)

     ......................................................................................................................................................................

 အမခားနည်းလွ်း............................................................................................................................................

ရမေးပမူထုတ်လုပ်မှု ပမာဏ

မလှာင်ကန်အွှတ်
ြုရစ်ွျားကို 

ဖွ်းေီးသည့်ရက်စေဲ
ထေက်ရှိသည့်ြွာဏ 

(ကီလိုဂရွ်)
ွှတ်ချက်

ဖွ်းေီးသည့် ြုရစ်တစ်သုတ်လျှင် စုစုမြါင်းရရှိသည့် ြွာဏ................................................................................

ြုရစ်တစ်ကီလိုဂရွ်အတေက် မရာင်းမေး. .............................................................................................................
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ပုေစ်များကို ဖမ်းဆီးပပီးရနာက်ပိုင်း လုပ်ရဆာင်ြျက်များ

ဖွ်းေီးဖြီးမနာက် 
သန့်ရှင်းမရးလုြ်မခင်း

ထုတ်ြိုးမခင်း
သယ်ယူြို့မောင်ရန် 

မြုမြင်မြင်ေင်ွှု

မရွမေး
မရနှင့်မေး 
(အကကိွ်)

အစိွ်းအတိုင်း မြုတ်ဖြီးသား မရခဲရိုက်၍ မရခဲွြါ
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ြုရစ်မွေးမွူသူသည် လုြ်ငန်းရှင်တစ်ဦးအမနမဖင့် 

ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံအတေင်း မကာင်းွေန်မသာ ကျန်းွာ 

မရးနှင့် မဘးကင်းလုံခခုံွှုရှိမစမရး နည်းလွ်းွျားကို 

လုြ်မောင်ထားသင့်ြါသည်။ ြုရစ်မွေးမွူသူွျား 

သည် ွိွိတို့၏ မွေးမွူမရးခခံရှိ အလုြ်သွားွျား၊ 

မွေးမွူမရးခခံသို့ လာမရာက်လည်ြတ်သူွျား၊ မွေးမွူ 

မရးခခံအတေင်း မနထိုင်ြကသူွျား၏ ွိသားစုဝင်ွျား၊ 

မဖာက်သည်ွျားနှင့် အွျားမြည်သူတို့၏ ကျန်းွာမရး 

နှင့် လုံခခုံွှုကို ထိခိုက်ွှုွရှိမစမသာ နည်းစနစ်ွျားမဖင့် 

မကာင်းစော စီွံခန့်ခေဲတတ်ရန် လိုအြ်ြါသည်။ 

လုြ်ငန်းခေင်ဥြမဒအရ ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံြိုင်ရှင်ွျား 

လိုက်နာရွည့် တာဝန်ဝတ္တရားွျားွှာ မအာက်ြါ 

အတိုင်းမဖစ်ြါသည်။

၁။  လုံခခုံမသာ အလုြ်ခေင် မဖစ်မစရန် 

၂။ အန္တရာယ်မဖစ်နိုင်မသာ ကိစ္စရြ်ွျားနှင့် အမမခ 

အမနွျားကို မကာင်းစော ကာကေယ်ထိန်းချုြ် 

ထားရန် 

၃။ မဘးကင်းမသာ စက်ြစ္စည်းွျားနှင့် ကိရိယာ 

ွျားကိုသာ ထားရှိမြးရန်နှင့် အသုံးမြုမစရန်

၄။  ကုန်ွျားနှင့် ြစ္စည်းွျားကို မဘးကင်းစော 

ကိုင်တေယ် အသုံးမြုနိုင်မစရန် မြုလုြ်မြးရန် 

၅။ လုြ်ငန်းခေင် မနရာချထားွှုအား အကဲမဖတ်စစ် 

မေးရန်နှင့် လုြ်ငန်းခေင်အတေင်း မဘးကင်း 

လုံခခုံမသာ နည်းစနစ်ွျားကိုသာ ကျင့်သုံးမစရန်  

၆။  သင့်မတာ်မသာ အလုြ်ခေင်ြတ်ဝန်းကျင်အား 

ဖန်တီးမြးရန်

၇။ အလုြ်သွားွျားအတေက် နစ်နာမြကးကို 

ကာွိနိုင်မသာ အာွခံွျား မလျှာက်မြးရန်  

ရမေးပမူရေးခြံသုံး ပစ္စည်းကေိိယာများ

ြုရစ်မွေးမွူသူလုြ်ငန်းရှင်ွျားနှင့် မွေးမွူမရး 

အလုြ်သွားွျားသည် မဘးကင်းလုံခခုံွှုရှိမသာ 

အလုြ်ခေင်အတေင်း၌ အလုြ်လုြ်နိုင်ရန် လိုအြ် 

ြါသည်။ ေိုလိုသည်ွှာ လုြ်ငန်းရှင်ွျားနှင့် အလုြ် 

သွားွျားသည် လုြ်ငန်းခေင်အတေင်း မဘးအန္တရာယ် 

မဖစ်မစနိုင်ွည့် အရာွျားကို နည်းနိုင်သွျှနည်းမစရန် 

ကကိုတင်စဉ်းစား ကာကေယ်ွှုွျား မြုလုြ်ရြါွည်။ 

ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းတေင် အသုံးမြုမသာ ြစ္စည်း 

ကိရိယာွျားကို အလုြ်သွားွျား မကာင်းစောကိုင် 

လြုင်န်းခေငလ်ုခံခုံွ ှုနငှ့ ်စတိခ်ျွ်းသာွှုရှရိန ်လြုမ်ောငမ်ခင်းသည ်အမမွာအ်မွငရ်ှမိသာ စီးြေားမရးအမလက့ျင့မ်ကာင်း 

တစ်ခုမဖစ်ဖြီး နိုင်ငံအွျားအမြားတေင် ထိုသို့လုြ်မောင်ရန် တရားဝင် မြဌာန်းထားြါသည်။ ထိုကဲ့သို့ မကာင်းွေန် 

လုံခခုံမသာ လုြ်ငန်းခေင်ရှိရန် လုြ်မောင်မခင်းအားမဖင့် မအာက်ြါ အကျ ိုးမကျးဇူးွျားကို ရရှိမစနိုင်ြါသည်။

• ဝန်ထမ်းရကာင်းများကို ရေေှည်ေေှိေန် အရထာက်အကူပပုပြင်း

• အလုပ်သမားများ၏ အလုပ်လုပ်နိုင်စေမ်းေည်ကို အပမင့်ဆုံးပမှင့်တင်ရပးပြင်း

• တေားဝင်ပပဌာန်းြျက်များနှင့် တာဝန်ဝတ္တေားများကို အလုပ်ေှင်များ လိုက်နာရကကာင်း ရသြျာပြင်းနှင့်

• လုပ်ငန်းြေင်အတေင်း ဒဏ်ောေနိုင်ရပြနှင့် အန္တောယ်ေှိရသာ ကိစ္စေပ်များကို နည်းပါးရစရသာရကကာင့်  

  အလုပ်သမားအတေက် နစ်နာရကကးရပးေသည့် ကုန်ကျစေိတ်များကို ရလှော့ြျနိုင်ပြင်း

၈ အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် လုံခြုံရေး
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တေယ် အသုံးချတတ်မစရန် မလ့ကျင့်ထားမြးသင့် 

ြါသည်။ ကကိုတင်မလ့ကျင့်မြးရာတေင် သရုြ်မြွှုွျား၊ 

အထူးသမဖင့် စက်ြစ္စည်းွျားအား မဘးကင်းစော 

ကိုင်တေယ်အသုံးချနိုင်မစမသာ နည်းစနစ်ွျားကို 

သင်ြကားမြသမြးမခင်းွျား ြါဝင်ရြါွည်။

ြုရစ်မွေးမွူမရးစက်ဝန်းတစ်မလျှာက် သန့်ရှင်းမရး 

လုြ်ငန်းွျားတေင် အသုံးမြုသည့် ဓာတုြစ္စည်း 

ွျားမြကာင့် လည်း အန္တရာယ်ရှိနိုင်ြါသည်။ ထို့မြကာင့် 

ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းအတေက် သင့်မတာ်မသာ 

ဓာတုြစ္စည်းွျားကိုသာ အသုံးမြု၍ ြိုးသတ်မြကာင်း 

ကို ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းရှင်ွျား အမနနှင့် 

မသချာစော စစ်မေးအတည်မြု ရြါွည်။ ထိုဓာတု 

ြစ္စည်းွျားကို အသုံးမြုွည့် အလုြ်သွားွျား 

ကိုလည်း အကာအကေယ်ဝတ်စုံွျားကို ဝတ်ေင်မစဖြီး 

ဓာတုြစ္စည်းွျားကို အန္တရာယ်ကင်းစော ကိုင်တေယ် 

သုံးစေဲနိုင်မစရန်လည်း ကကိုတင်မလ့ကျင့်မြး ရြါွည်။ 

သန့်ရှင်းမရးအတေက် အသုံးမြုသည့် ဓာတုြစ္စည်း 

ွျားကို မသာ့ခတ်ထားမသာ ေီရိုထဲတေင် မသချာစော 

သိွ်းထားသင့်ြါသည်။

အရမးများသည့် ရမးြေန်းများ

မွး။ ြုရစ်အွတစ်မကာင် အရွယ်မရာက်လာဖြီး 

မနာက် ဥွျားစတင်ဥနိုင်ရန် အချနိ်ွည်ွျှ ြကာြါ 

သလဲ။ 

မမဖ။ ြုရစ်အွတစ်မကာင် အရွယ်မရာက်ဖြီးမနာက် 

၃ရက်ွ ှ ၅ရက်အြကာတေင် ဥွျားစတင်ဥနိုင်ြါဖြီ။

မွး။ ြုရစ်အွတစ်မကာင်ွှ ြုရစ်ဥအမရအတေက် 

ွည်ွျှဥချနိုင်ြါသလဲ။ ြုရစ်ဥချရာတေင် အကကိွ်ကကိွ် 

ေက်တိုက်ဥချြါသလား၊ သို့ွေုတ် ဥအမမွာက် 

အမွားကို တစ်ခါသာ ဥချြါသလား။

မမဖ။ ြုရစ်ဥချသည့်ြုံစံွှာ ြုရစ်ွျား၏ ွ ျ ိုးစိတ်မြါ်တေင် 

ွူတည်ြါသည်။ မွေးြုရစ်အမဖူ အွတစ်မကာင်ွှ 

မယဘုယျ ြုရစ်ဥမြါင်း ၁၈၀၀ ခန့် (ြုရစ်အွ 

တစ်မကာင်လျှင် ဥမြါင်း ၁၁၀၀ ွှ ၂၄၀၀ အတေင်း) 

ဥချနိုင်ြါသည်။ မွေးြုရစ်အွဲအွွျားသည် ြုရစ် 

ဥမြါင်း ၁၀၀၀ ခန့် ဥချနိုင်ြါသည်။ ြုရစ်အွွျား 

သည် အချနိ်နှစ်ြတ်အြကာအထိ ြုရစ်ဥွျားကို 

ေက်တိုက်ဥချနိုင်ြါသည်။

မွး။ ြုရစ်ဥွျားွှ ြုရစ်သားမလာင်းွျား မြါက်လာ 

မစရန် အချနိ်ွည်ွျှ ြကာြါသလဲ။

မမဖ။ ခန့်ွှန်းမမခအားမဖင့် မွေးြုရစ်အမဖူွျားအတေက် 

၁၀ရက်ွှ ၁၄ရက်ခန့် ြကာဖြီး မွေးြုရစ်အွဲွျား 

အတေက် ၇ရက်ွ ှ ၁၀ရက်ခန့် ြကာြါသည်။

မွး။ ြုရစ်သားမြါက်ွျားကို အရွယ်မရာက်ြုရစ်ွျား 

အမဖစ် ဖွ်းေီးနိုင်ရန်နှင့် မြန်လည်သားမဖာက်နိုင်ရန် 

အချနိ်ွည်ွျှ ြကာမွင့်ြါသလဲ။

မမဖ။ ယင်းွှာ ြုရစ်ွျား၏ ွျ ိုးစိတ်အမြါ်တေင် ွူတည် 

ြါသည်။ မွေးြုရစ်အမဖူွျားအတေက် ြျွ်းွျှ ၄၅ရက် 

(၄၂ရက်ွှ ၅၅ရက်အထိ)  ြကာမွင့်နိုင်ဖြီး အရွယ် 

မရာက်မွန်မသာ မွေးြုရစ်အွဲွျားအတေက် ရက်၃၀ွှ 

၃၅ရက်အထိ ြကာမွင့်ွည် မဖစ်ြါသည်။ 

မွး။ ြုရစ်ွျား ဥချရာတေင် ြုရစ်ဥခေက်အတေင်း၌သာ 

ဥချမစရန် မွေးမွူသူွျား အထူးတလည် လုြ်မောင် 

မြးစရာလိုြါသလား၊ သို့ွေုတ် ြုရစ်ွျားသည် 

မလှာင်အိွ်ကန်၏ အမခားမနရာွျားတေင် ဥချမခင်း 

ွရှိဘဲ ြုရစ်ဥခေက်ွျားအတေင်းသာ ဥချတတ်ြါသလား။

မမဖ။ သဘာဝမဖစ်စဉ်တေင် ြုရစ်အွွျား ွိတ်လိုက် 

ဖြီးသည့်မနာက် မမွကကီးထဲတေင် ဥချမလ့ရှိြကြါသည်။ 



45

ထို့မြကာင့် မမွကကီးနှင့် ေင်တူမသာအရာွျား 

မဖစ်သည့် ဖေဲမြာွျားနှင့် သဲွျားကို မရာမနှာ၍ အခံ 

ြစ္စည်းအမဖစ် ြုရစ်ဥခေက်အတေင်း ထည့်ထားမြးြါက 

ထိုအခံွျားမြါ်တေင်သာ ြုရစ်ွျား ဥချြါလိွ့်ွည်။ 

မွး။ ြုရစ်မွေးမွူမရး စက်ဝန်းအသစ်တစ်ခုအား 

စတင်နိုင်ရန် ြုရစ်ဥခေက်ွျားကို ြုရစ်သားမဖာက်ွည့် 

မနရာသို့ ွ ည်သည့်အချနိ်တေင် မမြာင်းမရှေ့သင့်ြါသလဲ။ 

ထိုသားမဖာက်ရုံသို့ ြုရစ်ဥခေက်ွျားကို ွမရှေ့မမြာင်းွီ 

ဥခေက်ွျားအတေင်း ဥွျားလုံမလာက်စော ရှိ၊ွရှိကို 

ွည်ကဲ့သို့ သိရှိနိုင်ြါသလဲ။

မမဖ။ ြုရစ်အထီးွျားွှ စူးရှမသာ မွည်သံွျား 

စထေက်လာသည်နှင့်တဖြိုင်နက် ြုရစ်ဥချရန် အခံ 

ြစ္စည်းထည့်၍ အသင့်မြင်ေင်ထားမသာ ြုရစ်ဥခေက် 

ွျားကို မွေးမွူမရးရုံအတေင်းသို့ ထည့်ထားသင့်ြါသည်။ 

ထို့မနာက် တစ်ရက် နှစ်ရက်အြကာတေင် ြုရစ်သား 

မဖာက်ရန်အတေက် ထိုြုရစ်ဥခေက်ွျားကို သားမဖာက် 

မလှာင်အိွ်ကန်ွျားထဲ မမြာင်းမရှေ့မြးသင့်ြါသည်။ 

မွး။ အရွယ်မရာက်ြုရစ်ွျားအား ဖွ်းေီးရာတေင် 

ွည်သည့်နည်းက အမကာင်းေုံး မဖစ်ြါသလဲ။

မမဖ။ ြုရစ်ွျားသည် ြကက်ဥထည့်မသာ စက္ကူကဒ်ွျား 

အတေင်းသာ အဖွဲတွ်း ြုန်းမအာင်းမနမလ့ရှိမသာ 

မြကာင့် ထိုစက္ကူကဒ်ွျားကို ဇလုံတစ်ခု သို့ွေုတ် 

ြုံးတစ်ခုအတေင်းသို့ ရိုက်မခါက်ထည့်အားမခင်းမဖင့် 

ြုရစ်ွျားကို အလေယ်တကူ ဖွ်းေီးရရှိနိုင်ြါသည်။

မွး။ ချက်မြုတ်မခင်း သို့ွေုတ် အမခားလုြ်ငန်းစဉ်ွျား 

ွမြုလုြ်ွီ ြုရစ်ွျားကို ွည်ကဲ့သို့ သတ်သင့်ြါသလဲ။

မမဖ။ ဖွ်းေီးရရှိဖြီးသည့် ြုရစ်ွျားကို မရနှင့် 

၅ွိနစ်ခန့် မြုတ်ြါ။ ထို့မနာက်တေင် ွိွိစိတ်ကကိုက် 

ြုံစံအွျ ိုးွျ ိုးမဖင့် ချက်မြုတ်စားမသာက်နိုင်ြါဖြီ။

မွး။ ြုရစ်ွျား အမကာင်းေုံး ကကီးထေားဖေံ့ဖဖိုးလာ 

မစရန်အတေက် အသင့်မတာ်ေုံး အြူချနိ်နှင့် စိုထိုင်း 

ေွှာ ဘယ်မလာက်မဖစ်ြါသလဲ။

မမဖ။ အြူချနိ် ၂၈ဒီဂရီွှ ၃၀ဒီဂရီအတေင်း နှင့် 

မလထုစိုထိုင်းေ ၄၀ ွှ ၇၀ရာခိုင်နှုန်းအတေင်း  

မဖစ်ြါသည်။

မွး။ မအးမသာရာသီဥတုနှင့် ြူမသာရာသီဥတုွျား 

အတေက် ွည်သည့် အထူးမြင်ေင်ွှုွျား မြုလုြ်ထား 

သင့်ြါသလဲ။

မမဖ။ မအးမသာရာသီဥတုတေင် အြူချနိ် ထိန်းသိွ်း 

ထားနိုင်မစရန် ြုရစ်မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်ွျားကို 

ဖုံးအုြ် ထားရန်လိုအြ်ဖြီး၊ ြူမသာရာသီဥတုတေင် 

မလဝင်မလထေက် အထူးမကာင်းွေန်မစရန်အတေက် 

ြန်ကာွျား၊ မရွှုန်မဖန်းကိရိယာွျားကို တြ်ေင်ထား 

နိုင်ြါသည်။ သို့ွေုတ် ြုရစ်မလှာင်ကန်အတေင်း 

ြုရစ်ွျားမြည့်ကျြ် ွမနမစရန် ြုရစ်ဥခေက်အမရ 

အတေက်ကို မလျှာ့ထည့်နိုင်ြါသည်။ 

မွး။ ြုရစ်ွျား အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်မခင်း သို့ွေုတ် 

အချင်းချင်း မြန်စားမသာက်မခင်းွျားွှာ ွည်သို့မသာ 

အမြကာင်းွျားမြကာင့် မဖစ်ြါသလဲ။

မမဖ။ ြုရစ်ွျားအတေက် အစားအစာ ွလုံမလာက် 

မသာမြကာင့် မသာ်လည်းမကာင်း၊ ြုန်းမအာင်းစရာ 

မနရာ ွလုံမလာက်မသာမြကာင့် မသာ်လည်းမကာင်း 

ထိုကဲ့သို့ မဖစ်လာနိုင်ြါသည်။

မွး။ ြုရစ်ွျားမနထိုင်ရာမနရာအမဖစ် ြကက်ဥထည့် 

သည့် စက္ကူကဒ်ွျားအမြင် အမခားြစ္စည်းွျားကို 

သုံးစေဲနိုင်ြါသလား။ 

မမဖ။ သုံးနိုင်ြါသည်။ ဥြွာ ကတ်ထူလိြ်ွျား၊ 

ကတ်ထူြုံးွျား၊ ဝါးလုံးြိုင်းွျား စသည်တို့ကို 
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အသုံးမြုနိုင် ြါသည်။ သို့ရာတေင် စီးြေားမဖစ်မွေးမွူမခင်း 

အတေက်ွူ ြကက်ဥထည့် ကဒ်ွျားွှာ အမကာင်းေုံး 

မဖစ်ြါသည်။

မွး။ ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံအတေင်း မရာဂါကျမရာက်လာ 

ြါက ွည်သည့် လက္ခဏာွျားကို ြကည့်၍ သိနိုင် 

ြါသလဲ။

မမဖ။ ြုရစ်ွျားွှာ ွသေက်လက်မတာ့မခင်း၊ မဖည်းညင်း 

စော လှုြ်ရှားမခင်း သို့ွေုတ် အစာွစား မတာ့မခင်း 

စသည့် လက္ခဏာွျား မဖစ်ြါသည်။ ြုရစ်မွေးမွူမရး 

မလှာင်ကန်အတေင်း ြုရစ်အမသွျားမတေ့ရှိြါက 

မသချာမြါက် မရာဂါကျမရာက်မနဖြီ မဖစ်ြါသည်။

မွး။ ြုရစ်မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်ွျားအတေင်း မရာဂါ 

ကျမရာက်မနဖြီေု သံသယရှိလာြါက ွည်သို့မြုလုြ် 

သင့်ြါသလဲ။

မမဖ။ မရာဂါကျမရာက်မနဖြီေု သံသယရှိမသာ ြုရစ် 

မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်ကို ချက်ချင်းသီးမခားခေဲထုတ် 

ြါ။ ထိုမလှာင်ကန်ွှ ြုရစ်အုြ်စုကို ဖျက်ေီးဖြီး 

မလှာင်ကန်အား ြိုးသတ်ြါ။ မလှာင်ကန်အတေင်း 

အသုံးမြုထားသည့် ြစ္စည်းွျားအားလုံးကို ွ ီးရှို့ြစ်ြါ။ 

ထိုမလှာင်ကန်အား အနည်းေုံးနှစ်ြတ်ြကာထားဖြီး 

ွှသာ မြန်လည် သုံးစေဲသင့်ြါသည်။ 
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Hanboonsong Y., Jamjanya, T. & Durst, P.B. 2013. 

“မမခမမခာက်မချာင်းရှိမသာ မွေးမွူမရးတိရစ္ဆာန်ွျား တမဖစ်လဲ စားသုံးနိုင်မသာ အင်းေက်ွျားကို ထိုင်းနိုင်ငံတေင် 

မွေးမွူမခင်း၊ စုမောင်းမခင်းနှင့် မေးကေက်တင်မရာင်းချမခင်း”

ကုလသွဂ္ဂ စားနြ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ြျ ိုးမရးအဖေဲ့ FAO၊ အာရှနှင့် ြစိတ်ဖိတ်မဒသေိုင်ရာ ရုံးချုြ်

Hanboonsong, Y. & Jamjanya, T. 2013. 

“စားသုံးနိုင်မသာ အင်းေက်ွျားကို မွေးမွူမခင်းနှင့် တန်ဖိုးမွှင့်တင်မခင်း”  

စိုက်ြျ ိုးမရးဌာန၊ Khon Kaen တက္ကသိုလ် (ထိုင်းဘာသာမဖင့်)

Hanboonsong, Y. 2014.

“ြုရစ်မွေးမွူမရးလက်စေဲ”

စိုက်ြျ ိုးမရးဌာန၊ Khon Kaen တက္ကသိုလ် (ထိုင်းဘာသာမဖင့်)

Nakagaki, B.J. & DeFoliart, G.R. 1991. 

“ေန်းသစ်မသာ အစားအစာ တစ်ွျ ိုးအမဖစ် မွေးမွူမရးြုရစ် (Orthoptera: Gryllidae)ွျားကို အမမွာက်အမွား 

မွေးမွူရန်အတေက် ြုရစ်စာအွျ ိုးွျ ိုးကို နှိုင်းယှဉ်မခင်းနှင့်၊ ြုရစ်နှင့် မွေးမွူမရးတိရစ္ဆာန်ွျား၏ အစားအစာအမဖစ်

မမြာင်းလဲထုတ်လုြ်နိုင်သည့်ြွာဏကို နှိုင်းယှဉ်မခင်း”

J. Econom. Entom., 84(3): 891-896.

အကိုးအကားများ
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ပုေစ်၏ ဘဝစက်ဝန်း

ြုရစ်ွျ ိုးစိတ်ွျား အွျားအမြား ရှိမသာ်လည်း 

စီးြေားမဖစ်မွေးမွူရန်နှင့် အိွ်တေင်းစားသုံးရန်အတေက် 

အထင်ရှားေုံးမသာ ြုရစ်ွျ ိုးစိတ် နှစ်ွျ ိုးရှိြါသည်။ 

ယင်းတို့ွှာ မွေးြုရစ်အွဲ ေုမခါ်မသာ အစက်နှစ်စက် 

ြါ ြုရစ်ွျ ိုးစိတ် (Gryllus bimaculatus De Geer) နှင့် 

မွေးြုရစ်အမဖူ ြုရစ်ွျ ိုးစိတ် (Acheta domesticus 

Linnaeus) တို့မဖစ်ြါသည်။

ွျ ိုးစိတ်တစ်ခုစီတေင် ဥအေင့်၊ ြုရစ်သားမြါက် 

အေင့်နှင့် အရွယ်မရာက်ဖြီးအေင့် ေူ၍ အဓိကကျ 

မသာ ဘဝစက်ဝန်းအေင့် ၃ေင့်ရှိြါသည်။ ွျ ိုးစိတ် 

အွျ ိုးအစားကိုလိုက်၍ အေင့်တစ်ေင့်စီကို 

မကျာ်မဖတ်ရွည့် အချနိ်ွှာ အနည်းငယ်ကေဲမြားနိုင် 

ြါသည်။ ြုရစ်ွျားကကီးထေားရာတေင် အမခားအင်းေက် 

ွျားကဲ့သို့ အသေင်ကူးမမြာင်းမခင်းအေင့်တိုင်းကို 

မဖတ်မကျာ်မခင်းွရှိြါ။ ထို့မြကာင့် ြုရစ်ွျားတေင် 

ြုံးရုြ်ဖုံးအေင့် (Pupal stage) မဖစ်မြါ်မခင်းွရှိဘဲ 

ဥွှမြါက်ခါစြုရစ်ွျားသည် အရွယ်မရာက်ဖြီးြုရစ် 

ွျားနှင့် ေင်တူမသာ ြုရစ်ငယ်ွျား (Nymph) 

မဖစ်ြါသည်။

ဥွျား

ြုရစ်အွွျားသည် ဥွျားကို မမွကကီးမအာက် ၁၀ 

ွီလီွီတာအနက် သို့ွေုတ် စြါးခေံနှင့် လွှစာွှုန့် 

အစရှိသည့် အခံြစ္စည်းွျားမအာက်တေင် ဥချမလ့ရှိ 

သည်။ ြုရစ်ဥွျားသည် ဘဲဥြုံသဏ္ဍာန်ရှိဖြီး အွျား 

အားမဖင့် နို့နှစ်မရာင် သို့ွေုတ် အဝါမရာင်မဖစ်ြါသည်။ 

ြုရစ်ွျ ိုးစိတ်အမြါ်  ွူတည်၍ ဥမြါက်ချနိ်ွှာ ၇ရက်ွ ှ 

၁၄အတေင်း မဖစ်ြါသည်။ ထို့မနာက် ြုရစ်သားမြါက် 

ွျား ထေက်မြါ်လာြါွည်။

ြုရစ်သားမြါက်ွျား 

ဥွှမြါက်ကာစ ြုရစ်သားမြါက်ွျားသည် အလေန် 

မသးငယ်ဖြီး အမဖူမရာင်ရှိသည်။

ြုရစ်သားမြါက်မလးွျားသည် အရွယ်မရာက် 

ြုရစ်ွျားနှင့် ြုံသဏ္ဍာန်အမတာ် ေင်တူမသာ်လည်း 

သားမြါက်ွျားအေင့်တေင် အမတာင်ြံွျား ွမြါက် 

မသးဘဲ ြုရစ်အွွျားတေင် ဥချပြန် ွြါရှိမသးြါ။ 

ြုရစ်သားမြါက်ွျား ေက်လက်ကကီးထေားလာမစရန် 

အတေက် အမြင်အခေံခွေတ်မခင်းကို ၈ကကိွ်ွှ ၁၀ကကိွ်ခန့် 

မြုလုြ်ြကရြါသည်။ အချနိ် တစ်လ အြကာတေင် 

ြုရစ်သားမြါက်ွျားွှ အမတာင်ြံွျား စတင်ထေက် 

မြါ်လာွည်မဖစ်ဖြီး ထိုအချနိ်တေင် စတင်အရွယ် 

မရာက်ဖြီ မဖစ်ြါသည်။

အရွယ်မရာက်ြုရစ်ွျား 

ြုရစ်တစ်မကာင် အရွယ်မရာက်လာသည့်အချနိ်တေင် 

၎င်း၏အမတာင်ြံွျားွှာလည်း မကာင်းစောဖေံ့ဖဖိုးဖြီး 

မသာ အမနအထားသို့ မရာက်ရှိဖြီမဖစ်ြါသည်။ ြုရစ် 

အွတေင် ဥွျားဥချရန်အတေက် အြ်ရှည်ြုံသဏ္ဍာန် 

ရှိမသာ ဥချပြန် (Ovipositor) တစ်ခု ြါရှိြါသည်။ 

အရွယ်မရာက်ဖြီး အချနိ် ၃ရက်ွှ ၄ရက်အြကာတေင် 

ွိတ်လိုက်မခင်း စတင်ြါသည်။ အရွယ်မရာက်ဖြီးြုရစ် 

ွျားသည် ွျ ိုးစိတ်အမြါ် ွူတည်၍ မနာက်ထြ် 

ရက်မြါင်း ၃၀ ွှ ၅၀ အထိေက်လက် အသက်ရှင် 

နိုင်ြါသည်။

ွိတ်လိုက်မခင်း 

ွိတ်လိုက်ရာသီတေင် ြုရစ်အထီးွျားသည် ၎င်းတို့၏ 

အမတာင်ြံွျား အချင်းချင်း ြေတ်တိုက်ကုတ်မခစ်၍ 

ခြ်စာစာ မွည်သံ ထေက်မြါ်လာမစဖြီး  ထိုအသံမဖင့် 

ြုရစ်အွွျားအား ေေဲမောင်မလ့ ရှိြကြါသည်။ 



50

မွေးြုရစ်အွဲ၏ ခန္ဓာကိုယ်အမရာင်ွှာ အနက် 

သို့ွေုတ် အညိုနက်မရာင် ရှိြါသည်။ မွေးြုရစ်အွဲ 

သည် ၃၀ ွှ ၄၀ ွီလီွီတာ ရှည်ဖြီး ၇ွီလီွီတာ 

အကျယ်ရှိြါသည်။ ဦးမခါင်းွှာ လုံးဝန်းဖြီး အနက် 

မရာင်မဖစ်ြါသည်။ ဤြုရစ်ွျ ိုးစိတ်ကို ၎င်း၏ 

အမတာင်ြံွျား မအာက်မမခတေင် အဝါရာင်အစက် 

မလးွျားြါရှိမခင်းကို ြကည့်ကာ ခေဲမခားသိရှိနိုင်ြါသည်။

မွေးြုရစ်အွဲ၏ ဘဝစက်ဝန်း ြကာချနိ်ွှာ ြုရစ်ဥွှ 

အရွယ်မရာက်သည်အထိ ၃၇ရက်ွှ ၄၅ရက်ခန့် 

အတေင်း မဖစ်ြါသည်။ ွိတ်လိုက်ဖြီးသည့်မနာက် 

ြုရစ်အွွျားသည် ခန့်ွှန်းမမခ ဥမြါင်း ၁၀၀၀ ခန့် 

ဥချနိုင်ြါသည်။ ဥွျား၏အမရာင်ွှာ ဝါဖန့်ဖန့် 

သို့ွေုတ် နို့နှစ်မရာင် မဖစ်ဖြီး ၃ွီလီွီတာွှ 

၄ွီလီွီတာ အရှည်ရှိြါသည်။ ဥသားမြါက်သည့် 

ကာလွှာ ၇ရက်ွှ ၁၀ရက်ခန့်အထိရှိဖြီး ထိုအချနိ် 

အတေင်း ြုရစ်သားမြါက်မလးွျားသည် ဥွှထေက်လာ 

ွည် မဖစ်ြါသည်။ ြုရစ်သားမြါက်ငယ်ွျားွှာ 

အမဖူမရာင်ရှိဖြီး အမြင်ခေံတစ်ခါခွေတ်ဖြီးတိုင်း အနက် 

မရာင်သို့ တမဖည်းမဖည်းမမြာင်းလဲလာွည် မဖစ်ြါ 

သည်။ ြုရစ်သားမြါက်အေင့်သည် ရက်မြါင်း ၃၀ွှ 

၃၅ရက်အထိ ြကာနိုင်ဖြီး ထိုကာလတေင် အမြင်ခေံ 

၈ကကိွ်ခန့် လဲရွည် မဖစ်ြါသည်။ ထို့မနာက် အရွယ် 

မရာက်ြုရစ်ွျားအမဖစ် အမတာင်ြံွျားမြည့်စုံစော 

မြါက်လာြါွည် မဖစ်ြါသည်။ အရွယ်မရာက်ဖြီး ြုရစ် 

ွျားသည် ၂ရက်ွှ ၃ရက်အတေင်း ွိတ်လိုက်မခင်းကို 

စတင်ွည်မဖစ်ဖြီး၊ ထို့မနာက် ဥချွည်မဖစ်ြါသည်။ 

အရွယ်မရာက်ဖြီး မွေးြုရစ်အွဲွျားသည် ခန့်ွှန်းမမခ 

ရက်၃၀ွှ ရက် ၄၀အထိ အသက်ရှင်မနထိုင်နိုင်ြါသည်။

ြုရစ်အဖိုတစ်မကာင်၏ ဦးွှင်နှင့် ြုရစ်အွတစ် 

မကာင်၏ ဦးွှင် ထိစြ်ဖြီးသည့်မနာက်တေင် ြိုးြန်း 

သည့်ကာလ စတင်ြါသည်။ ြုရစ်အွတစ်မကာင် 

သည် ြုရစ်အထီးွျားစောနှင့် အကကိွ်ကကိွ် ွိတ်လိုက် 

နိုင်ြါသည်။ ွိတ်လိုက်ဖြီးသည့် ြုရစ်အွွျားွှာ 

၎င်းတို့၏ ဥွျားကို ဥချနိုင်ရန်အတေက် သင့်မတာ်ွည့် 

မနရာွျားကို ရှာမဖေြကွည်မဖစ်ြါသည်။

ရမေးပုေစ်အမဲ (Gryllus bimaculatus De Geer)

မွေးြုရစ်အွဲ (Gryllus bimaculatus De Geer)ပုံ ရနာက်တေဲ ၀ 
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မွေးြုရစ်အွဲွျား၏ ဘဝစက်ဝန်း

အရွယ်မရာက်ဖြီးမသာ မွေးြုရစ်အွဲ အထီး နှင့် အွ

ပုံ ရနာက်တေဲ ၂ 

ပုံ ရနာက်တေဲ ၁
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ရမေးပုေစ်အပဖူ (Acheta domesticus Linnaeus) 

မွေးြုရစ်အမဖူ (Acheta domesticus Linnaeus)ပုံ ရနာက်တေဲ ၃ 

သဘာဝတေင် မွေးြုရစ်အမဖူွျားသည် မမွကကီးမြါ် 

တေင်မနထိုင် မြါက်ြေားြကြါသည်။ မွေးြုရစ်အမဖူ၏ 

ခန္ဓာကိုယ်ွှာ ၁၆ွီလီွီတာွှ ၂၁ွီလီွီတာ အရှည်ရှိ 

ဖြီး အမရာင်ွှာ ညိုဝါမရာင်မဖျာ့မဖျာ့ မဖစ်ြါသည်။ 

ဦးမခါင်းွှာ အညိုမဖျာ့မရာင်မဖစ်ဖြီး အနက်မရာင် 

ကန့်လန့်မဖတ် ကေင်း ၃ခုြါသည်။ ထိုကေင်းွျားကို 

ဦးခါင်းထိြ်ြိုင်း၊ ွ ျက်လုံးွျားြကား နှင့် ဦးွှင်ွျားြကား 

တေင် မတေ့ရဖြီး ဦးွှင်ြကားရှိ အနက်မရာင်ကေင်းွှာ 

မွင်းခောြုံသဏ္ဍာန် ရှိြါသည်။ အမတာင်ြံွျားွှာ 

ဝွ်းေိုက်ြိုင်းကို မကျာ်လေန်သည်အထိ ရှည်လျားဖြီး 

အညိုမရာင် (သို့ွေုတ်) အနက်မရာင်ရှိြါသည်။ 

ြုရစ်အထီးွျားွှာ အွွျားထက် အမကာင်မသးြါ 

သည်။ မွေးြုရစ်အမဖူ အွွျား၏ ဥချပြန်ွှာ 

မမဖာင့်တန်းမသးသေယ်ဖြီး ဝွ်းေိုက်အရှည်ထက် 

ြို၍တိုြါသည်။ မွေးြုရစ်အမဖူ အွ တစ်မကာင်စီွှ 

နို့နှစ်မရာင် ြုရစ်ဥမြါင်း ၁၇၀၀ ခန့် ဥချနိုင်ဖြီး 

ဥွျားွှာ ၂ွီလီွီတာွှ ၃ွီလီွီတာ အရှည်ရှိြါသည်။ 

ဥွျားွှ ြုရစ်သားမြါက်ွျား မြါက်ဖေားလာရန် အချနိ် 

၁၀ရက်ွှ ၁၄ရက်ခန့် ြကာွည်မဖစ်သည်။ ြုရစ်သား 

မြါက်မလးွျားသည် အရွယ်မရာက်ြုရစ်အမဖစ် 

အသေင်မမြာင်းရန် အမြင်ခေံလဲဖြီးမနာက် ရက်၄၀ ွှ 

၄၅ရက်အထိ ေက်လက်ရှင်သန်နိုင်ြါသည်။ အရွယ် 

မရာက်ဖြီးသည့် မွေးြုရစ်အမဖူ ွျားွှာွူ ရက်၄၀ွှ 

၅၅ရကြ်ကာ အသက်ရှင်သန် မနထိုင်နိုင်ြါသည်။
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မွေးြုရစ်အမဖူွျား၏ ဘဝစက်ဝန်း

အရွယ်မရာက်ဖြီး မွေးြုရစ်အမဖူ အထီးနှင့် အွ

ပုံ ရနာက်တေဲ ၅

ပုံ ရနာက်တေဲ ၄
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ယခင်ကာလွျားတေင် ြုရစ်မွေးမွူထုတ်လုြ်မခင်းေိုင်

ရာ အမကာင်းေုံးနည်းလွ်းွျားနှင့် သုမတသနမြု 

ရှာမဖေမဖာ်ထုတ်ထားမသာ အချက်အလက်ွျားကို 

ထုတ်မဝနိုင်မခင်း ွရှိခဲ့မသာမြကာင့် အစိုးရအဖေဲ့ 

အစည်းွျားနှင့် အစားအစာထုတ်ကုန် ကကီးြကြ်မရး 

အဖေဲ့အစည်းွျားသည် အမကာင်းေုံး ြုရစ်မွေးမွူမရး 

ေိုင်ရာ နည်းစနစ်ွျားနှင့် စီွံခန့်ခေဲွှုြုံစံွျားကို 

ဤအြိုင်းတေင် ြုရစ်မွေးမွူသူွျားနှင့် 
ြူးမြါင်းလုြ်မောင်ွှုကို အားမြးမသာ 
အသင့်မတာ်ေုံး လုြ်ငန်း စစ်မေးအကဲမဖတ် 
မရးနည်းလွ်းွျားကို လွ်းညွှန်မြသမြးွည် 
မဖစ်ြါသည်။ 

ဤအကဲမဖတ်စစ်မေးမရးနည်းလွ်းွျား 
သည် မွေးမွူသူွျားနှင့် စားသုံးသူွျားွှအစ 
အာဏာြိုင် အဖေဲ့အစည်းွျားအထိ အစား 
အစာထုတ်လုြ်မရး ကေင်းေက်တစ်ခုလုံးတေင် 
ြါဝင်မနြကသူွျားအားလုံးကို အကျ ိုးွျား 
မစွည် မဖစ်ြါသည်။  

မိတ်ဆက် နိဒါန်း၁

သိရှိနိုင်ခဲ့မခင်း ွရှိခဲ့ြါ။ အကျ ိုးေက်အမနမဖင့် အစိုးရ 

အဖေဲ့အစည်းွျားနှင့် မစာင့်ြကည့်စစ်မေးမရးတာဝန်

ခံွျားသည် ြုရစ်မွေးမွူသူွျားအတေက် လိုအြ်မသာ 

အကကံဉာဏ်ွျားမြးရာတေင်လည်းမကာင်း၊ မြည်သူ 

လူထုအတေက် အန္တရာယ်ကင်းမသာ အစားအစာွျား 

ထုတ်လုြ်နိုင်ရန် စီွံခန့်ခေဲရာတေင် လည်းမကာင်း 

လိုအြ်ချက်ွျားနှင့် အားနည်းချက်ွျား ရှိခဲ့ြါသည်။ 

ဤအြိုင်းတေင် ြုရစ်မွေးမွူထုတ်လုြ်မရးေိုင်ရာ 

စစ်မေး အကဲမဖတ်ွှုနည်းလွ်းွျားကို အေင့် 

အလိုက် စနစ်ကျစော မရးသားမဖာ်မြထားြါသည်။ 

စစ်မေး အကဲမဖတ်မရးကို လုြ်မောင်ရာတေင် အကဲ 

မဖတ်သည့် နည်းလွ်းမနာက်ကေယ်ရှိ အယူအေ၊ 

အမတေးအမခါ်ွျားွှ စတင်ထားြါသည်။ ထို့အမြင် 

မွေးမွူခခံသို့ သေားမရာက်မလ့လာစစ်မေးသည့် 

ဥြွာကို စစ်မေးွှုအေင့်အလိုက် အစဉ်အတိုင်း 

မဖာ်မြထားြါသည်။ ထို့မနာက် စစ်မေးအကဲမဖတ် 

ွည့်သူွျားအမနမဖင့် စစ်မေးွှုွစခင် ွည်သည့် 

အရာွျားကို ကကိုတင် မြင်ေင်ရွည်၊ စစ်မေးရွည့် 

မနရာသို့ မရာက်ြါက ွည်သို့စစ်မေးွှုွျားကို 

လုြ်ရွည် စသည်တို့ကို အမသးစိတ် မဖာ်မြထားြါ 

သည်။ ဤအြိုင်းတေင် အစားအစာမဘးကင်း လုံခခုံ 

မရးနှင့် သန့်ရှင်းွှုရှိမရးေိုင်ရာတို့ကို အသားမြး 

မဖာ်မြထားမသာ်လည်း အာဏာြိုင်အဖေဲ့အစည်းွျား 

ထည့်သေင်း စဉ်းစားရွည့် ြတ်ဝန်းကျင်နှင့် အလုြ် 

သွား မဘးကင်းလုံခခုံမရးေိုင်ရာွျားကိုလည်း 

ထည့်သေင်းမဖာ်မြထားြါသည်။
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•  ပုေစ်များကို အစားအစာအပဖစ်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများတေင် ကျင့်သုံးသည့် စီမံြန့်ြေဲမှု 

နည်းလမ်းများကို စစ်ရဆးအကဲပဖတ်ေန်နှင့် အန္တောယ်ပဖစ်ရစနိုင်ရသာ အောများကို ရဖာ်ထုတ်ေန်။

•  ပုေစ်ရမေးပမူရေးလုပ်ငန်းတေင် ကျင့်သုံးသည့် ရမေးပမူရေးအရလ့အကျင့်များနှင့် ရဘးအန္တောယ် 

ကာကေယ် ထိန်းြျုပ်ရေး နည်းလမ်းများသည် ပဖစ်ရပါ်နိုင်သည့် အစားအစာရဘးကင်းလုံခြုံရေး 

ဆိုင်ော ပပဿနာများ အားလုံးကို ကကိုတင်ကာကေယ် ရပဖေှင်းနိုင်ပြင်း ေိှ၊မေှိကို စစ်ရဆးေန်။

•  အေည်အရသေးပိုင်းဆိုင်ောနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ောစီမံြန့်ြေဲမှု နည်းလမ်းများကို ရလ့လာ 

အကဲပဖတ်ေန်နှင့် ပိုမိုထိရောက်သည့် နည်းလမ်းများကို ေှာရဖေေန်။

•  လိုအပ်ပါက ပုေစ်နမူများ ယူ၍ ဓာတ်ြေဲြန်းတေင် စစ်ရဆးစမ်းသပ်မှုများ ပပုလုပ်ေန်။

•  အြျက်အလက်များ ေှာရဖေေန်နှင့် လိုအပ်သလို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ  စတင်ရဆာင်ေွက်ေန်။

စစ်မေးမခင်းကို မောင်ရွက်ရာတေင် အစားအစာ 

မဘးကင်းလုံခခုံွှုေိုင်ရာ အန္တရာယ်ရှိနိုင်မသာ 

မြဿနာအားလုံးကို မဖာ်ထုတ်ရန်နှင့် မမဖရှင်းရန် 

အဓိကထား လုြ်မောင်ရြါွည်။ လုြ်ငန်းခေင် 

စစ်မေးရာတေင်လည်း မွေးမွူသူွျားနှင့် အတူမောင် 

ရွက်မခင်းအားမဖင့် ြူးမြါင်းမောင်ရွက်ွှု အားမကာင်း 

မစဖြီး၊ အစားအစာ၏ အရည်အမသေးမွင့် မစရန်နှင့် 

မဘးကင်းလုံခခုံမရး ရှိမစရန်အတေက် ြိုွိုမကာင်းွေန် 

သည့် မွေးမွူမရးအမလ့အကျင့်ွျားကို လိုက်နာ 

မောင်ရွက်ရြါွည်။ 

အဓိကအြျက်များ  

•  စစ်မေးွှုွျားမြုလုြ်ရာတေင် အန္တရာယ်ရှိမသာ 

အစားအစာ မဘးကင်းလုံခခုံမရးေိုင်ရာ 

မြဿနာွျားကို စစ်မေးမဖာ်ထုတ်ရန် အဓိက 

ထားလုြ်မောင်ရွည်။

•  မဘးအန္တရာယ်ကင်း၍ အရည်အမသေးမွင့်မသာ 

အစားအစာွျားကို ထုတ်လုြ်နိုင်ရန်အတေက် 

စစ်မေးမရးအရာရှိွျားအမနမဖင့် မွေးမွူသူွျား 

နှင့် ထဲထဲဝင်ဝင် ြူးမြါင်းမောင်ရွက်ရန် 

ရည်ွှန်းထားရွည်။

စစ်မေးမရးအရာရှိသည် ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံကို 

စစ်မေးအကဲမဖတ်ရန် မသချာစောကကိုတင် မြင်ေင် 

ထားသင့်ြါသည်။ စစ်မေးမရးအရာရှိအမနမဖင့် 

ြုရစ်မွေးမွူမရး ခခံြိုင်ရှင်အား ွိွိ လာမရာက်ွည်ကို 

ကကိုတင်အမြကာင်းြကား ထားရွည့်အမြင် ြုရစ်ခခံ 

စစ်မေးမရးအတေက် သင့်မတာ်မသာ မန့ရက်နှင့် 

အချနိ်တို့ကိုလည်း ကကိုတင်ညှိနှိုင်းထားသင့်ြါသည်။

စစ်ရဆးအကဲပဖတ်ရေး ေည်မှန်းြျက်များ

အကဲပဖတ်စစ်ရဆးမှုပုံစံ

၂

၃
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စစ်မေးရွည့် ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံသို့ ွသေားမရာက်ွီ 

စစ်မေးမရးအရာရှိသည် ယခင်စစ်မေးထားမသာ 

ွှတ်တွ်းွိတ္တူွျားကို ရယူဖြီး ရှာမဖေမတေ့ရှိခဲ့သည့် 

အချက်အလက်ွျားကို ွှတ်သားထားရြါွည်။ 

ယခင်စစ်မေးွှုွှတ်တွ်းကို ဖတ်ရှုရာတေင် ယခင် 

လုြ်မောင်ခဲ့သည် စစ်မေး ှွုအတေင်း မတေ့ရှိွှတ်သား 

ခဲ့မသာ လိုအြ်ချက်ွျားနှင့် စည်းွျဉ်းစည်းကွ်းနှင့် 

ွညီမသာ လုြ်မောင်ချက်ွျားကို ဂရုတစိုက်        

ွှတ်သားရြါွည်။

စစ်မေးမရးွမြုလုြ်ွီ ကကိုတင်မြင်ေင်ထားရာတေင် 

တစ်ကိုယ်လုံးကို လုံခခုံစောဖုံးထားသည့် ဝတ်စုံရှည်ွျား၊ 

ရာဘာလည်ရှည်ဖိနြ်ွျား၊ ရာဘာလက်အိတ်ွျား 

ြါဝင်ရွည်မဖစ်ဖြီး စစ်မေးမခင်းအတေက် အသုံးမြုရ 

ွည့် ကိရိယာွျားမဖစ်မသာ မြဒါးတိုင် သာွိုွီတာ 

တစ်ခု၊ ြိုးသတ်ထားသည့်အိတ်ွျား၊ မရခဲနှင့် မရခဲ 

ြုံးွျား၊ မလဘယ်မြားွျားနှင့် မရးွှတ်ရန် ွာကာ 

မဘာြင်ွျား၊ ြုရစ်နွူနာယူြါက ထည့်ရန်ဘူးွျား 

ကိုလည်း မြင်ေင်ထားရြါွည်။

အစားအစာမဘးကင်းလုံခခုံမရး နွူနာမကာင်းွျား 

မြသနိုင်ရန်အတေက် စစ်မေးမရးအရာရှိသည် ဖျားနာ 

မနချနိ်အတေင်း မွေးမွူမရးခခံစစ်မေးမခင်းကို လုံးဝ 

ွလုြ်မောင်ရြါ။

(ဖျားနာမနချနိ် ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံွျားသို့ သေားမရာက် 

မခင်းသည် ွိွိွှတေင့် ြုရစ်ခခံွျားအတေင်း မရာဂါ 

ကူးစက်နိုင်မချ ွျားလေန်းသည့် အန္တရာယ်ရှိြါသည်။)

အဓိကအချက်ွျား 

•  စစ်မေးွည့် ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံသို့ ွ သေားမရာက် 

ွီ ကကိုတင်မြင်ေင်ြါ။

•  စစ်မေးမရးလုြ်ငန်း မောင်ရွက်ရန်အတေက်        

ြုရစ်မွေးမွူမရး လုြ်ငန်းရှင်ွျားကို ကကိုတင် 

အမြကာင်းြကားထားြါ။

•  ကကိုတင် ညှိနှိုင်းသမဘာတူထားသည့် မန့ရက် 

နှင့် အချနိ်တေင်သာ  သေားမရာက်စစ်မေးြါ။

•  ယခင်စစ်မေးထားမသာ ွှတ်တွ်းွျားကို 

ကကိုတင်၍ မြန်လည်မလ့လာထားြါ။

•  ြူးမြါင်းမောင်ရွက်လိုမသာ စိတ်ထားမဖင့် 

သေားမရာက်စစ်မေးြါ။

စစ်ရဆးရေးမပပုလုပ်မီ ကကိုတင်ပပင်ဆင်မှုများ

စစ်ရဆးသည့်ရန့

၄

၅

စစ်မေးမခင်းကို ြညာရှင်ြီသစော ကျင့်ဝတ်နှင့်အညီ 

မြုလုြ်မောင်ရွက်သင့်ြါသည်။ စစ်မေးမရးအရာရှိ 

အမနမဖင့် ကကိုတင်ချနိ်းထားသည့် အချနိ်တေင် စစ်မေး 

ွည့်ခခံသို့ မရာက်ရှိသင့်ဖြီး သြ်ရြ်စော ဝတ်စားထား 

သင့်ြါသည်။ စစ်မေးသူသည် တရားဝင် အသိအွှတ် 

မြု ဝန်ထွ်းကတ်မြားကိုမြ၍ ွိွိကိုယ်ကို ွိတ်ေက် 

ကာ စစ်မေးမခင်းကို စတင်သင့်ြါသည်။ ဤသို့ 

မြုလုြ်မခင်းအားမဖင့် စစ်မေးမရးအရာရှိ တစ်မယာက် 

၏ လုြ်ြိုင်ခေင့်အာဏာကို သက်မသ အမထာက် 

အထားမဖင့် မြသဖြီးရာ မရာက်ြါသည်။

စစ်မေးမရးလုြ်ငန်းေိုင်ရာ အမြကာင်းအရာွျားနှင့် 

ရည်ွှန်းချက်ွျားကို ြုရစ်မွေးမွူမရး လုြ်ငန်းရှင်ွျား 

ရှင်းလင်းစောသိနိုင်မစရန် အဖေင့်မေေးမနေးြေဲလုြ်၍ 

ဦးစော ရှင်းမြသင့်ြါသည်။ ြုရစ်မွေးမွူသူွျားသည် 

ွိွိခခံသို့ စစ်မေးမရးအရာရှိ ဘာမြကာင့် မရာက်လာ 
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လှည့်လည်စစ်မေးမခင်းေိုသည်ွှာ ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံ 

၏ မနရာအနှံ့ လှည့်လည်စစ်မေးမခင်းသာ မဖစ်ြါ 

သည်။ ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံရှိ မနရာအားလုံးကို  မမခကျင် 

မလျှာက်၍ သေားမရာက်စစ်မေးသင့်ဖြီး လိုအြ်ြါက 

စွ်းသြ်စစ်မေးွှုွျား မြုလုြ်ရန် နွူနာွျားကို 

ယူရြါွည်။

မွေးမွူထုတ်လုြ်သည့် လုြ်ငန်းအေင့်ွျားအားလုံးကို 

အစဉ်အလိုက် စနစ်တကျ စစ်မေးသေားရွည်မဖစ်ဖြီး 

အရွယ်မရာက်ြုရစ်ွျားအား ဖွ်းေီးသည့် အေင့်၊ 

ဖွ်းေီးဖြီးမနာက် ြုရစ်ွျားမရာင်းတန်းဝင်ရန် မြုမြင် 

မြင်ေင်သည့်အေင့်နှင့် စားကုန်ွျားကို ွည်သို့ 

ကိုင်တေယ်သည်ကိုြါ စစ်မေးအကဲမဖတ်ရြါွည်။ 

စစ်မေးမရးအရာရှိွျား လှည့်လည်စစ်မေးမနစဉ် 

တေင် မွေးမွူမရးစနစ်ေိုင်ရာ မွးခေန်းွျားကို အေင် 

သင့် မွးမွန်းနိုင်ရန်အတေက် ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်း 

ရှင် သို့ွေုတ် လုြ်ငန်းကကီးြကြ်သူွျားြါ အတူတကေ 

လိုက်ြါသင့်ြါသည်။ ထိုသို့စစ်မေးရာတေင် မွေးမွူမရး 

ခခံွှလူွျား တြါတည်း လိုက်ြါမခင်းမဖင့် အမရးကကီး 

မသာအချက်အလက်ွျားကို ြို၍အာရုံစိုက်နိုင်သည့် 

အမြင် ွှတ်တွ်းွျားစော မရးွှတ်မနရန် ွလိုအြ် 

မတာ့သလို အြိတ်မေေးမနေးြေဲကိုလည်း အချနိ်ရှည် 

ြကာစော မေေးမနေးမနရန် ွလိုမတာ့ြါ။ 

စစ်မေးမရးအရာရှိသည် ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်း 

ွျားကို ွည်ကဲ့သို့စီွံမောင်ရွက်မနသည်ကို မသချာ 

စော သိရှိနိုင်ရန် ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်သားွျားထံတေင် 

မွးမွန်းစုံစွ်းသင့်ြါသည်။ အထူးသမဖင့် သန့်ရှင်းမရး၊ 

မရာဂါကင်းစင်မရး၊ မဘးကင်းလုံခခုံမရးနှင့် 

ရသည်နှင့် ွည်သည့် လုြ်မောင်ချက်ွျ ိုးမဖင့် 

စစ်မေးွှုကို မြုလုြ်ွည်ေိုသည်ကို မသချာရှင်းလင်း 

စော နားလည်ရြါွည်။ 

စစ်မေးမရးအရာရှိအမနမဖင့်လည်း ြုရစ်မွေးမွူသူ 

ွျားကို ရင်းနှီးမဖာ်မရွစော ဂရုတစိုက်မေေးမနေးသင့်ဖြီး 

စစ်မေးမနစဉ်အတေင်း မကာင်းွေန်စော ြူးမြါင်း 

မောင်ရွက်မြးရန် မွတ္တာရြ်ခံထားသင့်ြါသည်။

အဓိကအချက်ွျား 

•  စစ်မေးမရးအရာရှိအမနမဖင့် ွိွိနှင့်တကေ 

ွိွိ၏အဖေဲ့ဝင်ွျားကို (ရှိခဲ့ြါက) ွိတ်ေက်မြး 

ရြါွည်။

• စစ်မေးမခင်း၏ ရည်ွှန်းချက်ွျားကို တိကျ 

ရှင်းလင်းစော အသိမြးမမြာမြရြါွည်။

•  ွိွိစစ်မေးွည့် ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံတေင် ဧည့်ဝင် 

ွှတ်တွ်းစာအုြ်ရှိြါက လက်ွှတ်မရးထိုး 

ရြါွည်။

•  စစ်မေးမရးလုြ်ထုံးလုြ်နည်းွျားကို အြကွ်း 

ဖျင်း ရှင်းလင်းမမြာမြရြါွည်။

•  ြူးမြါင်းမောင်ရွက်မြးရန် ြုရစ်မွေးမွူသူ 

ွျားထံ မွတ္တာရြ်ခံထားရြါွည်။

လှည့်လည်စစ်ရဆးပြင်း၆
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က) ပုေစ်ရမေးပမူရေးခြံ၏ တည်ရနော 

အကဲပဖတ်ေန် အဓိကအြျက်

စားသုံးသူွျားအား မဘးအန္တရာယ်ွမဖစ်မစမသာ 

ကျန်းွာသည့် ြုရစ်ွျားကို မွေးမွူနိုင်မရးအတေက် 

မွေးမွူမရးခခံနှင့် ခခံြတ်ဝန်းကျင်တေင် မရာဂါကူးစက်

နိုင်ွှုရှိ၊ွရှိနှင့် အမခားအန္တရာယ်ွျားမဖစ်မြါ်နိုင်ွှု 

ရှိ၊ွရှိကို အထူးဂရုမြု စစ်မေးရြါွည်။ 

အကကံမြုချက်ွျား

စီးြေားမဖစ် ြုရစ်မွေးမွူသည့်ခခံွျားသည် ဖွို့မြဧရိယာ 

ွျားထက် ဖွို့မြင်မနရာွျားတေင် တည်ရှိသင့်ြါသည်။ 

သို့မသာ် အမသးစား ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းွျားကို 

ဖွို့မြဧရိယာ အတေင်း၌ြင် လုြ်မောင်နိုင်ြါသည်။ 

ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံွျားသည် မလထုနှင့် မရထု 

ညစ်ညွ်းွှု မဖစ်မစရန် လေယ်ကူမသာ စက်ရုံအလုြ်ရုံ 

ွျားနှင့် နီးကြ်စော ွတည်ရှိသင့်ြါ။

စိုက်ြျ ိုးမရးလုြ်ငန်းွျားတေင် အသုံးမြုသည့် ြိုးသတ် 

မေးွျားသည် ြုရစ်ွျားအတေက် အန္တရာယ်ရှိနိုင် 

မသာမြကာင့် စိုက်ြျ ိုးမရးခခံွျား၏ အနီးအနား 

လုပ်ငန်းြေင် စစ်ရဆး ဆန်းစစ်မှုပုံစံ (Checklist)၇

ြတ်သက်၍ ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်သားွျားအမန နှင့် 

လုံမလာက်စော သိရှိနားလည်ွှု ရှိ၊ွရှိ အတိုင်း 

အတာကို မွးမွန်းအတည်မြုရြါွည်။ 

အဓိကအချက်ွျား 

•  လှည့်လည်စစ်မေးရာတေင် ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံ၏ 

မနရာအနှံ့ကို သေားမရာက်စစ်မေးသင့်ြါသည်။

•  စစ်မေးမရးအရာရှိသည် ြုရစ်မွေးမွူမရး 

လုြ်ငန်းရှင် (သို့ွေုတ်) မွေးမွူမရးလုြ်ငန်း 

ကကီးြကြ်သူနှင့် အတူတကေ လှည့်လည်စစ်မေး 

သင့်ြါသည်။

•  ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းအတေင်း စီွံခန့်ခေဲသည့်

လုြ်ထုံးလုြ်နည်းွျားနှင့် ြတ်သက်၍ မွေးမွူ 

မရးလုြ်သားွျားကို မွးမွန်းသင့်ြါသည်။

•  အစားအစာ မဘးအန္တရာယ်ကင်းမရးေိုင်ရာ 

မြဿနာရြ်ွျားကို အဓိက အမလးထားသင့်ဖြီး

•  လုြ်ငန်းခေင် မဘးကင်းလုံခခုံွှုရှိမရးေိုင်ရာ 

ကိစ္စရြ်ွျားကိုလည်း ဂရုမြုသင့်ြါသည်။

လှည့်လည်စစ်မေးမခင်းကို လုြ်မောင်ချနိ်တေင် မအာက်မဖာ်မြြါ အချက်အလက်ွျားအား အထူးဂရုမြု၍ 

မောင်ရွက်သင့်ြါသည်။

၇.၁။ ပုေစ်ရမေးပမူရေးခြံအား စစ်ရဆးအကဲပဖတ်ပြင်း
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ြတ်ဝန်းကျင်တေင် ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံအား ွတည် 

မောက်သင့်ြါ။

ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံွျားကို တည်မောက်နိုင်ွည့် 

မနရာွျားအနက် မရကကီးမရလွှွ်းွှုမြကာင့် မရမွုြ် 

နိုင်မသာ မနရာွျားနှင့် ြုရစ်ွျား၏ အခါအားမလျာ်စော 

ေူညံနိုင်ွှုမြကာင့် ြတ်ဝန်းကျင် အမနှာင့်အယှက် 

မဖစ်မစနိုင်သည့်အတေက် လူမနထိုင်ရာ ရြ်ကေက်မနရာ 

ွျားကို မရှာင်ရှားရြါွည်။ 

ြ) အရဆာက်အဦများနှင့် 
ဖေဲ့စည်းတည်ရဆာက်ပုံများ

အကဲပဖတ်ေန် အဓိကအြျက်

ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းအတေက် အသုံးမြုွည့် 

အမောက်အဦးွျားသည် အရည်အမသေး စံချနိ်ွှီ၍ 

သင့်မတာ်ွှု ရှိ၊ွရှိကို စစ်မေးရြါွည်။ မွေးမွူမရးခခံ 

သည် သင့်မတာ်မသာ အရွယ်အစားရှိသင့်ဖြီး ြုရစ်ွျား 

နှင့် မြည့်ကျြ်ွမနသင့်ြါ။ ထို့အမြင် ြုရစ်၏ 

ကျန်းွာမရးနှင့် ြတ်ဝန်းကျင်မဘးကင်းမရးကိုလည်း 

ထိခိုက်ွှု ွရှိမစရြါ။ 

အကကံပပုြျက်များ

ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံရှိ မွေးမွူမရးရုံ၊ ြုရစ်စာသိုမလှာင်ရုံ 

နှင့် စေန့်ြစ်ြစ္စည်းွျားစုြုံရာ မနရာွျားသည် လူမန 

ထိုင်မသာမနရာွျားွှ သင့်မတာ်မသာ အကောအမဝး 

ရှိသည့်မနရာွျားတေင် တည်ရှိရြါွည်။ 

ြုရစ်ွျား မနထိုင်ရာမနရာွျားသည် တာရှည်ခံဖြီး 

မလဝင်မလထေက် မကာင်းွေန်မသာ၊ အလေယ်တကူ 

သန့်ရှင်းမရးမြုလုြ်နိုင်မသာ၊ အလေယ်တကူ မြုမြင် 

ထိန်းသိွ်းနိုင်မသာ ြုံစံွျား မဖစ်ရြါွည်။

အမောက်အဦွျားကို မကာင်းွေန်မသာ ဒီဇိုင်းြုံစံမဖင့် 

တည်မောက်ထားသင့်ဖြီး ဂရုတစိုက် မြုမြင် 

ထိန်းသိွ်းထားရြါွည်။ အထူးသမဖင့် ြကွ်းခင်းွျား၊ 

နံရံွျားနှင့် အမခားမသာ ွျက်နှာမြင်ွျားသည် 

မချာွေတ်မနသင့်ဖြီး သန့်ရှင်းမရးနှင့် ြိုးသတ်မခင်းကို 

လေယ်ကူစော လုြ်မောင်နိုင်ရန် အက်မြကာင်းရာွျား 

ွရှိသင့်ြါ။ မရသုံးမသာ မနရာွျားရှိ ြကွ်းခင်းွျားကို 

ကေန်ကရစ် သို့ွေုတ် မကကမြားွျားမဖင့် ခင်းထား 

သင့်ဖြီး  မရေင်းမကာင်းမစရြါွည်။ 

အွိုးွျားသည် မရလုံရွည်မဖစ်ဖြီး ွိုးမရွျားကို 

မွေးမွူရုံအတေင်း ွ ဝင်နိုင်ရန် မရေင်းမကာင်းရြါွည်။ 

ထုတ်ကုန်ွျားကို ညစ်ညွ်းွှုွမဖစ်မစမသာ ွျက်နှာ 

ကျက်ဒီဇိုင်းြုံစံွျား ရှိရြါွည်။ 

မရကကီးမရလျှ ံွ ှုွှ ကာကေယ်ရန်အတေက် ြုရစ်မွေးမွူ 

မရးခခံအား သဘာဝအရ မရေင်းမကာင်းမသာ 

မနရာွျားတေင်သာ တည်မောက်ထားသင့်ြါသည်။ 

ြုရစ်မွေးမွူမရးရုံွျားအား သန့်ရှင်းမရးမြုလုြ်ရာွှ 

ထေက်လာမသာ မရေိုးမရညစ်ွျားကို သင့်မလျာ်မသာ 

နည်းလွ်းမဖင့်  စေန့်ထုတ် စီးေင်းမစသင့်ြါသည်။ 

ြုရစ်မွေးမွူမရးနှင့် သားမဖာက်မခင်းစက်ဝန်းွျား 

တစ်မလျှာက် အသုံးမြုွည့် အမောက်အဦးွျားနှင့် 

မွေးမွူမရးရုံွျားအတေင်း မြါင်းမွက်ွျား၊ ဖုန်ွှုန့်ွျား 

နှင့် အဖျက်တိရစ္ဆာန်ွျားခိုမအာင်းနိုင်မသာ သို့ွေုတ် 

ြုရစ်စားကုန်ွျားကို ညစ်ညွ်းွှု မဖစ်မစနိုင်မသာ 

ြစ္စည်းွျား ရှိွမနမစရန် မကာင်းစော သန့်ရှင်းထား 

ရွည်။ 

ြုရစ်မွေးမွူမရးမလှာင်အိွ်ကန်ွျား တည်ရှိရာမနရာ 

တေင် ဌက်ွျားအသိုက်လုြ်မခင်း ွ ရှိမစရန် အထူးဂရုမြု 

ရြါွည်။
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ဂ) အသုံးပပုသည့် ပစ္စည်းကိေိယာများ

အကဲပဖတ်ေန် အဓိကအြျက်

ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းအတေက် အသုံးမြုရန်လိုအြ် 

သည့်  ြစ္စည်းကိရိယာွျားတေင် ြုရစ်မွေးမွူမရး 

မလှာင်အိွ်ကန်ွျား၊ မရနှင့် အစာမကွေးခေက်ွျား၊ 

ြုရစ်ွျား ြုန်းမအာင်းမနထိုင်ရန် မနရာွျား (ြကက်ဥ 

ထည့်သည့် စက္ကူကဒ်)၊ ြုရစ်ဥထည့်စရာြုံးွျားနှင့် 

ြုရစ်ဥမဖာက်ရန်မနရာွျား ြါဝင်ြါသည်။

အကကံပပုြျက်များ 

ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းတေင် အသုံးမြုွည့် ကိရိယာ 

အွျ ိုးအစားနှင့် ဒီဇိုင်းြုံစံတို့ကို မသချာစော စစ်မေး 

ထားသင့်ြါသည်။ ြုရစ်အစာထုတ်ကုန်ွျားနှင့် 

တိုက်ရိုက်ထိမတေ့ွှု ရှိသည့် ြစ္စည်းကိရိယာွျားသည် 

ထိုအစာ ထုတ်ကုန်ွျားကို ညစ်ညွ်းွှု ွမဖစ်မစရေု 

လွ်းညွှန်ထားြါသည်။ အသုံးမြုသည့်ြစ္စည်းကိရိယာ 

တို့ကို လေယ်ကူစော သန့်ရှင်းမရးလုြ်နိုင်ရွည် မဖစ်ဖြီး 

ြုရစ်ွျား၏ ကျန်းွာမရးနှင့် စားသုံးသူွျား၏ မဘး 

ကင်းွှုအတေက် ထိုြစ္စည်းကိရိယာွျားကို အစဉ်အဖွဲ 

သန့်ရှင်းထားရြါွည်။

စစ်မေးမရးအရာရှိွျားအမနနှင့် ြစ္စည်းကိရိယာွျား 

သန့်ရှင်းမရးနှင့် ြိုးသတ်မရးေိုင်ရာ လုြ်ထုံးလုြ်နည်း 

ွျားကို စစ်မေးမွးမွန်းရြါွည်။ ထို့အမြင် ကိရိယာ 

ွျားကို သန့်ရှင်းမရးလုြ်ရန်နှင့် လိုအြ်သည့် မြုမြင် 

ထိန်းသိွ်းွှုွျား မြုလုြ်ရန် ဝန်ထွ်းွျားကို ွည်သို့ 

အချနိ်ဇယားွျားေေဲ၍ တာဝန်ချထားသည်ကို လည်း 

စစ်မေးမရးအရာရှိက စစ်မေးရြါွည်။ ကိရိယာ 

ွျားကို အချနိ်ဇယားအရ သန့်ရှင်းမရးလုြ်ထားသည်၊ 

မြုမြင်ထိန်းသိွ်းွှုွျား မြုလုြ်ထားသည်ွျားကို 

ွှတ်တွ်းတေင် မရးွှတ်ထားရြါွည်။

ဃ)ပုေစ်ရမေးပမူရေးရုံအတေင်း 
ရလဝင်ရလထေက် ရကာင်းရစပြင်း

အကဲပဖတ်ေန် အဓိကအြျက်

အသုံးမြုထားမသာ မလဝင်မလထေက် နည်းစနစ်ွျား 

နှင့် ထိုနည်းစနစ်ွျားသည် မွေးမွူမရးရုံအတေက် 

သင့်မတာ်ွှု ရှိ၊ွရှိကို အဓိကထား အကဲမဖတ်ရြါွည်။ 

အကကံပပုြျက်များ

ြုရစ်မွေးမွူမရးရုံွျားကို သဘာဝအရမသာ် လည်း 

မကာင်း၊ စက်ြစ္စည်းွျား အသုံးမြု၍ မသာ်လည်း 

မကာင်း မလဝင်မလထေက်မကာင်းရန် မြုလုြ်ထားရ 

ြါွည်။ ထိုသို့မြုလုြ်ထားရမခင်း၏ အဓိကရည်ရွယ် 

ချက်ွှာ ြုရစ်မွေးမွူမရးရုံအတေင်း အြူချနိ်အား 

ထိန်းညှိမြးနိုင်ရန်မဖစ်ဖြီး၊ စားသုံးနိုင်မသာ ြုရစ် 

ထုတ်ကုန်ွျားတေင် ဖုန်ွျားနှင့် အနံ့အသက်ေိုးွျား 

ဝင်မခင်း သို့ွေုတ် မရမငေ့ရိုက်မခင်းွှ ကာကေယ်မြးနိုင် 

ရန်အတေက် မဖစ်ြါသည်။

င) ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ေှင်းပြင်း၊ 
ပပုပပင်ထိန်းသိမ်းပြင်း နှင့် 
အဖျက်တိေစ္ဆာန်များေန်မှ 
ကာကေယ်ထိန်းြျုပ်ပြင်း

အကဲပဖတ်ေန် အဓိကအြျက်

သန့်ရှင်းမရးလုြ်မခင်း၊ ြိုးသတ်မခင်းနှင့် စေန့်ြစ် 

အွှိုက်ွျားကို ကျန်းွာမရးနှင့်အညီ  မဘးြတ်ဝန်း 

ကျင်ကို ထိခိုက်ွှု လုံးဝွရှိမစဘဲ စနစ်တကျစေန့်ြစ် 

မခင်းစသည့် လုြ်ငန်းွျားကို လုြ်မောင်သည့် အချနိ် 

ဇယားနှင့် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းွျားကို အကဲမဖတ်ရ 

ြါွည်။
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အကကံပပုြျက်များ

စားသုံးနိုင်မသာ ြုရစ်ထုတ်ကုန်ွျားတေင် မရာဂါြိုး ွွှား 

နှင့် ညစ်ညွ်းွှု အန္တရာယ်ွှ ထိမရာက်စောကာကေယ် 

နိုင်ရန်  ြုရစ်မွေးမွူမရး အမောက်အဦွျား၊ ြုရစ် 

မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်အိွ်ွျားနှင့် သုံးစေဲသည့်ြစ္စည်း 

ကိရိယာွျားကို စနစ်တကျ စီွံထိန်းသိွ်းထား 

ရြါွည်။

ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းခေင်အတေင်း သန့်ရှင်းမစရန် 

နှင့် ြိုးွွှားကင်းစင်မစရန်အတေက် လုြ်မောင်ရွည့် 

နည်းလွ်းွျားနှင့် အစီအစဉ်ွျားကို ထိထိမရာက် 

မရာက် ချွှတ်ထားသင့်ြါသည်။ လုြ်ငန်းခေင်သုံး 

ကိရိယာွျားနှင့် လုြ်ငန်းခေင်မနရာွျားကို နည်းစနစ် 

တကျ သန့်ရှင်းမရးမြုလုြ်နိုင်ရန် အလုြ်သွားွျား 

အား မကာင်းွေန်စော မလ့ကျင့်ထားမြးသင့်ြါသည်။

ြုရစ်မွေးမွူမရးရုံ၏ အမြင်ဘက်တေင် လက်မေးရန် 

လက်မေးခေက်ွျားနှင့် ြိုးွွှားသန့်စင်ရန် ြိုးသတ် 

မေးရည် ထည့်ထားသည့် ဖိနြ်မေးခေက်ွျားကို 

ထားရှိသင့်ြါသည်။ ထိုသည်ွှာ ြုရစ်မွေးမွူမရးရုံ 

ွျားသို့ ဧည့်သည်ွျား လာမရာက်သည့်အခါ ထိုလက် 

မေးခေက်နှင့် ဖိနြ်မေးခေက်ွျားကို အသုံးမြုရန် 

အထူးလိုအြ်သည့်အတေက် မဖစ်ြါသည်။ ထို့အမြင် 

ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံသို့ လာမရာက်လည်ြတ်သည့် 

ဧည့်သည်ွျား၏  အွည်စာရင်းကို မရးွှတ်ထားမသာ 

ဧည့်အဝင်အထေက်ွှတ်တွ်း တစ်ခုကိုလည်း ထားရှိ 

သင့်ြါသည်။

သန့်ရှင်းမရးလုြ်ရန်နှင့် ြိုးသတ်ရန်အတေက် အသုံးမြု 

မသာ ဓာတုြစ္စည်းွျားွှာ အစားအစာ ထုတ်လုြ်မရး 

နှင့် သက်ေိုင်မသာ အာဏာြိုင်အဖေဲ့အစည်းတစ်ခုခုွှ 

မထာက်ခံချက်ရရှိထားရွည်မဖစ်ဖြီး၊ ထိုဓာတုြစ္စည်း 

ွျားကို ြုရစ်ထုတ်ကုန်ွျားနှင့် မဝးမသာမနရာတေင် 

သီးမခားထားသိုရြါွည်။ ကိရိယာွျားကို ြိုးသတ်ရန် 

အသုံးမြုသည့် ဓာတုြစ္စည်းအွျ ိုးအစားကို ွမသချာ 

ြါက အနည်းငယ်နွူနာယူ၍ ဓာတ်ခေဲခန်းတေင် 

စစ်မေးရြါွည်။ မထာက်ခံချက်ရရှိဖြီးသား ဓာတု 

ြစ္စည်းွျားကို အသုံးမြုြါက ွှတ်တွ်းတေင် မရးွှတ် 

ထားရြါွည်။ 

 ြုရစ်အမသကဲ့သိုမ့သာ အစိုင်အခဲစေန့်ြစြ်စ္စည်းွျားကို 

ြုရစ်မွေးမွူမရး လုြ်ငန်း၏ ြရိဝုဏ်နှင့် ြုရစ်မွေးမွူ 

မရး မလှာင်ကန်ွျားအတေင်း စုြုံ၍ စေန့်ြစ်ွထားရြါ။ 

ထိုစေန့်ြစ်ြစ္စည်းွျားကို ြုံးွျားတေင်ထည့်၍ မွေးမွူ 

မရးခခံအမြင်ဘက်သို့ အချနိ်ွှန်ွှန် သေားမရာက်စေန့်ြစ် 

ရြါွည်။ အချ ို ့မသာ သဘာဝစေန့်ြစ်ြစ္စည်းွျားကိုွူ 

ခခံအတေင်းစေန့်ြစ်နိုင်သလို မမွြသဇာအမဖစ် မြန်လည် 

အသုံးမြုနိုင်ြါသည်။ 

ထိုနည်းတူစော မေးမြကာသန့်စင်မခင်းွှ ထေက်ရှိလာ 

မသာ စေန့်ြစ်မရညစ်ွျားကို သက်ေိုင်ရာမဒသ 

အတေင်းရှိ သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာ စည်းွျဉ်း 

စည်းကွ်း ဥြမဒွျားနှင့် အညီ စေန့်ြစ်ရြါွည်။ 

ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းွှ ထေက်ရှိလာမသာ စေန့်ြစ် 

မရညစ်ွျားကို အမြင်သို့ ွစေန့်ထုတ်ွီ စေန့်ြစ်မရ 

သန့်စင်ွှုွျား မြုလုြ်သင့် ြါသည်။

ြုရစ်မွေးမွူမရးနှင့် သားမဖာက်သည့်မနရာွျားကို 

အဖျက်တိရစ္ဆာန်ွျားနှင့် သားရဲတိရစ္ဆာန်ွျား ွဝင် 

မရာက်လာနိုင်မစရန်အတေက် ကာကေယ်ထားရန် 

အထူးအမရးကကီးြါသည်။ ထိုတိရစ္ဆာန်ွျားဝင်မရာက်

မသာမြကာင့် မွေးမွူထားသည့် ြုရစ်ွျားကို ေုံးရှုံး 

နိုင်သလို ခခံအတေင်း မရာဂါြိုး ွွှားွျား ကူးစက်မြန့်ြေား 

ွှုလည်း မဖစ်မစနိုင်ြါသည်။ ထို့မြကာင့် မမွကကက်ကကီး 
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ွျား၊ ကကက်ငယ်မလးွျား၊ ဌက်ွျား၊ မပွွျားနှင့် 

အိွ်မမွှာင်ွျား အစရှိသည့် တိရစ္ဆာန်အမကာင်ွျား 

ဝင်လာမခင်းကို ကာကေယ်ထားရြါွည်။

စေန့်ြစ်ြစ္စည်းွျားနှင့် အွှိုက်ွျားကို ြုရစ်မွေးမွူမရး

ခခံအနီးဝန်းကျင်တေင် စုြုံ၍ စေန့်ြစ်ထားမခင်းသည် 

အဖျက်တိရစ္ဆာန်ွျားကို ဖိတ်မခါ်မနသကဲ့သို့ မဖစ်သည့် 

အတေက် ထိုသို့မြုလုြ်မခင်းွှ မရှာင်ကျဉ်သင့်ြါသည်။

စ) ဝန်ထမ်းသုံး လုပ်ငန်းြေင် 
အရဆာင်အရယာင်နှင့် ရနောများ

အကဲပဖတ်ေန် အဓိကအြျက်

ဝန်ထွ်းွျားအတေက် အိွ်သာွျားနှင့် လက်မေးရန် 

မနရာွျားကို ြုရစ်မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်ွျားနှင့် 

မဝးကောမသာ သီးမခားမနရာွျားတေင် တည်မောက် 

ထားမြးမခင်း ရှိ၊ွရှိကို စစ်မေးရြါွည်။ 

အကကံပပုြျက်များ

ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းတစ်ခုတေင် လုြ်ငန်းရှင်နှင့် 

၎င်း၏ ွိသားစုဝင်ွျားအမြင် အမခားအလုြ်သွား 

ွျားကိုြါ ဝန်ထွ်းအမဖစ်ခန့်အြ်ထားြါက ထိုအလုြ် 

သွားွျားအတေက် သီးမခားအိွ်သာွျားကို တည် 

မောက်ထား မြးသင့်ြါသည်။ အိွ်သာွျားွှာ 

အဖွဲသန့်ရှင်းမနရွည်မဖစ်ဖြီး လက်မေးသည့်မနရာ 

လည်း သတ်ွှတ်ထားရြါွည်။ ထိုလက်မေးသည့် 

မနရာတေင် အစားအစာွျားမေးမြကာမြင်ေင်မခင်း 

ွမြုလုြ်ရြါ။ 

အိွ်သာကို အသုံးမြုဖြီးတိုင်း ွ မဖစ်ွမန လက်မေးရန် 

အလုြ်သွားွျားအားလုံးကို ညွှန်ြကားထားရြါွည်။

ဝန်ထွ်းွျားသည် ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်း လုြ်ကိုင် 

ရာ မနရာွျားတေင် အစာစားမခင်း၊ မရမသာက်မခင်းနှင့် 

မေးလိြ်မသာက်မခင်းွျား ွမြုလုြ်သင့်ြါ။ ထိုကိစ္စ 

ွျား လုြ်မောင်နိုင်မသာ သီးမခားမနရာွျားကို 

ဝန်ထွ်းွျားအတေက် ြံ့ြိုးထားမြးသင့်ြါသည်။ 

ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံရှိ ဝန်ထွ်းွျားသည် သင့်မလျာ် 

မသာ အဝတ်အစားွျားကို သန့်ရှင်းစော ဝတ်ေင်ထား 

ရြါွည်။

ဝန်ထွ်းွျား၏ မဘးကင်းလုံခခုံမရးကို ထိခိုက်မစနိုင် 

မသာ  လုြ်ငန်းခေင်အမနအထားွျားကိုလည်း ဂရုမြု 

သင့်ြါသည်။

အကဲပဖတ်ေန် အဓိကအြျက်

ြုရစ်ွျား၏ ကျန်းွာမရးမကာင်းွေန်မစရန်နှင့် 

ကကီးထေားွှုရှိမစရန် လိုအြ်မသာ အရည်အမသေးမွင့် 

သန့်ရှင်းသည့် အစားအစာနှင့်မရကို မဖည့်ေည်းမြး 

မခင်းရှိ၊ ွရှိကို စစ်မေးရြါွည်။
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မွေးမွူမရးခခံရှိ အစာသိုမလှာင်သည့်မနရာွျားကို 

ွှတ်သားထားသင့်ဖြီး အစာွျားကို ညစ်ညွ်းွှုွှ 

ကင်းမဝးမအာင် သန့်ရှင်းစော သိုမလှာင်ထားမခင်း 

ရှိ၊ွရှိကို စစ်မေးသင့်ြါသည်။ 

အစာအိတ်ွျားကို ြကွ်းခင်းနှင့် တိုက်ရိုက်ထိမတေ့ွှု 

ွရှိမစဘဲ စင်မြါ်တေင် သိုမလှာင်ထားသင့်ြါသည်။ 

စစ်မေးသူသည် အစာအိတ်ွျားကို အဖျက်တိရစ္ဆာန် 

ွျား ဝင်မရာက်စားမသာက်နိုင်မခင်း ွရှိမစရန် 

ကာကေယ်ွှုမြုလုြ်ထားသည်ွျားသည် ထိမရာက်ွှု 

ရှိ၊ွရှိ စစ်မေးသင့်သည့်အမြင် အစာအိတ်ွျားကို 

ဖေင့်၍ အစာွျား စေတ်စိုမနွှု၊ ွှိုစေဲွှုွျား ရှိ၊ွရှိကိုလည်း 

စစ်မေးရြါွည်။

ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းအတေက် အသုံးမြုမသာ 

မရအွျ ိုးအစား၊ ြုရစ်ွျား လိုအြ်မသာမရဓာတ် 

ြွာဏ၊  ြုရစ်မွေးမွူမရး မလှာင်ကန်ွျားနှင့် အသုံး 

အမောင်ြစ္စည်းွျားအား သန့်ရှင်းမရးမြုလုြ်ထားြုံ 

အစရှိသည့် အချက်ွျားကို မရးွှတ်ထားရြါွည်။ 

အသုံးမြုွည့် မရအရင်းအမွစ်သည် သန့်ရှင်းဖြီး 

မသာက်သုံးနိုင်မသာ မရ  သို့ွေုတ် အသုံးွမြုခင် 

မကာင်း ေွန်စော မြုမြင်သန့်စင်ထားမသာ မရမဖစ်သင့် 

ြါသည်။

ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းသုံး မရမလှာင်ကန်ွျားကို 

မရာဂါြိုး ွွှားနှင့်  ညစ်ညွ်းွှုမြကာင့် မဘးအန္တရာယ် 

မဖစ်မြါ်လာနိုင်သည့် မနရာွျားနှင့် နီးကြ်စော 

ွတည်မောက်သင့်ြါ။ အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်ေု 

သံသယရှိြါက ထိုမရအရင်းအမွစ်ွှ မရနွူနာယူ၍ 

ဓာတ်ခေဲခန်းတေင် ွမဖစ်ွမန စစ်မေးရြါွည်။

ဓာတ်ခေဲခန်းွျားွှ စစ်မေးရရှိလာမသာ မရ၏အရည် 

အမသေးနှင့် ဓာတုြစ္စည်းစစ်မေးွှု ွှတ်တွ်းွျားကို 

လုြ်ငန်းခေင်တေင် သိွ်းေည်းထား ရှိရြါွည်။

လူအွျား စားသုံးရန် ရည်ရွယ်ထားသည့်အတေက် 

ဖွ်းေီးရရှိဖြီးမသာ ြုရစ်ွျားကို မေးမြကာရာတေင် 

အသုံးမြုမသာ မရသည် မသာက်သုံးနိုင်မသာမရ 

မဖစ်ရြါွည်။ စားမသာက်ကုန်ွျားအမဖစ် မေးကေက်သို့ 

ွမဖန့်မဖူးွီ ြုရစ်ွျားအား မနာက်ေုံးအေင့် 

မေးမြကာရာတေင် အသုံးမြုသည့် မရ၏ဇစ်မွစ်ကို 

စစ်မေးသူွှ မသချာစော စစ်မေးအကဲမဖတ်ရြါွည်။ 

မရတေင်း ှွရရှိလာမသာ မရ သို့ွေုတ် တိုင်ကီွျားမဖင့် 

သိုမလှာင်ထားမသာ ွိုးမရ စသည်မဖင့် ွိွိအသုံးမြု 

သည့် မရအရင်းအမွစ်ကို မသချာစောသိရှိထားရန် 

အမရးကကီးြါသည်။ ထိုသို့သိရှိထားရုံွျှွက ထိုမရ၏ 

အရည်အမသေးကို ြုံွှန် စစ်မေးမြးမနရန် လိုအြ် 

ြါသည်။

၇.၂။ ပုေစ်ရမေးပမူရေး စီမံြန့်ြေဲမှု
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ြုရစ်ွျားအား ဖွ်းေီးြုံ နည်းလွ်းွျားနှင့် ဖွ်းေီးရာ 

တေင် အသုံးမြုသည့် ြစ္စည်းကိရိယာွျားကို စစ်မေး 

အကဲမဖတ်ရြါွည်။ ြုရစ်ွျားကို ဖွ်းေီးသည့် 

နည်းလွ်းွျားသည် စားသုံးသူွျားအတေက် အန္တရာယ် 

ကင်း၍ မရာဂါြိုး ွွှားွျားနှင့် ဓာတုအညစ်အမြကးွျား 

ကင်းစင်မစရန် အထူးဂရုမြုသင့်ြါသည်။ 

အကကံပပုြျက်များ 

ြုရစ်ဖွ်းေီးမခင်းအတေက် မကာင်းွေန်မသာ အမလ့ 

အထွျားတေင် မအာက်ြါတို့ ြါဝင်ြါသည်။ 

• ဖွ်းေီးထုတ်လုြ်သည့် ြုရစ်ွျားသည် စားသုံး 

သူွျားအတေက် မဘးကင်းမသာ ထုတ်ကုန် 

ွျားမဖစ်မခင်းနှင့် မရာဂါြိုးွွှားွျား၊ ဓာတုအေိြ် 

အမတာက်ွျားွှ ကင်းစင်မခင်း

• ြုရစ်ဖွ်းေီးသည့်မနရာနှင့် မြုမြင် မြင်ေင် 

ထုတ်ြိုးသည့် မနရာွျားတေင် အဖျက်တိရစ္ဆာန် 

ွျား ကင်းစင်မခင်း

• ဝန်ထွ်းွျားအတေက် အိွ်သာွျားနှင့် ွ မဖစ်ွမန 

အသုံးမြုရွည့် လက်မေးရန်မနရာွျားကို 

ထားရှိမခင်း

•  ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံအတေင်း ဖျားနာမနမသာ 

ဝန်ထွ်းွျား ွရှိမစမခင်း

•  ြုရစ်ထုတ်ကုန်ွျားကို ွထုတ်ြိုးွီ သင့်မလျာ် 

မသာ အမအးခံမခင်းနှင့် ြိုးသတ်မခင်းွျားကို 

မောင်ရွက်မခင်း

•  ထိမရာက်စော အမအးဓာတ်မြးထားမသာ မနရာ 

ွျားတေင်သာ ြုရစ်ထုတ်ကုန်ွျားကို သိုမလှာင် 

သိွ်းေည်းမခင်း

၇.၃။ ပုေစ်များအား ဖမ်းဆီးပြင်းဆိုင်ော အရလ့အထများ

၇.၄။ ထုတ်ပိုးပြင်းနှင့် တံဆိပ်ကပ်ပြင်း

အကဲပဖတ်ေန် အဓိကအြျက်

ထုတ်ကုန်တေင် ကြ်ထားမသာ တံေိြ်သည် နိုင်ငံတေင် 

မြဌာန်းထားမသာ အစားအစာတံေိြ်ကြ်မခင်းေိုင်ရာ 

စံနှုန်းွျားနှင့်အညီ မဖစ်၊ွမဖစ်ကို စစ်မေးရြါွည်။

တံေိြ်ွျားတေင် ထုတ်ကုန်အမြကာင်းကို ရှင်းလင်းစော 

မဖာ်မြထားရွည်မဖစ်ဖြီး ထုတ်လုြ်သူအွည်နှင့် 

ြုရစ်ွျားကို ဖွ်းေီးထုတ်လုြ်သည့် ရက်စေဲကိုြါ 

ထည့်သေင်းမဖာ်မြရြါွည်။ 

အကယ်၍ မသာက်သုံး၍ွရနိုင်မသာ မရမဖစ်မြကာင်း 

မတေ့ရှိရြါက မရသန့်ရရှိနိုင်ွည့် အမခားနည်းလွ်း 

အစီအစဉ်ွျားကို ကကိုတင်မြင်ေင်ထားသင့်ြါသည်။

ြုရစ်ွျားအား မေးမြကာရန် အသုံးမြုွည့် မရကို 

ွသုံးခင် ကကိုချက်ွည်ေိုြါက အချနိ်ွည်ွျှြကာသည် 

အထိ မရကို ြေက်ြေက်ေူထားသည်ကို အမသးစိတ် 

ွှတ်တွ်းတင်ထားရြါွည်။
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ြုရစ်ထုတ်ကုန်ွျားကို သိုမလှာင်ရာနှင့် သယ်ယူ 

ြို့မောင်ရာတေင် ထုတ်ကုန်ကို ညစ်ညွ်းွှုနှင့် ထိခိုက် 

ြျက်စီး ှွု ွရှိမစမသာ နည်းလွ်းွျားကိုသာ အသုံးမြု 

သည်ကို စစ်မေးအတည်မြုရြါွည်။ ထုတ်ကုန်ွျား 

ကို သိုမလှာင်သည့် နည်းလွ်းအေင့်ေင့်၊ သယ်ယူ 

ြို့မောင်သည့် နည်းလွ်းအေင့်ေင့်နှင့် သုံးစေဲသည့် 

ြစ္စည်းကိရိယာွျားကို ွှတ်တွ်းတင်ထားရြါွည်။

အကကံပပုြျက်များ 

ြုရစ်ထုတ်ကုန်ွျားကို ညစ်ညွ်းွှုွမဖစ်မစရန် 

မကာင်း ေွန်စော သိုမလှာင်သိွ်းေည်း ရြါွည်။

ထိုသို့မြုလုြ်ရာတေင် စိုစေတ်မသာမနရာွျားကို 

မရှာင်ရှားရန်၊ စိုထိုင်းေ မလျာ့ချရန်၊ ဖုန်ွှုန့်ွျား 

ဝင်မရာက်မခင်းကို မလျာ့ချရန်အမြင် ြုရစ်ထုတ်ကုန် 

ွျားအား ြကွ်းခင်းမြါ်တေင် တိုက်ရိုက်ထားရှိမခင်း 

သို့ွေုတ် ွသန့်ရှင်းမသာ အမခားွျက်နှာမြင်ွျား 

မြါ်တေင် သိုမလှာင်ထားရှိမခင်းတို့ကို မရှာင်ရှားရ 

ြါွည်။ 

အချ ို ့မသာ အမမခအမနွျားတေင် ြုရစ်ထုတ်ကုန် 

ွျားကို အြူချနိ်ထိန်းညှိနိုင်မသာ အမအးခန်း၊ မရခဲ 

မသတ္တာွျားတေင် သိုမလှာင်ရန် လိုအြ်နိုင်ြါသည်။ 

အမခားမသာ အမမခအမနွျားတေင် ြုရစ်ထုတ်ကုန်ွျား 

ကို မရခဲထည့်၍ ထုြ်ြိုးထားရုံမဖင့် လုံမလာက်ြါသည်။ 

ထုတ်ြိုးရာတေင် နိုင်ငံအာဏာြိုင်ွျားက သတ်ွှတ် 

ထားမသာ စည်းွျဉ်းအတိုင်း လိုက်နာမောင်ရွက်ရ 

ြါွည်။ 

စီးြေားမဖစ်လုြ်ကိုင်မသာ ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းွျား 

တေင် ထုတ်ကုန်ွျားကို မေးကေက်သို့ ွတင်သေင်းွီ 

အကကံပပုြျက်များ 

ထုတ်ြိုးရာတေင် အသုံးမြုွည့် ြုံးွျားနှင့် ကုန်မသတ္တာ 

ွျားသည် အသစ်မဖစ်မနသင့်ဖြီး မြန်လည်အသုံးမြု 

သည့် ြစ္စည်းမဖစ်ြါက ြိုးသတ်ထားရြါွည်။ ြလစ်စ 

တစ်အိတ်ွျားကို အသုံးမြုြါက အိတ်အသစ်ကိုသာ 

သုံးစေဲသင့်ြါသည်။

ြုရစ်ထုတ်ကုန်ွျားကို တံေိြ်ကြ်ရာတေင် နိုင်ငံရှိ 

အာဏာြိုင်အဖေဲ့အစည်းွျားွှ ချွှတ်ထားမသာ 

စည်းွျဉ်းစည်းကွ်း ဥြမဒွျားနှင့် အညီ လုြ်မောင် 

ရြါွည်။

ထုတ်ကုန်ွျားအားလုံး၏ တံေိြ်ွျားမြါ်တေင် 

ထုတ်ကုန်အမြကာင်းကို ရှင်းလင်းစော မဖာ်မြထား 

ရွည်မဖစ်ဖြီး ထုတ်လုြ်သူ၏အွည်၊ လိြ်စာနှင့် 

ြုရစ်ွျားကို ထုတ်လုြ်သည့် သို့ွေုတ် ဖွ်းေီးသည့် 

ရက်စေဲကို မဖာ်မြသည့် ကုဒ် စသည်တို့ကိုလည်း 

မဖာ်မြရြါွည်။

ထုတ်ြိုးဖြီး ကုန်ြစ္စည်းအထုြ်တိုင်းတေင် ထုတ်လုြ် 

သည့်အသုတ်နံြါတ် (Lot Number)ြါရှိရွည် မဖစ်ဖြီး 

လိုအြ်ြါက ကုန်ြစ္စည်းကို အလေယ်တကူ ရှင်းလင်းစော 

မမခရာခံနိုင်ွည့် ကုဒ်နံြါတ်ွျ ိုး မဖစ်ရြါွည်။

၇.၅။ ပုေစ်ထုတ်ကုန်များအား သိုရလှာင်ပြင်းနှင့် သယ်ယူပို့ရဆာင်ပြင်း
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သားမဖာက်ွည့် ြုရစ်ွျ ိုးစိတ်ွျား၊ သားမဖာက်ွည့် 

ြုရစ်ွျ ိုးဥွျား ရရှိရာဇစ်မွစ်ွျား၊ သားမဖာက်ွည့် 

ြုရစ်ွျ ိုးေက်၊ မွေးမွူမရးလုြ်ငန်း စီွံခန့်ခေဲွှုနှင့် 

ထုတ်လုြ်ွှုေိုင်ရာ အချက်အလက်ွျားအားလုံးကို 

ွှတ်တွ်းတင်ထားရြါွည်။ အဖျက်တိရစ္ဆာန်ွျားနှင့် 

မရာဂါမဖစ်ြေားမခင်းကို ကာကေယ်ထိန်းချုြ်နိုင်ရန် 

အတေက် အသုံးမြုသည့် ဓာတုြစ္စည်းွျားကိုလည်း 

ွှတ်တွ်းတင်ထားရြါွည်။ 

အကကံပပုြျက်များ       

ြုရစ်မွေးမွူသူွျားအမနမဖင့် ွ ိွိတို့၏လုြ်ငန်းေိုင်ရာ 

အမြကာင်းအရာွျားကို ွှတ်တွ်းထားမလ့ရှိမခင်း 

သည် မကာင်းွေန်မသာ စီးြေားမရးေိုင်ရာ အမလ့ 

အကျင့်တစ်ခု မဖစ်ြါသည်။ နိုင်ငံအလိုက် ချွှတ်ထား 

မသာ  စည်းွျဉ်းွျားွှာ ကေဲမြားမခားနားနိုင်မသာ်လည်း 

ြုရစ်မွေးမွူသူွျားအမနမဖင့် မအာက်ြါအချက် 

အလက်ွျားကို ွှတ်တွ်းတင်ထားရန် လိုအြ်ြါ 

သည်။

•  ဧည့်အဝင်အထေက်ွှတ်တွ်းွျား

•  သန့်ရှင်းမရးနှင့် မရေိုးနုတ်စနစ်အြါအဝင် 

မရာဂါြိုးွွှားအန္တရာယ် ကာကေယ်မရး လုြ်ငန်း 

ွျားေိုင်ရာ ွှတ်တွ်းွျား

•  ထုတ်လုြ်မခင်းေိုင်ရာ ွှတ်တွ်းွျား

•  ဝန်ထွ်းမလ့ကျင့်မရးေိုင်ရာ ွှတ်တွ်းွျား

•  ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံအတေင်း မဖစ်ြေားမသာ မရာဂါ 

ွျားနှင့် မရာဂါထိန်းချုြ် ကုသမရးလုြ်မောင် 

ချက် ွှတ်တွ်းွျား

• လုြ်ငန်းခေင်အတေင်း မဖစ်ြေားမသာ ွမတာ်တေ 

ထိခိုက်ွှု ွှတ်တွ်းွျားတို့မဖစ်ြါသည်။

၇.၆။ မှတ်တမ်းထားေှိပြင်း

မကာင်းွေန်စော သိုမလှာင်ထားနိုင်ရန်အတေက် လိုအြ် 

ြါက အသုံးမြုနိုင်မသာ အမရးမြါ် လျှြ်စစ်ွီးမြးသည့် 

စနစ်တစ်ခု ရှိသင့်ြါသည်။ 

ထုတ်ကုန်ွျားကို မေးွျားနှင့် စားသုံးသူွျားထံသို့ 

ြို့မောင်ရာတေင် အဖျက်တိရစ္ဆာန်ွျား၊ ဖုန်ွှုန့်ွျား၊ 

အန္တရာယ်မဖစ်မစမသာ အခိုးအမငေ့ွျား သို့ွေုတ် 

ယခင်ကုန်ြစ္စည်းြို့မောင်ွှုွှ ကျန်ရှိမသာ ညစ်ညွ်း 

ွှုမဖစ်မစနိုင်သည့် အကကင်းအကျန်ွျား အစရှိသည် 

တို့နှင့် ထိမတေ့ွှုွရှိနိုင်မသာ နည်းလွ်းွျားကို 

အသုံးမြုရြါွည်။

သယ်ယူြို့မောင်မရးယာဉ်ွျားွှာ သန့်ရှင်းမနသင့်ဖြီး 

အစားအစာထုတ်ကုန်ွျားကို မဘးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းစော  သယ်မောင်မြးနိုင်ရြါွည်။ အစား 

အစာထုတ်ကုန်ွျားကို သယ်ယူြို့မောင်ရန်အတေက် 

အသုံးမြုမသာ ယာဉ်ွျားကို  စေန့်ြစ်ြစ္စည်းွျားနှင့် 

အေိြ်အမတာက်မဖစ်မစမသာ ြစ္စည်းွျားအား 

သယ်ယူရန်  လုံးဝ အသုံးွမြုသင့်ြါ။
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စီွံခန့်ခေဲွှုစနစ်ွျား၏ ချ ို ့ယေင်းွှုွျားမြကာင့် ြုရစ် 

မွေးမွူမရးခခံအတေင်း မြုလုြ်ွိခဲ့မသာ အွှားအယေင်း 

ကိစ္စွျားကို အွှန်သို့မြင်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားရြါွည်။ 

ထုတ်လုြ်မရးလုြ်ငန်း၏ ေုံးရှုံးနစ်နာွှုွျား၊ ြုရစ်ခခံ 

အတေင်း မရာဂါမဖစ်ြေားွှုွျားနှင့်  ေက်စြ်လုြ်မောင် 

ချက်ွျားအတေက် ွှတ်တွ်းွျားထားရှိသင့်ြါသည်။

အကကံပပုြျက်များ 

အစားအစာထုတ်လုြ်မသာ စီးြေားမရးလုြ်ငန်းတိုင်း 

တေင် မဖစ်မြါ်လာနိုင်မသာ ြျက်စီးေုံးရှုံးွှုွျားနှင့် 

စနစ်အတေင်း ချ ို ့ယေင်းွှုွျားကို မြန်လည် မြင်ေင်နိုင် 

ရန် အစီအစဉ်ွျား ထားရှိရြါွည်။

ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းတေင်လည်း ထိုနည်းလည်း 

အကဲပဖတ်ေန် အဓိကအြျက်

မဘးဥြဒ်ကင်းစော စားသုံးနိုင်မသာ ြုရစ်ထုတ်ကုန် 

ွျားကို ထုတ်လုြ်နိုင်ရန် ဝန်ထွ်းွျားအား လုံမလာက် 

မသာ ြညာမြးမလ့ကျင့်ွှုွျား မြုလုြ်ထားမခင်း 

ရှိ၊ွရှိကို စစ်မေး အကဲမဖတ်ရွည်။ 

အကကံပပုြျက်များ 

မဘးအန္တရာယ်ကင်းမသာ အစားအစာကို ထုတ်လုြ် 

နိုင်ရန်အတေက် ြုရစ်မွေးမွူမရးဝန်ထွ်းွျားအား 

ထိမရာက်စော မလ့ကျင့်မြးရန်ွှာ ြုရစ်မွေးမွူမရး 

လုြ်ငန်းရှင်တိုင်း၏ တာဝန်ြင်မဖစ်ြါသည်။

မွေးမွူမရးလုြ်ငန်း၏ အရည်အမသေးနှင့် မဘးကင်း 

လုံခခုံမရးေိုင်ရာ စီွံခန့်ခေဲွှုစနစ်ွျား၏ အမရးြါြုံကို 

ဝန်ထွ်းတိုင်း သိရှိနားလည်ရြါွည်။ ထိုစနစ်ွျားကို 

လိုက်နာကျင့်သုံးရန် ြျက်ကေက်ြါက စားသုံးသူွျား၏ 

ကျန်းွာမရးအမြင် ွိွိတို့၏မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းကိုြါ 

ထိခိုက်မစွည့် မနာက်ေက်တေဲ အကျ ိုးေက်ွျားရှိ 

မြကာင်း ဝန်ထွ်းွျား သတိမြုရြါွည်။ ထို့မြကာင့် 

ဝန်ထွ်းွျားသည် အစားအစာမဘးကင်းလုံခခုံမရးနှင့် 

အရည်အမသေး မကာင်းွေန်မစမရး ေူမသာအချက် 

ွျားကို  အဓိကထား၍ မောင်ရွက်ရြါွည်။ 

ဝန်ထွ်းွျားအား မလ့ကျင့်မြးရာတေင် တကိုယ်ရည် 

နှင့် ြတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းမရးေိုင်ရာ အချက်အလက် 

ွျားအမြင် နည်းြညာေိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍွျားလည်း 

ြါဝင်ရြါွည်။ ဝန်ထွ်းမလ့ကျင့်မရးကို ထိမရာက်ွှု 

ရှိ၊ွရှိ တိုင်းတာရန်နှင့် မလ့ကျင့်မြးသည့် နည်းစနစ် 

ွျားအား မြန်လည်စစ်မေး သုံးသြ်နိုင်ရန်အတေက် 

စနစ်ကျမသာ မလ့ကျင့်မရးေိုင်ရာ ဖေဲ့စည်းြုံရှိသင့် 

ြါသည်။ 

ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းခေင်အတေင်း ဓာတုြစ္စည်းွျား 

ကို မဘးကင်းလုံခခုံစောနှင့် သင့်မတာ်စော သုံးစေဲမနမခင်းရှိ၊ 

ွရှိကို အကဲမဖတ်နိုင်ရန်အတေက် ဓာတုြစ္စည်းွျားကို 

မဘးကင်းစော အသုံးမြုြုံနှင့် ြုရစ်ခခံအတေင်း ဓာတု 

ြစ္စည်းွျားကို ြုံွှန်အားမဖင့် ွည်သို့အသုံးမြုမလ့ရှိ 

သည်ကို စစ်မေးမရးအရာရှိအမနမဖင့် ဝန်ထွ်း 

ွျားအား မွးမွန်းစစ်မေးသင့်ြါသည်။

အမှား ပပင်ဆင်ပြင်းနှင့် ပစ္စည်းပပန်သိမ်းပြင်းဆိုင်ော လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းများ

၈

၇.၇။ ဝန်ထမ်း ရလ့ကျင့်ရေး
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ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံအား အမသးစိတ်စစ်မေးဖြီးမနာက် 

စစ်မေးမရးအရာရှိသည် ြုရစ်မွေးမွူသူ၊ ြုရစ်မွေးမွူ 

မရးလုြ်ငန်းရှင် သို့ွေုတ် လုြ်ငန်းကကီးြကြ်သူတို့နှင့် 

အတူ အြိတ်အစည်းအမဝးြေဲ တစ်ခုကို မြုလုြ်၍ 

စစ်မေးမရးလုြ်ငန်းစဉ်တို့ကို လိုအြ်သလိုမေေးမနေး 

ကာ နိဂုံးချုြ်သင့်ြါသည်။

အြိတ်အစည်းအမဝးမြုလုြ်ရမခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် 

ွှာ စစ်မေးမရးအရာရှိအမနမဖင့် ွိွိစစ်မေးမတေ့ရှိ 

မသာ လြုင်န်းခေငအ်တေင်း မကာင်းသည့အ်ချက်ွ ျားနငှ့ ်

ေိုးသည့်အချက်ွျားကို ြုရစ်မွေးမွူသူွျားအား 

မစာလျင်စော အသိမြးနိုင်မစရန်အတေက် မဖစ်ြါသည်။ 

စစ်မေးမနစဉ် မတေ့ရှိခဲ့မသာ လုြ်ငန်းခေင်အတေင်း 

စည်းကွ်းချ ိုးမဖာက်ွှုွျား သို့ွေုတ် လုြ်ထုံး 

လုြ်နည်း လေဲွှားမနမခင်းွျားကို အြိတ်အစည်း 

အမဝးတေင် မမြာေိုအသိမြးသင့်ြါသည်။

စည်းကွ်းွလိုက်နာမခင်းမြကာင့် အစားအစာ 

မဘးကင်းလုံခခုံွှုကို ထိခိုက်မစမသာ ေိုးကျ ိုးရလဒ် 

ွျား ရှိမြကာင်းကိုလည်း စစ်မေးမရးအရာရှိအမနမဖင့် 

မွေးမွူသူွျားအား မသချာစော ရှင်းလင်းမမြာမြမြး 

သင့်ြါသည်။ ထိုသို့ ရှင်းလင်းမမြာြကားမြးမခင်းမဖင့် 

ြုရစ်မွေးမွူသူွျားသည် အစားအစာမဘးကင်း 

လုံခခုံွှုနှင့် သက်ေိုင်မသာ အချက်အလက်ွျားကို 

ြိုွိုနားလည်လာနိုင်ွည့်အမြင် ၎င်းတို့၏ ွှားယေင်းွှု 

ွျားကိုလည်း ချက်ချင်း မြန်လည်ကုစား မြင်ေင်နိုင် 

ွည် မဖစ်ြါသည်။

ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံ၏ မကာင်းမသာလုြ်မောင်ချက် 

ွျား၊ အားသာချက်ွျားကို အသားမြး ထုတ်မဖာ် 

ချးီကျူး၍ ေက်လက်လုြ်မောင်ရန် အားမြးရြါ 

ွည်။ ြုရစ်ခခံအတေင်း မြင်ေင်ရွည့် ချ ို ့ယေင်းသည့် 

မနရာွျားနှင့် ွ ှားယေင်းသည့်အချက်ွျားကို ွ မထာက် 

မြခင် အားသာသည့်အချက်ွျားကို ဦးစောမမြာေို 

ချးီွေွ်းမခင်းသည် ြိုွိုမကာင်းွေန်မသာနည်းလွ်း 

တစ်ခုမဖစ်ြါသည်။

မကာင်းြင် မဖစ်ြါသည်။ ြုရစ်မွေးမွူ ထုတ်လုြ်ရာ 

တေင် မဖစ်မြါ်ခဲ့သည့် ြျက်စီးေုံးရှုံးွှုွျား၊ ခခံအတေင်း 

မရာဂါမဖစ်ြေားွှုွျားနှင့် မွေးမွူသူွှ မြုလုြ်ခဲ့သည့် 

မြဿနာ မမဖရှင်းမရး လုြ်မောင်ချက်ွျားကို အမသး 

စိတ်မရးွှတ်ထားသည့် လုြ်ငန်းခေင်ေိုင်ရာ ွှတ်တွ်း 

ွျားကို ထားရှိသင့်သည်။ 

ထို့အမြင် ထုတ်ကုန်တေင် အကကီးစားြျက်စီးွှု 

သို့ွေုတ် ညစ်ညွ်းွှု မြဿနာွျားရှိမြကာင်း 

မတေ့ရှိရြါက ထိုထုတ်ကုန်ွျားကို မေးကေက်နှင့် 

စားသုံးသူွျားလက်ွှ မြန်လည်သိွ်းယူနိုင်ရန် 

အစီအစဉ်ွျားကို ကကိုတင်ချွှတ်ထားရြါွည်။ 

ထိုသို့မြုလုြ်နိုင်ရန်အတေက် သင့်မတာ်မသာ 

ထုတ်ကုန် ကုဒ်နံြါတ်၊ ရက်စေဲ၊ ထုတ်လုြ်သည့် 

အတေဲနှင့် အသုတ်နံြါတ်ွျားရှိရန် အလေန်အမရးကကီး 

ြါသည်။ ထို့အတူ ထုတ်ကုန်ကို ြို့မောင်မဖန့်မဖူးွည့် 

မေးကေက်မနရာွျားကိုလည်း အမသးစိတ် ွှတ်တွ်း 

တင်ထားသင့်ြါသည်။ ထုတ်ကုန်အား မြန်လည် 

သိွ်းယူသည့် အစီအစဉ်တေင် သိွ်းယူဖြီးမသာ 

ထုတ်ကုန်ွျားကို မဘးအန္တရာယ်ကင်းစော စနစ်တကျ 

စေန့်ြစ်နိုင်ွည့် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းွျားကိုလည်း 

ထည့်သေင်းရြါွည်။

စစ်ရဆးပြင်း နိဂုံးြျုပ် အစည်းအရဝး၉



71

စည်းက ်ွးွလိုက်နာွှုွျားနှင့် စည်းွျဉ်းချ ိုးမဖာက်ွှု 

ွျားကို မြန်လည်မြုမြင် မမဖရှင်း နိုင်ရန်အတေက်  

လိုအြ်မသာ အချနိ်ကာလတစ်ခုကို စစ်မေးမရးအရာ 

ရှိနှင့် ြုရစ်မွေးမွူသူွျားအြကား သမဘာတူ 

အတည်မြုရန် လိုအြ်ြါသည်။  

စစ်မေးမရးအရာရှိသည် စစ်မေးမရးအစီရင်ခံစာကို 

စစ်မေးသည့်မနရာတေင် အဖြီးသတ်လုြ်မောင် 

သေားသင့်ဖြီး ထိုအစီအရင်ခံစာတေင် ွိွိလက်ွှတ်ကို 

မရးထိုး၍ ြုရစ်ခခံ၏တာဝန်ခံအား ြူးတေဲလက်ွှတ်ကို 

မရးထိုးမစရြါွည်။ ထို့မနာက် ထိုအစီအရင်ခံစာ၏ 

ွိတ္တူတစ်မစာင်ကို ြုရစ်ခခံ၌ ချန်ထားမြးသင့်ြါသည်။

နိဂုံးချုြ်အစည်းအမဝးလုြ်မောင်ရာတေင် စစ်မေး 

မရး အာဏာြိုင်ွျားနှင့် ြုရစ်မွေးမွူသူတို့ အြကား 

အချင်းချင်း ြူးမြါင်းမောင်ရွက်လိုသည့် စိတ်ဓာတ် 

ကို တည်မောက်နိုင်ရန်လည်း ရည်ရွယ်ထားသင့် 

ြါသည်။ စစ်မေးမရးအရာရှိအမနမဖင့် မဘးကင်း 

မသာ အစားအစာွျားကို ထုတ်လုြ်နိုင်ရန်နှင့် 

မရှ့ေက်ြူးမြါင်း မောင်ရွက်ရွည့် လုြ်ငန်းစဉ်ွျား 

အတေက် ြုရစ်မွေးမွူသူွျား၏ ကူညီမထာက်ြံ့ွှုကို 

ရရှိရန် ကကိုးြွ်းရြါွည်။

စစ်မေးမရးအရာရှိသည် ွိွိ၏ ရုံးသို့မြန်မရာက်သည့် 

အခါတေင် ယူမောင်လာသည့် အစီရင်ခံစာကို ဖိုင်တေဲ 

ထားသင့်ြါသည်။ အကယ်၍ စည်းကွ်းချ ိုးမဖာက်ွှု 

ွျားကို မတေ့ရှိထားြါက ထိုအွှားွျားကို မြန်လည် 

မြင်ေင်နိုင်ရန် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သမဘာတူထားမသာ 

သတ်ွှတ်အချနိ်အတေင်း၌ အစီအရင်ခံစာ၏ ွိတ္တူ 

တစ်မစာင်ကို ေိုင်းငံ့/ မောင်ရွက်ေဲ ဖိုင်တေဲ အတေင်း 

ထည့်တေဲထားမခင်းမဖင့် ထြ်ွံစစ်မေးမွးမွန်းရွည့် 

ကိစ္စရြ်ွျားကို အချနိ်ွီ လုြ်မောင်နိုင်မစွည် 

မဖစ်ြါသည်။ ထြ်ွံစစ်မေးမခင်းကို မရှာင်တခင် 

မြုလုြ်သင့်ဖြီး နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သမဘာတူထားသည့် 

အတိုင်း ွ ှန်ကန်စော မြန်လည်မြုမြင် မြင်ေင်ထားမခင်း 

ရှိ၊ွရှိကို အတည်မြုရြါွည်။

အပိတ်အစည်းအရဝးပေဲတေင် ရဆေးရနေးေမည့် အဓိက 

အြျက်များ

• ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံ၏ မကာင်းွေန်မသာ 

အားသာချက်ွျား၊ လုြ်မောင်ချက်ွျားကို 

မဖာ်ထုတ်ချးီွေွ်းရန်။

•  ရှာမဖေမတေ့ရှိခဲ့မသာ စည်းကွ်းချ ိုးမဖာက်ွှု 

ွျားနှင့် စည်းွျဉ်းနှင့်အညီ ွလိုက်နာသည့် 

အချက်ွျားကို မေေးမနေးရန်။

•  အစားအစာ မဘးကင်းလုံခခုံွှုွရှိမသာမြကာင့် 

မဖစ်လာနိုင်သည့် ေိုးကျ ိုးရလဒ်ွျားကို ြုရစ် 

မွေးမွူသူွျားအား ရှင်းမြရန်။

•  အွှားမြင်ေင်ရန် လိုအြ်မသာ အချနိ်ကာလ 

အတိုင်းအတာကို  ြုရစ်မွေးမွူသူွျားနှင့် 

သမဘာတူညီွှု ရယူရန်။ 

•  ထုတ်ကုန်၏ မဘးကင်းွှုနှင့် အရည်အမသေး 

တိုးတက်မစနိုင်မသာ အမခားအချက်အလက် 

ွျားကို အကကံမြးမေေးမနေးရန်။

•  အစီရင်ခံစာကို လက်ွှတ်မရးထိုးရန်နှင့် ြုရစ် 

မွေးမွူသူ/ တာဝန်ခံအား အစီရင်ခံစာွိတ္တူ 

တစ်မစာင် မြးအြ်ထားရန်။

•  ွိွိရုံးသို့ မြန်မရာက်သည့်အခါ အစီရင်ခံစာအား 

ဖိုင်တေဲထားရန်နှင့်  

•  ထြ်ွံ သေားမရာက်စစ်မေးရန် လိုအြ်ြါက 

အစီအစဉ်ေေဲထားရန်။
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ရနာက်ဆက်တေဲ (၁)

ပုေစ်ရမေးပမူရေးခြံ စစ်ရဆးပြင်းဆိုင်ော လုပ်ငန်းစီးဆင်းမှု ပုံစံပပ ဇယား

ထြ်ွံစစ်မေးွှု မြုလုြ်မခင်း

•  လာမရာက်စစ်မေးွည့် အမြကာင်းကို ြုရစ်မွေးမွူသူွျားထံသို့ 
အမြကာင်းြကားထားရန်

•  အန္တရာယ်မဖစ်နိုင်သည့် အဓိကအချက်ွျားကို မသချာစော 
နားလည်ထားရန် 

•  စစ်မေးမရးအတေက် ကကိုတင်မြင်ေင်ထားရန်
•  အဖေင့်အစည်းအမဝးြေဲ မြုလုြ်ရန် စီစဉ်ထားရန်နှင့်
•  ယခင်ွှတ်တွ်းွျားကို မြန်လည်ြကည့်ရှုစစ်မေးထားရန်

စစ်မေးမရးွတိုင်ွီ ကကိုတင်မြင်ေင်ရန်

လှည့်လည်ြကည့်ရှုစစ်မေးမခင်း

အြိတ်အစည်းအမဝးြေဲ

•  စစ်မေးမရးအရာရှိွှ ြုရစ်မွေးမွူသူွျားအား 
ွိတ်ေက်စကားမမြာရန်

•  စစ်မေးသည့် ရည်ရွယ်ချက်ွျားနှင့် လုြ်ငန်းစဉ်အား 
ရှင်းလင်းမမြာြကားရန်

•  စစ်မေးမရးအရာရှိွှ ြုရစ်မွေးမွူသူွျားထံ 
ြူးမြါင်းမောင်ရွက်ရန် မွတ္တာရြ်ခံရန်

စစ်မေးွည့်မန့တေင် 
အဖေင့်အစည်းအမဝးနှင့် စတင်ရန်

•  အမောက်အဦွျားနှင့် 
ဖေဲ့စည်းတည်မောက်ြုံွျား 

•  အသုံးမြုသည့် ြစ္စည်းကိရိယာွျား
•  သုံးစေဲသည့် မရအရင်းအမွစ်
•  မလဝင်မလထေက် မကာင်းွေန်မခင်း

•  ြုရစ်ဖွ်းေီးသည့် လုြ်ငန်းစဉ်ွျားနှင့် 
သယ်ယူြို့မောင်မရး စနစ်

•  ထုတ်ြိုးမခင်းနှင့် တံေိြ်ကြ်မခင်း
•  သိုမလှာင်ထားရှိမခင်းနှင့်
•  မြဿနာရှိမသာ ကုန်ြစ္စည်းွျားကို 

မြန်လည်သိွ်းယူမခင်း

•  ြတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းမခင်း၊ 
မြုမြင်ထိန်းသိွ်းမခင်းနှင့် 
အဖျက်တိရစ္ဆာန်ရန်ွှ ကာကေယ်ထိန်းချုြ်မခင်း

•  ဝန်ထွ်းသုံး လုြ်ငန်းခေင် 
အမောင်အမယာင်နှင့် မနရာွျား

•  ွှတ်တွ်းွျား ထိန်းသိွ်းထားရှိမခင်း
•  မလ့ကျင့်သင်ြကားမခင်း

•  စစ်မေးမတေ့ရှိမသာ စည်းကွ်းချ ိုးမဖာက်ွှုွျားကို 
မေေးမနေးရန်

•  အစားအစာ မဘးကင်းလုံခခုံမရးနှင့် သက်ေိုင်မသာ 
အချက်အလက်ွျားကို ရှင်းလင်းမမြာမြရန်

•  ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံ၏ အားသာချက်ွျားကို 
ထုတ်မဖာ်မမြာမြရန်

•  အွှားမြင်ေင်ရန် လိုအြ်မသာ အချနိ်ကာလကို 
နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သမဘာတူ အတည်မြုရန်

•  လုြ်ငန်းတိုးတက်မစမသာ အမခားကိစ္စရြ်ွျားကို 
မေေးမနေးရန်

•  အစီရင်ခံစာတေင် လက်ွှတ်မရးထိုးရန်နှင့် အစီရင်ခံစာ 
ွိတ္တူတစ်မစာင်ကို မွေးမွူသူအား မြးအြ်ရန်
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ရနာက်ဆက်တေဲ (၂)

ပုေစ်ရမေးပမူရေးခြံအား အကဲပဖတ်ရေးဆိုင်ော ဆန်းစစ်မှုရဖာင်ပုံစံ (Checklist)

က) ရမေးပမူရေးခြံနှင့် သက်ဆိုင်ရသာ အြျက်အလက်များ 

 ၁။ မွေးမွူမရးခခံ အွည်.................................................................................................................................

 ၂။ မွေးမွူမရးခခံ လိြ်စာ. ...............................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

 ဖုန်းနံြါတ်..............................................................အီးမွးလ် ......................................................................

 လိြ်စာ.........................................................................................................................................................

 ၃။ ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံ၏ ွန်မနဂျာ/ ြိုင်ရှင်

 အွည်...................................................................ဖုန်းနံြါတ် ......................................................................

ြ) ရမေးပမူရေးခြံနှင့် သက်ဆိုင်ရသာ အြျက်အလက်များ

 ၁။ ြုရစ်ွျ ိုးစိတ်............................................................................................................................................ 

 ၂။ မွေးမွူမရးမလှာင်ကန် အမရအတေက်စုစုမြါင်း. ........................................................................................

 မွေးမွူမရးမလှာင်ကန် အရွယ်အစား ............................................................................................................

 မွေးမွူမရးလှာင်ကန်မြုလုြ်ရန် အသုံးမြုသည့်ြစ္စည်း ....................................................................................

 ၃။ မွေးမွူမရးခခံ လုြ်ငန်းလည်ြတ်သည့် နှစ်ကာလစုစုမြါင်း. .......................................................................

ဂ) စစ်ရဆးအကဲပဖတ်ပြင်းဆိုင်ော အြျက်အလက်များ 

၁။ စစ်မေးမရးအရာရှိ အွည်..............................................................................................................................

၂။ စစ်မေးသည့် ရက်စေဲ. ......................................................................................................................................
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ဃ) ပုေစ်ရမေးပမူရေးခြံနှင့် ပုေစ်များအား စီမံြန့်ြေဲမှု

အမျ ိုးအစား
(သတိမြုရန်။ အကယ်၍ “ွရှိ” ေုမမဖြါက အမြကာင်းရင်းကို

“ွှတ်ချက်ွျား”တေင် မကျးဇူးမြု၍ ရှင်းမြမြးြါရန်)

စံနှုန်းကိုက်ညီမှု

မှတ်ြျက်များ
ရှိ ွရှိ

ွသက်
ေိုင်

(က) ပုေစ်ရမေးပမူရေးခြံ အရဆာက်အအုံနှင့် ပစ္စည်းကိေိယာများ

၁။ ပုေစ်ရမေးပမူရေးခြံတည်ရနော
ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံကို ဓာတုြစ္စည်းွျား/ ဇီဝမဘးအန္တရာယ်ွျား 
မြကာင့် မဖစ်မြါ်လာနိုင်မသာ ညစ်ညွ်းွှုွျားွှ ကင်းစင်မသာမနရာ၊ 
လူမနရြ်ကေက်နှင့် စက်ရုံွျားွှ မဝးကောမသာ မနရာတေင် 
တည်မောက်ထားမခင်း။

၂။ အရဆာက်အဦများနှင့် ဖေဲ့စည်းတည်ရဆာက်ပုံများ
၂.၁။ အရဆာက်အဦများနှင့် ဖေဲ့စည်းတည်ရဆာက်ပုံများသည် 
စနစ်ကျပပီး ရကာင်းမေန်စော ပပုပပင်ထိန်းသိမ်းထားပြင်း။ 

အဓိကအြျက်များ

က) ြုရစ်မွေးမွူမရးရုံကို တာရှည်ခံမသာ 
ြစ္စည်းွျားမဖင့် တည်မောက်ထားဖြီး မကာင်းွေန်မသာ 
မလဝင်မလထေက်စနစ်ရှိသည့်အမြင် သန့်ရှင်းရလေယ်ကူဖြီး 
မကာင်းွေန်စော မြုမြင်ထိန်းသိွ်းထားမခင်း။

ခ) နံရံွျားနှင့် ြကွ်းခင်းွျားသည် အက်မြကာင်းရာွရှိဘဲ 
မချာွေတ်မနမခင်း။

ဂ) မရစိုစေတ်မသာမနရာွျားရှိ ြကွ်းခင်းွျားကို ကေန်ကရစ်ွျား 
သို့ွေုတ် မကျာက်မြားွျားခင်းထားဖြီး မရေင်းမရလာ 
မကာင်းွေန်မခင်း။

ဃ) မခါင်ွိုးသည် မရလုံဖြီး ြုရစ်မွေးမွူမရးရုံအတေင်း ွိုးမရ 
ွဝင်မစရန် မရတံမလျှာက်ွျား တြ်ေင်ထားမခင်း။

င) ထုတ်ကုန်ွျားကို ညစ်ညွ်းွှုွမဖစ်မစမသာ 
ွျက်နှာကျက်ဒီဇိုင်းြုံစံ ရှိမခင်း။

စ) မွေးမွူမရးရုံအတေင်း အဖျက်တိရစ္ဆာန်ွျား ွဝင်မရာက်နိုင်ရန် 
နံရံြိတ် သို့ွေုတ် သံဇကာ၊ ြိုက်ကေန်ွျားမဖင့် ကာကေယ်ထားမခင်း။
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အမျ ိုးအစား
(သတိမြုရန်။ အကယ်၍ “ွရှိ” ေုမမဖြါက အမြကာင်းရင်းကို

“ွှတ်ချက်ွျား”တေင် မကျးဇူးမြု၍ ရှင်းမြမြးြါရန်)

စံနှုန်းကိုက်ညီမှု

မှတ်ြျက်များ
ရှိ ွရှိ

ွသက်
ေိုင်

၂.၂။ ပုေစ်ခြံအတေင်းေှိ ရမေးပမူရေးရလှာင်ကန်ရနော၊ 
ပုေစ်စာသိုရလှာင်ရုံနှင့် အမှိုက်စုပုံောရနောများကို စနစ်တကျ 
ြေဲပြားထားပပီး လူရနအိမ်များသည် ရမေးပမူရေးခြံနှင့် 
သီးပြားရဝးောတေင်တည်ေှိပြင်း။

၃။ ပုေစ်ရမေးပမူရေးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းကိေိယာများ
အသုံးမြုသည့် ြစ္စည်းကိရိယာွျားသည် သန့်ရှင်းဖြီး ြုရစ်နှင့် 
စားသုံးသူွျားကို မဘးဥြဒ်မဖစ်မစွည့် အန္တရာယ်ွရှိမခင်း၊ 
မွေးမွူမရးခခံရှိ ြစ္စည်းကိရိယာွျားကို  သန့်ရှင်းမရးနှင့် 
မြုမြင်ထိန်းသိွ်းွှုွျား ြုံွှန်လုြ်မောင်ရန် အချနိ်ဇယားရှိမခင်း။ 

အဓိကအြျက်များ

၃.၁။ ပုေစ်ရမေးပမူရေးရလှာင်အိမ်ကန်များ
က) မွေးမွူမရးမလှာင်အိွ်ကန်ွျားကို တာရှည်ခံ၍ 
အေိြ်အမတာက်ွမဖစ်မစမသာ ြစ္စည်းွျားမဖင့် မြုလုြ်ထားမခင်း။

ခ) မနမရာင်မခည်တိုက်ရိုက် ထိမတေ့ွှုွှ ကာကေယ်ရန် 
မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်အိွ်ွျားကို အွိုးအကာမအာက်တေင် 
ထားရှိမခင်း။

ဂ) မွေးမွူမရးမလှာင်အိွ်ကန်ွျား၏ ထိြ်အနားွျားသည် 
ခိုင်ခံ့ွှုရှိသည့်အမြင် ြုရစ်ွျားလေတ်ထေက်သေားမခင်းကို 
ကာကေယ်နိုင်ဖြီး အေိြ်အမတာက်ွမဖစ်မစမသာ ြစ္စည်းွျားမဖင့် 
မြုလုြ်ထားမခင်း။

ဃ) သန့်ရှင်းမရးနှင့် မြုမြင်ထိန်းသိွ်းမရး လုြ်မောင်ချက်ွျားကို 
ွှတ်တွ်းတင်ထားမခင်း။

၃.၂။ ပုေစ်များ ပုန်းရအာင်းေန်ရနောအတေက် အသုံးပပုသည့် 
ပစ္စည်းများ
က) ြစ္စည်းွျားသည် သန့်ရှင်းဖြီး ညစ်ညွ်းွှုအွျ ိုးွျ ိုးွှ 
ကင်းစင်မခင်း။

ခ) ြစ္စည်းွျားကို ြုံွှန် မေးမြကာသန့်စင်မခင်း။

ဂ) အသုံးမြုမသာ ြစ္စည်းွျား ရရှိရာ ဇစ်မွစ်ကို သိရှိမခင်း။ 
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၄။ ရေနှင့် အစာြေက်များ ထားေှိမှု
က) မရနှင့် အစာခေက်ွျားသည် အေိြ်အမတာက်ွမဖစ်မစသည့် 
ြစ္စည်းွျားမဖစ်ဖြီး ြုံွှန်မေးမြကာ သန့်စင်ွှုရှိမခင်း။

ခ) သန့်ရှင်းမသာ မရမလှာင်ကန်ွျားွှ မရကိုသာ သုံးမခင်း။

ဂ) မရ၏ အရည်အမသေးမကာင်းွေန်မခင်း။ (မရအနံ့၊ မွင်မတေ့ရမသာ 
မရအမရာင်)

၅။ ပုေစ်ဥထည့်ြေက်များ၊ ပုေစ်ဥစုရဆာင်းပြင်းနှင့် သားရဖာက်ပြင်း
က) ဥထည့်ရန်ခေက်ွျားသည် သန့်ရှင်းဖြီး 
အေိြ်အမတာက်ွမဖစ်မစမသာ ြစ္စည်းွျားမဖစ်မခင်း။

ခ) ြုရစ်ဥစုမောင်းရာတေင် အသုံးမြုမသာ စြါးခေံ သိုွေုတ် 
အုန်းေံခေံ စသည့်ြစ္စည်းွျား ညစ်ညွ်းွှုွရှိမစရန် အသုံးွမြုခင် 
သန့်စင်ဖြီး ြိုးသတ်ထားမခင်း။

ဂ) ြုရစ်ဥသားမဖာက်မခင်းကို သန့်ရှင်းမသာ 
ြုရစ်မလှာင်ကန်ွျားထဲတေင် မြုလုြ်ဖြီး ြလစ်စတစ်အိတ်ွျား 
သို့ွေုတ် သန့်ရှင်းသည့် ဂုန်မလျှာ်အိတ်၊ အဝတ်စ အစရှိသည့် 
ြစ္စည်းွျားကို အသုံးမြုကာ ခေဲထားမခင်း။

(ြ) ပုေစ်ရမေးပမူရေးစက်ဝန်းအား စီမံြန့်ြေဲပြင်း

၁။ ရမေးပမူရေးလုပ်ငန်းစေန် ပုေစ်မျ ိုးများ
က) အရည်အမသေးမကာင်းွေန်မသာ ြုရစ်ွျ ိုးွျားကို မရွးချယ်မခင်း။
 (အရွယ်အစား မကာင်းဖြီး ကျန်းွာဖျတ်လတ်မသာ ြုရစ်ွျား)

ခ) ြုရစ်ွျ ိုးွျားကိုရရှိရာ မနရာကို ွှတ်တွ်းတင်ထားမခင်း။

၂။ ပုေစ်ရမေးပမူရေးခြံတေင် အသုံးပပုသည့် ပုေစ်စာ
၂.၁။ စီးပေားပဖစ်ထုတ်လုပ်ထားရသာ သီးသန့်ပုေစ်စာ
က) သီးသန့်ြုရစ်စာ၏ အရည်အမသေးမကာင်းွေန်မခင်း။ 
(သတိမြုစစ်မေးရန်။ ြုံွှန်အမရာင်ရှိမခင်း၊ အနံ့ကင်းမခင်း၊ 
အဖျက်တိရစ္ဆာန်ွျား မရာမနှာဝင်မရာက် မခင်းနှင့် ွှိုတက်မခင်းွှ 
ကင်းစင်မခင်း)

ခ) အသုံးမြုသည့် ြုရစ်စာကို ရရှိရာ ဇစ်မွစ်ကို သိရှိမခင်း။

ဂ) ြုရစ်စာွျားကို သန့်ရှင်း၍ မမခာက်မသေ့မသာ အခန်းတေင် 
သိွ်းေည်းထားမခင်း။



79

အမျ ိုးအစား
(သတိမြုရန်။ အကယ်၍ “ွရှိ” ေုမမဖြါက အမြကာင်းရင်းကို

“ွှတ်ချက်ွျား”တေင် မကျးဇူးမြု၍ ရှင်းမြမြးြါရန်)

စံနှုန်းကိုက်ညီမှု

မှတ်ြျက်များ
ရှိ ွရှိ

ွသက်
ေိုင်

ဃ) အစာအိတ်ွျားကို ြကွ်းခင်းနှင့် တိုက်ရိုက်ွထိမတေ့မစဘဲ 
စင်မြါ်တေင် တင်၍ထားသိုမခင်း။

၂.၂။ အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းေွက် အစာများ
က) ေင်းသီးေင်းရွက်အစာွျားကို အြကွ်းဖျင်းစစ်မေးရာတေင် 
မကာင်းွေန်မသာ အရည်အမသေးရှိမြကာင်း မတေ့ရမခင်း။ 
(သတိမြုစစ်မေးရန်။ ြုြ်မနမသာ သို့ွေုတ် ွှိုနှင့် 
မရာဂါကျမနမသာ ေင်းရွက်အစာွျား ွမဖစ်ရ)

ခ) ေင်းသီးေင်းရွက်အစာွျားကို ရရှိရာ ဇစ်မွစ်ကို သိရှိမခင်း။

၃။ ရေအေင်းအပမစ်
က) သုံးစေဲသည့်မရကို သန့်ရှင်းဖြီး အန္တရာယ်ကင်းမသာ 
မရအရင်းအမွစ်ွှ ရရှိမခင်း။

ခ) သုံးစေဲသည့်မရကို ယခင်က စွ်းသြ်စစ်မေးွှုွျား 
မြုလုြ်ထားမခင်း ရှိြါသလား။

ဂ) သုံးစေဲသည့်မရကို စစ်မေးစွ်းသြ်ွှုွျား မြုလုြ်ရန် 
အကကံမြုမခင်းရှိြါသလား။

၄။ သိုရလှာင်ပြင်းနှင့် ပပုပပင်ထုတ်လုပ်ပြင်း
က) ြုရစ်ွျားကို ဖွ်းေီးဖြီးမနာက် ြိုးသတ်ရန် မရမနေးေူေူတေင် 
မြုတ်မခင်း။

ခ) ြုရစ်ထုတ်ကုန်ွျားကို မအးမွမသာမနရာွျားတေင် 
သိွ်းေည်းမခင်း။ (မရခဲြုံးွျား သို့ွေုတ် မရခဲမသတ္တာ၊ 
ွည်သည့်အွျ ိုးအစားကို အသုံးမြုသည်ကို ွှတ်ချက်တေင်မရးြါ။)

၅။ ရမေးပမူရေးရလှာင်အိမ်ကန်များနှင့် ပစ္စည်းကိေိယာများကို 
သန့်ေှင်းပြင်း
၅.၁။ ရမေးပမူရေးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းကိေိယာများကို သန့်ေှင်းပြင်း
က) ြုရစ်မွေးမွူသူသည် ြစ္စည်းကိရိယာွျားကို သန့်စင်ရာတေင် 
သန့်ရှင်းမသာမရ ကို အသုံးမြုမခင်း၊ အြူမြးအမမခာက်ခံမခင်း 
သို့ွေုတ် မနမရာင်မအာက်တေင် အမမခာက်ခံမခင်း စသည့် 
မကာင်းွေန်မသာ သန့်ရှင်းမရး လုြ်ထုံးလုြ်နည်းွျားကို 
လိုက်နာမခင်းရှိြါသလား။

- ြကက်ဥထည့်သည့် စက္ကူကဒ်ွျားကို သန့်ရှင်းရာတေင်

- အစာခေက်ွျားွျားကို သန့်ရှင်းရာတေင်
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- မရခေက်ွျားကို သန့်ရှင်းရာတေင်

၅.၂။ ပုေစ်ရမေးပမူရေးရလှာင်အိမ်ကန်များကို သန့်ေှင်းပြင်း
က) မွေးမွူမရးစက်ဝန်းတစ်ခု အေုံးသတ်ဖြီးတိုင်း 
မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်ွျားကို သန့်ရှင်းမသာမရမဖင့် 
မသချာစောမေးမြကာဖြီး အမမခာက်ခံမခင်း။

ခ) ြုရစ်မွေးမွူမရးစက်ဝန်းတစ်ခု အေုံးသတ်ဖြီးတိုင်း 
မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်ွျား ကို ြိုးသတ်ရာတေင် 
မထာက်ခံချက်ရရှိထားမသာ ဓာတုြစ္စည်းွျားကိုသာသုံးမခင်း။ 

(ဂ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော အရလးထားသင့်သည့်အြျက်များ

၁။ စေန့်ပစ်ပစ္စည်းအရပြာက်နှင့် စေန့်ပစ်ပစ္စည်းအစိုများ စေန့်ပစ်ပြင်း
က) ြုရစ်ွျားအား ဖွ်းေီးဖြီးသည့်မနာက် 
မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်ွျားွှ ြုရစ်ွစင်မမခာက်ွျားနှင့် ြုရစ်စာ 
အကကင်းအကျန်ွျားကို ဖယ်ထုတ်မခင်း။

ခ) စုမောင်းရရှိမသာ စေန့်ြစ်ြစ္စည်းအမမခာက်ွျားကို 
အြင်ွျားအတေက် မမွဩဇာအမဖစ် အသုံးမြုမခင်း သို့ွေုတ် 
မရာင်းချမခင်း။

ဂ) မေးမြကာသန့်စင်ရာွှ ထေက်လာမသာ မရေိုးမရညစ်ွျားကို 
မရြိုက်/မရမမွာင်းွျား ွှတေင့် မွေးမွူမရးခခံအမြင်သို့ 
စေန့်ထုတ်မခင်း။

ဃ) စေန့်ြစ်အညစ်အမြကးရည်ွျားကို မရတိုင်ကီ သို့ွေုတ် 
မရကန်ငယ်တစ်ခုတေင် ထည့်ထားမခင်း။

၂။ ပုေစ်အရသများ
က) ြုရစ်မွေးမွူမရးစက်ဝန်းတစ်မလျှာက် မွေးမွူမရးမလှာင်ကန် 
ွျားအတေင်း မတေ့ရှိမသာ ြုရစ်အမသွျားကို ြုံွှန်ဖယ်ရှားမြးမခင်း။

ခ) အမခားမွေးမွူမရးမလှာင်ကန်ွျားသို့ မရာဂါကူးစက်ွှုွှ 
ကာကေယ်ရန် အင်းေက်အမသွျားကို ွီးရှို့ဖျက်ေီးမခင်း။
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အမျ ိုးအစား
(သတိမြုရန်။ အကယ်၍ “ွရှိ” ေုမမဖြါက အမြကာင်းရင်းကို

“ွှတ်ချက်ွျား”တေင် မကျးဇူးမြု၍ ရှင်းမြမြးြါရန်)

စံနှုန်းကိုက်ညီမှု

မှတ်ြျက်များ
ရှိ ွရှိ

ွသက်
ေိုင်

၃။ အသုံးပပုသည့် ဓာတုပစ္စည်းများ
ြုရစ်မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းတေင် အသုံးမြုသည့် 
ဓာတုြစ္စည်းွျားအားလုံးကို စစ်မေးမရးအရာရှိွှ 
စစ်မေးဖြီးစီးမခငး်။
က) ြုရစ်မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်ွျားနှင့် ြစ္စည်းကိရိယာွျားကို 
ြိုးသတ်ရာတေင် မထာက်ခံချက်ရရှိထားမသာ 
ဓာတုြစ္စည်းွျားကိုသာ အသုံးမြုမခင်း။

ခ) အသုံးမြုသည့် ဓာတုြစ္စည်းွျားကို 
မဘးကင်းလုံခခုံမသာမနရာတေင် သိွ်းေည်းထားမခင်း။

(ဃ) ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညေတ်၍ သန့်ေှင်းရသာ ရမေးပမူရေးခြံ

ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံအတေင်းသို့ မရာဂါြိုးွွှားွျား ွဝင်နိုင်မစရန် 
ကာကေယ်ထားမခင်း။ 
က) မွေးမွူမရးရုံအတေင်း ဧည့်သည်ွျားွဝင်မရာက်ွီ 
အသုံးမြုနိုင်ရန် အဝင်ဝတေင် ဓာတုြိုးသတ်မေးရည် 
ထည့်ထားမသာ ဖိနြ်မေးခေက်ွျားကို ထားရှိမခင်း။

ခ) မွေးမွူမရးရုံနှင့် သားမဖာက်ရုံွျားအတေင်း 
ဧည့်သည်ွျားွဝင်မရာက်ွီ ၎င်းတို့စီးလာမသာ ဖိနြ်ွျားကို 
ခွေတ်မစ၍ လဲစီးနိုင်ရန် ြိုးသတ်ထားမသာ ဖိနြ်ွျားထားရှိမခင်း။

ဂ) တိရစ္ဆာန်ွျား ဝင်မရာက်လာမခင်းွှ ကာကေယ်ရန် 
ြုရစ်မွေးမွူမရးရုံ၏ မခါင်ွိုးတေင် သံဇကာွျား/ြိုက်ကေန်ွျားကို 
တြ်ေင်ထားမခင်း။

ဃ) မရာဂါမဖစ်မနမသာြုရစ်ွျားကို မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်ွျားွှ 
လျင်မွန်စော ဖယ်ရှား၍ ွီးရှို့ဖျက်ေီးဖြီးမနာက် 
မထာက်ခံချက်ရရှိထားမသာ ဓာတုြစ္စည်းွျားကို အသုံးမြု၍ 
ထိုမလှာင်ကန်ွျားကို ြိုးသတ်သန့်စင်မခင်း။

င) မရာဂါကူးစက်ွှုွှ ကာကေယ်နိုင်ရန် ြုရစ်အစာ 
အကကင်းအကျန်ွျားကို အမခားမွေးမွူမရး မလှာင်ကန်ွျား သို့ွေုတ် 
အမခားမွေးမွူမရးအသုတ်ွျားအတေက် အသုံးွမြုမခင်း။



82

အမျ ိုးအစား
(သတိမြုရန်။ အကယ်၍ “ွရှိ” ေုမမဖြါက အမြကာင်းရင်းကို

“ွှတ်ချက်ွျား”တေင် မကျးဇူးမြု၍ ရှင်းမြမြးြါရန်)

စံနှုန်းကိုက်ညီမှု

မှတ်ြျက်များ
ရှိ ွရှိ

ွသက်
ေိုင်

(င) ပုေစ်ရမေးပမူရေးခြံတေင် မှတ်တမ်းထားေှိပြင်း

က)  ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံသို့ လာမရာက်သည့် ဧည့်သည်ွျား၏ 
အွည်ွျား (ွည်သည့်အချနိ်၊ ွည်သည့်မနရာွှ လာမြကာင်းနှင့် 
လာမရာက်သည့် ဧည့်သည်အမရအတေက်) အားလုံးကို 
ဧည့်အဝင်အထေက်ွှတ်တွ်းတေင် မရးွှတ်ထားမခင်း။

ခ) ြုရစ်မွေးမွူထုတ်လုြ်မခင်းေိုင်ရာ ွှတ်တွ်းွျားရှိမခင်း (ဥြွာ 
အထေက်နှုန်း)

ဂ) ြုရစ်မွေးမွူထုတ်လုြ်ရာတေင် မဖစ်မြါ်ခဲ့မသာ မြဿနာွျားကို 
ွှတ်တွ်းတင်ထားမခင်း။ (ဥြွာ မရာဂါမဖစ်ြေားွှု သို့ွေုတ် 
စီွံခန့်ခေဲွှုေိုင်ရာ အွှားအယေင်းွျား)

(စ) ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ရဘးကင်းလုံခြုံရေး

ဝန်ထွ်းွျား၏ ကျန်းွာမရးနှင့် မဘးကင်းလုံခခုံမရးကို 
ထိခိုက်ွှုွရှိသည့် မွေးမွူမရးလုြ်ငန်းစဉ်ွျားကို ကျင့်သုံးမခင်း။
က) အိွ်သာွျားနှင့် လက်မေးခေက်ွျား၊ ေြ်မြာွျား ထားရှိမခင်း။

ခ) မွေးမွူမရးရုံွျားနှင့် မဝးကောမသာမနရာတေင် 
ဝန်ထွ်းွျားအတေက် သီးသန့်စားမသာက်ခန်း ထားရှိမခင်း။

ဂ) ြုရစ်မွေးမွူမရးခခံရှိ ဝန်ထွ်းွျားသည် သန့်ရှင်းသင့်မတာ်မသာ 
အဝတ်အစားွျားကို ဝတ်ေင်ထားမခင်း။

ဃ) “ြုရစ်မွေးမွူမရးမလှာင်ကန်ွျားအနီး စားမသာက်မခင်း၊ 
မေးလိြ်မသာက်မခင်း ွမြုရ” ေူမသာ ေိုင်းဘုတ်ထားရှိမခင်း။

င) ဝန်ထွ်းွျားကို ထိမရာက်စော သင်တန်းမြးဖြီးမဖစ်မခင်း၊ 
ဝန်ထွ်းွျားသည် မဘးအန္တရာယ်နှင့် မဘးကင်းလုံခခုံမရးေိုင်ရာ 
ကိစ္စရြ်ွျားကို သိရှိနားလည်ဖြီးမဖစ်မခင်း။
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