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၁                                       ၁ 

၂                            ၁ 

၃                                            /          ၁ 

၄                                     ၂ 

၅                                                              ၂ 

၆                                                ၂ 

၆.၁ မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ်ေေ်စေးရန်အချက်အလက်များ ၂ 

၆.၂ မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ်ေေ်စေးရန် အချက်အလက်များအား  ၃ 

 စကာက်ယူခခင်း 

၆.၃ မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ်ေေ်စေးခခင်း   နှေေ်ဉ်စရးေွေဲ      ၅ 

၆.၄ မူရင်းမျိုးစေ့ထု  လုပ်သူ (သို)့ စထာက်ပံ့သူ၏ စနာက်စ ကာင်း    သတင်းအချက် ၆  

 အလက်များအား စခခရာခံနိုင်မှု 

၆.၅  မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ်ေေ်စေးစနေဉ်အတွေင်း မျိုးစေ့နမနူာများ ၆  

  ရရှိနိငု်ခခင်း/                                 

၆.၆ မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ်ေေ်စေးရန်အတွေက်မျိုးစေ့နမနူာများ ၇  

 စကာက်ယူပုံအေ        

၆.၆.၁ မျိုးစေ့နမနူာယူပု ံ         ၈ 

၆.၆.၂  မျိုးစေ့နမနူာများအားကုိင်တွေယ်ထိန်းသိမ်းခခင်း ၁၁ 

၆.၇   မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ်ေေ်စေးရန်အတွေက် ကွေင်းပိုင်းေိုင်ရာ ခပင်ေငခ်ခင်း ၁၁ 

၆.၇.၁  မျိုးသန်ေ့င်မှုေမ်းသပ်ေိုက်ပျိုးမည့်စနရာ ၁၂ 

၆.၇.၂  ေံ                      နမူနာ ၁၂ 

၆.၇.၃  သီးနှံေိုက်ပျိုးခခင်းနည်းလမ်းများ ၁၃ 

၆.၇.၄        ရန်နည်းလမ်းများ ၁၅ 

၆.၇.၅  ရရှိလာစသာအစခြေများအားတွေက်ချက်ခခင်းနှ   စကာက်ချက်ချခခင်း ၁၆ 

၇                                                                 ၁၆ 

၈                     ၁၆ 

၈.၁  မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ်ေေ်စေးခခင်းစပါ်မူတည်ပပီး ေုံးခြေတခ်ျက်ချခခင်း ၁၇ 

၈.၂  ခပေ်ဒဏ်ကဏ္ဍများ ၁၇ 

၉ ပူးတွေ ဲ  

၉.၁ ပူးတွေ၁ဲ၊                                                             ၁၈ 

၉.၂ ပူးတွေ၂ဲ၊ မျိုးစေ့နမူနာ       ပုံေ ံ ၁၉ 

၉.၃ ပူးတွေ၃ဲ၊                                                        ၂၀ 

၉.၄ ပူးတွေ၄ဲ၊  မျိုးစေ့နမနူာယူရန်အစခခခံအချက်အလက်များ ၂၁ 
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၄ မျိုးစေ့အရည်အစသွေးေမ်းသပ်ေေ်စေးခခင်း 

 မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ်ေေ်စေးခခင်းေိုသည်မှာ ထပ်မံေ   ပွေား ထုပလ်ုပ်ထားခခင်း 

မရှိ    ေီးပွေားခြေေ် မျိုးသန်မ့ျိုးစေ့များအား မျိုးသန်ေ့င်မှု အတည်ခပုရန်အတွေက် အသုံးခပုစသာ 

လုပင်န်းေဉ်တခုခြေေ်ပါသည်။ မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ်ေေ်စေးခခင်းလုပ်ငန်းသည် စတာင်သူ 

လက်ထဲတွေင် စရာင်းချထားပပီးစသာ၊ ေုိက်ပျိုးထားပပီးစသာ၊ ထပ်မံေ   ပွေား ထုပ်လုပ်ထားခခင်းမရိှစသာ 

ေီးပွေားခြေေ် မျိုးသ   မျိုးစေ့များနှ    ပတ်သက်ပပီး အစ ကာင်းအရာနှေ်ခုအတွေက် စခြေရှင်းစပးနုိင်ပါသည်။ 

 ၁) ေီးပွေားခြေေ် မျိုးသန်မ့ျိုးစေ့များသည် အညွှန်းောစပါ်တွေင် စြော်ခပထားစသာ အချက် 

များနှင့် ကိုက်ညီမှုရိှစသာ မျိုးစေ့အစထာကအ်ထားများရှိမှု၊ 

 ၂)  ေမ်းသပ်ေေ်စေးမ    မျိုးစေ့နမူနာသည် တရားဝင်ထု  ခပန်ထားစသာ မျိုးသန်ေ့င်မှု 

ေံချိန်ေံညွှန်းများနှ    ကိုက်ညီခခင်းရှိမှုေသ    အစ ကာင်းအရာနှေ်ချကအ်ား မျိုးစေ့ 

အရည်အစသွေး ေမ်းသပ်ေေ်စေးခခင်းလုပ်ငန်း စောင်ရွေက်ခခင်းအားခြေင့် သရိှိနုိင် 

ပါသည်။ 

 

၅  မျိုးစေ့အရည်အစသွေးေမ်းသပ်ေေ်စေးခခင်းလုပ်ငန်း စောင်ရွေက်ရန် စနရာစဒသ 

ခမန်မာနုိင်ငံေုိကပ်ျိုးစရး၊ စမွေးခမူစရးနှ   ေည်စခမာင်းဝန်ကကီးဌာန  ေုိက်ပျိုးစရးဦးေီးဌာန၊ 

မျိုးစေ့ဌာနခွေဲသည် ခမန်မာနုိင်ငံအတွေက် ဗဟိုမျိုးစေ့ေေ်စေးစရးဌာနအခြေေ် စနရာတ  ခု သတ်မှတ် 

စပးရန် အခွေ   အာဏာရှိစသာ ဌာနခွေဲခြေေ်ပါသည်။ 

 

၆ မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ်ေေ်စေးရန် နည်းလမ်းများ 

၆.၁ မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ်ေေ်စေးရန်အချက်အလက်များ 

                                                                                

                            မျိုးစေ့အသံုးခပုသူများ၏ တံု ့ခပန်မှုများနှ     ခခားမျိုးစေ့နှ    

ပတ်သက်စသာ သတင်းအချက်အလက် အရင်းအခမေ်များ    အသုံးခပုပပီးမျိုးစေ့အရည်အစသွေး 

ေမ်းသပ်ေေ်စေးရန် ခပင်ေင်လုပ်စောင်ပါမည်။ မျို းစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ်ေေ်စေးခခင်း 

    မျို းစေ့အသံုးခပုသူများ  အရည်အစသွေးည့ံြေျင်း    မျို းစေ့များနှင့်          တုိင် ကား 

ချက်များရိှ     ခမန်မာနုိင်ငံတွေင်                          စနစသာ စနရာများ  ေေ်စေးခခင်း 

လုပ်ငန်းများအား    င်ရွေက်သွေားမည် ခြေေ်ပါသည်။ 



 

  မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ်ေေ်စေးခခင်းလုပ်ငန်းအား စောင်ရွေက်ရန် သတ်မှတ် 

ခခင်းအား စြော်ခပပါ စလးစထာင့်ကွေကအ်တွေင်းတွေင် စြော်ခပထားစသာ ေုံးရှုံးမှုခြေေ်နိုင်စခခများ 

အစပါ်တွေင် အစခခခံပပီး စောငရ်ွေကသ်ွေားမည်ခြေေ်ပါသည်။ ပထမအေင့်အစနခြေင့် မျိုးစေ့ 

အသုံးခပုသူများထံမှ အရည်အစသွေးညံ့ြေျင်းစသာမျိုးစေ့များ မည်သည့်စနရာမှ ဝယ်ယူ 

လာသည့်စနရာနှင့် ပတ်သက်ပပီး တိကျစသာသတင်းအချက် အလက်များအား ရယူသင့် 

ပါသည်။ ထိုသတင်းအချက်အလကမ်ျားစပါ်မူတည်ပပီး ေုိကပ်ျိုးစရးဦးေီးဌာန  မျိုးစေ့ဌာနခွေဲ  

                           ဦးေားစပးသီးနံှ      နှ    မျိုးစေ့လုပ်ငန်းများအား 

           ။  

 

 

 

 

၆.၂ မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ်ေေ်စေးရန် အချက်အလက်များအား စကာက်ယူခခင်း 

                      များနှ    မျိုးစေ့အသုံးခပုသူများ၏ တိုင် ကားချက်များအား 

စအာကပ်ါ သတင်းအချက်အလက် အရင်းအခမေ်ဌာန ၂ ခု   စပါင်းေပ်ပပီး အသုံးခပုနိုင် 

ပါသည်။ 

က) စတာင်သူလယ်သမားများအတွေက် သတင်းအချက်အလက် စမးခမန်းေံုေမ်းရန် 

ဗဟုိဌာနအား တာဝန်ချထားခခင်း (Farmer Call Center, Nay Pyi Taw) 

                                                                 

Farmer Call Center                                        ။                 

                                                        Farmer Call Center 

                                 ။                           (၁)                    ၎င်း 

သတင်းအချကအ်လက်များကို အသုံးခပု၍ ေေ်စေးခခင်းလုပ်ငန်းများအား စောင်ရွေက်သွေား 

    ခြေေ်ပါသည်။ ေုိက်ပျိုးစရးဦးေီးဌာန  မျိုးစေ့ဌာနခွေဲ    ၎                  

မျိုးစေ့အရည်အစသွေးေေ်စေးခခင်းလုပ်ငန်းေဉ်မူစောင်အတွေင်းရိှေံုးရှုံးမှုခြေေ်နိုင်စခခများ  

 မျိုးစရာ၊ မျိုးကွေဲများ 

 မျိုးရိးုဗီဇသန်ေ့င်မှုညံ့ြေျင်းခခင်း 

 မှတ်ပုံတင်ထားခခင်းမရှိစသာ/ မှားယွေင်းစသာမျိုးများပါဝင်စသာ မျိုးစေ့အတိ်များ  



 

                  ခပန်လည်သံုးသပ်  မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ်ေေ်စေးစရး အေအီေဉ် 

များ           ခြေေ်ပါသည်။ 

  မျိုးစေ့အရင်းအခမေ်နှ    ပတ်သက်စသာ သတင်းအချကအ်လက်အား          / 

စပးပုိသ့ူသည် မိမိတိုင် ကားထားစသာ သတင်းအချက်အလက်နှ    ပတ်သက်ပပီး          

       ရမည်ခြေေ်ပါသည်။ 

ဇယား  ၁ ၊  Farmer Call Center    မျိုးစေ့အရည်အစသွေးနှ    ပတ်သက်ပပီး                

                          မ   ပံုေံ 

ေဉ် သတင်းအချက်အလက် 
ေွေန်ေ့ားရမှု 

အတုိင်းအတာများ 

၁ ရက်ေွေဲ (ရက်/ လ / နှေ်)  

၂ သးီနံှအမည်  

၃ မျိုးအမည်  

၄ စကျနပ်မှုမရှိစသာအမျိုးအေားများ  

၅ က) မျိုးစရာ  

၆ ခ) မျိုးရိုးဗီဇသ   ေင်မှုညံ့ြေျင်းခခင်း  

၇ ဂ) မှတ်ပံုတင်ထားခခင်းမရှိစသာ/                                

မျိုးစေ့ အိတ်များ 

 

၈ မျို းစေ့အရင်းအခမေ်များ( မျိုးစေ့ေုိင်၊ မျိုးစေ့ခခံ၊ မျိုးစေ့ကုမ္ပဏီ၊ မျို းစေ့ 

ေုိက်ပျို းထု  လုပ်သူများ၊ မျိုးစေ့ လက်ကားစရာင်းချသမူျား၊ မျိုးစေ့ 

ခြေ   ခြေူးသူများ၊ အခခား) 

 

၉ မျိုးစေ့အရင်းအခမေ်ရရှိစသာစနရာ / လိပေ်ာ (အမည၊် ပမို န့ယ်၊ စဒသ)  

၁၀ သတင်းအချကအ်လက်စပးပုိသ့၏ူအမည်  

၁၁ သတင်းအချကအ်လက်စပးပုိသ့၏ူအစသးေိတ်လိပ်ော  

(ရွော၊ ပမို န့ယ်၊ အိမ်အမှတ်) 

 

၁၂ သတင်းအချကအ်လက်စပးပုိသ့၏ူ မှတ်ပံုတင်နံပါတ်  

 

ခ) ပမို န့ယ်၊ ခရုိင် ေုိက်ပျိုးစရးဦးေီးဌာနနှ    မျိုးစေ့ဌာန       ၏ ရရိှပပီး သတင်း 

အချက်အလက်များ 

ပမို န့ယ်၊ ခရိုင် ေုိကပ်ျိုးစရးဦးေီးဌာနနှ                                   စတာင်သူ 

လယ်သမားများ၊ အခခားမျိုးစေ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သမူျားနှင့် ပံုမှန်စတွေေ့ုံရာမှ သတင်းအချက် 

အလကမ်ျားအား ရရှိထားပပီးခြေေ်ပါသည်။ ၎င်းသတင်း အချက်အလက်များသည်လည်း 



 

Farmer Call Center                                        ။ သတင်းအချကအ်လက် 

များ၏ အရင်းအခမေ်မှာ မျိုးစေ့ဌာနခွေနှဲင့် မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေေ်စေးခန်း တိုမှ့လည်း 

ခြေေ်နုိင်သည်။ မျိုးစေ့ေေ်စေးစရးမှူးသည် ရရှိလာစသာ သတင်းအချကအ်လက်များကို 

အသုံးခပုပပီး မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေေ်စေးမည့် အေအီေဉ်ကို အပပီးသတ်စရးေွေဲရမည် 

ခြေေ်ပါသည်။ 

 

၆.၃ မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ်ေေ်စေး                        

မျို းစေ့ေေ်စေးစရးမှူးသည် စတာင်သူလယ်သမားများအတွေက် Farmer Call Center 

နှင့် ပမို န့ယ်/ခရိုင် ေုိကပ်ျိုးစရးဦးေီးဌာနရုံးများမှ ရရှိလာစသာ သတင်းအချက်အလကအ်ား 

လကုန်ရက်တိုင်းတွေင် ေုေည်းထားသင့်သည်။ သတင်းရရိှမှု အများေုံးစသာ သးီနံှနှင့် 

မျိုးအမည်များစပါ်မူတည်၍ ေုိကပ်ျိုးစရးဦးေီးဌာန၊ မျိုးစေ့ဌာနခွေဲမှ ဦးေားစပးေေ်စေးမည့် 

မျိုးနှင့် သးီနံှများအား ခွေဲခခားသတ်မှတ်ရမည်။ ေုိက်ပျိုးစရးဦးေီးဌာန၊ မျိုးစေ့ဌာခွေဲမှ ေေ်စေး 

ရန် သတ်မှတ်ထားစသာ သးီနံှနှင့်မျိုးများအား မျိုးစေ့ေေ်စေးစရးမှူးသည် မျိုးစေ့လုပ်ငန်း 

စောင်ရွေကစ်နသည့်စနရာတွေင ်  ေမ်းသပ်ေေ်စေးရပါမည်။ မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ် 

ေေ်စေးခခင်းလုပ်ငန်းအား (ဇယား-၂) တွေင ် စပးထားစသာ သတင်းအချကအ်လက်များနှင့် 

နှေ်ေဉ် စောငရ်ွေကသ်င့်သည်။ 

ဇယား ၂ ၊   နှေ်ေဉ်မျိုးစေ့အရည်အစသွေးေမ်သပ်ေေ်စေးရန်အေီအေဉ် 

ေဉ် သီးနံှ 

အမည် 

မျိုး 

အမည် 

မျိုးစေ့လုပ်ငန်း 

အမည်နှင့် 

လိပ်ော 

                        

       များ 

က) မျိုးစရာ / မျိုးကွေ ဲ

ခ)  မျိုးရုိးဗီဇ    ေင်မှု 

      ည့ံြေျင်းခခင်း 

ဂ)                   

        /              

                  

                   

မျိုးစေ့အရည်အစသွေး 

ေမ်းသပ်ေေ်စေး 

မည့်အေီအေဉ် 

(လေဉ်) 

မှတ် 

ချက် 

       

       

 



 

၆.၄ မူရင်းမျိုးစေ့ထု  လုပ်သူ (သုိ)့ စထာက်ပ့ံသူ၏ သတင်းအချက် အလက်များအား 

စနာက်စ ကာင်း    စခခရာခံနုိင်မှု 

မျို းစေ့အရည်အစသွေးေေ်စေးစရးမှူးသည် မူရင်းမျို းစေ့စထာက်ပ့ံသူအား စအာက်စြော်ခပပါ 

ကေိ္စများတွေင် စခခရာခံလိုက်နုိင်ရမည်။ 

 Box 1. တွေင် စြော်ခပထားစသာ မျိုးစေ့အရည်အစသွေးနှင့် ပတ်သက်ပပီး ခပ နာ 

တ  ခုခု ရှိစနစသာ မျိုးစေ့လုပင်န်း (သို)့ မျိုးစေ့အစရာင်းေိုင်များတွေင် မျိုးစေ့များ 

အား စရာင်းချခ့ဲသည်။ သိုစ့သာ် ၎င်းမျိုးစေ့လုပ်ငန်း (သို)့ မျိုးစေ့အစရာင်းေိုင်သည် 

မျိုးစေ့အရည်အစသွေး      ပတ်သက်ပပီး ခပ နာတ  ခုခု ရှိစနသည်ဟု သတ်မှတ်ထား 

စသာ သးီနှံ (သို)့ မျိုးစေ့အား ထုပလ်ုပခ်ခင်းလုပ်ငန်းတွေင် ပါဝင်ခ့ဲခခင်းမရှိပါ။ 

 Box 1. တွေင် စြော်ခပထားစသာ မျိုးစေ့အရည်အစသွေး      ပတ်သက်ပပီး ခပ နာ 

တ  ခုခုရှိစနစသာ မျိုးစေ့လုပင်န်း (သို)့ မျိုးစေ့အစရာင်းေိုင်များတွေင် မျိုးစေ့များ 

အား စရာင်းချခဲ့သည်။ ၎င်းမျိုးစေ့လုပ်ငန်း (သို)့ မျိုးစေ့အစရာင်းေိုင်သည် မျိုးစေ့ 

အရည်အစသွေးနှ    ပတ်သကပ်ပီး ခပ နာတ  ခုခု ရှိစနသည်ဟု သတ်မှတ်ထားစသာ 

သးီနံှ (သို)့ မျိုးစေ့အား မျိုးစေ့လက်ကား စရာင်း    များနှ    မျိုးစေ့ခြေန်ခ့ြေူးသူများ 

(သို)့ မျိုးစေ့ထု  လုပ်သမူျားထံမှ ဝယ်ယူခ့ဲသည်။ 

ထိုအစခခအစနမျိုးတွေင် မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ်ေေ်စေးခခင်းလုပ်ငန်းအား 

မူရင်းမျိုးစေ့ စထာက်ပ့ံသူ၏ ဂုိစထာင် (သို)့ မျိုးစေ့သိုစလှာင်ရုံကဲ့သို ့ စခမခပင်အစခခအစနအား 

လိုကလ်ံေေ်စေးသ   သည်။ 

၆.၅ မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ်ေေ်စေးစနေဉ်အတွေင်း မျိုးစေ့နမူနာများ  ရရှိနုိင်ခခင်း/ 

                                

(ဇယား-၃) တွေင် စြော်ခပထားစသာ မျိုးစေ့ပမာဏအား မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ် 

ေေ်စေးရန် လံုစလာက်ေွောမရရိှနုိင်စသာ အစခခအစနတွေင်        မျိုးစေ့လုပ်ငန်းများအား 

မျို းစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ်ေေ်စေးခခင်းလုပ်ငန်း၏ သတင်းအချက်အလက်              

     သီးသ    မှတ်တမ်းတင်ထားသ   သည်။ မျိုးစေ့အစရာင်းရာသီချိန် မေတင်   စနာက် 

တေ်ရာသီ  ယင်းက့ဲသုိ ့ မှတ်တမ်းတင်ထားစသာ မျိုးစေ့လုပ်ငန်းများအား           

ေေ်စေးခခင်း ခပုလုပ်သ   သည်။ 



 

၆.၆ မျို းစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ်ေေ်စေးရန်အတွေက် မျို းစေ့နမူနာများ စကာက်ယူ 

ပံု          

မျိုးစေ့ေေ်စေးစရးမှူးသည် မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေေ်စေးရန်              

စြော်ခပ        မျိုးစေ့နမူနာယူ      နည်းလမ်းများအား အသုံးခပုသင့်သည်။ မျိုးစေ့ 

အရည်အစသွေး ေေ်စေးခခင်းအတွေက် မျိုးစေ့သ   ေင်မှု ေမ်းသပ်ေုိက်ပျို း          မျို းစေ့ 

အရည်အစသွေး ေေ်စေးစရးဌာနသုိ ့တင်ခပရန် လိုအပ်သ    မျိုးစေ့ပမာဏများအား (ဇယား-၃) 

တွေင်            သည်။ 

ဇယား  ၃ ၊ မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေေ်စေး   အတွေက်           မျိုးစေ့နမူနာများ၏အစလးချိန် 

(                   ) 

ေဉ် သီးနံှများ မျိုးစေ့နမူနာ အစလးချိန် (ဂရမ်) 

က နံှေားသီးနံှများ  

၁ ေပါး  ၅၀၀ 

၂ စခပာင်း  ၁၀၀၀ 

၃ ဂျုံ၊ ောလီ၊ အုတ်  ၅၀၀ 

၄ လူး၊ ေတ်  ၁၀၀ 

၅ နံှေားစခပာင်း  ၅၀၀ 

ခ ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ေီထွေက်သီးနံှ  

၆ မတ်ပဲ၊ ပဲလွေမ်း ၁၀၀၀ 

၇ ပဲတီေိမ်း၊ ပဲေဉ်းငုံ၊ ပဲေီးေပ် ၅၀၀ 

၈ စခမပဲ  ၁၀၀၀ 

၉ ပဲပုတ်  ၁၀၀၀ 

၁၀ ကလုားပဲ  ၁၀၀၀ 

၁၁ နှမ်း  ၁၀၀ 

၁၂ စန ကာ   ၁၀၀၀ 

ဂ ေက်မှုသီးနံှ  

၁၃ ဝါ  ၁၀၀၀ 

၁၄ ဂုန်စလျှော်  ၁၀၀ 

၁၅ စလျှော်ပင်  ၁၀၀ 

ဃ  အခမေ်၊ ဥ သီးနံှများ  

၁၆ 
အာလူး၊ ကန်ေွေန်းဥ၊ တခခားပင်ပုိင်းမျိုးပွေားနုိင်စသာ 

သးီနံှများ  

၂၅ဝ အတက် /အပင်ခြေတ် / အခမေ် / 

သေ်ဥ 

င ဟင်းသီးဟင်းရွေက်များ  

၁၇  ကက်ဟင်းခါးသီး  ၁၀၀၀ 



 

၁၈ ေုံလုံသီး  ၁၀၀၀ 

၁၉ ေူးသးီ  ၁၀၀၀ 

၂၀ ြေရုံသီး   ၁၀၀၀ 

၂၁ ခဝဲသီး  ၁၀၀၀ 

၂၂ ြေရဲသးီ  ၁၀၀၀ 

၂၃ ရုံးပတီသီး ၁၀၀၀ 

၂၄ သခွေားစမွှး  ၅၀၀ 

၂၅ သခွေား  ၅၀၀ 

၂၆ မုန်လာဥ  ၅၀၀ 

၂၇ ငရုတ်ချို  ၁၀၀ 

၂၈ ငရုပ်ေပ်  ၁၀၀ 

၂၉ ပန်းစဂါ်ြီေ  ၁၀၀ 

၃၀ ခရမ်း  ၁၀၀ 

၃၁ စဂါ်ြီေထုပ်  ၁၀၀ 

၃၂  ကက်သွေန်  ၁၀၀ 

၃၃ ခရမ်းချဉ် (တိုင်မ့ဲ)  ၁၀၀ 

၃၄ ခရမ်းချဉ် (တိုင်စထာင်)  ၁၀၀ 

၃၅ ချယ်ရီ ခရမ်းချဉ်  ၁၀၀ 

၃၆ ခါ ကက်ဥ  ၁၀၀ 

၃၇ စရွှပဲသီး ၁၀၀၀ 

၆.၆.၁ မျိုးစေ့နမူနာယူပံုအေ   ေ    

မျိုးစေ့ေေ်စေးစရးမှူးသည် မျိုးစေ့နမူနာအမျိုးမျိုးအား ပူးတွေဲစြော်ခပချက် ၃ 

တွေင် အစသးေိတ် စြော်ခပထားသကဲ့သုိ ့ ယူရမည်ခြေေ်သည်။ သိုစ့သာ် ဤစနရာတွေင် 

မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ်ေေ်စေးစရးအတွေက်သာ စပးပိုစ့ပးရ     မျိုးစေ့ 

ပမာဏများအား အဓိကထားပပီး စြော်ခပစပးထားပါသည်။ မျိုးစေ့အရည်အစသွေး 

ေမ်းသပ်ေေ်စေးရန် အတွေက်လိုအပ်စသာ မျိုးစေ့နမူနာများယူရန် စအာက်တွေင် 

စြော်ခပထားစသာ အစခခအစနသုံးရပ် ရှိပါသည်။ 

  က)  ၁၅-၈ဝ ကလီို ရှ ိ                                           

  ခ)   ကမ်းခပင်စပါ်တွေင် ေုပံုထား    (သို)့ ပံုးကကီးမျာ      ထည့်သိုထား    

မျိုးစေ့များ 

  ဂ) မျိုးစေ့များအား ၁ဝ ဂရမ် မှ ၁၀ဝ ဂရမ် အထိ အေင်သ    ထုပ်ပုိးပပီးသား 

အိတ်များနှ    ထုပ်ပုိးထားရှိရမည်။ 



 

မျိုးစေ့အိတ်စပါ်တွေင်                       အမှတ်ေဉ်နံပါတ်အား စြော်ခပထားခခင်းရှိမရှိ 

ေေ်စေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ အသ   ထု  ပိုးထားစသာ မျိုးစေ့အိတ်များအား မူရင်းထ ု  ပုိးခ့ဲသ    

စနရာမှ အမှတ်ေဉ်နံပါတ်ခြေ    ခွေခဲခားစရွေးထုတ်နုိင်သည်။ မျိုးထု  လုပ်သ    ေုိကက်ွေက် ၂ ခု    

အကွောအစဝးအားခြေင့် ၅ဝ မီတာ ကွောခခားစနပါက တူညီစသာ မျိုးတေ်မျိုးတည်း   ခြေေ်စသာ်လည်း 

(သို)့ ေပ်မျိုး               ခြေေ်စသာ်လည်း ၂ သုတ် ခွေဲခခားပပီး ထုပ်ပုိးခပင်ေင်နိုင်သည်။         

အမှတ်ေဉ် နံပါတ်များအား များစသာအားခြေင့်                             /             

ထု  စပး     အြေွေဲအ့ေည်း (သုိ)့ မျို းစေ့ထု  လုပ်စသာ ကုမ္ပဏီ               ဝန်ထမ်း   ခပုလုပ်ရန် 

ခြေေ်သည်။ 

၆.၆.၁.၁     ၁၅ ကီလုိမှ ၈ဝ ကီလုိ မျိုးစေ့အိတ်ကကီးများမှ မျိုးစေ့နမူနာ စကာက်ယူခခင်း 

 မျိုးစေ့များသည် မျိုးစေ့အိတ်ကကးီများထဲတွေင် ရှိစနစသာအခါ အနည်းေုံး 

ယူရမ    မျိုးစေ့နမူနာအား (ဇယား ၄) တွေင် စြော်ခပထားပါသည်။ ေိုလိုသည်မှာ 

မျိုးစေ့အိတ်ကကီးများထဲသို ့ မျိုးစေ့နမူနာယူ     ကစလာင်ခြေ    အနည်းေုံးအကကမိ် 

အစရ          မူလမျိုးစေ့နမူနာကို ရယူနိုင်ပါသည်။ ထိုစ့နာက် မျိုးစေ့နမူနာ 

အားလုံးကို စရာစမွှပပီးစနာက် တ  ဝက်ေီခွေဲပပီး အိတ်ခြေ              မျိုးစေ့ နမူနာ 

      စပးပိုရ့မည်ခြေေ်ပါသည်။ (အစသးေိတ် အချကအ်လက်အား ပူးတွေဲ ၃ တွေင် 

 ကည့်  နုိင်     ။) 

ဇယား  ၄     ၁၅ ကီလုိမှ ၈ဝ ကီလုိ မျိုးစေ့အိတ်ကကီးများမှ မျိုးစေ့နမူနာယူခခင်း 

အေုအပံုအားလံုး 

ေုစပါင်းထားစသာပါဝင်မှု 
မူရင်းမျိုးစေ့နမူနာ 

 ၁-၄ ကုန်စသတ္တ ာများ အိတ်တခ၊ု ကုန်စသတ္တ ာတေ်ခုေီမှ နမူနာ ၃ ခုယူရန် 

၅-၈ ကုန်စသတ္တ ာများ အိတ်တခ၊ု ကုန်စသတ္တ ာတေ်ခုေီမှ နမူနာ ၂ ခုယူရန် 

၉-၁၅ ကုန်စသတ္တ ာများ အိတ်တခ၊ု ကုန်စသတ္တ ာတေ်ခုေီမှ နမူနာ ၁ ခုယူရန် 

၁၆-၃ဝ ကုန်စသတ္တ ာများ မျိုးစေ့အေုအပံုတေ်ခုလျှေင် မျိုးစေ့နမူနာ ေုေုစပါင်း ၁၅ခု ယူရန် 

၃၁-၅၉ ကုန်စသတ္တ ာများ မျိုးစေ့အေုအပံုတေ်ခုလျှေင် မျိုးစေ့နမူနာ ေုေုစပါင်း ၂ဝခု ယူရန် 

၆ဝ အထက ်ကနု်စသတ္တ ာများ မျိုးစေ့အေုအပံုတေ်ခုလျှေင် မျိုးစေ့နမူနာ ေုေုစပါင်း ၃ဝခု 

ယူရန် 



 

 ၆.၆.၁.၂     မျိုးစေ့များအား  ကမ်းခပင်စပါ်တွေင်ေုပံုထားလျှေင် (သုိ)့ ပံုးကကီးများခြေ    

ထ   သုိထားခခင်းမှ မျိုးစေ့ နမူနာယူခခင်း 

     ၅                                                 (    )                                     

                      

မျိုးစေ့အားလံုး၏ ပမာဏ 
မူ မျိုးစေ့နမူနာယူရန်  

အစရအတွေက် 

၅၀ဝ ကလီိုအထိ အန   ေုံး ၅ ခုယူရန် 

၅၀၁ မှ ၃၀၀ဝ ကလီိုအထိ ၃၀ဝ ကလီိုအတွေက ် နမူနာ ၁ ခု ယူရန် (၅ ခု ထက်မနည်း        

   ) 

၃၀၀၁ မှ ၂၀၀၀ဝ ကလီိုအထိ ၅၀ဝ ကီလို တ  ခုေီအတွေက ် နမူနာ ၁ ခု ယူရန် (၁ဝ ခု 

ထက်မနည်း    ) 

၂၀၀၀၁ ကီလိုမှ အထက် ၇၀ဝ ကလီို တ  ခုေီအတွေက ် နမူနာ ၁ ခု ယူရန် (၄ဝ ခု 

ထက်မနည်း   ) 

ဇယား - ၅ တွေင် မျိုးစေ့များအား ေုပံုထားစသာ        မှ (ထ   ေရာတ  ခုခုခြေင့် ထည့်ထားခခင်း 

မရှိစသာ) မူ  မျိုးစေ့နမူနာ အနညး်ေုံးယူရမ    ပမာဏအား စြော်ခပထားပါသည်။ 

၆.၆.၁.၃ ၁ဝ ဂရမ် မှ ၁၀ဝ ဂရမ် အထိ အေင်သ   ထုပ်ပုိးပပီးသား အိတ်များမှ 

မျိုးစေ့နမူနာယူခခင်း 

 မျိုးစေ့အိတ် အစသးစလးများခြေ    ထုပ်ပုိးထားစသာ မျိုးစေ့များအတွေက် 

မျိုးစေ့ထု  လုပ်မှုအသတု် (       ) တိုင်း   မျိုးစေ့နမူနာ အစသအချာ ယူရန် 

လိုအပ်ပါသည်။ သီးနံှတေ်ခုတည်း၏ မျိုးတေ်မျိုးတည်းတွေင်ပင်                 

                                                           ။ မျိုးစေ့နမူနာ 

ပမာဏသည် (ဇယား ၃) တွေင် စြော်ခပထားသကဲ့သုိ ့ ခြေေ်သ   သည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွေက် 

များတွေင် မျို းစေ့များအား များစသာအားခြေ    ၁ဝ ဂရမ် အိတ်များခြေ    ထုပ်ပုိးစလ့ရှိသည် 

(ဥပမာ- ငရုပ၊် ခရမ်းချဉ် ေပ်မျိုးများ၊ အေရိှသခြေ   )။ သခွေား၊ သခွေားစမွှးနှ    ရုံးပတီ 

သးီနံှများတွေင် ၅ဝ ဂရမ် မှ ၁၀ဝ ဂရမ်အထိ ထုပပုိ်းစလ့ ရှိ ကသည်။ မျိုးစေ့ (       ) 

     တွေင် လိုအပ်စသာ မျိုးစေ့အိတ် အစရအတွေက်ကို ေု       ပါ။ ဥပမာ - 

 ကက်သွေန်နီ ၅ဝ ဂရမ် အတွေက် အိတ်ခြေ    ထုပပ်ိုးထား    ၅ဝ ဂရမ်  ကက်သွေန်နီ 

အိတ် ၂ အိတ် အား ကျပန်းစကာကယ်ူရမည် ခြေေ်ပါသည်။ ဇယား ၃ တွေင်  ကက်သွေန်နီ 

အတွေက် မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ်ေေ်စေးရန် ၁၀ဝ ဂရမ် မျိုးစေ့နမူနာ စပးပုိရ့န် 

လိုအပ်စ ကာင်း စြော်ခပခဲ့ပပီးခြေေ်သည်။ ၎င်းနည်းလမ်းအတိုင်း အသုံးခပုခခင်းခြေင့် 

မျိုးစေ့အိတ်များမှ မျိုးစေ့နမူနာ  ယူနုိင်ပါသည်။ 



 

  

၆.၆.၂ မျိုးစေ့နမူနာများအားကုိင်တွေယ်ထိန်းသိမ်းခခင်း 

မျိုးစေ့အိတ်များမှ မျိုးစေ့နမူနာများအား စရာစမွှပပီး ခပန်လည်ခွေဲထားရမည်။ 

မျို းစေ့အိတ်ကကီးများမှ မူ နမူနာ ရယူလာစသာ မျို းစေ့နမူနာများအား ပုိလီအီသုိင်လင်း 

အခင်းစပါ်တွေင် နံှေပ်စအာင် စရာစမွှရမည်ခြေေ်ပပီး လက်ခြေ    တေ်ဝက်ေီခွေဲ၍ (ဇယား ၃) 

တွေင် စြော်ခပထားစသာ မျိုးစေ့နမူနာ ပမာဏအတိုင်း စပးပုိရ့မည်။ 

 

 

 

 

 

 ပံု၁ - လက်ခြေ   စရာစမွှပပီး မျိုးစေ့ခွေဲစသာနည်းလမ်း        ပံု၂ - မျိုးစေ့စရာစမွှပပီး ခပန်ခွေဲသ   ေက် 

၆.၇ မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ်ေေ်စေးရန်အတွေက် ကွေင်းပုိင်းေုိင်ရာ ခပင်ေင်ခခင်း 

လိုအပ်စသာအပင်ဦးစရ ရရှိရန်အတွေက ် ပျိုးစထာင်ေုိကပ်ျိုးရန် လိုအပ်စသာ သီးနံှ၏ 

မျိုးစေ့ အစရအတွေက်သည် နမူနာယူထားသည့် မျိုးစေ့၏ အပင်စပါက် ရာခိုင်နှုန်းစပါ်တွေင် 

မူတည်ပါသည်။ ထိုစ့ ကာင့် မျိုးစေ့နှုန်းထားအား သင့်စတာ်စအာင် ညှိယူသင့်ပါသည်။  

(ဇယား ၆) တွေင် စြော်ခပထားစသာ မျိုးသန်ေ့င်မှု ေေ်စေးရန် ေိုက်ပျိုးခခင်းအတွေက် ကွေင်း 

အစခခအစန ခပင်ေင်ရန် နည်းလမ်းများအား အသုံးခပုသင့်သည်။ 

ဇယား ၆ - နမူနာတေ်ခုအတွေက် မျိုးသန်ေ့င်မှု ေုိက်ပျိုးေေ်စေးရန် လုိအပ်စသာ အပင်ဦးစရ 

မျိုးကွေခဲွေ   ခပုနုိင်မှုအများေံုး 

(%) 

မျိုးရုိးဗီဇ 

သ   ေင်မှုအန   ေံုး (%) 

မျိုးစေ့နမူနာတခု      

လုိအပ်စသာအပင်ဦးစရ 

၀.၁၀ ၉၉.၉ ၄၀၀၀ 

၀.၂၀ ၉၉.၈ ၂၀၀၀ 

၀.၃၀ ၉၉.၇ ၁၃၅၀ 

၀.၅၀ ၉၉.၅ ၈၀၀ 

၁.၀ဝ နှ    အထက် ၉၉.ဝ နှ    စအာက် ၄၀၀ 



 

ယခုစြော်ခပထားသ   အေ   သည် ောရင်းအင်းနှ    ပတ်သက်ပပီး           များ     နုိင်စသာ 

စ ကာ    အထူးဂရုေုိက်ရန် အစရးကကီးပါသည်။ ခမန်မာနိုင်ငံ မျိုးစေ့ဥစပဒအရ ခွေ   ခပုထားစသာ 

မျိုးသ   ေင်မှု            နှ    ကိုက်ညီမှုရိှစသာ အပင်ဦးစရကို ထိနး်သ ိ  ရမ      သည်။ ေည်းမျဉ်း 

များအရ မျိုးရိုးသ   ေင်မှု                         အပင်ဦးစရ ပုိမုိများခပားေွော ထိနး်သိမ်း    လို    

  သည်။ အကယ်၍ မျိုးကွေဲတေ်ပင်အား စရတွေက်ရန် ကျန်စနခဲ့မည်ေိုပါက ေကလ်က် တွေက်ချက် 

     အချကအ်လက်များနှ    ထွေက်ရှိလာမ   အစခြေသည် လုံးဝစခပာင်းလဲသွေားနုိင်သည်။ ထိုစ့ ကာ    

အပင်ဦးစရများများ ထိန်းသမ်ိးထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

မျိုးသန်ေ့င်မှု ေိုက်ပျိုးေေ်စေးခခင်းအစခြေ တိကျရန်နှင့် ခပန်လည်အသုံးခပုနုိင်ရန်အတွေက ်

စအာကစ်ြော်ခပပါ အေင့်များအား လိုကန်ာရမည် ခြေေ်ပါသည်။ 

၆.၇.၁                                            

သးီနံှနှ    မျိုးကွေဲများအလိုက်           ေုိကပ်ျိုးစရးဦးေီးဌာန  မျိုးစေ့ 

ဌာန     စထာကခံ်ချက်စပးထားစသာ စနရာများတွေင်    ငရ်ွေကရ်မည်။ 

၆.၇.၂ ေံသတ်မှတ်ထားစသာမျိုးစေ့နမူနာ (control) 

မျိုးတေ်မျိုး၏ ထူးခခားမှု လက္ခဏာ       စသာ ေံသတ်မှတ်ထား     

မျိုးစေ့နမူနာနှ               ထိုမျိုး၏  ခခားမျိုးစေ့နမူနာအားလုံး    အကဲခြေတ် 

          ။ မျိုးတေ်မျိုး (သို)့ ေပ်မျိုးတ       အား မှတ်ပံုတင်ရန် တင်သွေင်းသ    

အခါတိုင်း ေံမျိုးစေ့နမူနာအား ၎င်း၏ထူးခခားမှု လက္ခဏာများနှ    အတူစပးပုိရ့မည်။ 

၎င်းမျိုးစေ့နမူနာသည် မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ခပန်လည်ေမ်းသပ် ေုိက်ပျိုးခခင်းနှ    

ေေ်စေးစရးများ ခပုလုပ်သ   အခါ ကိုးကားနုိင်စသာ မျိုးစေ့နမူနာ (  ) အခြေေ် 

အသုံးခပု မည်။ 

ေံမျိုးစေ့နမူနာများအားလုံးကို မူလမျိုးေပ်သူ (သို)့ မျိုးေပ်စသာ တက္က သိုလ် 

တခုခုမှ ထိန်းသိန်းထားရမည်ခြေေ်ပပီး၊ သ   စတာ်စသာ အပူချိန်နှ    ေုိထိုင်းေရှိစသာ 

အစခခအစနတွေင် သိုစလှာင်ထားရမည်။ သိုမှ့သာ နှေ်ေဉ် မျိုးတေ်မျိုးအတွေက် 

အရည်အစသွေးေေ်စေးခခင်းများ ခပုလုပ်ရာတွေင် ေံမျိုးနမူနာကွေကအ်ခြေေ် ထ   သွေင်း 

ေမ်းသပ် ေေ်စေးသွေား     မည် ခြေေ်သည်။ ထိုေံမျိုးစေ့နမူနာများအား စရရညှ် 

             နုိင်ရန်အတွေက် အပူချိန်နှ    ေုိထိုင်းေနိ   စသာ အစခခအစနတွေင် 

သိုစလှာင်ထားရမည် ခြေေ်သည်။ စကာင်းမွေန်ေွော အစခခာက်ခံပပီး                 

စအး            စသာစနရာတွေင် သိုစလှာင်       ။ 



 

ေံမျိုးစေ့နမူနာများ ပမာဏစလျာ့နည်းလာခခင်းနှ    မျိုးစေ့ရှင်သန်နုိင်မှု 

စလျာ့နည်းသွေားသ   အခါ ထိုေံမျိုးစေ့နမူနာအား အေားထိုးစပးရန် မူရင်းမျိုးေပ်သူ 

(သို)့ ကမု္ပဏီသို ့ ေံမျိုးစေ့နမူနာအသေ် ထပ်မံစပးပုိရ့န် အစ ကာင်း       

    ခပန်ရမည်။ သိုစ့သာ်လည်း ေံမျိုးစေ့အသေ်နှ   အစဟာင်း အေားထိုးချိန်တွေင် 

မျိုးတ  မျိုးတည်း တူညီစ ကာင်း စသချာစေရန် ကွေင်းထဲတွေင် နှိုင်းယှဉ်ေမ်းသပ်ေုိက်ပျို း 

ခခင်းအား တေ်ကကိမ်ခပုလုပ်မည်။ 

 

၆.၇.၃ သီးနံှေုိက်ပျိုးခခင်းနည်းလမ်းများ 

ေံသတ်မှတ်စထာက်ခံထားစသာ ေုိကပ်ျိုးနည်းေနေ်များ ဥပမာ-    ခပင်ေင် 

ခခင်း၊ ေံကွေက်အရွေယ်အေား၊ ေုိကတ်န်းအရညှ်၊ တန်း ကားအကွောအစဝး၊ ပင် ကား 

အကွောအစဝး၊ စရနှ   စခမဩဇာ    ခခင်း အေရိှသ    နည်းေနေ်များအား သးီနံှတေ်ခု 

ချင်းအလိုက် ေံကွေက်နှ    ေမ်းသပ်ကွေက်အား တူညီေွော လုပစ်ောင်ရမည်။ 

မျိုးစေ့နှုန်းထား ညှိနှိုင်းရန်အတွေက် ေံကွေက်နှ    ေမ်းသပ်ကွေက၏် မျိုးစေ့ 

အပင်စပါက် ရာခိုင်နှုန်းအား             ရမည်။ ထယ်စ ကာင်းစပးပပီး (သို)့ 

လက်ထိုးကိရယိာသုံးပပီး မျိုးစေ့ချေိုက်ပျိုးနုိင်သည်။ မျိုးစရာမှုမရှိစေရန်အတွေက် 

မျိုးစေ့ချကရိယိာ သန်ရ့ှင်းစရးကို အထူးဂရုခပု ေေ်စေးသင့်သည်။ အေက်မခပတ် 

အပင်မှုန်းခခင်းများအား မခပုလုပ်သင့်ပါ။ မျို းတူစသာ မျို းစေ့နမူနာများအား ေက်တုိက် 

ေုိက်ပျို းသင့်သည်။ ေံမျို းစေ့နမူနာကုိမူ သင့်စတာ်စသာ အကွောအစဝးခခားပပီး ေိုက်ပျိုးပါ။ 

ေံမျို းစေ့နမူနာ ၁ ခုအား ေပ်းသပ်မျို းစေ့နမူနာ ၁ဝ ခု နှ   နှိုင်းယှဉ် ေေ်စေးနုိင်သည်။ (၁:၁၀) 

ေမ်းသပ်ေုိက်ပျို းမ    ေုိက်ကွေက်အကျယ်၊ ေုိက်တန်းအရှည်နှင့် ပင် ကားတန်း ကား 

အကွောအစဝးသည် သးီနံှအလိုက် ကွေဲခပားသွေားနိုင်သည်။ သးီနှံအလိုက် ကွေဲခပားခခားနား 

ချက်များအတွေက် စထာက်ခံချက်စပးထားစသာ သတ်မှတ်ချက်များအား စအာက်စြော်ခပပါ 

ဇယား ၆ (က) နှ    ဇယား ၆ (ခ) တွေင် စြော်ခပစပးထားပပီး အစရးကကီးစသာ  ချို အ့ချက်များ 

အား သ   စတာ်     ခပင်ေင်စခပာင်းလဲ အသုံးခပုနုိင်သည်။ 

 

 

 



 

     ၆ ( )                                                                       

                                 

ေဉ် သီးနံှ 
ေုိက်တန်း အ     

(မီတာ) 

ပင် ကား 

(ေင်တီမီတာ) 

တန်း ကား 

(ေင်တီမီတာ) 

ေုိက်ကွေက် ကား 

အကွောအစဝး 

(ေင်တီမီတာ) 

၁ ေပါး 

(က) သက်လျင်၊   

       သတလ်တ် 

(ခ)  သက်ကကီး၊   

      စကာက်ကကီး 

 

၆ 

 

၆ 

 

၁၅ 

 

၂၅ 

 

၂၀ 

 

၃၀ 

 

၄၅ 

 

၆၀ 

၂ ဂျုံ၊ောလီ၊အုတ် ၆ ၂ ၂၅ ၅၀ 

၃ ပဲ၊ ပဲလွှမ်း ၆ ၁၀ ၄၅ ၉၀ 

၄ ကုလားပဲ၊ 

ပဲတီေိမး်၊ မတပ် ဲ

၆ ၁၀ ၃၀ ၆၀ 

၅ အစေ့ထု  စခပာင်း ၁၀ ၂၅ ၆၀ ၉၀ 

၆ ဝါေပ်မျိုး ၅ ၁၀ ၄၅ ၄၅ 

၇ လူး ေတ ် ၆ ၁၀ ၆၀ ၄၅ 

၈ နှံေားစခပာင်း ၆ ၁၀ ၄၅ ၆၀ 

 

     ၆ ( )                                                                 

                                 

ေဉ် သီးနံှ 
ေုိက်တန်း 

အရှည်(မီတာ) 

တန်း ကား 

(ေင်တီမီတာ) 

ပင် ကား 

(ေင်တီမီတာ) 

တေ်ဂရမ်တွေင် 

ပါဝင်စသာ အစေ့ 

အစရအတွေက် 

(ခန်မှ့န်း) 

 

တေ်ဧက 

မျိုးစေ ့

နှုန်းထား 

(ဂရမ်) 

၁  ကက်ဟင်းခါးသီး ၅- ၈ မီတာ ၁၅၀ ၃၀ ၆ ၉၀၀-၁၀၀၀ 

၂ ေူးသီး ၅- ၈ မီတာ ၂၅၀ ၆၀ ၇ ၅၀၀-၆၀၀ 

၃ စဂါ်ြီေထုပ် ၅- ၈ မီတာ ၄၅ ၃၀ ၂၇၅ ၁၀၀-၁၃၀ 

၄ ခါ ကက်ဥ ၅- ၈ မီတာ ၃၀ ၅ ၅၇၅ ၁၅၀၀-၂၀၀၀ 

၅ ပန်းမုန်လာပွေင့် ၅- ၈ မီတာ ၄၅ ၃၀ ၂၂၅ ၁၀၀-၁၃၀ 

၆ သခွေားသီး ၅- ၈ မီတာ ၁၂၀ ၄၅ ၃၃ ၃၀၀-၄၀၀ 

၇ ခရမ်း ၅- ၈ မီတာ ၉၀ ၆၀ ၂၂၅ ၆၀-၈၀ 

၈ သခွေားစမွှး ၅- ၈ မီတာ ၁၈၀ ၆၀ ၃၀ ၁၅၀-၂၀၀ 

၉ ရံုးပတီ ၅- ၈ မီတာ ၆၀ ၃၀ ၁၅  ၂၀၀၀-၂၅၀၀ 

၁၀  ကက်သွေန ် ၅- ၈ မီတာ ၁၅ ၈ ၃၀၀ ၁၄၀၀-၁၈၀၀ 

၁၁ ငရုပ် ၅- ၈ မီတာ ၆၀ ၄၅ ၂၀၀  ၁၀၀-၁၂၀ 

၁၂ ငရုပ်ချို ၅- ၈ မီတာ ၆၀ ၄၅ ၁၆၀  ၁၂၀-၁၅၀ 

၁၃ ြေရံု ၅- ၈ မီတာ ၂၅၀ ၆၀ ၁၀  ၄၀၀-၅၀၀ 

၁၄ မုန်လာဥ ၅- ၈ မီတာ ၃၀ ၁၅ ၁၀၀  ၁၂၀၀-၁၅၀၀ 



 

၁၅ ခဝဲ ၅- ၈ မီတာ ၁၈၀ ၆၀ ၁၀  ၄၅၀-၅၀၀ 

၁၆ ေူးြေရံု ၅- ၈ မီတာ ၁၂၀ ၆၀ ၆.၅  ၁၀၀၀-၁၂၀၀ 

၁၇ ခရမ်းချဉ် 

(တိငု်လွေတ်) 

၅- ၈ မီတာ ၆၀ ၄၅ ၃၀၀  ၆၀-၈၀ 

၁၈ ခရမ်းချဉ် 

(တိငု်စထာင်) 

၅- ၈ မီတာ ၁၂၀ ၄၅ ၃၀၀ ၆၀-၈၀ 

၁၉ ချယ်ရီခရမ်းချဉ ် ၅- ၈ မီတာ ၁၀၀ ၄၅ ၄၅၀ ၅၀-၆၀ 

၂၀ ြေရဲ ၅- ၈ မီတာ ၁၆၀ ၆၀ ၁၀ ၄၅၀-၅၀၀ 

(                                                                                          

                                                                                       

၂                                 ။) 

 

၆.၇.၄                        

ေမ်းသပ်ေုိက်ပျိုးကွေက်များအား မျိုးအစပါ်     ပပီး ပင်ပုိင်းကကီးထွေားမှု၊ 

ပန်းပွေ   ချိန်၊ ရ   မှ   ချိန် ေသခြေ                  အေ   တိုင်းတွေင် ေေ်စေးခခင်း 

များ           ။ ေံ        နှ    ေမ်းသပ်                လံုး       မျို းအလုိက် 

စြော်ခပထားစသာ ထင်ရှားသ    ဝိစသသလက္ခဏာများ    အပင်အားလံုး     ေေ်စေး 

    ။ မျိုးသ   ေင်မှု                          မျိုးစေ့စောင် စရာဂါများအား 

ရာှစြေွေေေ်စေးခခင်းများလည်း ခပုလုပ်နုိင်သည်။ 

Data စကာကယ်ူစနေဉ် တွေငး် ေမ်းသပ်ကွေက်မှ ေံ   ကွေက်နှ    မတူသည့် 

ကွေဲခပား                                အမှတ်အသား ချိတ်ေွေဲထားပပီး၊ 

၎င်းအပင်များသည် မျိုးကွေဲများ ဟုတ်မဟုတ်    စနာကပိ်ုင်း     တွေင် ေကလ်က်  

အထူးဂရုခပု        က    ေေ်စေးသ   ပါသည်။ ေုေုစပါင်း အပင်ဦးစရနှင့် စတွေရ့ှိ 

လာစသာ မျိုးကွေဲပင်များအား မှတ်တမ်းတင်ထား       ။  

အကယ်၍ သသံ တ  ခုခု   ခဲ့လျှေင်    အပင်များအား သိသာ ခမင်သာစေရန် 

အမှတ်အသား ချိတ်ေွေဲထားရမည်။ သိုမ့ှသာ အပင်၏စနာက်ပုိင်း အပင်ကကီးထွေားမှု 

အေ       တွေင် ေူးေမ်းစလ့လာခခင်းများ ခပုလုပ်နိုင်မည်။ စလ့လာ စတွေရ့ှိချက်များ 

အား ပူးတွေဲ ၁ ပံုေံခြေ    မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။ 

 

 



 

၆.၇၅                                                           

စအာကစ်ြော်ခပပါ ပံုစသနည်းအား မျိုးဗီဇသ   ေင်မှု         ရာခိုင်နှုန်း    

တွေက်ချကရ်န် အသုံးခပုရမည်။    

 

  %  

                        စကာက်ချက်  သည့်အခါတွေင်  ခခားမျိုး များ၊ 

မျို းေိတ်များ (         ) မျိုး   များ၏ ရာခုိင်နှုန်းအား ဒ မ တ  စနရာော 

အထိသာ တွေက်ချက်ရမည်။ 

၇။ မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ်ေေ်စေး    ရှိချက်များအား အေီရင်ခံခခင်း 

ေမ်းသပ်ေုိက်ပျိုး                       ခခားမျိုး      မျိုးစရာများ                  ပါဝင်မှု 

ရာခိုင်နှုန်းခြေ    တင်ခပသွေားမည်ခြေေ်ပါသည်။ မျိုးစေ့နမူနာ၏ ေမ်းသပ်စတွေရ့ှိချက် အစခြေသည် စပးပုိ ့

ထားသူ  စြော်ခပထားချကထ်က် မျိုးစရာများ                    စတွေရ့ှိရလျှေင် အေရီင်ခံောအား 

တင်ခပသွေားမည်ခြေေ်သည်။ အကယ်၍ မျိုးစရာပါဝင်မှုသည် ၁၀ % ထက် များစနပါက အေီရင်ခံောတွေင် 

ေမ်းသပ်ထားစသာ မျိုးသည်  ခခားမျိုးကွေဲများခြေ    စရာစနှာစနစ ကာင်း စြော်ခပသွေားမည်ခြေေ်သည်။ 

အကယ်၍ နမူနာစပးပုိလ့ာသူ စြော်ခပထားစသာ မျိုးကွေဲ၊ မျိုးေိတ်နှ                 

         နှ    မျိုးစေ့ေ   သပ် ေုိကပ်ျိုး              အစခြေ    သည်                   

အေရီင်ခံောတွေင်                               မမှန်ကန်စ ကာင်း စြော်ခပသွေားမည် ခြေေ်ပါ 

သည်။ 

မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ်ေေ်စေးခခင်း ဗဟိုဌာနသည် ပူးတွေဲ             ပံုေံ ၁ အား 

အသုံးခပု    ။ 

၈။ ေံုးခြေတ်ချက်ချခခင်း  

ေုံးခြေတ်ချကခ်ျခခင်း မူစောင်သည် မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ်ေေ်စေး             

အေရီင်ခံောအား     ပပီးစနာက်        စသာေုံးခြေတ်ချက်များ ချ    နုိင် ရန်အတွေက် ရင်ှးလင်း 

စသာ လမ်းညွှန်ချက်     စပးသွေားမ  ခြေေ်     ။               မျိုးစေ့အရည်အစသွေး 

ေမ်းသပ်ေေ်စေး            အေရီင်ခံော၏ စြော်ခပချကစ်ပါ်မူတည်ပပီး ေုိက်ပျိုးစရးဦးေီးဌာန  မျိုးစေ့ 

ဌာန       (ဇယား ၇) တွေင် စြော်ခပထားစသာ                များ၊ ခပေ်ဒဏ် (သို)့ လိုင်ေင် 

ရပ်ေိုင်းခခင်းများအား အေိုခပုနုိင်သည်။ 

 



 

၈.၁ မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ်ေေ်စေးခခင်းစပါ်မူတည်ပပီး ေံုးခြေတ်ချက် ချ    ခခင်း 

    -၇                                                                            

ေဉ် ေမ်းသပ်ေုိက်ပျိုး     မှရရိှစသာအစခြေများ        ချက်     

၁ မျိုးစေ့နမူနာသည် ၁၀% နှ    အထက် 

အခခားမျိုးကွေဲများ စရာစနှာစနပါက 

၎   မျိုးအတွေက် မျိုးစေ့လုပင်န်း လိုင်ေင်အား 

ရပ်ေိုင်းခခင်း 

၂ အညွှန်းတွေင် စြော်ခပထားစသာ မျိုးနှ    

မျိုးစေ့နမူနာ အစခြေများသည် ကိုက်ညီမှု 

လုံးဝမရှိပါက 

၎   မျိုးအတွေက် မျိုးစေ့လုပင်န်း လိုင်ေင်အား 

ရပ်ေိုင်းခခင်း 

၃ မျိုးစေ့နမူနာသည် မျိုစေ့အရည်အစသွေး 

ေံချိန်ေံညွှန်း အနိမ့်ေုံးထိ ကျစရာက်စန 

ပါက 

သတိစပးချက်များ ခပုလုပ်သွေားမည်၊ မျိုးစေ့ 

အရည် အစသွေး တိုးတကစ်ေရန် စနာက်ရာသတီွေင် 

မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေေ်စေးခခင်းများ ခပုလုပ် 

သွေားမည် 

 

၈.၂ ခပေ်ဒဏ်ကဏ္ဍများ 

ေံချိန်ေံညွှန်း ခပ   မီစသာ  အရည်အစသွေး       မျိုးစေ့များ ခြေ   ခြေူးစရာင်းချ     

ေုိကပ်ျိုးစရးဦးေီးဌာန  မျိုးစေ့ဌာန   သည် ၂၀၁၅ ခုနှေ် မျိုးစေ့ဥပစဒနှ    ၂၀၁၆ ခုနှေ် မျိုးစေ့ 

ဥပစဒ        လုပထ်ုံးလုပ်နည်းများနှ       ခပေ်ဒဏ်များ  မှတ်ရန် ေုံးခြေတ်နုိင်သည်။ 

  



 

၉ ပူးတွေ ဲ  

၉.၁ ပူးတွေ ဲ၁၊ မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ်ေေ်စေးထိန်းချုပ်မှု အေီရင်ခံောပံုေံ 

 

                                       

                                                  

                                      

မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ်ေေ်စေးထိန်းချုပ်မှု အေီရင်ခံောပံုေံ 

 

ကိုးကားအမှတ.်............................................ 

 

မျိုးစေ့လုပ်ငနး်အမည် :.............................................................................................. 

မျိုးစေ့ေေ်စေးစရးမှူး၏အမည်: ................................................................................ 

ပမို န့ယ်:......................................................ခရုိင်....................................................... 

သီးနှ:ံ ..........................................မျိုးအမည်........................................................... 

ထုပ်လုပ်ထားစသာမျိုးစေ့အသတု်နံပါတ်: .................................................................... 

မျိုးစေ့နမနူာလက်ခံရရိှစသာရက်ေွေဲ:............................ေိုက်ပျိုးသည့်ရက်ေွေဲ ....................... 

 

မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ် 

ေိုက်ပျိုးမည့် စနရာ အမည်  
 

အကွေက်အမှတ်  

အကွေက်ဧရိယာ  

ေုိက်တန်းအစရအတွေက်  ေိုက်တန်းအလျား (မီတာ)  

    

အပင်ဦးစရ  စလ့လာစတွေရ့ှိစသာအပင်အစရအတွေက်  

ရက်ေွေ ဲ  မျိုးကွေဲအစရအတွေက်  

ရက်ေွေ ဲ  မျိုးကွေဲအစရအတွေက်  

ရက်ေွေ ဲ  မျိုးကွေဲအစရအတွေက်  

  ေုေစုပါငး်မျိုးကွေဲပင်ဦးစရ   

  ေုေစုပါငး်စပါငး်ပင်ဦးစရ  

မျိုးရိးုဗီဇသန်ေ့င်မှု  

(ေံသတ်မှတ်ချက်, %) 
 

စလ့လာစတွေရ့ှိရစသာမျိုးရိးု 

ဗီဇသန်ေ့င်မှု(%) 
 

    

ကွေင်းေေ်စေးသူအမည်  ကွေင်းေေ်စေးသူလက်မှတ်  

တာဝန်ခအံမည်နှင်ရ့ာထူး  တာဝန်ခလံက်မှတ်  

 

*                                                                                               

#ရက်ေွေအဲမျိုးမျိုးတွေင် စလ့လာစတွေရ့ှိချက်များ စပါငး်ခခင်း၊ မျိုး၏အချို လ့က္ခဏာများသည် အပင်၏ 

စနာက်ပိုငး်အေင့်များတွေင်ပိုမိုခမင်သာနိငု်သည်။ 

% 



 

၉.၂ ပူးတွေ၂ဲ၊  မျိုးစေ့နမူနာယူရမည့်ပံုေံ 

 

                                       

                                                  

                                      

မျိုးစေ့နမူနာယူရမည့်ပံုေံ 

 

ကိုးကားအမှတ် ............................................. 

 

မျိုးစေ့လုပ်ငန်းအမည် :............................................................................................... 

မျိုးစေ့လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အမည်: .............................................................................. 

မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိပ်ော: .......................................................................................... 

ြုေန်းနံပါတ် : .............................................................................................. 

မျိုးစေ့နှ   ပျိုးပင်အစရာင်းလိုင်ေင်နံပါတ်: ............................................................... 

မျိုးစေ့နမူနာယူသ   ရက်ေွေဲ: ......................................................................................... 

 

ေဉ် သီးနံှ မျိုးအမည် 
ထုပ်လုပ်သည့် 

မျိုးအုပ်ေုလုိက်နံပါတ် 
မှတ်ချက် 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

မျိုးစေ့ေေ်စေးစရးမှူးအမည်: ............................................ 

မျိုးစေ့ေေ်စေးစရးမှူးလကမှ်တ်: .......................................  



 

၉.၃  ပူးတွေဲ ၃ ၊ မျိုးစေ့အရည်အစသွေးေမ်းသပ်ေေ်စေးထိန်းချုပ်မှု လုပ်ငန်းေဉ်အေ        

Conduct Grow Out Test 

(GOT) and generate reports 

Samples drawn and sent to 

Post control centres 

Select the crop and 
variety for post 

control test 

Does the sample conform 
to the varietal purity % as 
per the label or seed 
regulation of Myanmar? 
 
Does the sample confirm 
with labelled variety? No, sample is not at all confirming to the 

labelled variety 

No, sample has over 25% mix with other 
varieties 

Provide positive/ results 
YES, fully meets the varietal purity 
standards as per label or Myanmar seed 
standards 

Provide warning. 
Conduct post-control in 
next season 

NO, sample fails to meet the minimum 
varietal purity standards (<10% mix) 

Confiscate the seed 
Bags, suspend licence 



 

၉.၄  ပူးတွေဲ ၄ ၊  မျိုးစေ့နမူနာယူရန် အစခခခံအချက်အလက်များ  

မျိုးစေ့နမူနာယူခခင်း ပံုေံအမျိုးမျိုးနှင့်နည်းလမ်းများ  

 

ရည်ရွေယ်ချက်များ 

၁.  မျိုးစေ့နမူနာယခူခင်းသည် မျိုးစေ့အေုအပုံတေ်ခုလုံးကို ကိုယ်ေားခပုစပးနုိင်စသာ နမူနာရရှိစေရန်ခြေေ်သည်။ 

ေမ်းသပ်ေေ်စေးရန် လုိအပစ်သာ မျိုးစေ့နမနူာပမာဏသည် မျိုးစေ့အေုအပု ံ တေ်ခုလံုးနှင် ့ နှိုင်းယှဉ်လျှေင် 

ပမာဏအားခြေင် ့ နည်းနိုငသ်ည်။ ထုိစ့ ကာင့် နမူနာအခြေေ်ယမူည့် မျိုးစေ့သည် မျိုးစေ့အေုအပုံတေ်ခုလံုးကို 

ကိုယ်ေားခပုရမည် ခြေေ်စသာစ ကာင် ့အထူးဂရေုိုက်ပပီး နမူနာယူရမည်။ 

၂.    ထုိစ့ ကာင့် ISTA မှချမှတ်ထားစသာ မျိုးစေ့ယရူန် ေည်းမျဉ်းေည်းကမ်းများသည် အစရးကကီးလှသည်။ 

သိုမ့ှသာ ပမာဏနည်းနည်းခြေင့် မျိုးစေ့အေုအပုတံေ်ခုလံုးကို ကိုယ်ေားခပုနိုငစ်သာ မျိုးစေ့နမူနာအခြေေ် စသချာ 

စေမည်ခြေေ်သည်။ 

 

မျိုးစေ့နမူနာ၏ အဓိပ္ပါယ် 

       မျိုးစေ့အရည်အစသွေးေေ်စေးခန်းမှ   လက်ခံရရိှစသာ မျိုးစေ့အေုအပံုအား ခွေဲခခမ်းေိတ်ခြော၍ ေမ်းသပ်ေေ်စေး 

ထားရိှမှုများသည် မျိုးတေ်မျိုးချင်း၏ အမှတ်ေဉ်နံပါတ်အခြေေ် စနာက်ပုိင်းတွေငက်ိုးကားရန် အသုံးခပုနိုငသ်ည်။ 

မျိုးစေ့အေုအပုတံေ်ခုသည် မျိုးစေ့နမူနာရယူရန်အတွေက် ညီညာမှုရှိရမည်။ ေုိလုိသည်မှာ မူလမျိုးစေ့နမနူာကုိ 

မျိုးစေ့အေုအပုမံှ နမူနာယူသည့်အခါတွေင် ပါဝင်မှုတူညီသင်သ့ည်။ မူလမျိုးစေ့နမယူူပပီး ေေစ်ေးေဉ်တွေင် 

မျိုးစရာစနှာမှု အစထာက်အထားများ စတွေရ့ှိမည်ေိုလျှေင် ISTA မသှတမ်ှတ်ထားစသာ ေည်းမျဉ်းေည်းကမ်း 

များအရ ထုိမျိုးစေ့နမနူာယူထားစသာ မျိုးစေ့အေုအပုံကို ထပ်မံပပီး မျိုးစေ့နမနူာယူခခင်း၊ ေမ်းသပ်ေေစ်ေးခခင်း 

များ ေက်လက် စောင်ရွေက်မသင့်။ 

 

မျိုးစေအ့ေုအပံု - မျိုးစေ့အေုအပံုေုိသည်မှာ မျိုးတေ်မျိုး၏  မူရင်းအား ခပင်ပရုပ်သွေင်ခပင်အားခြေင့် 

သိသာမှုရိှစေနုိင်စသာ တိကျစသာ မျိုးစေ့ပမာဏ ခြေေ်သည်။  

 

မျိုးစေ့နမူနာယူစသာ နည်းလမ်းများ 

၁) လက်ခြေင့် မျိုးစေ့နမူနာယူခခင်း 

ဤနည်းလမး်အား မျိုးစေ့များသည် နမူနာယူရန် မလွေယ်ကူစသာ၊ အစေခ့ွေံ ကမ်းများခြေင့် ြေွေဲ ေ့ည်း 

ထားစသာ၊ ကိုင်တွေယ်ရန်ခက်ခဲသည့် ဝါ၊ ခရမ်းချဉ် နှင် ့ ခမက်မျို းရင်းဝင် မျိုးစေ့များအား မျိုးစေ့နမူနာ ယူရာတွေင် 

အသုံးခပုသည်။ ဤနည်းလမး်သည် မျိုးစေ့အတိ်၏ စအာက်ေုးံအလွှာရှိ မျိုးစေ့များအား နမူနာအခြေေ် 

ယူမည်ေိုပါက ခက်ခဲမှုရှိသည်။ ထုိသိုမ့ခြေေ်စေရန် မျိုးစေ့အိတ်များအား သွေန်ချပပီး မျိုးစေ့အချို အ့ား နမူနာ 

အခြေေ်ရယူရမည်။ ထည့်ေရာစတာငး်များမှ မျိုးစေ့များအား ြေယ်ရှားစနေဉ်တွေင် မျိုးစေ့နမူနာများ စလလွေင့် 

စပျာက်ေုံးမှုများ မခြေေစ်ေရန် လက်စချာင်းများခြေင့် ဂရုတေိုက် ယူသင့်သည်။ 



 

၂) ကစလာင်ခြေင့်မျိုးစေ့ယူခခင်း 

 သင်စ့တာစ်သာ ကစလာင်ကို အသုံးခပုပပီး မျိုးစေ့အိတ်ကကီးများထဲမ ှ မျိုးစေ့နမနူာများအား ယူနိငုသ်ည်။ 

ကစလာင်ခြေင့် မျိုးစေ့နမနူာယူခခင်းကို လွေတ်လပ်ေွော ေီးေင်းနိုင်စသာ မျိုးစေ့အမျိုးအေားများတွေင်သာ အသုံးခပု 

နိုငသ်ည်။ 

က) ပံုးများခြေင့် မျိုးစေ့နမူနာယူခခင်း 

ပုံးကကီးများတွေင် အေုအပုံများခြေင် ့ သိုစလှာင်ထားစသာမျိုးစေ့နမူနာများကို ပုံးခြေင့်ခပ်ပပီး 

မျိုးစေ့နမနူာယူရန် ခြေေ်ပါသည်။ 

ခ) Nobbe ကစလာင်ခြေင့် မျိုးစေ့နမူနာယူခခင်း 

မျိုးစေ့ေမး်သပ်ခခငး်ရဲ  ့ ြေခင်ကကီး Fredrick Nobbe ၏ အမည်ကိုစပးထားခခငး် ခြေေ်သည်။ 

မျို းစေ့အမျို းမျို းအား နမူနာယူနုိင်ရန် ကစလာင်အား 

အရွေယ်အေား အမျို းမျို းခြေင့် ခပုလုပ်ထားသည်။ 

ကစလာင်သည် ချွန်ထက်စသာ ကျည်စတာက်ပံုေံ 

ခပ်ရှည်ရှည်ခြေင့် မျို းစေ့အိတ်တုိင်း၏ အလည်အထိ 

စရာက်နုိင်စအာင် ခပုလုပ်ထားပပီး၊ အချွန်ေက် 

အေံုးအနီးတွေင် ေဲဥပံု အစပါက်ပါရိှသည်။ ရှည်ပပီး 

စသး ငယ ် စသာ ကစလာင်တစံလးများ ခြေေ်သည်။ 

၎င်းတုိသ့ည် မျို းစေ့အိတ်များမှ မျို းစေ့နမူနာယူရန် 

သင့်စတာ်ပပီး၊ မျို းစေ့အပံုများတွေင် မသံုးသင့်ပါ။ 

ဂ) Sleeve ပံုေံ ကစလာင် သုိ ့တုတ်စချာင်းပံုေံ ကစလာင် 

 ဤကစလာင်အမျို းအေားသည် မျို းစေ့နမူနာယူရန်အတွေက် အသံုးအများေံုး ခြေေ်သည်။ အမျို းအေား 

(၂)မျိုး ထပ်မံခွေဲထားသည်။ တေ်မျိုးမှာ အကန်ပ့ါစသာ အမျိုးအေားခြေေ်ပပီး စနာက်တေမ်ျိုးတွေင် 

အကန်မ့ျားမပါပါ။ ဤကစလာင်ကို ပပန်ပုစံ ကးဝါအစခါငး်စပါက်ခြေင် ့ ြေွေဲ ေ့ည်းထားပပီး အတွေင်းေက်နှင့် 

အခပင်ေက် sleeve အား ပမဲခမံေွော တပေ်င်ထားပပီး ချွန်ထက်စသာ အေွေနး်ေက် အပိတ်နှင် ့ ခြေေ်သည်။ 

အတွေင်းပပန်နှင် ့ အခပင်ပပန် ၂ ခု လံုး၏ မျက်နှာခပင်စပါ်တွေင် အစပါက်များပါရှိသည်။ အတွေင်းေက် 

ပပန်အား လှည့်လုိက်စသာအခါ အစပါက်များသည် အခပင်ေက် Sleeve နှင် ့ တစခပးညီတည်း ခြေေ်သွေား 

သည်။ အတွေင်းေက်ပပန်သည် အခန်းများပါသည်လည်းရှိပပီး၊ တချို တ့ွေင်စတာ ့အခန်းကန်မ့ျား မပါရှိပါ။ 

ဤကစလာင်အား အလျားလိကု် စသာ်လည်းစကာင်း စဒါင်လုိက်စသာ်လည်းစကာင်း အသုံးခပုနိုငသ်ည်။ 

မျိုးစေ့အိတ်အတွေင်းသို ့ ၃ဝ ဒီဂရီစောင်း၍ ကစလာင်အားပိတ်ပပီး မျိုးစေ့အိတ်အလည်အထိ 

စရာက်စအာင်ထုိးသွေင်းပါ။ ထုိစ့နာက် အစပါက်များအား တေ်ဝက်ခန် ့ နာရီလက်တံ သွေားရာအတိငု်း 

လှည့်ြေွေင်စ့ပးပါ။ ကစလာင်အား ခြေည်းခြေည်းချင်း လှုပ်စပးပပီး အတွေင်းေက်သို ့တွေန်းစပးပါ။ မျိုးစေ့အိတ် 

၏ စနရာတိုင်းနီးပါးမှ ကစလာင်တံ၏အခန်းတိငု်းတွေင် မျိုးစေ့များခြေင့် ခပည့်သွေားပါလိမ့်မည်။ ထုိစ့နာက် 

ကစလာင်အစပါက်များအား ပိတ်ပပီး မျို းစေ့အိတ်အတွေင်းမှ ခပန်ေွေဲနှုတ်ယူပပီး၊ မျို းစေ့များအား ပလပ်ေတေ် 

ပုံးထဲသို ့သွေန်ချပပီး မျို းစေ့နမနူာ ရယူပါ။ 

 



 

Sleeve ပံုေံ ကစလာင် 

ဤကစလာင်အမျိုးအေားအား မျိုးစေ့အိတ်များ (သုိမ့ဟုတ်) မျိုးစေ့ထည့်ထားစသာ ပုံးများအတွေင်းမှ 

မျိုးစေ့နမနူာ ယူစသာအခါ အသုံးခပုသည်။ မျိုးစေ့ထည့်ထားစသာ ပုံးတေ်ခုချင်းမှ မျိုးစေ့ယမူည်ေိုလျှေင် 

ဤကစလာင်အမျိုးအေားသည် လံုစလာက်စသာ အရှည်မရှိသည့်အတွေက် ကိုယ်ေားခပုနမူနာမရနိုငစ်သာစ ကာင့် 

အသုံးမခပုသင်ပ့ါ။ 

 

ေုစပါင်းထားစသာမျိုးစေ့နမူနာခပင်ေင်ခခင်းနည်းလမ်းများ 

 မ ူမျိုးစေ့နမနူာအား သမစအာင်စရာစမွှပပီး ေုစပါငး်မျိုးစေ့နမနူာ ခပုလုပ်ခခင်းခြေ            

မျိုးစေ့နမနူာ              သည်။ 

 ေုစပါငး်ထားစသာ မျိုးစေ့နမူနာမ ှ                                   ၊ ေုစပါငး်ခခင်း             

အေက်မခပတ ် ကျပန်းယူထားစသာ မျိုးစေ့နမူနာ အနည်းငယ်အား စရာစမွှ စပါငး်ေပ်ခခင်းခြေင် ့

မျိုးစေ့နမနူာ အခြေေ် စပးပိုရ့န်လိုအပ်စသာ ပမာဏ ထက်ပိုပပီးရရှိနိငု်ပါသည်။ 

 

မျိုးစေ့နမူနာအမျိုးအေားများ 

i. မူ မျိုးစေ့နမူနာ 

မျိုးစေ့အတိ်အတွေင်းမှ  (သို)့ 

မျိုးစေ့ပုံမ ှ ရယူစသာ လက်တေေ်ုတ်ော  

မျိုးစေ့နမနူာအား မူလမျိုးစေ့နမူနာဟု 

စခါ်သည်။  

ii. ေုစပါင်းမျိုးစေ့နမူနာ 

သင့်စတာ်စသာ ထည့်ေရာပုံးထဲ 

တွေင်မူလမျို းစေ့နမူနာများကုိ သမစအာင် 

စရာစမွှထားစသာ မျိုးစေ့နမူနာအား 

ေုစပါငး်မျိုးစေ့နမူနာဟု စခါ်သည်။  

iii.                    

ေုစပါငး်ထားစသာ မျိုးစေ့နမနူာအား လုိအပစ်သာ မျိုးစေ့ပမာဏအထိ စလျာ့ချပပီး မျိုးစေ့ေမး်သပ် 

ေေစ်ေးရန် ဓါတ်ခွေဲခနး်သိုစ့ပးပုိရ့စသာ မျိုးစေ့နမူနာအား      မျိုးစေ့နမနူာဟုစခါ်သည်။      ရန် 

လုိအပစ်သာ မျိုးစေ့နမူနာပမာဏအား                                     ၊ ေုစပါငး်ခခင်း             အေက် 

မခပတ် ကျပန်းယူထားစသာ မျိုးစေ့နမနူာ အနည်းငယ်အား စရာစမွှစပါငး်ေပ်ခခင်းခြေင့်      နမူနာအခြေေ် 

စပးပုိရ့န်လိုအပ်စသာ ပမာဏထက်ပိုပပီးရရှိနိငု်ပါသည်။ 

 



 

 

iv. လုပ်ငန်းမျိုးစေ့နမူနာ 

     မျိုးစေ့နမနူာအား မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ်ေေ်စေးရန်အတွေက် ထပ်ခါထပ်ခါ စရာစမွှခခင်း၊ 

ခပန်ခွေဲခခင်းများခပုလုပ်  လုိအပ်စသာအစလးချိန် ပမာဏအထိ စလျာ့ချပပီး     မျို းစေ့အရည်အစသွေး ေေစ်ေးခန်း 

တွေင်                    အသုံးခပုသည်။ 

 

မျိုးစေ့အေုအပံုတေ်ခုအခြေေ် သတ်မှတ်နုိင်ရန် အများေံုးရိှရမည့် မျိုးစေ့ပမာဏအား ISTA   သတ်မှတ် 

ထားသည်။ 

စပးထားစသာ မျိုးစေ့ပမာဏမှ နမူနာမည်မျှေ ယူရမည်ကို ောရင်းအင်းပညာအရ အစခခခံ၍ စြော်ခပထား 

ပါသည်။ ၎ငး်မျိုးစေ့နမူနာများသည် မိခင်မျိုးစေ့အေုအပုံကို ကိုယ်ေားခပုစပးနုိင်စသာ နမူနာများလည်း 

ခြေေ်သည်။ စအာက်ပါဇယားတွေင် မျိုးစေ့အေုအပုတံေ်ခုတွေင် ရှိရမည့် မျိုးစေ့ပမာဏများအား စြော်ခပထားပါသည်။ 

မျိုစေ့          / မျိုးေိတ်                                            

        ပမာဏ 

 ဂျုံနှင့် ေပါးထက် ကကီးစသာ         ၂၀၀၀ဝ ကီလုိ 

 ဂျုံနှင် ့ေပါးထက် ငယ်စသာ  ၁၀၀၀ဝကီလုိ 

အစေ့ထုတစ်ခပာင်း                                        ၄၀၀၀ဝ ကီလုိ 

 

မျိုးစေ့နမူနာ ယူရန်အကကိမ်အစရအတွေက် 

မျိုးစေ့နမနူာ အစရအတွေက် အနည်းအများ ေုိသည်မှာ မျိုးစေ့နမနူာများသည် မိခင်မျိုးစေ့အေုအပုမှံ 

ရယူထားစသာ မျိုးစေ့နမူနာပမာဏခြေေ်ရန် လုိအပသ်ည်။ ၎ငး်မျိုးစေ့အေုအပုံအား မျိုးစေ့အတိ် အစသးများခြေင့် 

ထုပ်ပိုးခခင်း၊ အိတ်ကကီးများ၊ ပုံးများ၊ မျိုးစေ့ပုံများအခြေေ် ထိန်းသိမ်းထားစလ့ရှိသည်။ ISTA မှ မူလမျိုးစေ့ 

နမူနာအား မည်မျှေ ယူသင်သ့ည်၊ အကယ်၍မျိုးစေ့များအား အိတ်များ၊ ပုံးများခြေင့် ထည့်သိမ်းထားမည်ေိလုျှေင် 

အိတ်မည်မျှေ (သို)့ ပုံးမည်မျှေ နမူနာယူရမည့် အေင်ေ့င့်အား စြော်ခပထားခဲ့ပါသည်။ မျိုးစေ့နမနူာ အရည်အစသွေး 

အားစကာင်းမှုအား ISTA မှ စြော်ခပထားစသာ ေည်းမျဉ်းေည်းကမ်းများအရ ထိန်းသိမ်းထားသင့်သည်။ 

မျိုးစေ့များကို အိတ်များခြေင့် ထည့်သိမ်းထားလျှေင် ထုိအိတ်အရွေယ်အေားသည် ပုံးအကကီးကကီးများအရွေယ်အေားနှင့် 

တူညီပါက မျိုးစေ့နမူနာယူရမည့် ပမာဏမာှ အတူတူပင ်ခြေေ်သည်။ 

 

 



 

က) မျို းစေ့အိတ်များခြေင့်သိမ်းေည်းထားစသာ မျို းစေ့အေုအပံုများအတွေက် နမူနာယူရန် (သုိ)့ အရွေယ်အေားတူစသာ 

ပံုးများ 

အေုအပံု အစရအတွေက် မူလမျိုးစေ့နမူနာယူရန် အစရအတွေက် 

၁-၄ ကုန်စသတ္တ ာများ အိတ်တခုေီ/ ကုန်စသတ္တ ာတခုေီမ ှနမူနာ ၃ ခုယူရန် 

၅-၈ ကုန်စသတ္တ ာများ အိတ်တခုေီ/ ကုန်စသတ္တ ာတခုေီမ ှနမူနာ ၂ ခုယူရန် 

၉-၁၅ ကုန်စသတ္တ ာများ အိတ်တခုေီ/ ကုန်စသတ္တ ာတခုေီမ ှနမူနာ ၁ ခုယူရန် 

၁၆-၃ဝ ကုန်စသတ္တ ာများ မျို းစေ့အေုအပံုတေ်ခုမှ ေုေုစပါင်း မျို းစေ့နမူနာ ၁၅ခု ယူရန် 

၃၁-၅၉ ကုန်စသတ္တ ာများ မျို းစေ့အေုအပံုတေ်ခုမှ ေုေုစပါင်း မျို းစေ့နမူနာ ၂ဝ ခု ယူရန် 

၆ဝ အထက် ကုန်စသတ္တ ာများ မျို းစေ့အေုအပံုတေ်ခုမှ ေုေုစပါင်း မျို းစေ့နမူနာ ၃ဝ ခု ယူရန် 

ခ) ပံုထားစသာမျိုးစေ့များအတွေက် နမူနာယူရန် (မျိုးစေ့ထည့်ထားစသာ ပံုးကကီးများသည် ၁၀ဝ ကီလုိဂရမ် 

ထက်ပုိေ့ံသည်) 

                          
မူ နမူနာယူရန် အနည်းေံုး 

အကကိမ်အစရအတွေက် 

၅၀ဝ ကီလုိအထိ  အန   ေုံး       ၅ ခုယူရန် 

၅၀၁ မှ ၃၀၀ဝ ကီလုိအထိ ၃၀ဝ ကီလိ ု             နမူနာ ၁ခုယူရန် (၅ခုထက် မနည်း   ) 

၃၀၀၁ မှ ၂၀၀၀ဝ ကီလိုအထိ ၅၀ဝ ကီလုိ              နမူနာ ၁ခုယူရန် (၁၀  ခုထက် မနည်း   ) 

၂၀၀၀၁ ကီလုိမှ အထက် ၇၀ဝ ကီလို              နမူနာ ၁ခုယူရန် (၄၀  ခုထက် မနည်း   ) 

 

မျိုးစေန့မူနာပုိရ့န်အတွေက် စောင်ရွေက်ရမည့် ညွှန် ကားချက်များ 

 မျိုးစေ့နမနူာယူရာတွေင် လုိအပ်ချက်တခုမှာ နမူနာယူလာစသာမျိုးစေ့အား ယူလာစသာ မျိုးစေ့ 

အ       လုိက် ထ   ထားစသာ အိတ်(သို)့ ပုံးအား label အမှတ်အသားခပုလုပ်           ထား 

ရမည်ခြေေ်သည်။ သုိမ့ှသာ နမူနာယူလာစသာ မျိုးစေ့သည် မ      မျိုးစေ့       မှ ယူလာသည်အား 

ခပန်လည် ခွေဲခခားနိုင်မည်ခြေေ်သည်။ 

 မျိုးစေ့နမနူာ ယူသ   အချိန်တွေင် နမူနာအားလုံး                     မျိုးစေ့                

          ခွေဲခခားပပီး စြော်ခပထားရမည်။ 

 မျိုးစေ့နမနူာ ယသူူသည် မျိုးစေ့နမူနာယထူားသည့် မျိုး   အိတ်          ပုံးများအား            

                ပိတ်ခခင်း လုပ်ငန်းများ    ကကီး ကပ်         သ   သည်။ 

 မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပရ်န် ရည်    စသာမျိုးစေ့ ပမာဏထက် ပိုများစန     ၎ငး်မျိုးစေ့များအား 

သမစအာင်စရာစမွှစပးရမည်။ 

 မျိုးစေ့နမနူာပမာဏခွေဲေက်ကို အသုံးခပုခခင်းခြေင် ့မျိုးစေ့ပမာဏများအား ညီမျှေေွောခွေဲနိုင်သည်။ လုိအပစ်သာ 

မျိုးစေ့ပမာဏအား မျိုးစေ့               ခန်းသို ့label အခပ   အေုခံြေ         သ   ပါသည်။ 

 



 

 အကယ်၍ မျိုးစေ့ပမာဏခွေဲေက် မရရှိနိငု်လျှေင်၊ မျိုးစေ့နမနူာအားလုးံကို သ   ရှင်းစသာ  ကမ်းခပငတ်ွေင် 

သမစအာင်စရာစမွှပပီး တေ် က်  ခွေဲခခင်းခြေ    စနာက်ေံုးလုိအပ်စသာ မျို းစေ့ပမာဏ စရာက်သည့်တိငု်စအာင် 

စရာစမွှ၊ ခွေဲခခမ်းခခင်းခြေင့် ကိုယ်ေားခပုနိုင်စသာ မျိုးစေ့ပမာဏအား ရရှိနိငု်စအာင် ခပုလုပ်သင့်သည်။ 

 အေိဓုါတ်တိုင်းတာ     ရန် ကကိတ်ခွေဲရန်လုိအပစ်သာမျိုး    အားလုံး      မျိုးစေ့ပမာဏ ၁၀၀ ဂရမ် 

လုိအပ ်     ခခားမျိုးေိတ်    အတွေက် မျိုးစေ့နမနူာ ပမာဏ ၅၀ ဂရမ်သာ လုိအပ်ပါသည်။ မျိုးစေ့နမူနာ 

များအား စလလံုစသာ ထ   ေရာပုံးများခြေ    (ဥပမာ_ တငး်       ပိတ်နိုငစ်သာ အပိတ်များပါရှိ     

ြေန်ပုလင်းများ၊ ပိုလီအီသိုင်လင်း အိတ်ခွေံများ(၇၀၀ gauge) ရှိစသာအိတမ်ျားကို အသုံးခပုပပီး မျိုးစေ့ 

               ခန်းသို ့စပးပုိန့ိုငသ်ည်။ 

 

မျိုးစေ့နမူနာအရည်အစသွေးေမ်းသပ်ရန်အတွေက် နမူနာပမာဏနှင် ့ထုပ်ပုိးခပင်ေင်မှု တင်ခပနမူနာအစလးချိန် 

မျိုးစေ့အရည်အစသွေး ေမ်းသပ်ေေ်စေးခခင်း အမျိုးမျိုးအတွေက် အနည်းေုံးတင်ခပရမည် ့ မျိုးစေ့နမူနာ 

အစလးချိနမ်ျားအား စအာက်တွေင်စြော်ခပထားပါသည်။ 

၁) အေိဓုါတ်တိုင်းတာခခင်း အေိဓုါတ်တိုင်းတာရန်အတွေက် ကကိတ်ခွေဲရန်လိုအပ်စသာ မျိုးစေ့မျိုးေိတ်များသည် 

၁၀၀                                         ၅၀                    ။ 

၂                                                                                                  

             

၁.                                                                               

                              ။ 

၂.                                                                                        

၎                                                                                          

                                                                                        

                                                                            

                           ။ 

၃.                                                                                         

                                                                                   

                                                          ။                         

                                                                               

       ။                                                                                  

                                                    ။ 

၄.                                                                                
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သီးနံှ 

မျိုးစေ ့

အေုအပံု 

ပမာဏ (ကီလုိ) 

တင်ခပ 

မျိုးစေ့နမူနာ 

ပမာဏ(ဂရမ်) 

မျိုးစေ့သန်ေ့င်မှု 

ေေ်စေးရန် အတွေက် 

လုပ်ငန်းမျိုးစေ့နမူနာ 

ပမာဏ (ဂရမ်) 

အခခားမျိုးေိတ် 

များစရတွေက်ရန် 

နမူနာ ပမာဏ 

(ဂရမ်) 

ေပါး ၂၀၀၀၀ ၄၀၀ ၄၀ ၄၀၀ 

ဂျုံ ၂၀၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၂၀ ၁၀၀၀ 

အစေ့ထုတစ်ခပာင်း ၄၀၀၀၀ ၁၀၀၀ ၉၀၀ ၁၀၀၀ 

နှံေားစခပာင်း ၁၀၀၀၀ ၉၀ဝ ၉၀ ၉၀၀ 

လူးေတ် ၁၀၀၀၀ ၁၅၀ ၁၅ ၁၅၀ 

ပဲန ီ ၂၀၀၀၀ ၁၀၀၀ ၃၀၀ ၁၀၀၀ 

ပဲတီေိမး် ၂၀၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၂၀ ၁၀၀၀ 

မတပ်ဲ ၂၀၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၅၀ ၁၀၀၀ 

ကုလားပ ဲ ၂၀၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 

ပဲလွှမ်း ၂၀၀၀၀ ၁၀၀၀ ၄၀၀ ၁၀၀၀ 

ပဲပုတ် ၂၀၀၀၀ ၁၀၀၀ ၅၀၀ ၁၀၀၀ 

စခမပဲစတာ    ၂၀၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 

စခမပဲေ ံ ၂၀၀၀၀ ၁၀၀၀ ၆၀၀ ၁၀၀၀ 

နှမ်း ၁၀၀၀၀ ၇၀ ၇ ၇၀ 

စန ကာ (OP) ၂၀၀၀၀ ၁၀၀၀ ၂၅၀ ၁၀၀၀ 

စန ကာ (ေပ်မျိုး) ၂၀၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၂၅ ၂၅၀ 

ဝါ (OP) ဝါမျှေင်များခြေင့် 

မကကိတ်ရစသးစသာ 

၂၀၀၀၀ ၁၀၀၀ ၃၅၀ ၁၀၀၀ 

ဝါ (ကကိတ်ပပီးသား) ၂၀၀၀၀ ၃၅၀ ၃၅ ၃၅၀ 

ဝါ(ေပ်မျိုး)ဝါမျှေင်များခြေ    

မကကိတ်ရစသးစသာ 

၂၀၀၀၀ ၃၅၀ ၃၅ ၃၅၀ 

ဝါ(ကကိတ်ပပီးသား)ေပ်မျိုး ၂၀၀၀၀ ၂၅၀ ၂၅ ၂၅၀ 

ခရမ်းသီး ၁၀၀၀၀ ၁၅၀ ၁၅ ၁၅၀ 

ငရုတသ်ီး ၁၀၀၀၀ ၁၅၀ ၁၅ ၁၅၀ 

ရံုးပတသီီး ၁၀၀၀၀ ၁၅၀ ၁၅ ၁၅၀ 

ခရမ်းချဉ်သီး (OP) ၁၀၀၀၀ ၇၀ ၇ ၇၀ 

ခရမ်းချဉ်သီး (ေပ်မျိုး) ၁၀၀၀၀ ၇ ၇ ၇ 

စဂါ်ြီေထုပ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀ ၁၀ ၁၀၀ 

ပန်းစဂါ်ြီေပွေင့် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀ ၁၀ ၁၀၀ 

နိုကိုဥ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀ ၁၀ ၁၀၀ 
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