
C4-6/Data(D)/Control food form & requirements 

 ညန်ကားချက် ၃/၉၈ 

ယိစထတ်လပ်ရန် ယိစလပ်ငန်း၏ အနည်းဆးလိအပ်ချက်များ 

ဗဟိအစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးကီးကပ်ကွပ်ကဲ ရး ကာ်မတီ ၀၄/၉၈ ကိမ် ြမာက် အစညး် 

အ ဝးဆးြဖတ်ချက်ကိရည်ညန်း၍ ယိစလပ်ငန်း၏ အနညး်ဆးလိအပ်ချက်ကိ အာက်ပါအတိင်း 

သတ်မှတ်လိက်သည။် 

၁။ ယိစလပ်ငန်းထတ်လပ်မည့် ကန်ကမ်းများ၏လိအပ်ချက် 

(က)   လတ်ဆတ်သန်ရ့ှင်း၍ နှစ်ချို မ့ဟတ် သာယစိလပ်ငန်းသးအစားအ သာက်ကန်ကမ်း 

များသာြဖစ်ရမည။်  

(ခ) ၄င်းတိက့ိ သန်ရ့ှငး်စွာသိမ်းစည်းထားရနိင်မည်ြဖစ် ပီး၊ ပျက်စီးမ၊ မသန်ရ့ှင်းမ၊ ရှိ/မရိှ 

လွယက်ူစာွစစ် ဆးနိင် အာင် သိမ်းဆညး်ရမည်။ 

၂။ အ ဆာက်အဦးဖွဲ စ့ညး်ပ၏ လိအပ်ချက် 

(က) လပင်န်းသည် သန်ရ့ှင်း သာပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိရမည်။ ယိစထတ်လပ်ရန် သီးသန် ့

အ ဆာက်အဉီးြဖစ်ရမည် သိမ့ဟတ် လူ နနှင့်သီးြခားထားနိင် သာ နရာြဖစ်ရမည်။ 

အြခားအစားအ သာက်ထတ်လပ်ြခင်းများနှင် ့သီးြခားစီြဖစ်ရမည်။     

(ခ) ကာင်းမွနစ်ွာထိန်းသမိ်းထား သာလပ်ငန်းအ ဆာက်အဦးြဖစရ်မည။် 

လပင်န်းပမာဏနှင်သ့င့် လျာ်သည့် အကျယ်အဝန်းရှိရမည်။ ဂိ ဒါင် ဟာင်း၊ တဲတန်း 

လျားအ ဆာက်အဦး ဟာင်းမြဖစ် စရ။ 

(ဂ) အ ဆာက်အဦးဖွဲ စ့ည်းထားမနှင့် စက်ပစ္စညး်ကိရိယာများတပ်ဆင်ထားမသည် အစား 

အ သာက်တွင် မသက်ဆိင်သည့်ပစ္စညး်များ ရာပါသာွးြခင်းကိကာကွယ်နိင်ရမည်။ 

(ဃ) လပင်န်းများအတွက် လပ်ငန်းအဆင့်အတိင်း သီးြခား နရာသတ်မှတ်၍ သာ်လည်း 

ကာင်း၊ အခန်းဖွဲ ၍့ သာ်လည်း ကာင်း၊ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

  (ဃ-၁) ကန်ကမ်းသိ လှာင်ြခင်း 

 (ဃ-၂) ကန်ကမ်းကိပဏာမအ ကာင်းအဆိး ရွးြခင်း၊ ပဏာမြပုြပင်ြခင်း၊  

ချိန်တွယ်ြခင်း 

(ဃ-၃) ယိထိးြခင်း 

  (ဃ-၄) ထတ်ပိးြခင်း 

  (ဃ-၅) ထတ်ပိး ပီးယိများသိ လှာင်ြခင်း 
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(င) လပသ်ားနား နခန်း၊ အဝတ်အစားလဲခန်း၊ သန်စ့င်ခန်း၊ လက် ဆးခန်းများထား ပး 

ရန်။ 

၃။ ယိထတ်လပ်မကိထိန်းသိမ်းြခင်း  

 (က) လပင်န်းကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် စားပွဲ ပ တင်၍ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

  ကမ်း ပ တွင် မ ဆာင်ရွက်ရ။ 

(ခ) လပင်န်း ဆာင်ရွက်ရာ နရာများသည် လွယ်ကူစာွသန်ရှ့င်း ရး ဆာင်ရွက်နိင်သည့် 

နရာြဖစ်ရမည်။ 

(ဂ) လပင်န်း ဆာင်ရွက်ရာ နရာသိ ့ ယင၊် ပိးဟပ်၊ ကက်နှင့် အြခား သာတိရိစ္ဆာန်များ 

မဝင် ရာက်နိင် စရ။ 

(ဃ) ယိထတ်လပ်မလပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်တိင်းတွင် (ကန်ကမ်းမှကန် ချာအဆင့် ရာက်သည် 

အထိ) အစားအ သာက်နှင့်လူ၏ လက်တိ ့တိက်ရိက်ထိ တွမ့မရိှ စရ။ 

(င) အစားအ သာက်အတွင်းသိ ့ ယင်းနှင့်မသက်ဆိင်သည့် ပစ္စည်းများ ရာ နှာပါဝင်မ 

မရှိ စရ။ 

၄။ ဝန်ထမ်းဆိင်ရာသတ်မှတ်ချက်  

(က) ကျနး်မာ ရးပမှန်စစ် ဆးြခင်းကိခယူ ပီး၊ ကျန်းမာ ရး ကာင်း ကာင်း၊ ကျန်းမာ ရး 

မှတ်တမ်းတင်ြပနိင်သူြဖစ်ရမည်။ 

(ခ) တာဝန်ချိန်တွင် သင့် လျာ် သာလပ်ငန်းဝတ်စနှင့် အကာအကွယ် ( ခါင်းစွပ်၊ အ ပ ရ၊  

နှာ ခါင်းစညး်၊ လက်အိတ်စသည်ြဖင့်) ဝတ်ဆင်ရမည်။ 

 (ဂ) တစ်ကိယ်ရည်သန်ရ့ှင်း ရးကိသရိှိနားလည်သင်ကားထားသူြဖစ်ရမည်။ 

၅။ ဝန်ထမ်းများအတွက် သန်ရှ့င် ရးအ ထာက်အကူြပုပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက် 

 (က) လ လာက်၍  သန်ရ့ှင်း သာအမိ်သာရိှရမည်။ 

(ခ) လက် ဆးခန်းရှိလက် ဆး ရတိင်သည် လက်နှင့်ကိင်၍ဖွင့်ပိတ်ရ သာ ရတိင်  မြဖစ ်

စရ။ 

(ဂ) သန်စ့င်ခန်းနှင့်ကပ်လျက် သန်ရှ့င်းစာွလက် ဆးနိင် စရန်  သီးြခားအခန်းစီမထား 

ရမည်။ လပသ်ားသည် လက် ဆးခန်းကိမြဖတ်လဲလပ်ငန်းခွင်သိ ့ ဝင် ရာက်နိင်ြခင်း 

မရှိ စရ။ ဆးပီးလက်အားသန်ရ့ှင်း ြခာက် သွ ့ စြခင်းကိ တစ်ခါသးစက္က ူြဖင့် 

ဆာင်ရွက်ရမည်။ သး ပီးစက္က ူထည့်ရန် ပးထား ပးရမည်။ 
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(ဃ) လပ်ငန်းခွင်တွင်လညး်လက် ဆးနိင်ရန် စီစဉ် ပးရမည်။ ဆးပးီလက် ြခာက် စရ 

မည့် အစီအစဉ်ထား ပးရမည်။ (လက်အိတ်ဝတ် ဆာင်ရွက် စကာမ၊ လက် ဆး ပီးမှ 

သာလက်အိတ်စွပ် ဆာင်ရွက်ရမည်။) 

၆။ ထတ်ပိး ပီးယိစ၏လိအပ်ချက် 

(က) ထပ်ပိး ပီးယိစသည် သတ်မှတ်ထား သာအဏဇီဝသတ်မှတ်ချက်၊ ဓါတသတ်မှတ်ချက်  

နှင့်ကိက်ညရီမည။် 

 (ခ) ယိစအမှတ်တဆိပသ်ည် အမှတ်တဆိပ်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိက်ညီရမည်။ 

 

 

 

 

 

 


