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ညန်ကားစာ ၂/၉၈ 

ရသန်ထ့တ်လပ်ရန် ရသန်စ့က်ရ၏ အနည်းဆးလိအပ်ချက် 

 ဗဟိအစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးကီးကပ်ကွပ်ကဲ ရး ကာ်မတီ ၀၄၊ ၉၈ ကိမ် ြမာက် 

အစည်းအ ဝးဆးြဖတ်ချက်ကိ ရည်ညန်း၍ ရသန်စ့က်ရ၏အနည်းဆးလိအပ်ချက်ကိ အာက်ပါ 

အတိငး် သတ်မှတ်လိက်သည်။ 

၁။ ရသန်ထ့တ်လပ်မည့် ရ၏လိအပ်ချက် 

 (က) သာက် ရသန်ထ့တ်လပ်မည့်  ရအမျိုးအစားသည်   သာက် ရသန်ထ့တ်လပ်ရန်  

အတွက် သင့် လျာ်သည့် ရအမျိုးအစားြဖစ်ရမည်။ (ဥပမာအားြဖင့် ြမစ် ရ၊ ကန် ရ၊ 

ချာင်း ရ သာ်လည်း ကာင်း၊ အညစအ် ကး ရာ နှာ န သာ ရ သာ်လည်း ကာင်း 

မြဖစ် စရ) ရ၏ဓာတ၊ အဏဇီဝ နှင့်အြခားအ သးစိတ်အချက်အလက်များသည် ကမ္ဘာ့ 

ကျနး်မာ ရးအဖွဲ၏့ နိင်ငတကာမှ လက်ခကျင့်သး သာအ သးစတ်ိ အချက်အလက် 

များနှင့်ကိက်ညီရမည်။ 

(ခ) သာက် ရသန်ထ့တ်လပ်မည့် ရအားမူလအရင်းအြမစ်မှထပ်ဆင့်သိ လှာင်ြခင်း၊ ပိက် 

ဆက်သွယ်ယူြခင်းတိသ့ည် ရသန်ထ့တ်လပ်ရန်အတွက်သာသီးသန်ြ့ဖစရ်မည်။ 

ရပိက်များအား ြမကီးအတငွး်၌ သာလ်ည်း ကာင်း၊ ြမ ပ ၌ သာ်လည်း ကာင်း 

သွယ်တန်းြခင်းမြပုရ။ 

 (ဂ)  သာက် ရသန်ထ့တ်လပ်မည့် ရအားသိ လှာင်သည့်နည်းစနစ်သည် အာက်ပါအချက ် 

များနှင့်ြပည့်စရမည်။ 

(ဂ-၁) သ ချးမတက်နိင်သည့် စတီးသြဖင့်ြပုလပ်ထား သာ သိ လှာင်ကန်ြဖစ်ြခင်း၊ 

(ဂ-၂) ဆး ကာရန်လွယ်ကူြခင်း၊ 

(ဂ-၃) ပတ်ဝန်းကျင်မှ အမက်သရိက်၊ အညစအ် ကးများ ဝင် ရာက် ရာ နှာမမှ  

ကာကွယ်ထားြခင်း၊ 

  (ဂ-၄) မသက်ဆိင်သည့် ပစ္စည်းများသိ လှာင်ကန်မှ ရထဲသိဝ့င် ရာင်နိင်မမရှိြခင်း၊ 

၂။ အ ဆာက်အဦးဖဲွစ့ည်းပ၏လိအပ်ချက် 

 (က) စက်ရသည် သန်ရ့ှင်း သာပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိရမည်။ ရသန်ထ့တ်လပ်ရန် သီးသန်စ့က်ရ  

ြဖစ်ရမည်။ (သိမ့ဟတ်) လူ နနငှ့်သီးြခားထားနိင် သာ ထတ်လပရ်ာ နရာြဖစ်ရမည်။  

အြခားအစားအ သာက်ထတ်လပ်ြခင်းများနှင် ့/သီးြခားစီြဖစ်ရမည်။ 
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 (ခ) စက်ရသည် ကာင်းမွနစ်ွာ တည် ဆာက်ထိနး်သိမ်းထား သာ အ ဆာက်အဦးြဖစ်ရ  

မည။် လပ်ငန်းပမာဏနှင့်သင့် လျာ်သည့် အကျယ်အဝန်းရှိရမည်။ တဲတန်းလျား၊ 

ဂိ ဒါင် ဟာင်း၊ အ ဆာက်အဦး ဟာင်း မြဖစ် စရ။ 

 (ဂ) စက်ရ၏ အခန်းများဖွဲ စ့ည်းထားမသည် ရသန်ထ့တ်လပ်ြခင်းအဆင့်ဆင့်အား အစဉ်  

လိက် ဆာင်ရွက်သွားနိင်ရန် ဖွဲ စ့ည်းထားြခင်းမျို းြဖစ်ရမည်။ ဤသိ ့ဖွဲ စ့ည်းရာတွင ် 

အနည်းဆး အာက်ပါအတိင်း လပ်ငန်းစဉ်အလိက် အခန်းများဖဲွ စ့ည်းရမည်။ 

  (ဂ-၁) ရသန်စ့က်အခန်း 

  (ဂ-၂) ပဏာမ ဘူးခွ ဆးခန်း (ပလင်းဘူးမှတ်စက်အခန်း-ရှိပါက) 

  (ဂ-၃) ဘူးခွကိ ရသန်ြ့ဖင့် ဆးကျငး်ခန်း 

  (ဂ-၄) ရသန်ြ့ဖည့်ြခင်းနှင့် အဖးပိတ်ြခင်းအခန်း 

  (ဂ-၅) ြဖည့် ပီး ရသန်ဘူ့းတွင် ခတ်ယွင်းချက် ရှိမရှိစစ် ဆးြခင်း၊ တဆိပ်ကပ်ြခင်း၊  

ယာယီသိ လှာင်ြခင်းအခန်း၊ 

  (ဂ-၆) လပ်သားနား နခန်း၊ 

 (ဃ) ရသန်က့ျင်းြခင်း ြဖည့်ြခင်း၊ အဖးပိတ်ြခင်း၊ အခန်း၏ လိအပ်ချက် 

  (ဃ-၁) ကမ်းြပင်လွယ်ကူစွာ ဆး ကာနိင် ပီး၊ ရဆငး် ဇာင်း ကာင်းရမည်။ 

   အဖးပါ ရစးီ ြမာင်းရှိရမည်ြဖစ် ပီး၊ ြမာင်းအတွင်း ရမဝပ် စရ။ 

  (ဃ-၂) နရသင့် လျာ် သာအြမင့်ထိ ကြပားကပ်ထားြခင်း သာ်လည်း ကာင်း၊  

Epoxy Resin ဆးြဖင့် သာလ်ည်း ကာင်း သတ်ထားရမည်။ နရတွင်  

ကက် လာက်တန်းမရှိ စရ။ 

  (ဃ-၃) မျက်နှာကက်- ဖများ၊ ရ ငွမ့ျား၊ စ နြခင်းမရှိ စရ။ မီးခ ကျာက်ြပားမျက်နှာ  

ကျက်မြဖစ် စရ၊ ဖများ၊ အမက်များနှင့် အြခား ရသန်န့ှင့်မသက်ဆိင်သည့် 

ပစ္စည်းများ၊ ရသန်ဘူ့းအတွငး် ဝင် ရာက်သွား စနိင်မည့်အခွင့်အလမ်းမျိုး 

မရှိ စရ (ဥပမာ- မျက်နှာကျက်၊ မီး ချာင်းများ၊ မျက်နှာကျက်ဘီတင်များ) 

  (ဃ-၄) လ အးစက်/ လစတ်စက်(လိအပ်ပါက)တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ 

(င) အခန်းများသည ် လွယ်ကူစွာ သန်ရ့ှင်းနိင် သာ/လွယ်ကူစာွ ဆး ကာနိင် သာဖဲွ စ့ည်းမ 

မျိုးြဖစ်ရမည်။ 
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(စ) တစ်ခန်းမှတစ်ခန်းသိ ့ ရသန်ဘူ့းများ သွင်းြခင်း၊ ထတ်ြခင်းကိ ဆာင်ရွက်ရန် ြပူတင်း 

ပါက်(ပစ္စည်းသွင်းထတ် ပါက်)ရှိရမည်။ 

(ဆ) အဝတ်လဲခနး်၏ လိအပ်ချက် 

 (ဆ-၁) ထတ်လပ်ရာ နရာသိ ့ကနဦး ဝင် ရာက်ြခင်းမြပုမီနှင့် ရသန်က့ျင်းြခင်း၊ ြဖည့်  

ြခင်း၊ အဖးပိတ်ြခင်းအခန်းသိ ့မဝင်မီတိတွ့င် အဝတ်လဲခန်းနှင့် လက် ဆးကန်  

များ တစခ်စထီား ပးရမည။် 

 (ဆ-၂) အဝတ်လဲခန်းရှိ လက် ဆး ရတိင်သည် လက်ြဖင့်ကိင်၍ ဖွင့်ပိတ်ရ သာ ရတိင်  

မြဖစ် စရ။ 

 (ဆ-၃) အဝတ်လဲခန်းမှ နာက်တစ်ခန်းသိ ့အဝင်တွင် ကရိရင်း ဆး စပ်ထား သာ ြခ  

ဆးကန်(Foot Bath)ရှိရမည်။ 

တစ်ခန်းနှင့်တစ်ခန်းအကူးတွင် ကိယ်နှင့်တွန်းဖွင့် အလိအ လာက်ပိတ်တခါးကိလည်း ကာင်း၊ 

ယင်ကာပလပ်စတစ် ရွက်ထပ်လိက်ကာကိ သာ်လည်း ကာင်း တပ်ဆင်ထားရမည်။ 

၃။ ရသန်ထ့တ်လပ်မည့်စက်၏လိအပ်ချက် 

 (က) ရသန်ထ့တ်လပ်မည့်စက်သည် စက်မလပ်ငန်းသးအဆင့် (Commercial Type) ရိှ  

ရသန်စ့က်ြဖစ်ရမည။် အိမ်သးအဆင့်မြဖစ် စရ။ 

 (ခ) စက်၏ဝန် ဆာင်နိင်မသည် ထတ်လပ်မပမာဏနှင့် လိက် လျာညီ ထွရှိရမည်။ 

၄။ ရသန်ထ့တ်လပ်မကိ ထိန်းသိမ်းြခင်း 

 (က) ရသန်ထ့တ်လပ်မည့် ရ၏ အရည်အ သွးထိန်းသမ်ိးြခင်း 

  (က-၁) ရသန်ထ့တ်လပ်မည့် ရ၏ ဓာတနှင့်အဏဇီဝ အ သးစိတ် အချက်အလက်များ  

ကိ အာက်ပါအတိင်း ဓာတ်ခွဲစစ် ဆးရမည်။ 

- စက်ရစတင်မလည်ပတ်မီ 

- စက်ရလည်ပတ်စဉ် (၁)နှစ ်တစ်ကိမ် 

- လိအပ်သည့်အခါ (ဥပမာ ပတ်ဝနး်ကျင်ညစည်မ်းမ) 

- သက်ဆိင်ရာမှ ညန်ကား သာအခါ 

  (က-၂) ထတ်လပ်သည့် သာက် ရသန်၏့ ဓာတနှင့်အဏဇဝီအ သးစိတ်သတ်မှတ်ချက်  

ဓာတ်ခွဲစစ် ဆးြခင်းကိ အာက်ပါအတိင်း ဓာတ်ခွဲစစ် ဆးရမည်။ 

- ထာက်ခချက်ရရှိရန် အစစ် ဆးခစဉ် 
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- ထတ်လပသ်ည့်ကာလတစ် လာက်(ဓာတဆိင်ရာစစ် ဆးြခင်းကိ ၃ လ  

တွင်တစ်ကိမ်နှင့် အဏဇီဝဆိင်ရာစစ် ဆးြခင်းကိ ထတ်လပ်အပတ်စဉ်တိင်း) 

- လိအပ် သာအခါ 

- သက်ဆိင်ရာမှ ညန်ကား သာအခါ 

  (က-၃) ဓာတ်ခွဲစစ် ဆး တွရ့ှိချက်များကိ ကာင်းစွာသိမ်းဆည်းထားရမည်။ သက်ဆိင်  

ရာ၏ခွင့်ြပုချက်မပါရှိဘဲ (၂)နှစ်အတွင်း ဖျက်ဆီးြခင်းမြပုရ။ သက်ဆိင်ရာမှ  

တာင်းဆိလာပါက စစ် ဆးခွင့်ြပုရမည်။ 

 (ခ) ရသန်စ့က်သး ဓာတပစ္စည်းများ လဲလှယြ်ခင်း၊ ဓာတဂဏ်သတ္တ မိျားြပန်လည်ရရှိ အာင်  

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ခ-၁) ရသန်စ့က်သး ဓာတပစ္စညး်များ၊ ရစင်များ(Resin)၊ ရစစမ်ျား (Filter)လဲ 

လှယ်ြခင်း၊ ဓာတဂဏ်သတ္တ ိ ြပန်လည်ရရိှ အာင် ဆာင်ရွက်ြခင်း (Reactivation) 

ကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် ယင်းကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ထား သာ 

သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ သာ်လည်း ကာင်း၊ သက်ဆိင်ရာညန်ကားချက် 

များနှင့်အညီ သာ်လည်း ကာင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ခ-၂) ဆာင်ရွက်မကိ မှတ်တမ်းြပုစထိန်းသိမ်းထားရမည်။ သက်ဆိင်ရာမှ တာင်းဆိ 

လာပါက စစ် ဆးခွင့်ြပုရမည။် 

 (ဂ) ထတ်လပမ်နညး်စနစ် 

(ဂ-၁) ရသန်ထ့တ်လပ်သည့်နည်းစနစ်သည ် သာက် ရသန်၏့ ရူပ၊ ဓာတနှင့် အဏ  

ဇီဝဆိင်ရာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အား ထိခိက်ပျက်ြပား စမ မြဖစ် စရ။ 

  (ဂ-၂) ထတ်လပ်မအဆင့်ဆင့်အား အစဉ်လိက် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

ဥပမာ- သန်ရှ့င်း ပီးအဆင့်/အခန်းမှ မသန်ရ့ှင်းသည့်အဆင့်/အခန်းသိ ့ ထပ်မ 

ြဖတ်သန်းရမည့် ထတ်လပ်မမျိုး မြဖစ် စရ။ 

(ဂ-၃) ဗူး ဆး ကာြခင်းကိ အနညး်ဆး ပဏာမအကမ်း ဆးြခင်း၊ အ ချာ ဆးြခင်း 

နှင့် ရသန်နှ့င့် ဗူးကျင်းြခင်းဟူ၍ သးပိင်းခွဲ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ဂ-၄) ဗူး ဆး ကာရာတွင် သင့် လျာ်သလိ စက် မာင်း၊ ဘရပ်ကိ သာ်လည်း ကာင်း၊ 

စက် မာင်း ရပန်းကိ သာ်လည်း ကာင်း၊ အန္တရာယ် ပးနိင်ြခင်းမရှိသည့် 

ချးခ တ်ဓာတပစ္စည်းကိ သာ်လည်း ကာင်း သးစွဲ၍ ဆး ကာရမည်။ 
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(ဂ-၅) ရစင်(Resin)များ၊ ရစစ်(Filter)များ၊ ပိးသတ်ကရိယာများ၊ သတ်မှတ်စွမး် 

ဆာင်ရည်အတိင်း အြပည့်အဝ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် စစ် ဆးကွပ်ကဲရမည်။ 

 ဥပမာ- ရဖိအား၊ ရြဖတ်နန်း၊ လပ်စစ်အားစသည်ြဖင် ့တိကိ့ စဉ်ဆက်မြပတ် 

စစ် ဆးမှတ်တမ်းတင်ထားြခင်း။ 

(ဂ-၆) ဝန်ထမ်းများ လက် ဆးြခင်း၊ ြခ ဆးြခင်း၊ လပင်န်းခွင်ဝတ်စနှင့် အကာ 

အကွယ်များ( ခါငး်စပွ၊် နှာ ခါင်းစည်း၊ အ ပ ရ၊ လက်အိတ်စသည်ြဖင့်) လဲ 

လှယ်ဝတ်ဆင်ြခင်းကိ အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (ဂ-၆-၁) ထတ်လပ်ရာ နရာသိ ့ဦးစွာမဝငမီ် 

 (ဂ-၆-၂) “ ရသန်ြ့ဖင့် ရကျင်းြခင်း၊ ရသန်ြ့ဖည့်ြခင်း၊ အဖးပိတ်ြခငး်  

အခန်း”ကိ မဝင်မီ၊ 

(ဂ-၇) ထတ်လပ်သည့် သာက် ရသန်ဗ့းူများ၊ ဗူးခွများ၊ ပစ္စညး်သယ်ြခင်းများ၊ 

တစ်ခနး်မှတစ်ခနး်သိ ့ ပိ ့ ဆာင်ြခင်းကိ ပစ္စည်းသွငး်/ထတ် အ ပါက်မှသာ 

ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

  (ဂ-၈) ထတ်လပ်ရာ နရာသိ ့မသက်ဆိင်သူများ ဝင် ရာက်ြခင်းမြပုရ။ 

၅။ ဝန်ထမ်းလိအပ်ချက် 

 (က) ကီးကပသ်ူသည ် ရသန်ထ့တ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း အ တွအ့ကုရှိသူ ြဖစ်ရမည်။ 

 (ခ) ရသန်ထ့တ်လပ်သည့်လပ်ငန်းကိ လပ် ဆာင်ရ သာလပ်သားသည် ကျန်းမာ ရးပမှန်  

စစ် ဆးြခင်းကိ ခယူ ပီး ကျန်းမာ ရး ကာင်း ကာင်း၊ ကျန်းမာ ရးမှတ်တမ်းတင်ြပ 

နိငသူ်ြဖစရ်မည်။ 

(ဂ) တာဝန်ချိန်တွင် သင့် လျာ် သာလပ်ငန်းဝတ်စနှင့်အကာအကွယ်( ခါင်းစွတ်အ ပ ရ၊ 

နှာ ခါင်းစညး်၊ လက်အိတ်စသည်ြဖင့်) ဝတ်ဆင်ရမည်။ 

(ဃ) တစ်ကိယ် ရသန်ရ့ှင်း ရးကိ သိရှိနားလည်သင်ကားထားသူ ြဖစ်ရမည်။ 

 

၆။ သာက် ရသန်ထ့ည့်သွင်းမည့် ဗူး၏လိအပ်ချက် 

(က) သာက် ရသန်ထ့ည့်သွင်းမည့်ဗူးသည် အစားအ သာက်သး PET, HDPE, PE ပလပ် 

စတစ်အမျိုးအစားဗူးများ ြဖစ်ရမည်။ စားသးသူကိ ဘးအန္တရာယ် ပးနိင် သာ ပစ္စညး် 

မျိုးမြဖစ် စရ။ 
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(ခ) တစ်လတီာ အာက်/တစ်လီတာနှင့်နှစ်လီတာဗူးများသည် တစ်ခါသးဗူးများြဖစ်ရမည။် 

(၂၀ လီတာ)ဗူးများကိ Multi-use ဗူးများအြဖစ ်သးနငိ်သည်။ သိရ့ာတွင် ဆး ကာ 

ရန် ခက်ခဲ သာ အြခားပစ္စည်းများ (ဥပမာ- ဆီ၊ ဆးရည်) ထည့် ပီး ဗူးများကိ 

ြပန် ဆး ကာ၍ မသးရ။ 

၇။ ဗူးသွင်း ပီး သာက် ရသန်၏့ လိအပ်ချက် 

(က) ဘူးသွင်း ပီး သာက် ရသန်သ့ည် ကမ္ဘာက့ျန်းမာ ရးအဖဲွ မှ့ အ သးစိတ်သတ်မှတ်ထား 

သာရူပသတ်မှတ်ချက်၊ အဏဇီဝသတ်မှတ်ချက်၊ ဓာတ ဗဒသတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိက်ညီ 

ရမည်။ 

(ခ) ဘူးသွင်း ပီး သာက် ရသန်ဘ့ူး ပ ရိှ တဆပိ်သည် တဆိပ်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိက်ညီ 

ရမည်။ 


