
 

  
 

အာဖရိက၀ကတ်ပ်ုကကွွေးဗုိငွ်ေးရကစ်က်ရာဂါကာကယွက်ရွေးအတကွ ်

[နမူနာ]အက ွေးစာွေးလယယ်ာ/ခ ြံ ဇီ၀လြံခု ြံြုံကရွေးအစအီစဥ ်

 

 [အယဒ်တီာမတှခ်ျက-်ဤအရာသညန်ယပ်ယတ်စ်ခတုငွအ်သသေးစာေး၀ကသ်မွေးမမြူသရေးလပ်ုငနေ်းမျာေးအတကွဇီ်၀လ မုခ ြုံ 

သရေးအစီအစဥ၏်ဥပမာတစခ်သုာမဖစ်၍နမူနာပ ုစ အမဖစအ်သ ေုးမပြုံန ငုသ်ကာငေ်းမပြုံန ငုမ်ည။်သင၏်လပ်ုငနေ်းအာေးလ ေုးအ 

တကွလ်ကသ်တွွေ့မကျန ငုပ်ါသ ု ို့မဟတုဆ်သီလျာ်မှုရှ န ငုမ်ညမ်ဟတုပ်ါ၊ထ ု ို့သ ကာင်ို့သင၏်လယယ်ာမခ ရှ လ အုပ်ချကမ်ျာေးနငှ်ို့

ဦေးစာေးသပေးမှုမျာေးအသပေါ်တငွမ်တူည၍်အဆငသ်မပသလ အုသ ေုးမပြုံပါ။ထ ကု ို့သ ု ို့သသာလပ်ုငနေ်းအစီအစဥ်က နုမူနာယ၍ူ 

သဆာငရွ်ကရ်ာတငွလ်ပ်ုငနေ်းတငွအ်မမင်ို့ဆ ေုးတကက်ကစွာသထာကပ် ို့မခငေ်းနငှ်ို့ပါ၀ငမ်ှု၊နာေးလညသ်သ ာသပါကမ်ှုနငှ်ို့လက်

သတွွေ့ကျမှုမျာေးရရှ န ငုရ်နအ်တကွသ်င၏်အဖွ ွေ့၀ငမ်ျာေးအာေးလ ေုးနငှ်ို့သဆေွးသနေွးရာမှရရှ သည်ို့အချကမ်ျာေးမဖင်ို့သဆာငရွ်ကရ်နအ်

 က မပြုံပါသည။်] 

 

လယယ်ာ/မခ အမည ်- ကပ ာရ်ွှင ်ည့််၀ကခ် ြံ    

 

အစီအစဥ်မပငဆ်ငသ်ည်ို့သန ို့ - ကမ ၂၄၊ ၂၀၂၁    

 

မခ စီမ ခန် ို့ခွ သ ူ- စွမ်  ိြုံငွ်ေး နန်ွ  

       

မခ စီမ ခန် ို့ခွ သနူငှ်ို့ ဆကသ်ယွရ်န ်- ၀၈၂-၃၄၅-၆၇၅၈  

 

နစှ်စဥ်လယယ်ာ/မခ ဇီ၀လ မုခ ြုံမှုအစီအစဥမ်ပနလ်ညသ် ေုးသပ်မခငေ်း(၀နထ်မ်ေးအာေးလ ေုး) - ကမ ၂၄၊ ၂၀၂၂ 

 

၀နထ်မ်ေးအာေးလ ေုးမျာေးအာေးလယယ်ာ/မခ ဇီ၀လ မုခ ြုံမှုအစီအစဥ်နငှ်ို့ပတသ်က၍်သ ရှ ပပီေးမဖစ်ပပီေး၎ငေ်း၏အဓ ကအချကအ် 

လကမ်ျာေးက ညုွှန ်ကာေးပပီေးမဖစသ်ည ်-  

     ပပီေး           မပပီေး   သန ို့စွ  - 
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ဇွနလ် ၂၀၂၁၊ စာသစာငအ်မတှ ်၄၆ 



ရညရွ်ယ ် က ်     

 

ကပ ာ်ရွှင ်ည့််၀ကခ် ြံ ို ့်အာဖရိက၀ကတ်ပ်ုကကွွေးကရာဂါဗုိငွ်ေးရကစ်ပုိ်ွေး(ကအအက(်စ)အက(်ဖ)ဗီွ)(ASFV) ကွူေးစက ်

ပ ြံျံ့ ပွာွေးမှုမှကာကယွရ်န်နငှ့််တရိ စဆာန်မ ာွေးနငှ့််ထိကုနရာတငွအ်လပ်ုလပ်ုကနက ာ၀န်ထမ်ွေးမ ာွေး၏အက ိြုံွေးအတကွ ်

ကအအက(်စ)အက(်ဖ)ဗီွ(ASFV)-ကငွ်ေးရှငွ်ေး ည့််ထတုလ်ပ်ုမှုဇြံုအခဖစထ်ာွေးရိှရန်။ 

 

ခဖစန်ိငုက်ခ ရိှ ည့််ပ ြံျံ့ န ှြံ ့်မှုလမ်ွေးက ကာငွ်ေးမ ာွေးကိကုဖေါ်ထတုခ် ငွ်ေး - 

 

 လ ူ

 ၀ကမ် ာွေး 

 ထတုလ်ပ်ုမှုက င့််စဥမ် ာွေး 

 အစာနငှ့််ကထာကပ်ြံ့်မှုမ ာွေး 

 စွန် ့်ပစပ်စစညွ်ေးမ ာွေး 

 

လပ်ုက ာင ် ကအ်စအီစဥ ်

 

လ ူ

ရငွ်ေးခမစမ် ာွေး ခဖစန်ိငုက်ခ ရိှ ည့််အနတရာယ ် လပ်ုက ာင ် ကအ်စအီစဥ ်

မခ ၀နထ်မ်ေး 

 

၀နေ်းထမ်ေးမျာေးမှ သအအက(်စ) 

အက(်ဖ)ဗီွမဖန် ို့န ငုသ်ည်ို့စွန် ို့စာေးမှု 

နငှ်ို့မ မ တ ု ို့သနထ ငုသ်ည်ို့ရွာသ ု ို့မပန်

ရာကသ်ည်ို့အခါပစစညေ်းကရ ယာ

မျာေးနငှ်ို့အမခာေးသသာလပ်ုငနေ်းတမူခ 

မျာေးအာေးကေူးစကပ်ျ ွေ့ န ှ ို့သစမခငေ်း 

 

 ၀န်ထမ်ွေးအာွေးလြံွုေးကိခု ြံဇီ၀လြံခု ြံြုံကရွေးအစအီစဥန်ငှ့််ပတ ်

 က၍်ကလ့်က င့််အ ကိပွေးထာွေးရန်နငှ့််ပြံုမှန်ခပန်လညစ် ီ

စစ ်ရန် 

 ၀ကထ်တုလ်ပ်ုခ ငွ်ေးလပ်ုငန်ွေးကိတုာ၀န်ကပွေးမည့််၀န်ထမ်ွေး

ကရွွေး  ယ ်ပ်မှတရ်န် 

 ၀ကထ်တုလ်ပ်ုမှုတာ၀န်ရိှ၀န်ထမ်ွေးမ ာွေး ည ်ထတုလ်ပ်ု 

 ည့််ဧရိယာအတငွွ်ေး ပ်မှတထ်ာွေး ည့်် ဖိနပ်မ ာွေးကိ ု

၀တ ်င၍် နဓာကိယုက်ိဖုြံုွေးထာွေးရမည ်

 ၀ကထ်တုလ်ပ်ု ည့််ဧရိယာ ို ့်၀င ်ည့််၀န်ထမ်ွေး ညပုိ်ွေး

 တထ်ာွေး ည့််ကခ က ွေး ည့််ကနရာမှခဖတက်လ ာက ်ာွွေး

ရမည ်



ဧည်ို့သည်

မျာေး 

 

 

ဧည်ို့သညမ်ျာေးသညသ်တ မမမူ   

သရာဂါပ ေုး၀ငသ်နသည်ို့ပစစညေ်းမျာေး

မှတဆင်ို့ သအအက(်စ) အက(်ဖ) 

ဗီွ က ပုျ ွေ့ န ှ ို့သစန ငု၍်၎ငေ်းတ ု ို့သည ်

မ မ မသ သည်ို့သနရာမျာေးနငှ်ို့/ 

သ ု ို့မဟတုလ်ယယ်ာ/မခ မျာေးမှမဖစ်

န ငုသ်ည။် 

 ခ ြံထ ဲို ့်၀ငမ်ည့််အကပါကမ် ာွေးကိကုန် ့် တပ်ါ 

 ၀ကခ် ြံနငှ့််ထတုလ်ပ်ု ည့််ဧရိယာမ ာွေး ို ့်၀ငန်ိငုခ် ငွ်ေး

ကိကုန် ့် တပ်ါ 

 ၀ငက်ရာကရ်န်လိအုပ်ပါကဧည့်် ညမ် ာွေး ညခ် ြံမှ

ကပွေး ည့််ဖိနပ်မ ာွေးကိ၀ုတ ်င၍် နဓာကိယု ်

ကိဖုြံုွေးထာွေးရမည ်

 ၀ကထ်တုလ်ပ်ု ည့််ဧရိယာ ို ့်၀င ်ည့််မည ်ည့်် 

ဧည့်် ညမ် ိပုိုွေး တထ်ာွေး ည့််ကခ က ွေး ည့််ကန

ရာမှခဖတက်လ ာက ်ာွွေးရမည် 

 ၀ကထ်တုလ်ပ်ု ည့်် ဧရိယာ ို ့်၀င ်ည့််မည ်ည့်် 

ယာဥမ် ိပုိုွေး တထ်ာွေး ည့််ကခ က ွေး ည့််ကနရာမှ

ခဖတရ်မည(်ခဖစန်ိငုပ်ါကပုိွေး တခ် ငွ်ေးခပြုံလပ်ုရန် 

နငှ့််ထိ ုို ့်ခပြုံလပ်ုပပီွေးကနာကထ်ြံွုေးကခ ာကခ်ဖင့််ခဖ ွေးရန်) 

 

ယာဥ်မျာေး 

 

သရာဂါပ ေုး၀ငသ်ည်ို့ပစစညေ်းသည်

 ေီးမျာေးမှတဆင်ို့မသတာ်တဆပါ

လာန ငုသ်ည၊်သအအက(်စ) 

အက(်ဖ)ဗီွသရာဂါပ ုေး၀ငသ်နသည်ို့

မခ မျာေးမှလာသည်ို့ယာဥ်မျာေးမလှ

ညေ်းပါလာန ငုသ်ည ်

 ယာဥမ် ာွေး ညလ်ယယ်ာ/ခ ြံအတငွွ်ေး တမှ်တထ်ာွေး ည့််

ကနရာတငွရ်ပ်ရမညခ်ဖစ၍် ၀ကထ်တုလ်ပ်ု ည့််ဧရိယာ 

နငှ့််လမ်ှွေး ည့််ကနရာ ခဖစရ်မည ်  

o ကမာက်တာ် ိငုက်ယန်ငှ့်် စကဘ်ွီေး 

အပါအ၀င ် 

 

အမပငမ် ှ

သရာငေ်းသူ

မျာေး 

မညသ်ည်ို့အချ နတ်ငွမ်ဆ  ု

သစျေးသရာငေ်းသမူျာေးအာေးဧည်ို့သည်

အမဖစ်သတမှ်တ၍်မခ ထ သ ု ို့၀င်

သရာကမ်ခငေ်းက ကုန် ို့သတရ်မည ်

 

 ပစစညွ်ေး  ရမည့််ကနရာကိ ုတမှ်တထ်ာွေးရမည၊်ထိကုနရာ

ကိ၀ုကထ်တုလ်ပ်ု ည့််ဧရိယာခဖင့်် ွထဲာွေးရမည ်

 ခ ြံ ို ့်ပစစညွ်ေးလာပုိ ့်ရန်အတကွရှ်ငွ်ေးလငွ်ေး ည့်် ိငုွ်ေးဘတုအ်

ညွှန်ွေးမ ာွေးထာွေးရမည ်

 

၀ကမ် ာွေး 

ရငွ်ေးခမစမ် ာွေး ခဖစန်ိငုက်ခ ရိှ ည့််အနတရာယ ် လပ်ုက ာင ် ကအ်စအီစဥ ်

၀ကအ်သစ်

မျာေး 

၀က-်မှ-၀ကသ် ု ို့ကေူးစကမ်ှုသည ်

မဖစ်န ငုသ်မခရှ သည်ို့အမမင်ို့ဆ ေုးကေူး

စကပ်ျ ွေ့ န ှ ို့န ငုသ်ည်ို့အနတရာယမ်ဖစ်

 ခ ြံတငွွ်ေး ို ့်၀ကအ် စမ် ာွေးလကမ် ြံပါ 

 လယယ်ာ/ခ ြံရိှ၀ကမ် ာွေး ည ်လယယ်ာကမွွေးခမ ကရွေး 

နငှ့််/ ို ့်မဟတုက်မထြံမဲု့် ာွေးစပ်ခ ငွ်ေးမှ၀ကမ် ာွေးခဖစရ်မည ်



သမဖင်ို့မညသ်ည်ို့အသ ကာငေ်း

သ ကာင်ို့မဆ သုလျာို့ပါေးသအာငလ်ပ်ု

သင်ို့သည။် 

 ၀ကအ် စတ်ကကာငက်ိကုမွွေးခမ ရမည ်ိပုါကထိ၀ုကက်ိ ု

တကကာငတ်ညွ်ေးထာွေး၍ ပထမရက ်၃၀  န် ့် ွီေး န် ့်ထာွေး 

ရမည ်

အမပငမ်၀ှက်

မျာေး 

တခါတရ ပတ၀်နေ်းကျငမ်ှ၀က်

မျာေးနငှ်ို့/သတာ၀ကမ်ျာေးသညမ်ခ ထ 

သ ု ို့ ၀ငလ်ာန ငု၍် သအအက(်စ) 

အက(်ဖ)ဗီွ ဗ ုငေ်းရကစ််မျာေး၎ငေ်းတ ု ို့ 

နငှ်ို့ယလူာတတသ်ည။်  

 

 လယယ်ာ/ခ ြံပတ၀်န်ွေးက ငက်ိခု ြံစညွ်ေးရုိွေး တ၍်ပြံုမှန်စစ်

က ွေး င့်် ည ်

 ၀ကက်မွွေးခမ ထတုလ်ပ်ု ည့််ဧရိယာမ ာွေးကိအုခ ာွေးက ာခ ြံ 

တငွွ်ေးရိှအပုိငွ်ေးမ ာွေးနငှ့််ထပ် င့််ခ ြံ တ၍် ွဲခ ာွေးထာွေး င့်် 

 ည ်

၀ကထ်တု်

ကနုမ်ျာေးက ု

လယယ်ာ/

မခ မှထတုယ်ူ

သ ွှွေ့သမပာငေ်း

မခငေ်း 

ထရပ်ကာေးမျာေးနငှ်ို့သထာ်လဂျီမျာေး

မဖင်ို့၀ကမ်ျာေးနငှ်ို့၀ကထ်တုက်နု်

မျာေးက လုယယ်ာ/မခ မှသစျေးသ ု ို့ 

သ ု ို့မဟတုသ်ာေးသတ ် ုသ ု ို့ယူ

သဆာငသ်ာွေးမခငေ်းသညသ်ရာဂါကေူး

စကထ်ာေးသည်ို့ပစစညေ်းမျာေးက မုပန်

ယလူာန ငုသ်ည်ို့အနတရာယရ်ှ  

သည။် 

 အခပငမှ်ခ ြံ ို ့်ခပန်လာ ည့််အ ါတငွယ်ာဥမ် ာွေးနငှ့််အ ြံွုေး

ခပြုံ ည့််ပစစညွ်ေးမ ာွေးကိ ုန် ့်စငခ် ငွ်ေးနငှ့််ပုိွေး တခ် ငွ်ေးမ ာွေး

ခပြုံလပ်ု င့်် ည ်

 

ထတုလ်ပ်ုမှု က င့််စဉ်မ ာွေး  

ရငွ်ေးခမစမ် ာွေး ခဖစန်ိငုက်ခ ရိှ ည့််အနတရာယ ် လပ်ုက ာင ် ကအ်စအီစဥ ်

သတမ်ှတ်

ထာေးသည်ို့ 

ပစစညေ်းကရ 

မျာေး 

လယယ်ာ/မခ ၏လ မုခ ြုံမှုနညေ်း 

သည်ို့ဧရ ယာမှပစစညေ်းကရ ယာ

မျာေးက မုျှယအူသ ေုးမပြုံမခငေ်းသည်

သရာဂါပ ေုးပျ ွေ့ န ှ ို့မှုက တု ေုးပွာေးသစ 

သည။်အမပနအ်လနှက်ေူးစကမ်ခငေ်း

က ကုာကယွရ်န၀်ကထ်တုလ်ပ်ု

သရေးတငွ ်အသ ေုးမပြုံသည်ို့ပစစညေ်း 

မျာေးက အုမခာေးသသာလယယ်ာ/မခ 

ဧရ ယာ တငွအ်သ ေုးမပြုံသည်ို့ 

ပစစညေ်း ကရ မျာေးနငှ်ို့ခွ မခာေးထာေး 

ရမည။် 

 

 ခ ြံတငွွ်ေးရိှ၀ကထ်တုလ်ပ်ု ည့််ကနရာတငွ ်ာအ ြံွုေးခပြုံရန်

အတကွက်ရိတန် ာပလာမ ာွေး၊ကရ ွပဲြံုွေးမ ာွေး၊ပုိကမ် ာွေးစ

 ည့််ပစစညွ်ေးအပုိမ ာွေးကိ၀ုယထ်ာွေးပါ 



ကရ တနဆ်ာ

ပလာ 

သန် ို့ရှငေ်းမှု 

ကရ တနဆ်ာပလာမျာေးသညည်စ်

ညမ်ေးသည်ို့သမမ၊သရသ ု ို့မဟတု ်

၀ကမ်ျာေး၏က ယုသ်ပေါ်တငွရ်ှ သည်ို့

အရညမ်ျာေးတငသ်နတတသ်ည။်

အမပနအ်လနှက်ေူးစကပ်ျ ွေ့ ပွာေးမှုမ

မဖစ်ရနအ်သ ေုးမပြုံသည်ို့ကရ ယာ

မျာေးက ပု ုမှနသ်န် ို့စငမ်ခငေ်းနငှ်ို့ပ ုေး 

သတမ်ခငေ်းမျာေးမပြုံလပ်ုသင်ို့သည။် 

 ကရိတန် ာပလာမ ာွေးကိ ုဘယန်စှက်ကမ်ိ န် ့်စင/်ပုိွေး 

 တရ်မညက်ိအုဖဲွျံ့ ခဖင့််က ွွေးကနွွေး တမှ်တပ်ါ 

သတုရ်ည ်

နငှ်ို့ သမထ မု ို့ 

သာေးစပ်မခငေ်း 

သအအက(်စ) အက(်ဖ)ဗီွ 

မျာေးသညသ်သေွး၊တ သထေွးနငှ်ို့သတု်

ရညစ်သည်ို့တ ရ စဆနအ်ရညမ်ျာေးမှ

တဆင်ို့ကေူးစကသ်ည။် 

  တုရ်ညမ် ာွေး ညစ်တိ ် ရ ည့််ရငွ်ေးခမစမှ်ခဖစရ်မည၊် 

တရိ စဆန်ကမွွေးခမ ကရွေးနငှ့််က ုမှု ရာ၀န် ို ့်မဟတုခ် ြံ၀န်

ထမ်ွေးမ ာွေးက ာစမီြံ န် ့် ွဲ င့်် ည။် 

 

အစာမ ာွေးနငှ့််အကထာကအ်ပြံ့်မ ာွေး  

ရငွ်ေးခမစမ် ာွေး ခဖစန်ိငုက်ခ ရိှ ည့််အနတရာယ ် လပ်ုက ာင ် ကအ်စအီစဥ ်

အစာရငေ်း 

မမစ်မျာေး 

အစာမျာေးတငွသ်အအက(်စ) 

အက(်ဖ)ဗီွပါ၀ငန် ငုသ်ည၊်အစာ

အတကွပ်ါ၀ငပ်စစညေ်းသ ု ို့မဟတု ်

၎ငေ်းတ ု ို့က သုယသ်ဆာငသ်ည်ို့ 

အ တမ်ျာေးတငွပ်ါလာန ငုသ်ည။် 

 အစာမ ာွေး ညစ်တိ ် ရ ည့််ကနရာမှခဖစ ်င့်် ည ်

 အခပငမှ်၀ယယ်ခူ ငွ်ေးကိကုရှာငရ်န်အတကွလ်ယတ်ငွစ်ိုက်

 ည့််ပစစညွ်ေးမ ာွေးကိအုစာတငွပုိ်၍ထည့််ပါ 

အစာအ 

ကကငေ်းအ 

ကျနမ်ျာေး 

က သုက ေး 

မခငေ်း 

မသ န ငုသ်ည်ို့ရငေ်းမမစမ်ှလာသည်ို့ 

စာေးက ငေ်းစာေးကျနမ်ျာေးသညည်စ်

ညမ်ေးမှုမဖစ်သစသည်ို့အသ ကာငေ်း 

ရငေ်းမဖစ်န ငုသ်ည။် 

 ခဖစန်ိငုပ်ါကစာွေးကကငွ်ေးစာွေးက န်မ ာွေးကိကုက ွေးခ ငွ်ေး 

(“မီွေးဖုိက ာငမှ်အက ငွ်ေးအက န်မ ာွေး”ကိကုက ွေးခ ငွ်ေး)အာွေး

ကန် ့်  တ ်င့်် ည၊်အစာမ ာွေးကိအုပူ  ိန် ၇၀°Cတငွမိ် 

နစ ်၃၀အနညွ်ေး ြံွုေး  ကခ်ပြုံတထ်ာွေးခ ငွ်ေးမရိှပါ 

ကမကက ွေး င့််ပါ 

 ၀ကမ် ာွေးအာွေး၀ကမှ်ထကွ ်ည့််ကန်ုမ ာွေးကိမုည ်ည့််အ ါ

တငွမ် မကက ွေး င့််ပါ၊ အက ကာငွ်ေးမှာ ကအအက(်စ) 

အက(်ဖ)ဗီွ ညရ်ကက်ပါငွ်ေး ၁၀၀ အထရိှိကနနိငု ်ည။် 

အခငေ်း 

ပစစညေ်းမျာေး 

စပါေးခွ က ို့သ ု ို့သသာအခငေ်းပစစညေ်း 

မျာေးသအအက(်စ)အက(်ဖ)ဗီွရှ သန 

န ငုသ်ည၊်ထ အုခငေ်းပစစညေ်းမျာေး 

သညမ် မ  ာသာမ မ သရာဂါရှ သန 

န ငုသ်ညသ် ု ို့မဟတု၎်ငေ်းတ ု ို့က  ု

 အစာွေးအစာပစစညွ်ေးမ ာွေး ညစ်တိ ် ရ ည့််ရငွ်ေးခမစမှ်လာ

 င့်် ည ်



 

 ကလ်ကက် ာငရွ်ကခ် ငွ်ေး -  

အစအီစဥမ် ာွေးကိအု  ိန်ပုိငွ်ေးအကလ ာကခ်ပန်လည ်ကည့််ရှု င့််၍( ြံွုေးလတစက်ကမ်ိခပြုံလပ်ုရန်အ ကြံခပြုံပါ ည)်၀န်ထမ်ွေး

အာွေးလြံွုေးနငှ့််ထိအုစအီစဥက်ိခုပန်လည ်ြံွုေး ပ်ပါ။ 

 

မှတ ် ကမ် ာွေး 

 သနသရာငမ်ခညန်ငှ်ို့သမခာကသ်သွွေ့သည်ို့အသမခအသနမျာေးသညသ်ရာဂါပ ေုးမျာေးက သုသသစသညက် သုတ ရပါ၊ အရ ပ်ကျ 

သည်ို့သနရာနငှ်ို့စ စုွတသ်ည်ို့အသမခအသနမျာေးသည၎်ငေ်းက ရုငှသ်နသ်စသည။် 

ထည်ို့လာသည်ို့အ တမ်ျာေးတငွရ်ှ 

သနန ငုသ်ည။် 

 အခပငမှ်ပစစညွ်ေးမ ာွေးကိ၀ုယယ်ခူ ငွ်ေးမှကရှာငရှ်ာွေးနိငုရ်န်မိမိ

၏လယယ်ာမှထကွ ်ည့််အရာမ ာွေးခဖင့််အပ်ိရန်အ ငွ်ေး

မ ာွေးကိတုိွုေးခမြှင့််ခပြုံလပ်ုပါ 

ပစစညေ်းသ ု

သလာှငသ်ည်ို့

သနရာ 

ပစစညေ်းသ သုလာှငသ်ည်ို့သနရာမျာေး

သညက်ကကက် ို့သ ု ို့သသာတ ရ စဆာန ်

မျာေးရှ သနန ငု၍် ပကသ် ဂုငမ်ျာေး 

(သရာဂါပ ေုးမျာေး)က လုယယ်ာ/မခ 

တခမှုတခသု ု ို့ပျ ွေ့ ပွာေးသစန ငုသ်ည်ို့

အနတရာယရ်ှ သည။် 

 

 ပစစညွ်ေး ိကုလာှင ်ည့််ကနရာမ ာွေးကိ ုန် ့်ရှငွ်ေးစွာထာွေး င့််

 ည၊်အစာနငှ့််အ ငွ်ေးပစစညွ်ေးမ ာွေးကိစုနစတ်က  ိကုလာှင်

ရမည ်

 ကကကက်ငွ်ေးစင ်ည့််ကနရာခဖစရ်န်ကထာငက်  ာကမ် ာွေး င်

ရမည ်

 

စွန် ့်ပစပ်စစညွ်ေး  

ရငွ်ေးခမစမ် ာွေး ခဖစန်ိငုက်ခ ရိှ ည့််အနတရာယ ် လပ်ုက ာင ် ကအ်စအီစဥ ်

 သဇာစီမ ခန် ို့

ခွ မှု 

၀ကမ်ှရသည ်သဇာတငွ ်သအ 

အက(်စ)အက(်ဖ)ဗီွ ၁၀-၁၄ရက ်

အထ သနန ငုသ်ည။် 

 ပက ်ိဂုင(်ကရာဂါပုိွေး)မ ာွေးစွီေး ငွ်ေးမှုမခဖစက်စရန်ကခမ  

ဇာအကကငွ်ေးအက န်မ ာွေးကိပိုတထ်ာွေး၍ ိကုထ်တဲငွ ်ို

ကလာှငထ်ာွေးရမည၊်ထိကုနာကက်ခမက ွွေးကခမ  ဇာခပြုံ 

လပ်ုခ ငွ်ေး  ို ့်မဟတု ်ပုိွေး တခ် ငွ်ေးခပြုံလပ်ုရမည ်

သရစီမ ခန် ို့ခွ 

မှု 

ပကသ် ဂုငမ်ျာေးသညသ်ရမှတဆင်ို့

အလနွလ်ျှငမ်မနစွ်ာပျ ွေ့ န ှ ို့န ငုသ်ည၊်

အထေူးသမဖင်ို့အမခာေးလယမ်ျာေးမှ

စီေးလာသည်ို့ညစ်ညမေ်းသည်ို့သရ

မျာေး 

 ၀ကမ် ာွေး ညက်ခမာငွ်ေးမ ာွေး ို ့်မဟတု ်ကအ အက(်စ) 

အက(်ဖ)ဗီွ၀ငက်ရာကန်ိငု ်ည့််အခ ာွေးက ာကရမ ာွေးကိမု

က ာက ်င့််ပါ 

 မည ်ည့််ကရ ိွုေးမ ိြုံွေးကိမု ိ၀ုကမ် ာွေးမက ာကန်ိငုရ်န်

တာွေးခမစထ်ာွေးပါ 

 ညစည်မ်ွေးနိငု ်ညဟ်ယု ူပါကက ာကမ်ည့််ကရတငွက်

လိရုငွ်ေးအ ြံွုေးခပြုံ၍ခပြုံခပငန်ိငု ်ည် 



 ပ ုေးသတသ်ဆေးအာေးလ ေုးတ ု ို့သည ်သအအက(်စ)အက(်ဖ)ဗီွက သုတရ်နအ်ချ နလ် အုပ်သည၊်အ ယသ် ကာင်ို့ဆ သုသာ ်

၎ငေ်းသညသ် ပ်သညေ်းစွာပါ၀ငတ်ညရ်ှ သနသသာသ ကာင်ို့မဖစ်သည(် ကကသ်နွက် ို့သ ု ို့)။သရာဂါပ ုေးသညမ်မင်ို့သည်ို့ pH 

နငှ်ို့န မ်ို့သည်ို့ pH တ ု ို့သ ကာင်ို့မပန၍်မရငှသ်နန် ငုပ်ါ(<၄နငှ်ို့>၁၁)။မျာေးစွာသသာပ ေုးသတသ်ဆေးမျာေးသညသ်ကာငေ်းပါ 

သည—်ထ သတွွေ့မည်ို့အချ နလ် အုပ်ပါသည။် 

o သရာဂါပ ေုးသတသ်ဆေးမျာေးသညထ် သရာကမ်ှုရှ သည ်- ကလ ရုငေ်း၊အ ုငအ် ဒုငေ်း၊သဖာ်မလငန်ငှ်ို့သကာို့စတစ ်

သဆာ်ဒါ(lye; NaOH)အာေးလ ေုးတ ု ို့သညထ် သရာကမ်ှုရှ သည။်ထပ်သဆာငေ်းအချကအ်လကမ်ျာေးက  ု

သအအက(်စ)အက(်ဖ)ဗီွ နှ မ်နငေ်းရနအ်တကွပ် ေုးသတသ်ဆေးမျာေး တငွ ်ကည်ို့ပါ။ 

 သမခသတုမ်ျာေးက သုန် ို့ရှငေ်းစွာထာေးရနခ်ကခ် ၍ထ သရာကမ်ှုရှ ရနသ်န ို့စဥ်လ သပေးရနလ် အုပ်သည။် 

o သမခသတုမ်ျာေးက စုုစညေ်းထာေးသည်ို့ခ တသ်ဆေးရညမ်ဖင်ို့မဖည်ို့ထာေးရနအ် က မပြုံပါသည(်သစျေးနှုနေ်းသ ကာင်ို့) 

(သရတစ်ဂါလ လျှင ်၈သအာငစ်)၊ထ ု ို့သနာကထ် ေုးမှုန် ို့ထည်ို့ထာေးသည်ို့အ ေုးထ သ ု ို့စ ုစွတသ်သာ ဖ နပ်နငှ်ို့၎ငေ်းအ 

ထ သ ု ို့နစ်ှပါ၊နစ်ှမျ ြုံေးစလ ေုးသစျေးသတာ်ပါသည၊်သန် ို့ရှငေ်းစွာထာေးမခငေ်းနငှ်ို့အသစ်ထပ်ထည်ို့သပေးမခငေ်းသညထ် 

သရာကမ်ှုက ရုရှ သစပါလ မ်ို့မည။် 

 ယာဥ်နငှ်ို့စက ်ေီးတာယာမျာေးသညလ်ညှ်ို့ကကွမ်ပရနအ်တကွတ်ာယာမျာေးက သုန် ို့စငပ် ေုးသတမ်ခငေ်း(သရသဆေးမခငေ်း) ကာ

ရှညစ်ွာမမပြုံလပ်ုန ငုပ်ါ —အလယွတ်ကညူစ်ညမ်ေးသာွေးသည်။မဖစ်န ငုပ်ါကတာယာမျာေးက သုဆေးသ ကာပပီေးယာဥ်မျာေးက  ု

သမခာကသ်သွွေ့သည်ို့ထ ေုးအသပေါ်တငွမ်ဖတသ်မာငေ်းသစပါ။ထ ေုးထာေးသည်ို့သနရာသညတ်ာယာလ ေုးပတတ်စ်ခလု ေုးထ ေုးမျာေးနငှ်ို့ 

ထ သတွွေ့ န ငုရ်မည။် 

 

 


