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၁။ သက်ဆိုင်ေသာနယ်ပယ် 
 ဤလမ်ဵညွှန်ချက်တွင် ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေကာင်ဵမနွ်ေသာထုတ်လုပ်မှုကျငဴ်စဉ်နှငဴ် 

ညီညွတ်ေစရန် လုိကန်ာေဆာင်ရွက်ရမညဴ် အချက်အလက်မျာဵကုိ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 
 

၂။ အဓိပ္ပါယ်ဖွငဴ်ဆိုချက်မျာဵ 
၂။(က) ေရသန့်စင်စက် ဆုိသည်မှာ ေရတွင်ေရာေနှာပါဝင်ေနေသာ အန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်သည်ဴ ရူပ၊ ဓာတု 

ပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ အဏုဇီဝပိုဵမွှာဵမျာဵအာဵဖယ်ရှာဵရန်နှင်ဴ ေရအရည်အေသွဵထိန်ဵညှိရန် အတွက်  
အသဳုဵြပုေသာစက်မျာဵကို ဆုိလုိသည်။ 

၂။(ခ) ေသာက်ေရသန့်ဘူဵထုတ်လုပ်သည် ဆုိသည်မှာ ေသာက်ေရသန့်ထည်ဴသွင်ဵမည်ဴ ဘူဵခွဳမျာဵနှငဴ် 
အဖုဳဵမျာဵအာဵ ေဆဵေ ကာသန့်စင်ြခင်ဵ၊ ဘူဵခွဳအတွင်ဵ ေသာက်ေရသန့်ြဖညဴ်ြခင်ဵ၊ အဖုဳဵပတ်ိြခင်ဵ၊ 
Cap/ Tap Seal ပိတ်ြခင်ဵ၊ ရက်စဲွအမှတ်အသာဵကပ်ြခင်ဵနှငဴ် တဳဆိပ်ကပ်ြခင်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 
ကို ဆုိလုိသည်။ 

၂။(ဂ) တစ်ကိယ်ုရည်အကာအကွယ်သဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵ ဆုိသည်မှာ ေသာက်ေရသန့်ဘူဵထုတ်လုပ်သည်ဴ 
လုပ်ငန်ဵခွင်တွင် ဝတ်ဆင်ရမည် ဴ ေခါင်ဵေဆာင်ဵ၊ နှာေခါင်ဵစည်ဵ၊ ရင်ကာ၊ ရာဘာလက်အိတ်၊ 
လည်ရှည်ဖိနပ် အစရိှသည်ဴ ကာကွယ်ဖဳုဵအုပ်ရန် ဝတ်ဆင်သည် ဴပစ္စည်ဵမျာဵကိုဆုိလုိသည်။ 

၂။(ဃ) အလုိေလျာက်စက် ဆုိသည်မှာ ေသာက်ေရသန့်ဘူဵထုတ်လုပ်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်တစ်ေလျှောက် 
ဘူဵခွဳမျာဵနှင်ဴအဖုဳဵမျာဵအာဵ ေဆဵေ ကာသန့်စင်ြခင်ဵ၊ ဘူဵခွအဳတွင်ဵ ေသာက်ေရသန့်ြဖည်ဴြခင်ဵ၊ 
အဖုဳဵပတ်ိြခင်ဵ၊ Cap/ Tap Seal ပိတ်ြခင်ဵ၊ ရက်စွအဲမတ်ှအသာဵကပ်ြခင်ဵ၊ တဳဆိပ်ကပ်ြခင်ဵနှငဴ် 
တစ်ေနရာမှတစ်ေနရာသ့ုိ ေရွှေ့ေြပာင်ဵြခင်ဵမျာဵအတွက် ထိန်ဵချုပ်၊ ေစာငဴ် ကညဴ်ရုဳမှအပ ဝနထ်မ်ဵ 
မျာဵ ဝင်ေရာက်လုပ်ကိငု်စရာမလုိေအာင် အသဳုဵြပုေသာစက်မျာဵကုိဆုိလုိသည်။ 
 

၃။ စက်ရုဳတည်ေနရာ 
၃။(က) ေရလွှမ်ဵမိုဵနိုင်ေသာ ေြမနိမဴ်မြဖစေ်စရ။ 
၃။(ခ) ေသာက်ေရသန့်အတွင်ဵ အညစ်အေ ကဵမျာဵ၊ ဓာတုပစ္စည်ဵမျာဵပါဝင်သွာဵနိုင်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

တည်ရှိရာေနရာ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵေနသညဴ်ေနရာ၊ ရှင်ဵလင်ဵ၍မရနုိင်ေသာ အညစ်အေ ကဵ 
စွန့်ပစ်သညဴ်ေနရာ၊ တိရိစ္ဆာန်ေမွဵြမူသည်ဴေနရာ စသည်တ့ုိအနီဵ တွင် မြဖစေ်စရ။ 

၃။(ဂ) စက်ရဳုပရဝဏ်အတွင်ဵ အသဳုဵမြပုေတာဴေသာစက်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ကိရိယာမျာဵနှငဴ် အမှိုက်သရိုကမ်ျာဵ 
မရှိေစရ။ 
 
 

၄။ အေဆာက်အအုဳ 
၄။(က) ေကာင်ဵမနွ်စွာ တည်ေဆာက်၊ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵေသာ အေဆာက်အအဳုြဖစ်ရမည်။ 
၄။(ခ) အသဳုဵြပုမညဴ် စက်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ေသာက်ေရသန့်ဘူဵထုတ်လုပ်သည်ဴလုပ်ငန်ဵခွင်တွင် လုပ်ကိင်ုမည်ဴ 

ဝန်ဵ ထမ်ဵဦဵေရ၊ သုိေလာှင်ထာဵမည်ဴဘူဵခဳွမျာဵနှင်ဴ အဖဳုဵမျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ၎င်ဵအတွက် ကုန် ကမ်ဵ 



မျာဵ၊ သုိေလာှင်ထာဵမညဴ်ကုန်ေချာပမာဏ စသည်တိုန့ှငဴ်သင်ဴေလျာ်ေသာ အကျယ်အဝန်ဵရှိရမည်။ 
၄။(ဂ) လူေနသညဴ်ေနရာ၊ အြခာဵအစာဵအေသာက်ထုတ်လုပ်သည်ဴေနရာ စသည်တ့ုိြဖင်ဴ ဆက်စပ်မှုမရှိဘဲ 

ေသာက်ေရသန့်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်သာ သီဵသန့်ြဖစ်ရမည်။ 
 

၅။ စက်ရုဳဖဲွ့စည်ဵပုဳ 
 ေရသန့်စင်စက်မျာဵ၊ ဘူဵခဳွမျာဵ၊ ကုန်ေချာမျာဵ စသည်တ့ုိကုိ သီဵြခာဵခဲွ၍ ထာဵရိှ/ သိမ်ဵဆည်ဵနုိင်ရန်၊ 

ေသာက်ေရသန့်ဘူဵထုတ်လုပ်ရန်နှင်ဴ ဝနထ်မ်ဵမျာဵနာဵေနရန် စသည်တ့ုိအတွက် အခန်ဵမျာဵပါဝင် 
ေအာင် ဖဲွ့စည်ဵတည်ေဆာက်ရမည်။ အခန်ဵဖဲွ့စည်ဵြခင်ဵအာဵ ေသာက်ေရသန့်ဘူဵထုတ်လုပ်သည်ဴ 
အဆငဴ်အတုိင်ဵ အစဉ်လုိက်တဆက်တည်ဵ ေဆာင်ရွက်နိုင်ေစရန် စီစဉ်ဖဲွ့စည်ဵရမည်။ ေသာက် 
ေရသန့်စက်ရုမဳျာဵအာဵ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအခန်ဵမျာဵြဖငဴ် ဖဲွ့စည်ဵတည်ေဆာက်ရမည် - 

၅။(က) ေရသန့်စက်ခန်ဵ  
 ေရသန့်စင်ရာတွင်အသဳုဵြပုေသာစက်ပစ္စည်ဵမျာဵထာဵသညဴ် အခန်ဵြဖစ်သည်။ သ့ုိေသာ် UV မီဵေချာင်ဵ 

ကိုမူ UV ြဖတ်ထာဵေသာေရ အသဳုဵြပုလုိသည်ဴ ေနာက်ဆဳုဵေရထွက်မညဴ်ေနရာ အနီဵတွင်သာ 
တပ်ဆင်ရမည်။ 

၅။(ခ) စတုိခန်ဵ 
 ေသာက်ေရသန့်ဘူဵထုတ်လုပ်သည်ဴ စက်ရုတွဳင်ပင်ထုတ်လုပ်သည်ြဖစ်ေစ၊ အြခာဵေနရာမှ စက်ရဳု 

တွင် ထုတ်လုပ်သည်ြဖစ်ေစ၊ အြခာဵထုတ်လုပ်သူထဳမှ ဝယ်ယူထာဵသညြ်ဖစေ်စ ချက်ချင်ဵအသဳုဵ 
မြပုေသဵေသာ ဘူဵခွဳမျာဵနှငဴ်အဖဳုဵမျာဵ၊ ၎င်ဵတ့ုိထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ကုန် ကမ်ဵမျာဵ စသည်တ့ုိကုိ 
ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵသိုသည်ဴအခန်ဵြဖစ်သည်။ ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ စနစ်တကျ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵသိုနိငု်ရန် 
စင်မျာဵရှိရမည်။ 

၅။(ဂ) ကုန်ေချာသုိေလှာင်ခန်ဵ  
 ေသာက်ေရသန့်ဘူဵမျာဵ ေစျဵကွက်သ့ုိတင်ပ့ုိေရာင်ဵချြခင်ဵမြပုမီ သုိေလာှင်ထာဵသညဴ် အခန်ဵ 

ြဖစသ်ည်။ ေသာက်ေရသန့်ဘူဵမျာဵအာဵ စနစ်တကျ သုိေလာှင်ထာဵနိုင်ရန် စင်မျာဵထာဵရှိရမည်။ 
၅။(ဃ) အရည်အေသွဵ ထိန်ဵသိမ်ဵခန်ဵ 
 ေရအရည်အေသွဵအာဵ တုိင်ဵတာမှတ်တမ်ဵတင်ရန်အခန်ဵြဖစ်သည်။ အခန်ဵမဖဲွ့စည်ဵနိုင်ပါက 

သီဵြခာဵေနရာသတ်မှတ်ထာဵရမည်။ ေရသန့်စကခ်န်ဵအတွင်ဵတွင် ထာဵရှိြခင်ဵမြပုရ။ 
၅။(င) ဝနထ်မ်ဵမျာဵနာဵေနခန်ဵ၊ ထမင်ဵစာဵခန်ဵ 
 ဝန်ထမ်ဵမျာဵအလုပ်နာဵချန်ိတွင် ေနထုိင်ရန်နှငဴ်အစာဵအေသာက်မျာဵသဳုဵေဆာင်ရန် အခန်ဵြဖစ်သည်။ 

သင်ဴေလျာ်ေသာ စာဵပွ၊ဲ ထုိင်ခု၊ဳ စသည်တ့ုိကုိ စီစဉ်ထာဵရှိေပဵရမည်။ 
၅။(စ) သန့်စင်ခန်ဵ  
 ဝနထ်မ်ဵပမာဏနှင်ဴ ကိုက်ညီေအာင် လဳုေလာက်ေသာ သန့်စင်ခန်ဵမျာဵ စီစဉ်ထာဵရှိရမည်။ 

လက်ေဆဵ ရန် ေဘစင်ရှိရမည။် လုိအပ်ပါက ကျာဵ၊ မ ခဲွြခာဵ၍ အခန်ဵဖဲွ့စည်ဵထာဵရမည်။ 
၅။(ဆ) ပထမ အဝတ်လဲခန်ဵ  
 စက်ရဳုဝတ်စုလဲဳရန်အခန်ဵြဖစ်သည်။ ေသာက်ေရသန့်ဘူဵထုတ်လုပ်သည်ဴ အေဆာက်အအဳု ပင်မ 

ဝင်ေပါက်နှငဴ်အနီဵဆဳုဵေနရာတွင် ရိှရမည်။စက်ရုဝဳတ်စဳုမျာဵအာဵ စနစ်တကျ စီစဉ်ထာဵရှိနိုင်ရန်နှငဴ် 
ြပင်ပမှဝတ်ဆင်လာေသာ အဝတ်အစာဵမျာဵ၊ လက်ဝတ်ရတနာမျာဵ၊ တစ်ကုိယ်ရည်သဳုဵ လျှေပ်စစ ်
ပစ္စည်ဵမျာဵ စသည်တ့ုိကုိ သိမ်ဵဆည်ဵထာဵခဲဴနိုင်ရန် စီစဉ်ထာဵရှိရမည် (ဥပမာ - ဗီရိ၊ု အဳဆဲွ၊ ချတ်ိ၊ 
စသည်ြဖင်ဴ)။ လုိအပ်ပါက ကျာဵ၊ မ ခဲွြခာဵ၍ အခန်ဵဖဲွ့စည်ဵထာဵရမည်။ 

၅။(ဇ) ဒုတိယ အဝတ်လဲခန်ဵ  
 လကေ်ဆဵရန်နှင်ဴ တစ်ကုိယ်ရည်အကာအကွယ်သဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵ ဝတ်ဆင်ရန်အခန်ဵြဖစ်သည်။ ၎င်ဵ 



ပစ္စည်ဵမျာဵကုိ စနစ်တကျစီစဉ်ထာဵရှိရမည် (ဥပမာ - ဗီရိ၊ု အဳဆဲွ၊ ချတ်ိ စသည်တ့ုိြဖင်ဴ)။ 
လက်ေဆဵရန် ေဘစင်ရှိရမည။် ဒုတိယ အဝတ်လဲခန်ဵ မှ ေနာက်တစ်ခန်ဵ သို့ကူဵ ရာတွင် ကလုိရင်ဵ 
ခပ်ေြခေဆဵကန်အာဵ ြဖတ်ပပီဵ မှသာ သွာဵနိုင်ေအာင်စီစဉ်ထာဵရမည်။ 

၅။(ဈ) ကကာဵခဳအခန်ဵ 
 ဒုတိယအဝတ်လဲခန်ဵ နှငဴ် ဒုတိယအဝတ်လဲခန်ဵမျာဵမှတဆင်ဴသာဝင်ေရာက်ရမညဴ် အခန်ဵမျာဵကုိ 

ဆက်သွယ်ေပဵသညဴ် အခန်ဵြဖစသ်ည်။ ဒုတိယအဝတ်လဲခန်ဵ မျာဵမှတဆငဴ်သာ ဝင်ေရာက်ရမညဴ် 
အခန်ဵမျာဵအာဵလဳုဵကုိ ဒုတိယအဝတ်လဲခန်ဵ နှငဴ် ကပ်လျက်ြဖစ်ေအာင် မဖဲွ့စည်ဵနိုင်ေသာအခါ 
တွင် ထည်ဴသွင်ဵဖွဲ့ စည်ဵရမည်။  ကာဵခဳအခန်ဵအတွင်ဵ မည်သည်ဴပစ္စည်ဵမျှေ ထာဵသိုသိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ 
မြပုရ။ 

၅။(ည) ဘူဵခဳွထုတ်လုပ်သညဴ်အခန်ဵ  
 ေသာက်ေရသန့်ထည်ဴမည်ဴဘူဵခွမဳျာဵနှငဴ် အဖုဳဵမျာဵထုတ်လုပ်ရန် အခန်ဵြဖစသ်ည်။ စက်ရုဝဳတ်စု ဳ

လဲလှယ်ပပီဵမှသာ ဝင်ေရာကန်ိုင်ေစရန် စီစဉ်ရန် ဖဲွ့စည်ဵရမည်။ ဘူဵခွဳမျာဵနှငဴ်အဖဳုဵမျာဵ ထုတ်လုပ် 
ြခင်ဵမရှပိါက ထည်ဴသွင်ဵဖွဲ့စည်ဵရန်မလုိပါ။ 

၅။(ဋ) ေေဵကွက်ြပန်ဘူဵမျာဵထာဵသည်ဴအခန်ဵ 
 ေဈဵကွက်မှြပန်လည်ေကာက်ယူသိမ်ဵဆည်ဵလာေသာ ဘူဵခွမဳျာဵ ထာဵသိုသည်ဴအခန်ဵြဖစသ်ည်။ 

အခန်ဵမဖဲွ့စည်ဵနုိင်ပါက အညစ်အေ ကဵမျာဵ၊ တိရိစ္ဆာန်မျာဵနှငဴ် ထိစပ်မှုမရှိနိုင်သည်ဴ သီဵြခာဵေနရာ 
သတ်မှတ်ထာဵရမည်။ ေဈဵကွက်မှ ဘူဵခွဳမျာဵြပန်လည်ေကာက်ယူသိမ်ဵဆည်ဵ၍ ထပ်မဳအသဳုဵြပု 
ြခင်ဵမရှပိါက ထည်ဴသွင်ဵဖွဲ့စည်ဵရန်မလုိပါ။ 

၅။(ဌ) ေသာက်ေရသန့်ဘူဵထုတ်လုပ်သည်ဴအခန်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) အခန်ဵမျာဵ 
 ဘူဵခွဳမျာဵနှင်ဴအဖုဳဵမျာဵအာဵ ေဆဵေ ကာသန့်စင်ြခင်ဵ၊ ဘူဵခွအဳတွင်ဵ ေသာက်ေရသန့်ြဖည်ဴြခင်ဵ၊ 

အဖုဳဵပတ်ိြခင်ဵ၊ Cap/ Tap Seal ပိတ်ြခင်ဵ၊ ရက်စွအဲမတှ်အသာဵကပြ်ခင်ဵနှငဴ် တဳဆိပ်ကပ်ြခင်ဵမျာဵ 
ေဆာင်ရွက်ရန်အခန်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) အခန်ဵမျာ ြဵဖစ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုအစအဆဳုဵအတွက် (သ့ုိမဟုတ်) 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသအတွက် အလုိေလျှောက်စက်မျာဵအသုဳဵြပုြခင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) ဝန်ထမ်ဵမျာဵကုိ 
သာ အသဳုဵြပုြခင်ဵနှငဴ် ေဆာင်ရွက်ရန်မည်ဴလုပ်ငန်ဵစဉအ်ေပါ် မူတည်၍ လုိအပ်သလုိ အခန်ဵမျာဵ 
ဖဲွ့စည်ဵရမည်။ ဝနထ်မ်ဵမျာဵကိုသာအသဳုဵြပု၍ ေဆာင်ရွက်မညဴ်လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအတွက် ေအာက် 
ေဖာ်ြပပါအတုိင်ဵ အခန်ဵမျာဵဖဲွ့စည်ဵရမည် - 

၅။(ဌ)(၁) ဘူဵခဳွ ပထမအကကမ်ဵ ေဆဵခန်ဵ 
 ဘရပ်(ရ်ှ)ကဴဲသ့ုိေသာ သန့်ရှင်ဵေရဵသဳုဵကိရိယာမျာဵနှငဴ် လုိအပပ်ါက ဆပ်ြပာ စသည်တို့ အသဳုဵြပု 

၍ ဘူဵခွဳမျာဵနှငဴ်အဖဳုဵမျာဵအာဵ ပဏာမအ ကမ်ဵ ေဆဵေ ကာသည်ဴအခန်ဵြဖစသ်ည်။ အခန်ဵမဖဲွ့စည်ဵ 
နိုင်ပါက အညစ်အေ ကဵမျာဵ၊ တိရိစ္ဆာန်မျာဵနှငဴ် ထိစပ်မှုမရှိနိုင်သည်ဴ သီဵြခာဵေနရာ သတ်မှတ် 
ထာဵရမည်။ စက်ရုဳဝတ်စု၊ဳ ရင်ကာ၊ ရာဘာလက်အိတ်နှင်ဴ လည်ရှည်ဖိနပ်မျာဵဝတ်ဆင်ပပီဵမသှာ 
ဝင်ေရာက်နိငု်ေစရန် စီစဉ်ဖဲွ့စည်ဵရမည်။  ဘူဵခွဳမျာဵနှင်ဴအဖုဳဵ မျာဵသည် ပဏာမအ ကမ်ဵ ေဆဵရန် 
မလုိအပ်ပါက (ဥပမာ - ေကာင်ဵမွန်စာွထုပ်ပုိဵသုိေလာှင်ထာဵေသာ ဘူဵခွဳအသစ်မျာဵကုိသာ အသဳုဵ 
ြပုပါက) ထညဴ်သွင်ဵဖဲွ့စည်ဵရန်မလုိပါ။ 

၅။(ဌ)(၂) ဘူဵခဳွ ဒုတိယအကကမ်ဵေဆဵခန်ဵ 
 ဘူဵခွဳမျာဵနှင်ဴအဖုဳဵမျာဵအာဵ ေရြဖငဴ်ေဆဵေ ကာသန့်စင်ရန်အခန်ဵြဖစသ်ည်။ ဘူဵခွဳ ပထမအ ကမ်ဵ 

ေဆဵခန်ဵနှငဴ် ကပ်လျက်တည်ရိှရမည်။ ဒုတိယအဝတ်လဲခန်ဵ မှတဆငဴ်သာ ဝင်ေရာကန်ိုင်ေစရန် 
စီစဉ်ဖဲွ့စည်ဵရမည်။ 

၅။(ဌ)(၃) ဘူဵခဳွအေချာေဆဵခန်ဵ 
 ေရြပင်ဵအာဵကိုအသဳုဵြပု၍ ဘူဵခွဳအတွင်ဵအာဵ ေဆဵေ ကာသန့်စင်ရန် အခန်ဵြဖစ်သည်။ ထိေရာက် 



ေသာေရြပင်ဵအာဵြဖငဴ် ဘူဵခွဳအတွင်ဵကုိ နှဳစ့ပ်ေအာင် ေဆဵေ ကာနုိင်သည်ဴ ပစ္စည်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) 
စက် စီစဉ်ထာဵရှိရမည်။ ေဆဵပပီဵေသာဘူဵခွဳနှငဴ် အဖုဳဵမျာဵအာဵ ေရစစ်ရန်စင်မျာဵ ထာဵရှိရမည်။ 
ဘူဵခွ ဳ ဒုတိယအ ကမ်ဵေဆဵခန်ဵနှငဴ် ကပ်လျက်တည်ရှိရမည။် ဒုတိယအဝတ်လဲခန်ဵ မ ှ တဆငဴ်သာ 
ဝင်ေရာက်နိငု်ေစရန် စီစဉ်ဖဲွ့စည်ဵရမည်။ 

  
၅။(ဌ)(၄) ေရြဖညဴ်ခန်ဵ 
 ဘူဵခွဳအတွင်ဵ ေသာက်ေရသန့်ြဖညဴ်ရန်နှငဴ် အဖုဳဵပတိ်ရန် အခန်ဵြဖစသ်ည်။ ေရြဖညဴ်ရန် ေရဘဳုပုိင် 

ေခါင်ဵအဖငဴ်ွအပိတ်လုပ်ြခင်ဵအာဵ ဘူဵခဳွနှုတ်ခမ်ဵဝေအာက်နိမဴ်ေသာေနရာ၌သာ ေဆာင်ရွက်နိငု်ရန် 
စီစဉ်ထာဵရမည်။ ေရြဖညဴ်ပပီဵပါက ချက်ချင်ဵအဖဳုဵပိတ်နိငု်ရန် ေရစစ်ထာဵေသာ အဖုဳဵမျာဵအာဵ 
ေဘဵတွင်စင်ြဖင်ဴ အဆင်သင်ဴထာဵရှိရမည်။ ၎င်ဵစင်မှာ ေရစစ်ရန်အသဳုဵြပုသညဴ်စင်မျာဵ ကဲဴသ့ုိပင် 
ြဖစရ်မည်။ ဘူဵခွဳအေချာေဆဵခန်ဵနှင်ဴ ကပ်လျက်တည်ရှိရမည။် ဒုတိယ အဝတ်လဲခန်ဵ မ ှ တဆငဴ် 
သာဝင်ေရာက်နိင်ုေစရန် စီစဉ်ဖဲွ့စည်ဵရမည်။ 

၅။(ဌ)(၅) ထုပ်ပုိဵခန်ဵ 
 ေသာက်ေရသန့်ဘူဵမျာဵအာဵ Cap/ Tap Seal ပိတ်ြခင်ဵ၊ ရက်စွအဲမတ်ှအသာဵမျာဵကပ်ြခင်ဵ၊ 

တဳဆိပ်ကပ်ြခင်ဵ၊ ချ ို ့ယွင်ဵချက် ရိှ/မရှိစစ်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ် ကုန်ေချာသုိေလာှင်ခန်ဵ  (သ့ုိမဟုတ်) 
ေစျဵကွက်သ့ုိမပုိ့မီ ယာယီထာဵသိုရန် အခန်ဵြဖစ်သည်။ ေသာက်ေရသန့်ဘူဵမျာဵ ယာယီထာဵသို 
ပါက စနစ်တကျထာဵနုိင်ရန် စင်မျာဵရိှရမည်။ ေရြဖညဴ်ခန်ဵနှငဴ် ကပ်လျက်တည်ရိှရမည်။ စက်ရဳု 
ဝတ်စု၊ဳ ေခါင်ဵေဆာင်ဵ၊ နှာေခါင်ဵစည်ဵနှငဴ် ရာဘာလက်အိတ်မျာဵ ဝတ်ဆင်ပပီဵမှသာ ေဆာင်ရွက် 
နိုင်ေအာင် စီစဉ်ထာဵရှိရမည်။ 
 

၆။ အခန်ဵတွင်ဵအြပင်ဆင် 

၆။(က) အခန်ဵမျာဵအတွင်ဵ အလင်ဵေရာင်ေကာင်ဵမနွ်စွာရရိှနိုင်ေအာင် စီမဳေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
၆။(ခ) အခန်ဵမျာဵအတွင်ဵ ေလဝင်ေလထွက်ေကာင်ဵေစရန် လုိအပ်ပါက ေလေအဵေပဵစက်မျာဵ၊ ေလစုပ် 

ပန်ကာမျာဵတပ်ဆင်ရမည်။ ေလေအဵေပဵစက်တပ်ဆင်ပါက လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက် သည်ဴေနရာ၊ 
အထူဵသြဖငဴ် ဘူဵအေပါက်ဝဆီသ့ုိ ေလစီဵေ ကာင်ဵမာှ တိုက်ရိုက်ြဖစ်မေနေစရန် အထူဵသတိြပု 
ရမည်။ ေလစုပ်ပန်ကာတပ်ဆင်ပါက အသဳုဵမြပုချနိ်တွင် ြပင်ပမှ ပုိဵမွှာဵ၊ တိရိစ္ဆာန် စသည်တို့ 
ပန်ကာဒလက်မျာဵ ကာဵမှတဆင်ဴ ဝင်ေရာက်နိငု်ြခင်ဵမရိှေအာင် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၆။(ဂ) အခန်ဵမျာဵအတွင်ဵ ဖုန်မျာဵ၊ အမှိုက်သရုိကမ်ျာဵ၊ ပုိဵေကာင်မျာဵ၊ တိရိစ္ဆာန်မျာဵ စသည်တ့ုိ မဝင် 
ေရာက်နိင်ုသည်ဴ အလဳုပိတ်ြဖစ်ရမည်။ 

၆။(ဃ) ေသာက်ေရသန့်ထုတ်လုပ်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်တစ်ေလျှောက ် ေသာက်ေရသန့်ဘူဵနှင်ဴ ထိေတွ့မညဴ် 
မျက်နှာြပင်မျာဵအတွက် ေရစိုခဳပပီဵ ေချာေမွ့သညဴ်မျက်နှာြပင်ရှိေသာ ေ ကြပာဵ၊ စတီဵ စသည် 
တ့ုိကုိ အသဳုဵြပုရမည်။  

၆။(င) သန့်ရှင်ဵရလယ်ွကူမညဴ် ေချာေမွ့ေသာမျက်နှာြပင်ရှိသညဴ် မျက်နှာ ကက်ြဖစ်ရမည်။ လျင်ြမန်စွာ 
ေဆွဵေြမြဴခင်ဵ၊ အမှုန်အမွှာဵကျြခင်ဵ၊ ေရေငွ့စုြခင်ဵနှငဴ် မှိုတက်ြခင်ဵမျာဵ ြဖစန်ိုင်သည်ဴပစ္စည်ဵမျာဵ 
အသဳုဵမြပုရ။ မီဵေချာင်ဵမျာဵတွင် ဖုန်မျာဵစုပဳုမေနေစရန်နှင်ဴ သန့်ရှင်ဵရလွယ်ကူေစရန် မီဵေချာင်ဵ 
အကာမျာဵ တပ်ဆင်ထာဵရမည်။ 

၆။(စ) သန့်ရှင်ဵရလယ်ွကူမညဴ် ေချာေမွ့ေသာမျက်နှာြပင်ရှိသညဴ် နဳရဳြဖစ်ရမည်။ ေသာက်ေရသန့် ဘူဵ 
ထုတ်လုပ်သည်ဴအခန်ဵ မျာဵတွင် သငဴ်ေလျာ်ေသာအြမငဴ်အထိ ေ ကြပာဵကပ်ြခင်ဵ၊ Epoxy Resin 
ေဆဵသုတ်ြခင်ဵ စသည်တို့ြပုလုပ်ထာဵရမည်။ ေသာက်ေရသန့်ဘူဵ ထုတ်လုပ်သညဴ်အခန်ဵ မျာဵ 
အတွင်ဵတွင်  နဳရဳကပ်စင်မျာဵ၊ ချတ်ိမျာဵ၊  ကက်ေလျှောက်တန်ဵမျာဵ စသည်တ့ုိ မရှိေစရ။ အခန်ဵဖွဲ့ 



ြခင်ဵအတွက် မှန်၊ အလူမီနီယမ်ကဲသ့ုိဴ ေရစုိခဳသည် ဴပစ္စည်ဵမျာဵကိုလည်ဵ အသဳုဵြပုနုိင်သည်။ 
၆။(ဆ)  ကမ်ဵြပင်သည် သန့်ရှင်ဵရလယ်ွကူပပီဵ ေရေကာင်ဵမနွ်စွာစီဵဆင်ဵသွာဵနိုင်ရန် မျက်နှာြပင်ညီညာ၍ 

ဆင်ေြခေလျှောြဖစ်ေနရမည်။ ေ ကြပာဵကပ်ြခင်ဵ၊ Epoxy Resin ေဆဵသုတ်ြခင်ဵ စသည်တို့ 
ြပုလုပ်နိင်ုသည်။ လုိအပ်ပါက ေရေြမာင်ဵေဖာက်ထာဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ ေြမာင်ဵအဖဳုဵ တပ်ဆင်ထာဵ 
ရမည်။ 

၆။(ဇ) ဒုတိယအဝတ်လဲခန်ဵ မှတဆင်ဴ ဝင်ေရာက်ရမည်အဴခန်ဵမျာဵတွင် အတွင်ဵအြပင်နှစ်ဖက်ဖွင်ဴနိုင်ပပီဵ 
အလုိေလျာက်ြပန်ပိတ်ေသာ ဆင်နာဵရွက်တဳခါဵမျာဵကုိသာ တပ်ဆင်အသဳုဵြပုရမည်။ ေရေငွ့ 
မစုပ်နိငု်ေသာ၊ မျက်နှာြပင်ေချာေမွ့ေသာ၊ လွယ်ကူစာွသန့်ရှင်ဵနိုင်ေသာ တဳခါဵရွက်ြဖစ်ရမည်။ 
တဳခါဵလက်ကိုင်မျာဵ တပ်ဆင်မထာဵရ။ 

၆။(ဈ) မလုိအပ်ဘဲ ြပတင်ဵေပါက်မျာဵ တပ်ဆင်ြခင်ဵမြပုရ။ အလင်ဵေရာင်ရရိှနိုင်ရန် တပ်ဆင်လိုပါက 
မှန်ြပတင်ဵေပါက်မျာဵ တပ်ဆင်နုိင်ေသာ်လည်ဵ အဖငွ်ဴအပိတ်ြပုလုပ်နိငု်ြခင်ဵမရှေိစရ။ သဳဗန်ဵမျာဵ၊ 
ခန်ဵဆီဵမျာဵ စသည်တ့ုိကုိ ြပတင်ဵေပါက်အတွင်ဵဘက်တွင် တပ်ဆင်ြခင်ဵမြပုရ။ 

၆။(ည) ေသာက်ေရသန့်ဘူဵထုတ်လုပ်သည်ဴအခန်ဵမျာဵတွင် ဘူဵမျာဵအထတ်ုအသွင်ဵ ြပုလုပ်ရန်အတွက် 
သီဵသန့်အေပါက်မျာဵပါရှိရမည်။ အလဳုပိတ်မဟုတ်ေသာ ြပင်ပဧရိယာနှင်ဴ အလဳုပိတ်အခန်ဵ ကာဵရိှ 
ဘူဵဝင်ေပါက်၊ ထွက်ေပါက်မျာဵတွင် ပလတ်စတစ်ရွက်ထပ်လိုက်ကာ အထူမျာဵတပ်ဆင်ထာဵ 
ရမည်။ ၎င်ဵအေပါက်မျာဵအသုဳဵမြပုချနိ်တွင် ပိတ်ထာဵနိုင်ရန် တဳခါဵရွက်မျာဵလည်ဵပါရှိရမည်။ 
အလဳုပိတ်အခန်ဵ တစ်ခန်ဵ နှင်ဴတစ်ခန်ဵ ကာဵရိှ ဘူဵဝင်ေပါက်၊ ထွက်ေပါက်မျာဵတွင် ရွက်ထပ် 
လုိကက်ာ တပ်ဆင်ရန်မလုိပါ။ 
 

၇။ ေရအရင်ဵအြမစ်၊ ေရသွယ်တန်ဵသိုေလှာင်ြခင်ဵနှငဴ် အသဳုဵြပုြခင်ဵ 
၇။(က) ေရအရင်ဵအြမစ် 
 ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖဲွ့အစည်ဵမခှျမှတ်ထာဵေသာ ေသာက်သဳုဵေရအဆငဴ်ရိှသည်ဴ ေရအရင်ဵအြမစ် 

မှသာ ထုတ်လုပ်ရမည်။ ြမစေ်ရ၊ ေချာင်ဵေရ၊ ကန်ေရ စသည်တို့နှငဴ် အညစ်အေ ကဵမျာဵ 
ေရာေနှာေနသညဴ်ေရမြဖစ်ေစရ။ ေြမေအာက်ေရကုိ အသဳုဵြပုပါက အဝီစိတွင်ဵ၏ပတ်ပတ်လည်  
အနည်ဵဆဳုဵေပ(၅၀)အတွင်ဵ မိလ္လာကျင်ဵ မရှိေစရ။ 

၇။(ခ) ေရသွယ်တန်ဵြခင်ဵ 
 ေသာက်ေရသန့်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်သာ သီဵသန့်သွယ်တန်ဵထာဵသညဴ် ေရပုိကလုိ်င်ဵြဖစ်ရမည်။ 

အြခာဵေနရာတွင်အသဳုဵြပုရန် ခဲွေဝသွယ်တန်ဵြခင်ဵမြပုရ။ ေရပုိက်အာဵေြမြပင်အထက် အနည်ဵဆဳုဵ 
(၁)ေပအကွာမှ သွယ်တန်ဵရမည်။ ေြမြပင်နှငဴ်ကပ်၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေြမေအာက်တွင် ြမှု ပ်၍ 
ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ သွယ်တန်ဵြခင်ဵမြပုရ။ ေြမေအာက်မှ မြဖစမ်ေန သွယ်တန်ဵရန်လုိအပ်ပါက 
ကွန်ကရစ်၊ ပလက်စတစ်၊ အစရှိသညဴ် တာရှည်ခ၊ဳ ခိင်ုခဳဴ၍ ေရလဳုေသာပစ္စည်ဵတ့ုိြဖင်ဴ ြပုလုပ်ထာဵ 
ေသာ ပုိကေ်ခါင်ဵအတွင်ဵမတှဆင်ဴသာ ေရပုိကအ်ာဵ ြဖတ်သန်ဵ သွာဵေစရမည်။ 

၇။(ဂ) ေရသုိေလှာင်ကန် 
 ေရ ကမ်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) အဆင်ဴတစ်ခအုထိ သန့်စင်ထာဵေသာေရမျာဵ သုိေလာှင်မည်ဴကန်မှာ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်မျာဵနှင်ဴ ကုိကည်ီမှုရှိရမည် - 
၇။(ဂ)(၁) စတီဵကဲဴသ့ုိေသာ သဳေချဵမတက်နိင်ုသည်ဴပစ္စည်ဵြဖင်ဴြပုလုပ်ထာဵရမည်။ 
၇။(ဂ)(၂) အဖုဳဵပါရှိရမည်။ အလဳုပိတ်ြဖစ်ရမည်။ 
၇။(ဂ)(၃) လွယ်ကူစာွ ေဆဵေ ကာနိုင်ရမည်။ 
၇။(ဂ)(၄) ေရ ကမ်ဵသုိေလှာင်ရန်အတွကကုိ်မူ Fiberglass (သ့ုိမဟုတ်) အုတ်ကန်အသဳုဵြပုနိုင်ေသာ်လည်ဵ 

သန့်ရှင်ဵရလယ်ွကူေအာင် စီမဳထာဵရှိရမည်။ အုတ်ကန်အသဳုဵြပုပါကကန်အတွင်ဵ ေ ကြပာဵကပ ်



ထာဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ လဳုခခုဳေအာင်ဖုဳဵ အုပ်ထာဵရမည်။ 
၇။(ဃ) ေရအသဳုဵြပုြခင်ဵ 
၇။(ဃ)(၁) ဘူဵခွ ဳ ပထမအ ကမ်ဵေဆဵရာတွင် ေသာက်ေရသန့်ထုတ်လုပ်မည်ဴေရအရင်ဵအြမစ်မှ တုိကရ်ိုက ်

သွယ်တန်ဵထာဵေသာေရ (သန့်စင်ြခင်ဵမြပုလုပ်ရေသဵေသာေရ ကမ်ဵ) အာဵအသဳုဵြပုနုိင်သည်။ 
၇။(ဃ)(၂) ဘူဵခွ ဳ ဒုတိယအ ကမ်ဵေဆဵရာတွင် အန္တရာယ်ြဖစ်ေစနုိင်ေသာ ရူပ၊ ဓာတု ပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ် အဏု 

ဇီဝပုိဵမွှာဵမျာဵအာဵ ဖယ်ရှာဵရန်အတွက် နည်ဵဆုဳဵနည်ဵလမ်ဵတစ်ခစုီြဖငဴ် သန့်စင်ထာဵေသာေရ 
(ဥပမာ - Sand filter ၊ Carbon filter ၊ Resin filter နှငဴ် UV ြဖတ်ထာဵေသာေရ) 
အာဵအသဳုဵြပုရမည်။ 

၇။(ဃ)(၃) ဘူဵအေချာေဆဵရာတွင် ဘူဵသွင်ဵေရာင်ဵချရန်အတွက် အသဳုဵြပုေသာေရသန့်စင်စနစ်မျာဵအာဵလဳုဵ 
ြဖငဴ်သန့်စင်ထာဵသညဴ်ေရ (ဘူဵသွင်ဵေရာင်ဵချမညဴ်ေရ၏ အရည်အေသွဵနှငဴ်သန့်စင်မှုအတုိင်ဵြဖစ် 
သည်ဴေရ) အာဵအသဳုဵြပုရမည်။ 
 

၈။ ေရသန့်စင်ြခင်ဵနှငဴ် ေရသန့်စင်စက်မျာဵ 
၈။(က) ေရသန့်စင်ြခင်ဵအတွက် ေရအရင်ဵအြမစ်၏ အရည်အေသွဵနှငဴ်သန့်စင်မှုအေပါ်မူတည်၍ အစာဵ 

အေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ဘူဵသွင်ဵေရာင်ဵချေသာ ေသာက်ေရသန့်မျာဵအတွက် 
ချမှတ်ထာဵသည်ဴ ရူပ၊ ဓာတုနှငဴ် အဏုဇီဝသတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်ကိုက်ညီမှုရှိေစရန် လုိအပ်ေသာ 
ေရသန့်စင်စက်မျာဵကုိအသဳုဵြပုရမည်။ 

၈။(ခ) စက်မှုလုပ်ငန်ဵသဳုဵအဆငဴ်ရှိေသာ စက်မျာဵြဖစ်ရမည်။ 
၈။(ဂ) ထုတ်လုပ်မည်ဴပမာဏနှင်ဴသင်ဴေလျာ်ေသာ စက်မျာဵြဖစ်ရမည်။ 

 
၉။ ေသာက်ေရသန့်ထညဴ်သွင်ဵမညဴ်ဘူဵခွဳ 
၉။(က) အစာဵအေသာက်ထည်ဴသွင်ဵအသဳုဵြပုလျှေင် အစာဵေသာက်အတွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵထိခိုက်နိုင်ေသာ 

ဓာတ်မျာဵ ေရာေနှာပါဝင်သွာဵနိုင်ြခင်ဵမရိှနိုင်သည်ဴ ပစ္စည်ဵြဖင်ဴြပုလုပ်ထာဵေသာ ဘူဵခွဳြဖစ်ရမည်။ 
၉။(ခ) တစ်ခါသဳုဵဘူဵခွဳမျာဵအာဵ ြပန်လည်အသဳုဵြပုြခင်ဵ (လုဳဵ ဝ) မြပုလုပ်ရ။ 
၉။(ဂ) ြပနလ်ည်အသဳုဵြပုနိုင်ေသာဘူဵခွဳအမျ ို ဵအစာဵြဖစ်ပါက လဳုေလာက်ေအာင် ေဆဵေ ကာသန့်စင်ပပီဵမှ 

သာထပ်မဳအသဳုဵြပုရမည်။ ေဆဵေ ကာသန့်စင်ရန်ခက်ခသဲည်ဴ အညစ်အေ ကဵမျာဵ ေပကျေဳနပါက 
ြပနလ်ည်အသဳုဵမြပုရ။ 
 

၁၀။ ဝနထ်မ်ဵမျာဵ 

၁၀။(က) ကျန်ဵမာေရဵအေြခအေန 
 ေရမှတဆငဴ်ကူဵစက်နုိင်ေသာ ေရာဂါခဳစာဵေနရသူ (သ့ုိမဟုတ်) ေရာဂါပုိဵသယ်ေဆာင်ထာဵသူမြဖစ် 

ေစရ။ ေသာက်ေရသန့်ထုတ်လုပ်သည်ဴလုပ်ငန်ဵခွင်တွင် ဝန်ထမ်ဵအြဖစ်မခန့်မီနှင်ဴ  ဝန်ထမ်ဵအြဖစ် 
လုပ်ေဆာင်ေနချနိ်အတွင်ဵ အနည်ဵဆဳုဵ (၆)လ တစ်ကကိမ် အစုိဵရေဆဵရဳု၊ ေဆဵခန်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) 
ကျန်ဵမာေရဵဌာန၌ အစာဵအေသာက်ကုိင်တွယ်သညဴ်ေနရာတွင် လုပ်ကုိင်ခွငဴ်ြပုနုိင်ရန်လုိအပ်ေသာ 
ကျန်ဵမာမှု ရှိ/ မရှိ (Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, Chest X-ray, General Health 
Condition) စစ်ေဆဵရမည်။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအေြခအေနမျာဵြဖစ်ပွာဵပါက ကျန်ဵမာဵေရဵေစာငဴ် 
ေရှာက်မှုရယူနိငု်ရန်နှင်ဴ လုိအပ်ပါက ေသာက်ေရသန့်ဘူဵထုတ်လုပ်သညဴ် လုပ်ငန်ဵခွင်မှေရှာင် 
ကျဉ်ေနနိုင်ရန် ကကီဵ ကပသူ်ထဳ သတင်ဵပို့ရမည် - 

၁၀။(က)(၁) အသာဵဝါြခင်ဵ၊ 
၁၀။(က)(၂) ဝမ်ဵေလျာဝမ်ဵပျက်ြခင်ဵ၊ 



၁၀။(က)(၃) ပျ ို ့အန်ြခင်ဵ၊ 
၁၀။(က)(၄) ကိုယ်ပူြခင်ဵ၊ 
၁၀။(က)(၅) လည်ေချာင်ဵနာ၍ ကိုယ်ပူြခင်ဵ၊ 
၁၀။(က)(၆) ြပည်တည်ေနေသာအနာ (သ့ုိမဟုတ်) ဒဏ်ရာရှြိခင်ဵ၊ 
၁၀။(က)(၇) မျက်စိ၊ နာဵ၊ နှာေခါင်ဵမျာဵမှ ြပည် (သ့ုိမဟုတ်) အရည်မျာဵယုိေနြခင်ဵ။ 
၁၀။(ခ) တစ်ကိယ်ုရည်သန့်ရှင်ဵမှု 
၁၀။(ခ)(၁) တစ်ကိယ်ုေရသန့်ရှင်ဵမှုအပမေဲကာင်ဵမနွ်ေနေစရန် ဂရုြပုေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
၁၀။(ခ)(၂) ေသာက်ေရသန့်ဘူဵထုတ်လုပ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ 

တစ်ကိယ်ုရည်အကာအကွယ်သဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵဝတ်ဆင်ပပီဵမှသာ ဝင်ေရာက်လုပ်ကိင်ုရမည်။ 
၁၀။(ခ)(၃) လုပ်ငန်ဵခွင်မဝင်မီနှငဴ် အိမ်သာအသဳုဵြပုပပီဵတုိင်ဵ လက်ကုိဆပ်ြပာြဖငဴ်စင် ကယ်ေအာင် ေဆဵေ ကာ 

သန့်စင်ရမည်။ 
၁၀။(ဂ) အေလဴအထ 
 ေသာက်ေရသန့်ဘူဵထုတ်လုပ်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ၌ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်မျာဵအတုိင်ဵ 

လုိကန်ာေဆာင်ရွက်ရမည် - 
၁၀။(ဂ)(၁) လက်ဝတ်ရတနာမျာဵ၊ နာရီမျာဵ စသည်တို့ ဝတ်ဆင်သာွဵြခင်ဵမြပုရ။ 
၁၀။(ဂ)(၂) တစ်ကိယ်ုရည်သဳုဵ လျှေပ်စစပ်စ္စည်ဵမျာဵ၊ ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စည်ဵမျာဵ စသည်တ့ုိ ယူေဆာင်သွာဵြခင်ဵ 

မြပုရ။ 
၁၀။(ဂ)(၃) အစာဵအစာနှင်ဴ အေဖျာ်ယမကာမျာဵ စာဵသုဳဵြခင်ဵ၊ ေသာက်သဳုဵြခင်ဵမြပုလုပ်ရ။ 
၁၀။(ဂ)(၄) ေဆဵလိပ်ေသာက်ြခင်ဵ၊ ကွမ်ဵစာဵြခင်ဵနှငဴ် တဳေတွဵေထွဵြခင်ဵမျာဵ မြပုလုပ်ရ။ 
၁၀။(ဂ)(၅) တဳခါဵမျာဵကိ ုလက်ြဖငဴ်ကိုင်မဖွင်ဴရ။ ပခုဳဵ ြဖငဴ်တွန်ဵဖွငဴ်ပပီဵ ဝင်ရမည်။ 
၁၀။(ဂ)(၆) ေဆဵေ ကာသန့်စင်ပပီဵသည်ဴ ဘူဵခွဳနှုတ်ခမ်ဵဝနငဴ်ှ အဖုဳဵအတွင်ဵအာဵ လက်ြဖငဴ်မထိရ၊ မကိုင်ရ။ 
၁၀။(ဂ)(၇) လက်(လက်အိတ်)မှေရမျာဵ ေသာက်ေရသန့်ဘူဵအတွင်ဵသ့ုိ ကျေရာက်ြခင်ဵမရိှေအာင် သတိြပု 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
၁၀။(ဃ) လုပ်ငန်ဵကျွမ်ဵကျင်မှု 
၁၀။(ဃ)(၁) ေသာက်ေရသန့်ထုတ်လုပ်သည်ဴလုပ်ငန်ဵခွင်တွင် လုပ်ကိငု်မညဴ်ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ သက်ဆုိင်ရာ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ကျွင်ဵကျင်စွာေဆာင်ရွက်နိငု်ရန် သင် ကာဵြပသထာဵရမည်။ 
၁၀။(ဃ)(၂) လုပ်ငန်ဵကျွမ်ဵကျင်ေသာဝနထ်မ်ဵမျာဵကုိသာ လုပ်ကိုင်ခွင်ဴြပုရမည်။ 
၁၀။(ဃ)(၃) စက်ရဳုကကီဵ ကပ်သူသည် ေသာက်ေရသန့်ထုတ်လုပ်သည်ဴလုပ်ငန်ဵစဉ်အာဵ ေကာင်ဵမနွ်စွာသိရှိသူ၊ 

ေရသန့်စင်စက်မျာဵ၏အေြခခဳသေဘာတရာဵမျာဵအာဵ နာဵလည်သူ၊ ေကာင်ဵမန်ွေသာထုတ်လုပ်မှု 
ကျငဴ်စဉ်နှငဴ်ညီညွတ်မှုရှိေစရန် စီမဳခန့် ခွနဲိုင်သူြဖစ်ရမည်။ 
 

၁၁။ ေသာက်ေရသန့်ဘူဵထုတ်လုပ်သည်ဴလုပင်န်ဵစဉ် 
၁၁။(က) လုပ်ငန်ဵခင်ွအတွင်ဵဝင်ေရာက်ရန်ြပင်ဆင်ြခင်ဵ 

၁၁။(က)(၁) ပထမအဝတ်လဲခန်ဵ တွင် စက်ရုဳဝတ်စုလဲဳဝတ်၍ ြပင်ပမှဝတ်ဆင်လာေသာ အဝတ်အစာဵမျာဵ၊ 
လက်ဝတ်ရတနာမျာဵ၊ တစ်ကုိယ်ရည်သဳုဵလျှေပ်စစ်ပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵပစ္စည်ဵမျာဵ စသည် 
တ့ုိကုိ စနစ်တကျ သိမ်ဵစည်ဵထာဵခဴဲရမည်။ ြပင်ပသ့ုိ ြပနလ်ည်ထွက်ခွာပါက အဝတ်အစာဵ 
ြပနလဲ်၍ စက်ရုဝဳတ်စုအဳာဵ စနစ်တကျ ြပန်လည်ထာဵရှိခဴဲရမည်။ 

၁၁။(က)(၂) ဒုတိယအဝတ်လဲခန်ဵ တွင် ဦဵစွာ ေခါင်ဵေဆာင်ဵ၊ နှာေခါင်ဵစည်ဵ၊ ရင်ကာနှငဴ် လည်ရှည်ဖိနပ်မျာဵ 
ကိုစနစ်တကျ ဝတ်ဆင်ရမည်။ ထ့ုိေနာက် လက်ကိုဆပ်ြပာြဖင်ဴ စင် ကယ်ေအာင်ေဆဵေ ကာ၍ 
ေရေြခာက်ေအာင်ြပုလုပ်ပပီဵ ရာဘာလက်အိတ်စွပ်ရမည်။ ေဆဵေ ကာပပီဵေသာလက်ြဖငဴ် လက်အိတ် 



စွပ်ြခင်ဵမအှပ မည်သည်ဴအရာကိုမှ ထိေတွ့ကိုင်တွယ်ြခင်ဵမြပုရ။ လက်အိတ် စွပ်ပပီဵေနာက် 
သက်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမှအပ မည်သညဴ်အရာကုိမှ ထိေတွ့ကိုင်တွယ် 
ြခင်ဵမြပုရ။ ကလုိရင်ဵခတ်ေြခေဆဵကန်ကုိြဖတ်ပပီဵမသှာ ေနာက်တစ်ခန်ဵ သို့ ကူဵရမည်။ ြပင်ပသ့ုိ 
ြပနလ်ည်ထွက်ခွာေသာအခါတွင် တစ်ကုိယ်ရည်အကာအကွယ်သဳုဵ ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ ြပန်လည် 
အသဳုဵြပုနုိင်ပါက စနစ်တကျြပန်လည်ထာဵရိှြခင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) တစ်ခါသဳုဵြဖစ်ပါက စနစ်တကျ 
စွန့် ပစ်ြခင်ဵ ြပုလုပ်ရမည်။ 

၁၁။(ခ) ဘူဵခဳွမျာဵအာဵေဆဵေကကာသန့်စင်ြခင်ဵ 
 ဘူခွဳမျာဵကို သငဴ်ေလျာ်ေသာ ရူပ၊ ဓာတုနည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖငဴ် ေဆဵေ ကာသန့်စင်နိငု်သည်။ သ့ုိေသာ် 

ဘူဵခွဳတွင် စာဵသုဳဵသူကိ ု အန္တရာယ်ြဖစ်ေစနုိင်ေသာ ဓာတ်သတ္တိမျာဵ ကျန်ရိှေနခဲဴြခင်ဵ မရှိေစရ။ 
ဘူဵခွဳမျာဵေဆဵေ ကာသန့်စင်ြခင်ဵကို သင်ဴေလျာ်ေသာအြမငဴ်တစ်ခတွုင် စီစဉ်ထာဵရှိ၍ ေဆာင်ရွက် 
ရမည်။ အစဉ်မြပတ်စီဵဆင်ဵ/ စီဵကျေနေသာေရြဖငဴ်သာ ေဆဵေ ကာရမည်။ ေဆဵေ ကာထာဵေသာ 
ေရမျာဵကုိ ြပနလ်ည်အသဳုဵမြပုရ။ ဘူဵခွဳမျာဵနှငဴ်အဖဳုဵမျာဵကို ေဆဵေ ကာပပီဵသညဴ်ေရြဖင်ဴ ြပန်လည် 
မထိေတွ့ေအာင် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ေရဇလဳု၊ ေရကန်စသညဴ် ေရေသတွင်နှစ်၍ မေဆဵရ။ 
ဝနထ်မ်ဵမျာဵကုိသာအသဳုဵြပု၍ ေဆာင်ရွက်မည်ဴလုပ်ငန်ဵစဉမ်ျာဵအတွက် ေအာက်ပါအတုိင်ဵလုိက် 
နာေဆာင်ရွက်ရမည် - 

၁၁။(ခ)(၁) ဘူဵခွ ဳ ပထမအ ကမ်ဵေဆဵခန်ဵသ့ုိ အခန်ဵဖွဲ့စည်ထာဵြခင်ဵ စက်ရုဝဳတ်စဳု၊ ရာဘာလက်အိတ်နှင်ဴ 
လည်ရှညဖိ်နပ်မျာဵ ဝတ်ဆင်ပပီဵမသှာ  ပမာဏဘူဵခွဳအ ကမ်ဵေဆဵြခင်ဵအာဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
ဘရပ်(ရ်ှ)ကဴဲသ့ုိေသာ သန့်ရှင်ဵေရဵသဳုဵကိရိယာမျာဵ အသဳုဵြပုနိုင်သည်။ လုိအပ်အပါက ဆပ်ြပာ၊ 
ကလုိရင်ဵကဲဴသ့ုိကုိေသာ အညစ်အေ ကဵသန့်စင်ြခင်ဵ၊ ပုိဵမွှာဵသန့် စင်ြခင်ဵြပုလုပ်နိငု်သည် ဴ ပစ္စည်ဵ 
မျာဵ အသဳုဵြပု၍ေဆဵေ ကာနုိင်ေသာ်လည်ဵ ဘူဵခဳွတွင် ၎င်ဵဓာတ်ပစ္စည်ဵမျာဵ  ကင်ဵကျန်ေနခဴဲြခင်ဵ 
မရှိေအာင် ေသချာစွာေဆာင်ရွက် ရမည်။ ဘူဵခွဳအြပင်ပုိင်ဵကိုသာ ေဆဵေ ကာသန့်စင်ရန် လုိအပ် 
ေသာအေြခအေနြဖစ်ပါက ဘူဵခဳွအတွင်ဵသ့ုိ အညစ်အေ ကဵနှငဴ်ဓာတ်ပစ္စည်ဵမျာဵ ဝင်ေရာက်နုိင်ြခင်ဵ 
မရှိေစရန် ဘူဵခွဳအာဵအဖဳုဵ ပိတ်လျက်အေနအထာဵြဖငဴ် ေဆဵေ ကာရမည်။ ေကာင်ဵမွန်စာွထုတ်ပုိဵ 
သုိေလာှင်ထာဵေသာ ဘူဵခွဳနှင်ဴအဖုဳဵအသစ်မျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ချက်ချင်ဵထုတ်လုပ်ထာဵေသာ ဘူဵခွဳ 
နှငဴ်အဖဳုဵမျာဵြဖစ်ပါက ပထမဘူဵခွဳအ ကမ်ဵေဆဵြခင်ဵအဆင်ဴအာဵ ချန်လှပ်နိင်ုသည်။ 

၁၁။(ခ)(၂) ဘူဵခွ ဳ ဒုတိယအ ကမ်ဵေဆဵခန်ဵတွင် ဘရပ်(ရ်ှ)၊ ဆပ်ြပာ၊ ကလုိရင်ဵ စသညဴ်တို့ကိ ု အသဳုဵြပု 
ေဆဵေ ကာြခင်ဵ မြပုရ။ ဘူဵခွဳအတွင်ဵအြပင်နှင်ဴ အဖဳုဵမျာဵအာဵ သတ်မှတ်ထာဵေသာေရြဖင်ဴ စနစ် 
တကျေဆဵေ ကာရမည်။ ဘဳုပုိင်ေခါင်ဵပါေသာ ဘူဵခွဳ၏အတွင်ဵအာဵ ေဆဵရာတွင် ဘဳုပုိင်ေခါင်ဵအာဵ 
ဖွင်ဴလျက်အေနအထာဵြဖငဴ် ေဆဵေ ကာရမည်ြဖစ်ပပီဵ ဘဳုပုိင်ေခါင်ဵမေှရစီဵကျသညဴ်အခါမှသာ ပိတ် 
ရမည်။ 

၁၁။(ခ)(၃) ဘူဵအေချာေဆဵခန်ဵတွင် ထိေရာက်ေသာေရြပင်ဵအာဵြဖငဴ် ဘူဵခဳွအတွင်ဵကုိန့ဳှစပ်ေအာင် ေဆဵေ ကာ 
နိုင်သညဴ် ပစ္စည်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) စက်အာဵအသဳုဵြပု၍ အနည်ဵဆဳုဵတစ်မိနစ် ကာေအာင်  ေဆဵေ ကာ 
သန့်စင်ရမည်။ ထ့ုိေနာက် ဘူဵခွဳနှငဴ်အဖုဳဵမျာဵအာဵ ေရစစ်စင်ေပါ်တွင်ေမှာက်၍ ေရစစ်ထာဵရမည်။ 

 (အလုိေလျှောက်စက်မျာဵအသဳုဵြပုလျှေင်လည်ဵ ဝန်ထမ်ဵမျာဵကုိသာ အသဳုဵြပုေဆာင်ရွက်သကဴဲသ့ုိပင် 
တူညီေသာ လုပ်ေဆာင်ချက်အဆငဴ်မျာဵပါဝင်ေစရန်၊ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်ကိုက်ညီေစရန် စီစဉ် 
ေဆာင်ရွက်ရမည်။) 

၁၁။(ဂ) ဘူဵအတွင်ဵ ေသာက်ေရသန့်ြဖည်ဴြခင်ဵ 
၁၁။(ဂ)(၁) ဘူဵအတွင်ဵ သတ်မှတ်ပမာဏ ြပည်ဴမီသည်အထိေရြဖညဴ်ပုိကေ်ခါင်ဵမသှာ ေရြဖညဴ်သွင်ဵရမည်။ 
၁၁။(ဂ)(၂) ဘဳုပုိင်ေခါင်ဵပါေသာ ဘူဵခွဳအမျ ို ဵအစာဵြဖစ်ပါက ဘဳုပုိင်ေခါင်ဵဖွင်ဴလျက်အေနအထာဵြဖငဴ် ေရြဖညဴ် 

ရမည်။ ဘဳုပုိင်ေခါင်ဵမ ှေရစီဵကျသည်ဴအခါမှသာ ပိတ်ရမည်။ 



၁၁။(ဂ)(၃) ေသာက်ေရသန့်ြဖည်ဴပပီဵပါက ချက်ချင်ဵအဖုဳဵပတ်ိရမည်။ 
၁၁။(ဃ) Cap/ Tap Seal ပိတ်ြခင်ဵ၊ ရက်စွအဲမတ်ှအသာဵကပ်ြခင်ဵနှင်ဴ တဳဆိပ်ကပ်ြခင်ဵ 
 ထုတ်ကုနအ်ရည်အေသွဵအာမခဳနိုင်ရန်အတွက် လုိအပ်ပါက Cap/ Tap Seal ပိတ်ြခင်ဵ၊ ရက်စွ ဲ

အမတ်ှအသာဵမျာဵကပ်ြခင်ဵနှင်ဴ တဳဆိပ်ကပ်ြခင်ဵမျာဵအာဵ ဝနထ်မ်ဵမျာဵြဖငဴ်သာ ေဆာင်ရွက်မည် 
ဆုိပါက စက်ရဳုဝတ်စု၊ဳ ေခါင်ဵေဆာင်ဵ၊ နှာေခါင်ဵစည်ဵနှငဴ် ရာဘာလက်အိတ်မျာဵ ဝတ်ဆင်ပပီဵမသှာ 
ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၁။(င) ချ ို ့ယွင်ဵချက် ရိှ/မရိှစစေ်ဆဵြခင်ဵ 
 ေသာက်ေရသန့်ဘူဵမျာဵအတွင်ဵ အနည်၊ အဖက် စသည်တ့ုိပါဝင်သွာဵြခင်ဵ ရှိ/ မရှိ၊ အမှတ်တဳဆိပ် 

တွင်ေဖာ်ြပထာဵေသာ ပမာဏအတုိင်ဵ ြပညဴ်မီြခင်ဵ ရိှ/ မရှိ၊ အဖုဳဵနှင်ဴ Cap/ Tap Seal မျာဵမှာ 
လဳုခခုဳမှု ရိှ/ မရှိ၊ ဘူဵမေှရယုိစမဴ်ိမှု ရိှ/မရှိ စသည်တ့ုိကုိ ေကာင်ဵမနွ်ေသာ အလင်ဵေရာင်ေအာက် 
(သ့ုိမဟုတ်) အလင်ဵေရာင်ကိ ုေနာက်ခထဳာဵ၍ စစ်ေဆဵရမည်။ 
 

၁၂။ အမှတ်တဆဳိပက်ပ်ြခင်ဵ 
 အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ချမှတ်ထာဵသညဴ် အသငဴ်ထုပ်ပုိဵေရာင်ဵချေသာ 

အစာဵအေသာက်မျာဵ အမတ်ှတဳဆိပ်ကပ်ြခင်ဵဆုိင်ရာလမ်ဵညွှန်ချက်အတုိင်ဵ လုိကန်ာေဆာင်ရွက် 
ရမည်။ 
 

၁၃။ သယ်ယူပ့ုိေဆာင်ြခင်ဵ 
 ေသာက်ေရသန့်ဘူဵသယ်ယူပ့ုိေဆာင်ရန် အသဳုဵြပုမညဴ်ယာဉသ်ည် ၎င်ဵအတွက်သာ သီဵသန့် 

အသဳုဵြပုေသာယာဉ်ြဖစ်ရမည်။ ဘူဵမျာဵအာဵ စနစ်တကျတင်၍ ပုိ့ေဆာင်နိငု်ရန် စီမဳထာဵေသာ 
ယာဉ်ြဖစ်ရမည်။ ေသာက်ေရသန့်ဘူဵမျာဵအာဵ သယ်ယူပ့ုိေဆာင်ရာတွင် ေအာက်ပါအတုိင်ဵလုိက် 
နာေဆာင်ရွက်ရမည် - 

၁၃။(က) ေနေရာင်ြခည်နှင်ဴ ေသာက်ေရသန့် ဘူဵမျာဵ တုိကရ်ိုက်ထိေတွ့မှုမရိှေစရန် အမိုဵအကာပါရှိေသာ 
ယာဉ်ြဖင်ဴသာ သယ်ယူပ့ုိေဆာင်ရမည်။  

၁၃။(ခ) ေသာက်ေရသန့်သယ်ယူပ့ုိေဆာင်ေသာယာဉ်တွင် ေသာက်ေရသန့်ဘူဵတင်ရန် စင်နှင်ဴ ေရသန့်ဘူဵ 
အတင်အချြပုလုပ်နိငု်ရန် လူေလျှောက်လမ်ဵပါရှိရမည်။  

၁၃။(ဂ) အညစ်အေ ကဵမျာဵ၊ တိရိစ္ဆာန်မျာဵနှငဴ် ထိစပ်မှုမရှိနိုင်ေအာင် စီမဳထာဵရှိရမည်။ 
 

၁၄။ ေရစွန့်ပစ်ြခင်ဵ 
 ဘူဵခွဳေဆဵေ ကာြခင်ဵနှင်ဴ ေရသန့်စင်သည်ဴလုပ်ငန်ဵစဉမှ် ထွက်ရှိလာေသာ ေရဆုိဵမျာဵအာဵ စွန့်ပစ် 

ြခင်ဵအတွက် သက်ဆုိင်ရာအဖဲွ့အစည်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) ဌာနမှချမတ်ှထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 
မျာဵအတုိင်ဵ လုိကန်ာေဆာင်ရွက်ရမည်။ စက်ရုဳပရဝဏ်နှငဴ် စက်ရုဳအတွင်ဵ၌ စွန့်ပစ်ေရမျာဵ 
အိုင်ေနြခင်ဵမရိှေစရ။ 
 

၁၅။ သန့်ရှင်ဵေရဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 
၁၅။(က) စက်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ စက်ရဳုအတွင်ဵနှင်ဴ စက်ရုပဳရဝဏ်အာဵ အပမသဲန့်ရှင်ဵေအာင် စီစဉ်ေဆာင်ရွက် 

ရမည်။ 
၁၅။(ခ) ေသာက်ေရသန့်ဘူဵထုတ်လုပ်သညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်တစ်ေလျှောက် ဘူဵခဳွနှငဴ်ထိေတွ့ေသာ မျက်နှာြပင်မျာ ၊ဵ 

ေရသုိေလာှင်ကန်မျာဵ၊ ဘူဵခွဳေရစစ်သညဴ်စင်မျာဵ၊ ေသာက်ေရသန့်ဘူဵထာဵသုိသည်ဴ စင်မျာဵနှင်ဴ 
သယ်ယူပ့ုိေဆာင်ရာတွင်အသဳုဵြပုေသာယာဉ်မျာဵအာဵ အထူဵဂရုြပု၍ သန့်ရှင်ေရဵြပုလုပ်ရမည်။ 



သန့်ရှင်ဵေရဵြပုလုပ်ရာတွင် ဆပ်ြပာ၊ ကလုိရင်ဵ စသည်တ့ုိကုိ အသဳုဵြပုနိုင်ေသာ်လည်ဵ ၎င်ဵပစ္စည်ဵ 
 ကင်ဵအကျန်မျာဵ ေသာက်ေရသန့် ဘူဵအတွင်ဵသို့ ေရာေနှာပါဝင်သွာဵနိုင်ြခင်ဵ မရှိေစရန် စီစဉ် 
ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၅။(ဂ) သန့်ရှင်ဵေရဵေဆာင်ရွက်သည်ဴ ေနရာ၊ စက်ပစ္စည်ဵကိရိယာ၊ အသဳုဵအေဆာင် စသည်တ့ုိနှငဴ် 
အသဳုဵြပုေသာနည်ဵလမ်ဵ၊ ေဆာင်ရွက်သည်ဴအချနိ်၊ ေဆာင်ရွက်သည်ဴသူ၊ အကကိမ်အေရအတွက်၊ 
စသည်တို့ကုိ မှတ်တမ်ဵထာဵရိှရမည်။ 

၁၅။(ဃ) သန့်ရှင်ဵေရဵသဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵကုိလည်ဵ သန့်ရှင်ဵမှုရိှေနေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
၁၅။(င) သန့်ရှင်ဵေရဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵအာဵ ထိေရာက်မှုရှိ/မရှိ ေစာင်ဴ ကညဴ်ကွပ်ကဲရမည်။ 

 
၁၆။ ပိုဵ မွှာဵထိန်ဵချုပန်ှိမ်နင်ဵြခင်ဵ 
၁၆။(က) စက်ရဳုပရဝဏ်အတွင်ဵ တိရိစ္ဆာန်မျာဵ ဝင်ေရာက်နိင်ုြခင်ဵမရှိေအာင် စီစဉ်ထာဵရမည်။ အိမ်ေမွဵ 

တိရိစ္ဆာန်မျာဵ ေမွဵြမူြခင်ဵမြပုရ။ 
၁၆။(ခ)  ကက်၊ ပုိဵမွှာဵ စသည်တ့ုိ ခိေုအာင်ဵနိုင်ြခင်ဵမရှေိအာင် စက်ရဳုပရဝဏ်နှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်အာဵ 

ရှင်ဵလင်ဵထာဵရမည်။ 
၁၆။(ဂ) စက်ရဳုပရဝဏ်အတွင်ဵနှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်ရိှ ေရေြမာင်ဵမျာဵအာဵ အဖဳုဵ ဖဳုဵထာဵရမည်။ 
၁၆။(ဃ) အခန်ဵမျာဵအတွင်ဵသ့ုိ  ကက်၊ ပုိဵမွှာဵစသညတ့ုိ် ဝင်ေရာက်နိငု်ြခင်ဵမရိှေစရန် စီမဳေဆာင်ရွက်ရမည် 

(ဥပမာ - အသဳုဵြပုပပီဵပါက တဳခါဵမျာဵကိ ုချက်ချင်ဵြပန်ပိတ်ြခင်ဵ၊ ေသာက်ေရသန့်ထုတ်လုပ်သညဴ် 
အခန်ဵမျာဵအတွင်ဵမ ှေရထွက်ေပါက်အာဵ ဇကာြဖငဴ်ပိတ်ထာဵြခင်ဵ စသည်ြဖငဴ်)။ 
 

၁၇။ အရညအ်ေသွဵထိန်ဵသိမ်ဵ ြခင်ဵ 
၁၇။(က) ေသာက်ေရသန့်ထုတ်လုပ်သည်ဴ ေရအရင်ဵအြမစ်၏ ဓာတုနှငဴ် အဏုဇီဝအရည်အေသွဵ စစ်ေဆဵ 

ြခင်ဵကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါအေြခအေနမျာဵတွင် ြပုလုပ်ရမည် -  
၁၇။(က)(၁) စက်ရဳုစတင်မလည်ပတ်မီ၊ 
၁၇။(က)(၂) စက်ရဳုလည်ပတ်စဉ် တစ်နှစတ်စ်ကကိမ်၊ 
၁၇။(က)(၃) လုိအပ်သည်ဴအခါ (ဥပမာ - ေရကကီဵေရလျှေပဳပီဵ  ေရြပန်ကျသည်ဴအခါ)၊ 
၁၇။(က)(၄) သက်ဆုိင်ရာမှ ညွှန် ကာဵေသာအခါ။ 
၁၇။(ခ) ေသာက်ေရသန့်၏ ဓာတုနှငဴ် အဏုဇီဝအရည်အေသွဵစစ်ေဆဵြခင်ဵကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေြခ 

အေနမျာဵတွင် ြပုလုပ်ရမည် - 
၁၇။(ခ)(၁) အစာဵအေသာက်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵေထာက်ခခဳျက်ရရိှရန် အစစ်ေဆဵခဳစဉ်၊ 
၁၇။(ခ)(၂) ထုတ်လုပ်သည်ဴကာလ တစ်ေလျှောက ်(၄)လ တစ်ကကိမ်၊ 
၁၇။(ခ)(၃) လုိအပသ်ည်ဴအခါ (ဥပမာ - ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵမှုြဖစ်ေပါ်သညဴ်အခါ)။ 
၁၇။(ဂ) ေသာက်ေရသန့်၏  pH ၊ Hardness နှင်ဴ Total dissolved solids (TDS) ပမာဏတုိင်ဵတာြခင်ဵ 

ကို ေန့စဉ်ြပုလုပ်ပပီဵ  မှတ်တမ်ဵထာဵရှိရမည်။ 
၁၇။(ဃ) ေရသန့်စင်စက်မျာဵသည် ၎င်ဵအသဳုဵြပုရသညဴ် ရည်ရွယ်ချက်အတုိင်ဵ ထိေရာက်မှုအြပညဴ်အဝ ရိှေန 

ေစရန်ပဳုမှန်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊ လုိအပ်ပါကြပုြပင်ြခင်ဵ၊ အသစ်လဲလှယ်ြခင်ဵနှငဴ် ဓာတ်သတ္တိြပန်လည် 
ြဖည်သွဴင်ဵြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
 

၁၈။ အေထာက်အပဳပဴစ္စည်ဵမျာဵ 
၁၈။(က) လက်ေဆဵရန်ေဘစင် 
 လက်ေဆဵရန်ေဘစင်တွင် ေရအလဳုအေလာက်စီစဉ်ထာဵရိှေပဵရမည်။ ေရဘဳုပုိင်ေခါင်ဵမှာ လက်ြဖငဴ် 



ကိုင်တွယ်ြခင်ဵမြပုဘဲ အသဳုဵြပုနိုင်ေစရန် ေြခြဖငဴ်နင်ဵ၍ (သ့ုိမဟုတ်) တေတာင်ြဖင်ဴ တွန်ဵ၍ 
ဖွင်ဴနိုင်၊ ပိတ်နိင်ုေသာ၊ (သ့ုိမဟုတ်) အလုိေလျာက် အဖငဴ်ွ၊ အပတ်ိစနစ်ပါေသာ အမျ ို ဵအစာဵ ြဖစ်ရ 
မည်။ ဆပ်ြပာနှငဴ် လက်အေြခာက်ခစဳက် (သ့ုိမဟုတ်) လက်သုတ်စရာ ထာဵရိှရမည်။ လက်သုတ် 
အသဳုဵြပုပါက တစ်ခါသဳုဵ (ဥပမာ - တစ်ရှူဵ) သာ အသဳုဵြပုရမည်ြဖစ်ပပီဵ ေြခနင်ဵပါ အမှိုက်ပဳုဵ 
ထာဵရှိရမည်။ လက်ေဆဵေဘစင်အနီဵ “လက်ေဆဵပါ” စာသာဵပါေသာ သတိေပဵဆုိင်ဵဘုတ်   
ကပ်ထာဵရမည်။ 

၁၈။(ခ) ဘူဵခဳွေဆဵရန်ဆပ်ြပာ 
 ဘူဵခဳွအာဵ ပဏာမအ ကမ်ဵေဆဵရာတွင် အသဳုဵြပုေသာဆပ်ြပာသည် အစာဵအေသာက်လုပ်ငန်ဵသဳုဵ 

အဆငဴ် ဆပ်ြပာအမျ ို ဵအစာဵြဖစ်ရမည်။ 
၁၈။(ဂ) စက်ရဳုဝတ်စုနှဳင်ဴ တစ်ကိယ်ုရည်အကာအကွယ်သဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵ 
 စက်ရဳုဝတ်စုနဳှငဴ် တစ်ကိယု်ရည်အကာအကွယ်သဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ သက်ဆုိင်ရာအဝတ်လဲခန်ဵ မျာဵ 

တွင်လဳုေလာက်စွာ စနစ်တကျထာဵရိှေပဵရမည်။ စက်ရုဳဝတ်စုနဳှင်ဴ ြပနလ်ည်အသဳုဵြပုနိုင်ေသာ 
တစ်ကိယ်ုရည် အကာအကွယ်သဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ လုိအပ်သလုိ ေဆဵေ ကာြခင်ဵ၊ ေလျှော်ဖွပ်ြခင်ဵ၊ 
ပုိဵသတ်ြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ပပီဵမသှာ ြပနလ်ည်အသဳုဵြပုရမည်။ တစ်ခါသဳုဵ တစ်ကိယ်ုရည်အကာ 
အကွယ်သဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ ြပန်လည်အသဳုဵြပုြခင်ဵ မြပုရ။ 

၁၈။(ဃ) ကလုိရင်ဵခပ်ေြခေဆဵကန် 
 ကလိုရင်ဵခပ်ေြခေဆဵကန်အာဵ ေရလွယ်ကူစွာ လဲလှယ်နိုင်ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ထာဵရမည်။ 

ကလိုရင်ဵခပ်ထာဵသည်ဴေရအာဵ ေန့စဉ်လဲလှယ်ရမည်။ 
၁၈။(င) ဘူဵခဳွနှငဴ် အဖုဳဵအာဵ ေရစစ်ရန်စင် 
 ေဆဵေ ကာသန့်စင်ပပီဵ ဘူဵခွဳမျာဵနှငဴ်အဖဳုဵမျာဵအာဵ ေရစစ်ထာဵရန်စင်မျာဵမှာ ဘူဵခဳွနှုတ်ခမ်ဵနှင်ဴ 

အဖုဳဵအတွင်ဵပိုင်ဵအာဵ စင်၏မျက်နှာြပင် (သ့ုိမဟုတ်) အြခာဵမျက်နှာြပင်မျာဵြဖငဴ်ထိေတွ့ေနြခင်ဵ 
မရှိေစရန်၊ အြခာဵဘူဵခွဳမျာဵနှင်ဴအဖဳုဵမျာဵမှ စီဵကျလာေသာ ေရမျာဵြဖငဴ်ထိေတွမှုမရှိေစရန်နှငဴ် ဘူဵခွဳ 
မျာဵနှငဴ်အဖဳုဵမျာဵမှေရမျာဵ ေအာက်သ့ုိ လွယ်ကူလျင်ြမန်စွာ စီဵဆင်ဵသွာဵနိုင်ရန် ြပုလုပ်ထာဵ 
ရမည်။ 

၁၈။(စ) ေသာက်ေရသန့်ဘူဵမျာဵ ထာဵသုိသည်ဴစင် 
 ေသာက်ေရသန့်ဘူဵမျာဵအာဵ ယာယီထာဵသိုြခင်ဵ၊ သုိေလာှင်ြခင်ဵနှင်ဴ သယ်ပ့ုိြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ရာ 

တွင် အသဳုဵြပုေသာစင်မျာဵမှာ စတီဵကဲဴသ့ုိေသာ ေရစိုခဳသည်ဴပစ္စည်ဵြဖစရ်မည်။ သစ်သာဵကဲဴသ့ုိ 
ေသာ ေရေငွ့စုနိငု်သည်ဴပစ္စည်ဵြဖငဴ်ြပုလုပ်ထာဵေသာ စင်အာဵအသဳုဵြပုလိပုါက ေရစုိခဳေသာေဆဵ 
သုတ်ထာဵရမည်။ စင်တွင် ေသာက်ေရသန့်ဘူဵမျာဵ စနစ်တကျထာဵနိုင်ရန် အဆငဴ်မျာဵပါရှိရမည်။ 
အဆငဴ်မပါရှိေသာ ကွပ်ပျစ်ေပါ်တွင် ေသာက်ေရသန့်ဘူဵမျာဵ အချင်ဵချင်ဵဆငဴ်၍ ထာဵသုိလုိပါက 
တစ်လွှာနှငဴ်တစ်လွှာ ကာဵတွင် ဘူဵအေလဵချန်ိအာဵခဳနုိင်ပပီဵ ေရစုိခဳေသာဘုတ်ြပာဵမျာဵအာဵ  ကာဵခဳ 
အြဖစ်ထာဵရှိရမည်။ 

၁၈။(ဆ) သန့်ရှင်ဵေရဵပစ္စည်ဵမျာဵ 
 သန့်ရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵထိေရာက်စွာ လုပ်ကိငု်နိုင်ေစရန်လုိအပ်ေသာ သန့်ရှင်ဵေရဵပစ္စည်ဵမျာဵ 

လဳုေလာက်စွာထာဵရှိရမည်။ သန့်ေရဵပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ သန့်ရှင်ဵေရဵေဆာင်ရွက်ချနိ်မှအပ ေသာက် 
ေရသန့်ဘူဵထုတ်လုပ်သည်ဴလုပ်ငန်ဵခွင်တွင် မရှိေစရ။ 
 

၁၉။ မှတ်တမ်ဵမျာဵ 
၁၉။(က) ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကစိ္စရပ်မျာဵအတွက် မှတ်တမ်ဵမျာဵ စနစ်တကျ ြပုစုထာဵရမည် - 
၁၉။(က)(၁) ေရသန့်စင်စက်မျာဵအာဵ ပဳုမှန်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵမျာဵ၊ 



၁၉။(က)(၂) စက် (သ့ုိမဟုတ်) စက်၏တစ်စိတ်တစ်ပုိင်ဵအာဵ ြပုြပင်ြခင်ဵ၊ လဲလှယ်ြခင်ဵနှင်ဴ ဓာတ်သတ္တိမျာဵ 
ြပနလ်ည်ြဖည်ဴသွင်ဵြခင်ဵ၊ 

၁၉။(က)(၃) ေရအရည်အေသွဵတုိင်ဵတာြခင်ဵမျာဵ၊ 
၁၉။(က)(၄) သန့်ရှင်ဵေရဵေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ၊ 
၁၉။(က)(၅) ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵချြခင်ဵမျာဵ။ 
၁၉။(ခ) သက်ဆုိင်ရမ ှ စစ်ေဆဵသညဴ်အခါ အေထာက်အထာဵြပသနိုင်ရန် မှတ်တမ်ဵမျာဵအာဵ ေကာင်ဵစွာ 

သိမ်ဵဆည်ဵထာဵရမည်။ 
၁၉။(ဂ) သက်ဆုိင်ရာ၏ခွင်ဴြပုချက်မရိှဘဲ (၂) နှစ်အတွင်ဵ မှတ်တမ်ဵမျာဵအာဵ ဖျက်ဆီဵြခင်ဵမြပုရ။ 
 


