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(၈) အလပု္သမား အခြင့္အေရး

(၇) က န်္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈ

(၆) ရိတသ္မိ္းခ်ိန္ႏွင့္ ရိတသ္မိ္းခ်ိန္လြန္ နညး္ပညာ

(၅) ဘကစ္ံုပိုးမႊား ကာကြယႏ္ိွမ္နင္းျခင္း

(၄) အပင္အဟာရ စီမံခန႔္ခြဲျခင္း

(၃) ေရအသုံးခ်မႈ

(၂) ရာသအီႀကိဳျပင္ဆင္ျခင္း

(၁) စိုကခ္င္းစီမံခန႔္ခြဲမႈ





SRP ဆိုတာ ဘာလ?ဲ

• SRP ဆိုတာ စပါးစိုကပ္ဳိ်းရာတြင္ ပိုမိုအက်ိဳးရွိစြာ အသုံးခ်နိုင္ေရးနဲ႔ ေရရွညတ္ညတ္ံ့ ခိုင္ၿမဲေရးကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ ဖို႔အတြက ္
က႑ စုံမွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားစုေပါင္းထားတဲ့ မဟာမိတအ္ဖြဲ႕ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ။္
• ေတာင္သေူတြအေပၚ အက်ိဳးသကေ္ရာကမ္ႈရွိမယ့္ စီးပြားေရး၊ လမူႈေရးနဲ႔ ပတဝ္န္းက င်္ဆိုင္ရာ အခန္းက႑ေတြ 
ပါဝင္ပါတယ။္
• SRP အသအိမွတျ္ပဳလကမ္ွတ ္ရေစဖို႔နဲ႔ ေရရွညတ္ည့္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက ္စစ္ေဆးမႈ ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက ္ေအာကပ္ါ 
အခ်ကမ္်ားကို မသမိျဖစ္သေိစရန္ ႀကိဳးစားရပါမည။္
• SRP စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ လိုအပ္ခ်ကမ္်ား
• SRP စစ္ေဆးစမ္းသပ္မႈပုံစံ• SRP စစ္ေဆးစမ္းသပ္မႈပုံစံ

ဘာေၾကာင့္ SRP ကိုေရြးခ်ယရ္တာလ?ဲ

SRP စံခ်ိန္စံညႊန္း၏ အႏွစ္သာရႏွင့္ လိုအပ္ခ်ကမ္်ား

• ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ စိုကပ္ဳိ်းထတုလ္ပု္မႈ (Good Agricultural Practices)
• ပိုမိုေဘးကင္းလုံၿခဳံတဲ့ ထတုလ္ပု္မႈ
• ပတဝ္န္းက င်္ကို ပ်ကစ္ီးေစမႈ ေလ ာ့်က ေ်စျခင္း
• ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ လပု္ကိုင္နိုင္မႈ အေျခအေနမ်ား
• ဆန္အရညအ္ေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစျခင္း - ဆန္စကမ္်ားအတြကပ္ါ အက်ိဳးျဖစ္ေစပါသည။္
• ဝယယ္သူမူ်ားမွ ေရရွညတ္ညတ္ံ့ခိုင္ၿမဲမႈကို ေတာင္းဆိုလာျခင္း - ေဈးကြကခ္ိ်တဆ္ကန္ုိင္မႈႏွင့္ တန္ဖိုးျမင့္တကလ္ာျခင္း



  ေကာင္းမြန္ေသာ စိုကခ္င္းစီမံခန႔္ခြဲမႈ၏ အေရးပါပုံ

အခန္း (၁)
စိုကခ္င္းစီမံခန႔္ခြဲမႈ

1) ေတာင္သမူ်ားအတြက ္သးီႏွံစိုကပ္ဳိ်းမႈပုံစံကို တကိ စ်ြာ၊

  ပိုမိုအက်ိဳးရွိစြာ ႀကိဳတင္ အစီအမံ ေရးဆြဲနိုင္ရန္

  အကအူညေီပးျခင္း

2) ရလာဒ္မ်ား၊ ကနု္က စ်ရိတမ္်ား၊ အသုံးျပဳပစၥညး္မ်ားႏွင့္

  လိုအပ္ခ်ကမ္်ား သေိစရန္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈကို

  အားေပးမႈ

3) SRP စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို လိုကလ္ေံဆာင္ရြကရ္ာတြင္

  ႀကဳံေတြ႕နိုင္ေသာ အလားအလာရွိသည့္

  စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျမင္သာေစနိုင္ပါသည။္

4) ကနု္ထတုလ္ပု္မႈ၊ ေဈးကြကထ္ိုးေဖာကန္ုိင္မႈႏွင့္

  အက်ိဳးအျမတရ္ရွိေစမႈ စသညတ္ို႔ကို

  အက်ိဳးသကေ္ရာကန္ုိင္ေသာ သြင္းအားစုမ်ားကို

  ပိုမိုအက်ိဳးရွိစြာ အသုံးခ်နိုင္စြမ္းကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း

5) တတိကိ က်  ်မွတသ္ားထားတဲ့ ကြင္းလပု္ငန္းမ်ား၊ အသုံးျပဳေသာ သြင္းအားစုမ်ား၊ ကနု္က စ်ရိတမ္်ားနဲ႔ ရလာဒ္ေတြက

  ေနာကႏ္ွစ္အတြက ္အစီအမံေရးဆြဲရာမွာ အသုံးဝင္ပါလမိ့္မယ။္

  လိုအပ္ခ်က ္၁ - သးီႏွံျပကၡဒိန္

1) ရာသမီစခင္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားရပါမယ။္

  ကိုယ့္ေျမကိုယေ္ရနဲ႔ ကိုကည္မီႈရွိေအာင္

  ျပင္ဆင္နိုင္ပါတယ။္ (ရာသဦတ၊ု ဖ်ကပ္ုိးမ်ား)

2) အဓိကလပု္ေဆာင္ရမည့္ လပု္ငန္းမ်ားအခ်ိန္ဇယား

  (ဥပမာ ေျမျပင္ျခင္း ၊ စိုကပ္ဳိ်းျခင္း ၊ ရိတသ္မိ္းျခင္း)

3) လပု္ေဆာင္မယလ္ပု္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ခန႔္မွန္းရကစ္ြဲ၊

  အမွန္တကယ ္ေဆာင္ရြကတ္ဲ့ရကစ္ြဲေတြ

  ပါဝင္ရပါမယ။္

4) အဓိက ေျမၾသဇာေကၽြးရမည့္ အခ်ိန္ဇယား

  (ဥပမာ-အႀကမိ္ခြဲ၍ ေကၽြးျခင္း)

  ေရကိုစီမံခန႔္ခြဲမႈလပု္ငန္းမ်ား





  အႏၲရာယရ္ိွေသာ ဓာတဓုာတ္ႂကြင္းမ်ား က ေ်ရာကန္ုိင္တာကို ဘယလ္ို သရိိွနိုင္မလ?ဲ

နညး္လမ္းမ်ား

စိုကေ္ျမမွာ အဆပိ္သင့္နိုင္မႈကို 
SRP မွ ထတုထ္ားသည့္ သတ ိ
ထားရန္ အခ်ကမ္်ား စာရင္းကို 
အေျခခံၿပီး အဖြဲ႕လိုက ္ေဘး 
အႏၲရာယက္ို စစ္ေဆးျခင္းကို  
ေဆာင္ရြကန္ုိင္ပါတယ။္

အဖြဲ႕လိုကျ္ဖစ္ေစ၊ ၿမိဳ႕နယ ္
အလိုကျ္ဖစ္ေစ ေျမနမူနာပို႔၍ 
ဓါတခ္ြဲ စမ္းသပ္ျခင္း။

ႀကတိခ္ြဲ၍ ရရွိလာေသာ ဆန္ကို 
ဓါတခ္ြဲစမ္းသပ္ျခင္း။

တကိ  ်ခိုင္မာေသာ အေျဖရရွိ 
နိုင္ျခင္း။

ကနု္က စ်ရိတ ္ မ်ားနိုင္ျခင္းႏွင့္ 
စမ္းသပ္ မၿပီးမခ်င္း ၎ ဆန္ 
မ်ားကို သပ္သပ္ ခြဲ၍ သိုေလာွင္ 
ထားရျခင္း။

တကိ  ်ခိုင္မာေသာ အေျဖရရွိ 
နိုင္ျခင္း။

ဓါတခ္ြဲခန္း အေရအတြကန္ညး္ 
ေနေသးသည့္အတြက ္အခ်ိန္ 
ၾကာျခင္းႏွင့္ ကနု္က စ်ရိတမ္်ား 
ျခင္း။

ေတာင္သ ူတစ္ဦးခ်င္း (သို႔) 
အဖြဲ႕ လိုကျ္ဖစ္ေစ တိုကရ္ုိက ္
စစ္ေဆး ေမးျမန္းျခင္း ျပဳလပု္ 
နိုင္ပါတယ။္

ေဘးသင့္မႈ အႏၲရာယက္ို တတိ ိ
က က်  ်တြကခ္်က ္တိုင္းတာ 
ေဖာ္ျပနိုင္ျခင္း မရွိပါ။

အားသာခ်က္ အားနညး္ခ်က္

1) မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန႔္ ရရွိေရး
မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန႔္မ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္
ေသာေျမသည ္စပါးအရညအ္ေသြးႏွင့္
အထြကႏ္ႈန္း တကေ္စရန္အတြက္
အေရးႀကးီပါသည။္

2) ရာသအီႀကိဳျပင္ဆင္မႈ ေကာင္းလၽွင္
ထည့္သြင္းရသည့္ သြင္းအားစုမ်ား၏
အက်ိဳးရွိမႈ ျမႇင့္တကလ္ာပါမည။္
(ဥပမာ - မ်ဳိးေစ့မ်ား၊ ေျမဩဇာမ်ား
စသည)္

3) ရာသအီႀကိဳျပင္ဆင္မႈဟာ ဘကစ္ံု
ပိုးမႊားကာကြယႏ္ိွမ္နင္းျခင္း၏
ႀကိဳတင္ကာကြယမ္ႈ တစ္စိတ္
တစ္ပိုင္းပင္ျဖစ္ပါသည။္

  ေကာင္းမြန္ေသာ ရာသအီႀကိဳျပင္ဆင္မႈ လပု္ငန္းစဥ္၏ အေရးပါမႈ

အခန္း (၂)
ရာသအီႀကိဳျပင္ဆင္မႈ 

















အခန္း (၄)
အပင္အဟာရ စီမံခန႔္ခြဲမႈ

1) စိုကပ္ဳိ်း ကနု္က စ်ရိတ္
  အမ်ားဆုံးကို ေျမဩဇာ
  ဝယယ္ရူာမွာ အသုံးျပဳရပါတယ။္

2) အပင္အဟာရကို ေကာင္းမြန္စြာ
  စီမံခန႔္ခြဲမွသာ အထြကႏ္ႈန္းကို
  တိုးလာေစမွာ ျဖစ္သလို ကနု္က်
  စရိတက္ိုလညး္ ေလ ာ့်ခ်ေပးနိုင္မွာ
  ျဖစ္ပါတယ။္

ေျမဆေီျမေသြးကို
ေျမဆလီႊာကို ဖုံးအပု္
ေပးျခင္း၊ သဘာဝ
နိုကထ္ရိုဂ်င္ဓာတက္ို
ျဖည့္တင္းေပးနိုင္ေသာ
ပဲမ်ဳိးရင္းဝင္အပင္မ်ား
ႏွင့္ သးီလညွ့္စိုကပ္ဳိ်းျခင္းႏွင့္ သးီလညွ့္စိုကပ္ဳိ်းျခင္း
အားျဖင့္ျပန္လည္
ျဖည့္တင္းေပးနိုင္ပါသည။္

သဘာဝေျမဆလီႊာကို
အပင္ အကႂြင္းအက န်္မ်ား
ျပန္လည ္ထည့္ဝင္ေပးျခင္း၊
သးီႏွံပင္မ်ားႏွင့္ ေျမဆလီႊာကို
ဖုံးအပု္ေပးထားျခင္းႏွင့္ ေရ
အသြင္းအထတုက္ိုဂ႐ုတစိုက္
လပု္ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္လပု္ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္
ျပန္လည ္ျဖည့္တင္းေပး
နိုင္ပါသည။္

သဘာဝေျမဩဇာသည ္ေျမဆလီႊာ
က န်္းမာေရးအတြက ္မရွိမျဖစ္
လိုအပ္သည့္ အရာပင္ ျဖစ္ပါသည။္

1) ေျမၾသဇာေကၽြးရမည့္ အခ်ိန္ကို
  အပင္လိုအပ္ခ်ကႏ္ွင့္ အသုံးျပဳမည့္
  ေျမၾသဇာ၏ သတမ္ွတထ္ားေသာ
  ညႊန္ၾကားခ်ကမ္်ား အတိုင္း
  လိုကန္ာၿပီးအသုံးျပဳျခင္း
  (ဓာတေ္ျမၾသဇာႏွင့္ (သို႔)
    ေအာ္ဂဲနစ္ေျမၾသဇာ-N, P ႏွင့္ K)

2) ေျမဆအီဟာရ တိုးတက္ႂကြယဝ္
  ေစေသာ သဘာဝနညး္မ်ားကို
  အသုံးျပဳျခင္း (ဥပမာ - သးီလညွ့္
  စိုကပ္ဳိ်းျခင္း၊ သးီညႇပ္စိုကပ္ဳိ်းျခင္း
  ႏွင့္ (သို႔) ထိုေဒသေပါကပ္င္မ်ား
  ဖုံးအပု္စိုကပ္ဳိ်းျခင္း)

3) သုံးစြဲမည့္ ေျမၾသဇာ ပမာဏကို
 ေျမဆလီႊာ အေျခအေန၊ ေမၽွာ္မွန္း
 အထြကႏ္ႈန္းႏွင့္ (ျဖစ္နိုင္လ င်္)
 သုံးမည့္ ေျမၾသဇာ၏ သတမ္ွတထ္ား
 ေသာညႊန္ၾကားခ်ကမ္်ား အတိုင္း
 လိုကန္ာအသံုးျပဳျခင္း(ဓာတေ္ျမၾသဇာ
  ႏွင့္(သို႔) ေအာ္ဂဲနစ္ေျမၾသဇာ-N,P ႏွင့္K)

  လိုအပ္ခ်က ္(၁၅) - အပင္အဟာရဓာတ ္စီမံခန႔္ခြဲမႈ (ေအာ္ဂဲနစ္ေျမၾသဇာႏွင့္(သို႔) ဓာတေ္ျမၾသဇာ)



  တရိိစၧာန္ အညစ္အေၾကး၊ သစ္ေဆြးေျမၾသဇာ ဖုံးအပု္ျခင္း၊  ေကာကရ္ုိး စသညတ္ို႔ကို ေအာကပ္ါအေျခအေနမ်ားႏွင့္
ကိုကည္မီႈရွိပါက သဘာဝေျမဩဇာမ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳနိုင္ပါသည ္...

•  ကြန္ေပါင္း (15:15:15) – ၅၀ ကလီို, ေဖာ့စဖိတ ္– 25 ကလီို, ပိုတက ္– 25 ကလီို, ပုလ ဲ– 50 ကလီို, 

• အေကာင္းဆုံး အႀကျံပဳခ်ကမ္ွာ ေျမစစ္ေဆးစမ္းသပ္ခ်ကေ္ပၚတြင္သာ မူတညဆ္ုံးျဖတန္ုိင္ပါသည။္

3) ေဒသတြင္း (ခန႔္မွန္းေျခ မိုင္ ၃၀
  ပတလ္ညတ္ြင္) ရရွိနိုင္ၿပီး
  လုံေလာကေ္သာ ပမာဏရရွိပါက

1) ေဆြးေျမ့ၿပီး (သို႔) ေဆြးေျမ့ရန္
  အေျခအေနတြင္ သုံးနိုင္သည။္

2) ေရမလႊမ္းခင္ ေဆြးေျမ့ရန္
  အခ်ိန္လုံေလာကမ္ႈရွိရမည္
  (အနညး္ဆုံး ၃ ပတ)္

  လိုအပ္ခ်က ္(၁၆) - ေအာ္ဂဲနစ္ေျမၾသဇာေရြးခ်ယမ္ႈ

  စိုကပ္ဳိ်းေရးဦးစီးဌာနမွ သတမ္ွတေ္ပးထားသည့္ ေယဘယူ ေ်ျမဩဇာႏႈန္းထား အႀကျံပဳခ်က္

  လိုအပ္ခ်က ္(၁၇) - ဓာတေ္ျမၾသဇာေရြးခ်ယမ္ႈ

တရား၀င္မွတပ္ံုတင္ထားေသာ၊ ယုံၾကညစ္ိတခ္်ရေသာ
ေနရာမွရရွိသည့္ ေျမၾသဇာမ်ားကိုသာ
အသုံးျပဳနိုင္ပါသည။္









1) ကသုမည့္နညး္လမ္းမ်ား မသုံးမီ
  ႀကိဳတင္ကာကြယသ္ည့္ နညး္လမ္း
  မ်ားသုံးပါ။

2) ပိုးမႊားမ်ားတိုးပြားလာၿပီး အႏၲရာယ္
  ရွိလာသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္
  အျခားပိုးႏွိမ္နင္းျခင္း နညး္မ်ားျဖင့္
  မႏွိမ္နင္းနိုင္ေသာ အခါမွသာ
  ပိုးသတေ္ဆးမ်ားအသုံးျပဳပါ။

3) စိုကပ္ဳိ်းၿပီး ပထမ ရက ္၄၀ အတြင္း
  ပိုးသတေ္ဆးမ်ား မဖ်န္းပကရ္။
  (ျမန္မာ့စိုကပ္ဳိ်းေရး ကၽြမ္းက င်္
  ပညာရွင္မ်ားရဲ့ ေထာကခ္ံခ်ကျ္ဖင့္
  သာ ျဖန္းပကရ္န္)

4) တရားဝင္ မွတပ္ုံတင္ထားေသာ
  ေဆးဝါးမ်ားကိုသာ အသုံးျပဳရမည္
  အတအုပမ်ား၊ တရားမဝင္ပစၥညး္မ်ား
  မဟတုေ္သာ မညသ္ည့္နိုင္ငံတကာ
  အဖြဲ႕အစညး္မ်ားမွ ပိတပ္င္ထားျခင္း
  မရွိေသာေဆးမ်ား ျဖစ္ရမည။္

5) မလိုလားအပ္ေသာေနရာမ်ားကို
  ေဆးမဖ်န္းပါနဲ႔။

6) အညႊန္းအတိုင္း သုံးရမည။္ မရိတ္
  သမိ္းခင္ ၾကားကာလတြင္သာ သုံးရ
  မညျ္ဖစ္ၿပီး သတမ္ွတေ္ဆး ပမာဏ
  ထပ္မေက ာ်္လြန္ ေစရ။

7) ကေ်ရာကသ္ည့္ အင္းဆက ္ပိုးမႊားႏွင့္ ၎ တို႔ရဲ့ ခုခံကာကြယန္ုိင္ စြမ္းကိုပါ ထည့္သြင္း တြကခ္်ကၿ္ပီး ေဆးေရြးခ်ယ္
  ပကျ္ဖန္းရမည။္

  လိုအပ္ခ်က ္(၁၈-၂) - ပိုးမႊားႏွိမ္နင္းျခင္း

1) ကသုမည့္နညး္လမ္းမ်ား မသုံးမွီ
  ႀကိဳတင္ကာကြယသ္ည့္ နညး္လမ္း
  မ်ားသုံးပါ။

2) အႏၲရာယရ္ိွလာသည့္အေျခအေန
  မ်ဳိးတြင္ အျခားသဘာဝနညး္မ်ားျဖင့္
  ႏွိမ္နင္းရန္  အဆင္မေျပေသာ
  အေျခအေနမွသာ ေရာဂါသတ္
  ေဆးမ်ား အသုံးျပဳပါ။

3) တရားဝင္ မွတပ္ုံတင္ထားေသာ
  ေဆးဝါးမ်ားကိုသာ အသုံးျပဳရမည။္
  အတအုပမ်ား၊ တရားမဝင္ပစၥညး္မ်ား
  မဟတုေ္သာ မညသ္ည့္နိုင္ငံတကာ
  အဖြဲ႕အစညး္မ်ားမွ ပိတပ္င္ထားျခင္း
  မရွိေသာေဆးမ်ား ျဖစ္ရမည။္

4) မလိုလားအပ္ေသာေနရာမ်ားကို
  ေဆးမဖ်န္းပါနဲ႔။

6) ကေ်ရာကသ္ည့္ေရာဂါႏွင့္
  သတူို႔ရဲ့ခုခံကာကြယန္ုိင္စြမ္း၊
  မႈိေရာဂါရဲ့ ဇစ္ျမစ္ႏွင့္
  ခန႔္မွန္းရာသဦတအုေျခအေနကိုပါ
  ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည။္

5) ေဖာ္ျပထားသည့္ အညႊန္းအတိုင္း
  သုံးရမညျ္ဖစ္ၿပီး မရိတသ္မိ္းခင္ကာလ
  (သို႔) မရိတသ္မိ္းမွီ ရက ္၃၀ မတိုင္မွီ
  အထသိာ ေဆးျဖန္းရမည။္ သတမ္ွတ္
  ေဆးပမာဏထပ္ မေက ာ်္လြန္ေစရ။

  လိုအပ္ခ်က ္(၁၈-၃) - ေရာဂါႏွိမ္နင္းျခင္း



1) ကသုမည့္နညး္လမ္းမ်ား မသုံးမီ ႀကိဳတင္ကာကြယ္
  သည့္ နညး္လမ္းမ်ားသုံးပါ

2) အျခား ကသုျခင္းနညး္လမ္းမ်ားႏွင့္ (ဥပမာ- ခ႐ုေကာကျ္ခင္း)
  ထေိရာကမ္ႈမရွိဘ ဲအႏၲရာယ ္ပိုမိုက ေ်ရာက ္လာနိုင္သည့္
  အေျခအေန မ်ဳိးတြင္သာ ခ႐ုသတေ္ဆးသုံးပါ။

3) တရားဝင္ မွတပ္ုံတင္
  ထားေသာ ေဆးဝါးမ်ားကို
  သာ အသုံးျပဳရမည။္
  အတအုပမ်ား၊ တရားမဝင္
  ပစၥညး္မ်ား မဟတုေ္သာ
  မညသ္ည့္ နိုင္ငံတကာ
    အဖြဲ႕အစညး္မ်ားမွ ပိတပ္င္
  ထားျခင္းမရွိေသာ ေဆးမ်ား
  ျဖစ္ရမည။္

4) မလိုလားအပ္ေသာ ေနရာမ်ားကို
  ေဆးမျဖန္းပါနဲ႔။

5) ခ႐ုသတေ္ဆးမ်ားသုံးရာတြင္
  ေဆးဗူးပါ ညႊန္ၾကားခ်က္
  အတိုင္းသာ သုံးရမည။္
  ေျပာင္းေရႊ႕မစိုကပ္ဳိ်းမွီ မသုံးရ။

6) ခ႐ုသတေ္ဆး သုံးရာတြင္
  မိမိရွင္း လင္းမည့္ ခ႐ုမ်ဳိးစိတ္
  ကိုသာတိုကရ္ုိကျ္ဖန္းပတပ္ါ။
  စပါးစိုကပ္ဳိ်းၿပီး ပထမသုံးပတ္
  အတြင္းမွာသာျဖန္းပကရ္မည။္

  လိုအပ္ခ်က ္(၁၈-၄) - ခ႐ုႏွိမ္နင္းျခင္း

1) ကသုမည့္နညး္လမ္းမ်ား မသုံးမီ ႀကိဳတင္
  ကာကြယသ္ည့္ နညး္လမ္းမ်ားသုံးပါ။

2) ႂကြကေ္ထာင္ျခင္း၊ ဖမ္းျခင္းစသည့္ နညး္လမ္း မ်ားျဖင့္ ထနိ္းခ်ဳပ္၍ မရပဲ၊
  ပ်ကစ္ီးဆုံးရႈံးမႈ မ်ားလာလ င်္၊ ႂကြကျ္ပႆ နာရဲ့ေနာကေ္ၾကာင္း ရာဇဝင္
  အေထာကအ္ထားမ်ား ရွိမွသာ ႂကြကသ္တေ္ဆးသုံးရန္။

3) တရားဝင္ မွတပ္ုံတင္
  ထားေသာ ေဆးဝါးမ်ား
  ကိုသာ အသုံးျပဳရမည။္
  အတအုပမ်ား၊ တရား
  မဝင္ပစၥညး္မ်ား
  မဟတုေ္သာ မညသ္ည့္
    နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစညး္
  မ်ားမွ ပိတပ္င္ထားျခင္း
  မရွိေသာ ေဆးမ်ား
  ျဖစ္ရမည။္

4) မလိုတဲ့ေနရာမ်ားကို ေဆးမခ်ရ။

5) ၾကြကသ္တေ္ဆးမ်ားသုံးရာတြင္ ေဆးဗူးပါ
  ညႊန္ၾကားခ်က ္အတိုင္းသာ သုံးရမည။္
  ပမာဏ ပိုမသုံးရ။

6) စပါး အဆျံဖည့္ခ်ိန္တြင္ အစုလိုက ္အၿပဳံ
  လိုက ္က ေ်ရာကမ္ႈကို ေရွာင္ရွားရန္
  ဝတမ္ႈန္ကးူခ်ိန္ မတိုင္ခင္ေဆးခ်ပါ။
  ေလလြင့္ဆုံးရႈံးမႈ မရွိေစရန္ ဝါးေခါင္း၊
  အနု္းခြံတို႔ျဖင့္ ဖုံးအပု္ပါ။

  လိုအပ္ခ်က ္(၁၈-၅) - ႂကြကႏ္ိွမ္နင္းျခင္း



မေသေစေလာကေ္သာ ငွကႏ္ိွမ္နင္းမႈတြင္ ေအာကပ္ါအခ်ကတ္ို႔ ပါဝင္ပါသည။္
(၁)  တစ္ကြင္းတစ္ဆကတ္ညး္ အခ်ိန္ကိုကစ္ုိကပ္ဳိ်းျခင္း
(၂)  ငွကေ္ျခာကရ္န္ ပစၥညး္ကရိိယာမ်ား အသုံးျပဳျခင္း
(၃)  ငွကမ္်ားကို စားေသာကေ္သာအေကာင္မ်ား တိုးပြားေစရန္ေဆာင္ရြကျ္ခင္း (ဥပမာ-အသားစားငွကမ္်ား၊ shrikeငွကမ္ဳိ်းမ်ား)
(၄)  ေဘးထြကဆ္ိုးက်ိဳးမရွိဘ ဲငွကမ္်ားရဲ့ အသကအ္ႏၲရာယက္ို မထခိုိကေ္စေသာ ဓာတေုဆးမ်ားသုံးျခင္း

  လိုအပ္ခ်က ္(၁၈-၆) - ငွကႏ္ိွမ္နင္းျခင္း









  ပိုးသတေ္ဆး ျဖန္းေတာ့မယဆ္ိုရင္ ဒါေတြကို “ေရွာင္က ဥ်္ပါ”

  ပိုးသတေ္ဆး ျဖန္းေတာ့မယဆ္ိုရင္ ဒါေတြကို “ေဆာင္ရြကပ္ါ”

လကျ္ဖင့္ တိုကရ္ုိကက္ိုင္တြယျ္ခင္း

တရားမဝင္ ပစၥညး္မ်ား

ေဆးညႊန္းကို ေသခ်ာဖတပ္ါ

ေလညာကသာ
ပကျ္ဖန္းပါ

ေဆးျဖန္းၿပီးတိုင္း
ေရခ်ဳိးပါ

ေဆးဗူးမ်ားကိုကေလးမ်ား လကလ္မွ္းမမွီနိုင္တဲ့
ေနရာမွာ ေသာ့ခတသ္မိ္းပါ

အကာအကြယ္
အျမဲဝတပ္ါ

ေဆးညႊန္းအတိုင္းသာ ေရာစပ္ပါ မိတေ္ဆြပိုး၊ ဖ်ကပ္ုိး
အေရအတြကက္ို အၿမဲစစ္ေဆးပါ

မဆင္မခ်င္ ေဆးထည့္ျခင္း ေလေအာကဘ္ကမ္ွ
ေဆးျဖန္းျခင္း

ေဆးျဖန္းပစၥညး္မ်ား
မစစ္ေဆးပဲသုံးျခင္း

လကမ္ေဆးပဲ စားေသာကျ္ခင္း၊ ပိုကေ္ခါင္းမ်ားကို
ပါးစပ္ျဖင့္ မႈတျ္ခင္း 

အခန္း (၇)
က န်္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈ











  မိသားစု လပု္သားမ်ား အပါအဝင္ အလပု္သမားမ်ား အေပၚတြင္ ခြဲျခားဆကဆ္ျံခင္း (သို႔) သကိၡာမရွိေသာ အျပဳအမူမ်ား
မျပဳလပု္ရပါ။ ေအာကပ္ါ စံ အေျခအေနမ်ားအတိုင္း ခိုင္းေစရပါမည။္

  1. လငိ္မႈဆိုင္ရာ၊ လမူဳိ်း၊ ဘာသာ၊ နိုင္ငံသား၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္ျခင္း၊ ကာ်းမခြဲျခားေရး၊ ကိုယဝ္န္သည ္ႏွင့္ မတညူေီသာ
    အဖြဲ႕အစညး္တြင္ အသင္းဝင္ ျဖစ္ျခင္း (သို႔) နိုင္ငံေရးအသင္းအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ျခင္း စသညတ္ို႔ကို အေျခခံ၍ ခြဲျခား
    ဆကဆ္ျံခင္းမျပဳရ။
  2. အလပု္ခန႔္ထားျခင္း၊ အလပု္တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း၊ အက်ိဳးအျမတမ္်ား၊ လပု္ခေပးအပ္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္
        ေပးေငြမ်ား၊ အလပု္တာဝန္ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ အလပု္မွအၿငိမ္းစားေပးျခင္း (သို႔)  အျခားလပု္သားခံစားခြင့္ ႏွင့္
    ပကသ္ကေ္သာ ဆုံးျဖတခ္်ကမ္်ားတြင္ ခြဲျခားဆကဆ္ျံခင္းမ်ား မျပဳလပု္ရပါ။
  3. အျခားအလပု္ႏွင့္ မသကဆ္ိုင္ေသာ ေဆးစစ္ေဆးျခင္းမ်ား မျပဳလပု္ရ။ (ဥပေဒအရ မူးယစ္ေဆးဝါး စစ္ေဆးမႈမွအပ)
  4. လငိ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေိျႏၵပ်ကျ္ပားေစေသာ အနိုင္က င့်္မႈမ်ား ခ်ိန္ေျခာကမ္ႈမ်ားကို ႏႈတအ္ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊
    အျပဳအမူအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႐ုပ္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ က်ဴးလြန္ျခင္း မျပဳလပု္ရပါ။
  5. အနိုင္က င့်္ျခင္း(သို႔) ကိုယထ္လိကေ္ရာက ္အျပစ္ေပးျခင္းမ်ား မျပဳလပု္ရ။

 ဖိအားေပးေစခိုင္းျခင္း(သို႔) ကၽြန္အျဖစ္ခိုင္းေစျခင္းမရွိရ လေူမွာင္ခိုမ်ားႏွင့္ အက ဥ်္းသားမ်ား၊ အေႂကြးကို လပု္အားျဖင့္ 
ဆပ္ရေသာ အလပု္သမားမ်ား၊ ဖိအားေပးခိုင္းေစထားေသာ အလပု္သမားမ်ား  အားလုံးသကဆ္ိုင္မႈရွိသည။္

ေအာကပ္ါ စံမ်ားႏွင့္ကိုကည္မီႈရွိရမည။္
(1) ေရရွညအ္လပု္လပု္ေစရန္အတြက ္အလပု္သမား၏ လစာ ၊ အက်ိဳးအျမတမ္်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ ႏွင့္ စာရြကစ္ာတမ္းမ်ား
  (ဥပမာ - နိုင္ငံသားမွတပ္ံုတင္ႏွင့္ ခရီးသြားခြင့္မွတတ္မ္းမ်ား) စသညတ္ို႔ကို သမိ္းထားျခင္း မျပဳလပု္ရပါ။
(2) အလပု္သမားမ်ားထမံွ အလပု္ရွာခ၊ အလပု္ခန႔္ခမ်ားကို (အလပု္အကိုင္ ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ားကို ေပးသြင္းရန္) လပု္အားခ 
မွ ျဖတေ္တာကျ္ခင္း မျပဳလပု္ရပါ။

(3) လပု္ငန္းခြင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ အလပု္သမားမ်ားကို လြတလ္ပ္စြာ သြားလာခြင့္ ေပးရပါမည။္
(4)(4) ပုံမွန္အလပု္သမားမ်ား၏ အလပု္ခ်ိန္သည ္၁ ပတ ္၄၈ နာရီထပ္မေက ာ်္ရ။ ၆ ရကဆ္က ္အလပု္လပု္ၿပီးပါက နားရက ္
အနညး္ဆုံး ၁ ရက ္ထားေပးရမည။္

(5) စာခ်ဳပ္ထားေသာ အလပု္သမားမ်ား၏ သားသမီးႏွင့္ ဇနီး/ခင္ပြန္းအား လယထ္တဲြင္ ဖိအားေပးခိုင္းေစျခင္း မျပဳလပု္ရ။
(6) လကူနု္ကးူျခင္းတြင္ပါဝင္မႈ (သို႔) လကူနု္ကးူမႈ ကိုခြင့္ျပဳေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ မပါဝင္ရ။

  လိုအပ္ခ်က ္(၃၈) - ဖိအားေပး၍ ခိုင္းေစျခင္း

  လိုအပ္ခ်က ္(၃၉) - ခြဲျခားဆကဆ္ျံခင္း

 လယယ္ာေျမတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေကာ်င္းမျဖစ္မေန တကရ္မည့္အရြယ ္ကေလးငယမ္်ားကို တစ္ႏွစ္ပတလ္ုံး
ေက ာ်င္းတကေ္စရမည။္

  လိုအပ္ခ်က ္(၃၇) - ပညာေရး



  အလပု္သမားမ်ားသည ္မိမိႀကိဳကႏ္ွစ္သကရ္ာ အဖြဲ႕အစညး္မ်ားတြင္ပါဝင္ခြင့္ (သို႔/ႏွင့္) အသင္မ်ား တညေ္တာင္ခြင့္ရွိၿပီး
အလပု္အေျခအေနႏွင့္ ပတသ္ကၿ္ပီး ညႇိႏွုိင္းခြင့္လညး္ရွိပါသည။္ ေႏွာင့္ယကွတ္ားျမစ္ျခင္း မျပဳရပါ။
ေအာကပ္ါ ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ားႏွင့္ ကိုကည္ရီပါမည။္
1) အလပု္သမားမ်ားကို အတြင္းအဖြဲ႕အစညး္မ်ား (ေတာင္သကူိုယစ္ားလယွ ္အဖြဲ႕မ်ားစသည)္ႏွင့္ ျပင္ပအဖြဲ႕အစညး္မ်ား
  (ကနု္သညမ္်ားအစုအဖြဲ႔)တို႔တြင္ပါဝင္ၿပီး လပု္ပိုင္ခြင့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပကသ္က၍္ ညႇိႏွုိင္းေဆြးေႏြးျခင္းကို လကခ္ံရပါမည။္
2) စိုကခ္င္းတြင္ လပု္သားအဖြဲ႕အစညး္မ်ားမွ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ လပု္ငန္းစဥ္မ်ား လပု္ကိုင္ေဆာင္ရြကျ္ခင္းကို ခြင့္ျပဳရပါမည။္
3)3) လပု္သားအဖြဲ႕အစညမ္်ားတက္ႂကြစြာ လႈပ္ရွားေနျခင္းကို တားဆးီပိတပ္င္ျခင္းမျပဳလပု္ရ၊ ထိုအဖြဲ႕အစညး္မ်ားမွ ကိုယစ္ား
  လယွမ္်ားကို ခြဲျခားဆကဆ္ျံခင္းမ်ားလညး္ မျပဳလပု္ရပါ။
4) သေဘာတညူညီႇိႏွုိင္းထားေသာ အခ်ကမ္်ားရွိပါက ၎ အတိုင္းသာ အလပု္သမားမ်ားကို ခိုင္းေစရမည။္

  လိုအပ္ခ်က ္(၄၀) - အဖြဲ႕အစညး္ပိုင္းဆိုင္ရာ လြပ္လပ္ခြင့္

ေအာကပ္ါစံမ်ားႏွင့္ကိုကည္ရီမည။္
•  ေဒသတြင္း သတမ္ွတထ္ားေသာ စံခ်ိန္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အည ီလပု္ခလစာကို ျပည့္မွီေအာင္ ေပးေဆာင္ရမည။္ လပု္ခလစာႏွင့္
•  ပတသ္ကၿ္ပီး အလပု္သမားအဖြဲ႕အစညး္မ်ားမွ ၾကားေနညႇိႏွုိင္း ေဆာင္ရြကေ္ပးထားပါက ညႇိႏွုိင္းထားတဲ့ႏႈန္းထားအတိုင္း
  ေပးေခ်ရမည။္ တညူေီသာ လပု္အားအတြက ္ေယာက ာ်္းမိန္းမ တန္းတလူပု္အားချဖစ္ရမည။္
•  လပု္ခလစာကို အခ်ိန္မွီေပးျခင္း (သို႔) ပုံမွန္အခ်ိန္ သတမ္ွတ၍္ ေပးျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြကရ္ပါမည။္
•  လပု္ခလစာကို တရားဝင္ ေငြေၾကးျဖင့္ ေပးေဆာင္ျခင္း (သို႔) အမွီအခိုကင္းစြာျဖင့္  လပု္သားမ်ားမွ လကခ္ံနိုင္ေသာ
    ပုံစံျဖင့္ ေပးေခ်ျခင္း တို႔ျပဳလပု္ရပါမည။္
•  အခ်ိန္ပိုဆင္းပါက ေဒသတြင္းသတမ္ွတထ္ားေသာ ႏႈန္းထား (သို႔) ၾကားေနအဖြဲ႕အစညး္တစ္ခုမွ ညႇိႏွုိင္း ထားေပးပါက
  ၎ ႏႈန္းထားအတိုင္းေပးေခ်ရပါမည။္

  လိုအပ္ခ်က ္(၄၁) - လပု္ခလစာ



   အခန္း (၁) စိုကခ္င္းစီမံခန႔္ခြဲမႈ (အႏွစ္ခ်ဳပ္)

(1)  စိုကခ္င္းစီမံခန႔္ခြဲမႈအတြက ္အဓိကလိုအပ္ခ်က ္၃ ခ်က ္ရွိပါတယ။္
   •  သးီႏွံျပကၡဒိန္
   •  ကြင္းမွတတ္မ္းမ်ား သမိ္းဆညး္ျခင္း
   •  သင္တန္းမ်ား
(2)  စိုကခ္င္းစီမံခန႔္ခြဲမႈဟာ သြင္းအားစုမ်ား အက်ိဳးရွိစြာ အသုံးခ်နိုင္ေရး၊ အထြကတ္ိုးေရးနဲ႔ အက်ိဳးအျမတတ္ိုးေရး တို႔အတြက္
   ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရာတြင္ ကညူသီလိုပဲ ေရရွညတ္ညတ္ံ့ ခိုင္ျမဲေသာ စိုကပ္ဳိ်းထတုလ္ပု္မႈအတြက ္မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအရာ
      ျဖစ္ပါတယ။္
(3)  ကြင္းမွတတ္မ္းမ်ား မွတသ္ားသမိ္းဆညး္ျခင္းက ကနု္က စ်ရိတမ္်ား စစ္ေဆးရာမွာ အသုံးဝင္သလို SRP အသအိမွတျ္ပဳ
   လကမ္ွတ ္ရရွိေစရန္ ေထာကပ့္ံေပးပါတယ။္

   အခန္း (၂) ရာသအီႀကိဳျပင္ဆင္မႈ (အႏွစ္ခ်ဳပ္)

(1)  စိုကခ္င္းေျမ၏ အရညအ္ေသြးကို ေကာင္းေစျခင္း၊ ေဘးဥပါဒ္ အႏၲရာယမ္်ားမွ ကင္းေဝးေစျခင္း၊ စိုကပ္ဳိ်းေျမကို ေကာင္းစြာ
   ျပင္ဆင္နိုင္ျခင္းႏွင့္ အထြကႏ္ႈန္းကို ပိုမို ေကာင္းမြန္ေစနိုင္ျခင္း စသညတ္ို႔ေၾကာင့္ ရာသအီႀကိဳျပင္ဆင္မႈသည့္ စပါးသးီႏွံ
   သကတ္မ္း တစ္ေလၽွာကလ္ုံးအတြက ္အလြန္အေရးပါေသာ အခန္းက႑အျဖစ္ပါဝင္ပါသည။္
(2)  အႏၲရာယရ္ိွေသာ ဓာတဓုာတ္ႂကြင္းမ်ား စိုကခ္င္းတြင္ ပါဝင္ပါက စပါးပင္မွ စုပ္ယသူြားတတသ္ျဖင့္ စားသုံးသမူ်ား၏
   က န်္းမာေရးကို ထိုခိုကေ္စနိုင္ပါသည။္ ဓာတဓုာတ္ႂကြင္းမ်ား က ေ်ရာကန္ုိင္ေျခရွိမရွိကုိ အဖြဲ႕လိုကစ္စ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းျဖင့္
   အကျဲဖတေ္လလ့ာနိုင္ေသာ္လညး္ က ေ်ရာကန္ုိင္ေျခရွိပါက ဓာတခ္ြဲစမ္းသပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည။္
(3)(3)  ဓာတ္ႂကြင္းအာနိသင္မ်ား က ေ်ရာကန္ုိင္ျခင္း ရွိမရွိကို အကျဲဖတရ္န္ SRP မွျပသထားသည့္ အကျဲဖတစ္စ္တမ္းကို
   အသုံးျပဳနိုင္ပါသည။္

   အခန္း (၃) ေရအသုံးခ်ျခင္း (အႏွစ္ခ်ဳပ္)

(1)  စပါးသည ္ေရအလြန္ဆာေသာ အပင္ျဖစ္ပါသည။္ ေရရွညတ္ညတ္ံ့ခိုင္ျမဲသည့္ စိုကပ္ဳိ်းျခင္းအတြက ္စိုကပ္ဳိ်းေရကို
   အက်ိဳးရွိေအာင္ စီမံခန႔္ခြဲဖို႔ လိုပါသည။္
(2)  ေရစီမံခန႔္ခြဲမႈသည ္သြင္းအားစုကို အက်ိဳးရွိစြာ အသုံးခ်နိုင္ဖို႔အတြက ္အေထာကအ္က ူျပဳသလို ဖန္လုံအမိ္ဓာတေ္ငြ႕ကိုလညး္
   သသိာစြာ ေလ ာ့်ခ်ေပးနိုင္တဲ့ အဓိကအခ်က ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည။္
(3)  ေတာင္သတူစ္ေယာကက္ မိမိရဲ့စိုကခ္င္းက ဘယလ္ိုေရအသုံးခ် စိုကပ္ဳိ်းတဲ့စနစ္တစ္ခု ျဖစ္သလဆဲိုတာကို ပထမဆုံး
   နားလညဖ္ုိ႔ လိုပါတယ။္
(4)(4)  အသုံးျပဳတဲ့ေရရဲ့ အရညအ္ေသြးက အစားအစာေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈနဲ႔ သးီႏွံရဲ့အရညအ္ေသြးအတြက ္အလြန္အေရးႀကးီပါတယ။္
(5)  ဓာတေ္ျမဩဇာမ်ား၊ ဓာတေုဆးဝါးမ်ား ပကျ္ဖန္းၿပီးခ်ိန္တြင္ ေရကိုအခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထေိစာင့္၍
   ေဖာကထ္တုရ္ပါမည။္



   အခန္း (၄) အပင္ အဟာရ (အႏွစ္ခ်ဳပ္)

(1)  ဓာတေ္ျမဩဇာကို အခ်ိန္ကိုက ္ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ပမာဏ ထည့္သြင္းျခင္းက အျမတအ္စြန္း ရရွိေစျခင္း၊
   ဆန္စပါး အရညအ္ေသြးႏွင့္ အထြကမ္ီွေစေရးတို႔ အေပၚ မ်ားစြာ အက်ိဳးသကေ္ရာကမ္ႈ ရွိပါသည။္
(2)  ဓာတေ္ျမဩဇာ ထည့္သြင္းျခင္းအျပင္ အျခား သဘာဝနညး္လမ္းမ်ား ျဖင့္လညး္ ေျမဆလီႊာအဟာကို မၽွတေကာင္းမြန္ေအာင္
   ျပဳလပု္နိုင္ပါေသးသည။္
(3)  သဘာဝေျမေဆြးမ်ားကို ေကာင္းမြန္မွန္ကန္စြာ စညး္စနစ္တက  ်မထည့္သြင္းပါက ဖန္လုံအမိ္ဓာတေ္ငြ႕ ပိုမိုထတုလ္ြတေ္အာင္
   ကညူသီကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါလမိ့္မည။္
(4)(4)  အေကာင္းဆုံး ေျမဆလီႊာႏႈန္းထား အႀကျံပဳခ်ကမ္ွာ ေျမစစ္ေဆးစမ္းသပ္ခ်ကေ္ပၚတြင္သာမူတည၍္ ဆုံးျဖတန္ုိင္ပါသည။္
(5)  ေျမဆလီႊာ စီမံခန႔္ခြဲမႈလိုအပ္ခ်က ္အမွတ ္(R15) သည ္အျခား SRP စံႏႈန္း လိုအပ္ခ်ကမ္်ားႏွင့္ ယဥွ္လ င်္
   ေပးမွတ ္အမ်ားဆုံးျဖစ္ပါသည။္

   အခန္း (၅) ဘကစ္ံုပိုးမႊားကာကြယေ္ရး (အႏွစ္ခ်ဳပ္)

(1)  ဘကစ္ံု ပိုးမႊားကာကြယႏ္ိွမ္နင္းေရးတြင္ ေခါင္းစဥ္ ၆ ခုရွိပါသည။္
(2)  ေကာင္းမြန္ေသာ ႀကိဳတင္ကာကြယမ္ႈႏွင့္ ပုံမွန္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္းတို႔က ပ်ကစ္ီးဆုံးရႈံးမႈကို ေလ ာ့်က ေ်စ႐ုံမၽွမက
   ကနု္က စ်ရိတက္ိုလညး္ သကသ္ာေစပါလမိ့္မည။္ (ဥပမာ - သြင္းအားစု ကနု္က စ်ရိတ)္
(3)  ပိုးသတေ္ဆးမ်ားကို ဖ်ကပ္ုိးက ေ်ရာကမ္ႈ အႏၲရာယစ္ုိးရိမ္အမွတေ္က ာ်္ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ စိုကခ္င္းကို သသိသိာသာ
   ထခိုိကေ္စေသာအခ်ိန္ (သို႔) ဆုံးရႈံးမႈအႏၲရာယ ္ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိေသာ အခါမွသာ သုံးစြဲရပါမည။္
(4)  မရညရ္ြယပ္ဲ ပ်ကစ္ီးဆုံးရႈံးမႈ မျဖစ္ေစရန္ ႏွိမ္နင္းလိုေသာ ပိုးမႊားကိုသာ ေသခ်ာပစ္မွတထ္ား၍ ႏွိမ္နင္းရန္ လိုအပ္ပါသည။္
(5)(5)  SRP စနစ္ လိုအပ္ခ်ကမ္်ားေအာကတ္ြင္ တားျမစ္ထားေသာ ေဆးမ်ား၊ အတအုပေဆးမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ ေဆးမ်ားကို
   လုံးဝ အသုံးမျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည။္

   အခန္း (၆) ရိတသ္မိ္းခ်ိန္ႏွင့္ ရိတသ္မိ္းခ်ိန္လြန္ နညး္ပညာ (အႏွစ္ခ်ဳပ္)

(1)  အခ်ိန္ကိုကရ္ိတသ္မိ္းျခင္းသည ္စပါး၏ အရညအ္ေသြးကို သသိသိာသာ ေကာင္းမြန္ေစပါသည။္
(2)  စကျ္ဖင့္ အေျခာကခ္ံျခင္းက ေနလနွ္းျခင္းထက ္ပိုမိုေကာင္းမြန္သျဖင့္ ရိတသ္မိ္းၿပီးၿပီးခ်င္း အေျခာကခ္ံစကရ္ိွရာသို႔
   ပို႔ေဆာင္ရန္ အႀကျံပဳပါသည။္
(3)  စပါးရိုးျပတမ္်ား (သို႔) ေကာကရ္ုိးမ်ားသည ္ေျမေဆြးအျဖစ္ေျပာင္းလရဲန္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထ ိေျခာကေ္သြ႕စြာ
   ထားရန္ လိုအပ္ပါသည ္သို႔မဟတုပ္ါက အထးူသျဖင့္ ေရလႊမ္းထားေသာအခ်ိန္တြင္ ဖန္လုံအမိ္ဓာတေ္ငြ႕ ထတုလ္ႊတန္ုိင္ေသာ
   ေဘးအႏၲရာယ ္ရွိနိုင္ပါသည။္
(4)(4)  စပါးရိုးျပတမ္်ား (သို႔) ေကာကရ္ုိးမ်ားကို မီး႐ွဳိ႕ျခင္းအားျဖင့္ အပင္မွစုပ္ယထူားေသာ ဖန္လုံအမိ္ဓာတမ္်ားကို ေလထထုဲ့သို႔
   ျပန္လညထ္တုလ္ႊတေ္ပးနိုင္ၿပီး မီးသနိ္းဓာတ ္အနညး္ငယက္ိုလညး္ ထတုလ္ႊတသ္ျဖင့္ ေလထညုစ္ညမ္းမႈကို
   ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည။္



   အခန္း (၇) က န်္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈ (အႏွစ္ခ်ဳပ္)

(1)  အထးူသျဖင့္ ပိုးသတေ္ဆးျဖန္းသႏူွင့္ ၎ တို႔၏ မိသားစုမ်ားတြက ္ပိုးသတေ္ဆးကို တာဝန္သသိ ိသုံးစြဲဖို႔ရာ
   လြန္စြာအရးႀကးီပါသည။္
(2)  ေဆးျဖန္းသတူစ္ေယာကအ္ေနျဖင့္ ဓာတေုဆးမ်ား၏ အႏၲရာယရ္ိွမႈကို အညႊန္းမ်ား ဖတရ္ႈခ်င္းအားျဖင့္ သရိိွနားလညၿ္ပီး
   ေဘးသင့္မႈ အနညး္ဆုံးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြကရ္မည။္
(3)  SRP စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသည ္ပိုးသတေ္ဆးကို အနညး္ဆုံးႏွင့္ အထေိရာကဆ္ုံး သုံးနိုင္ရန္ အားေပးထားပါသည။္
   အကယ၍္ ေတာင္သမူ်ားက ပိုးသတေ္ဆး အသုံးမျပဳပါက က န်္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈ အခန္းက႑တြင္
      အလိုေလ ာ်က ္အမွတအ္ျပည့္ရၿပီးသာ ျဖစ္ပါသည။္
(4)  အကယ၍္ ပိုးသတေ္ဆးကို သုံးစြဲရပါကလညး္၊ တာဝန္သသိ ိကိုင္တြယသ္ုံးစြဲပါက အမွတအ္ျမင့္ဆုံးရရွိ နိုင္ပါေသးသည။္

   အခန္း (၈) အလပု္သမား အခြင့္အေရး (အႏွစ္ခ်ဳပ္)

(1)  SRP စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားသည ္နိုင္ငံတကာအသအိမွတျ္ပဳထားေသာ အခ်ကမ္်ားေပၚအေျခခံ၍ ေရးဆြဲထားေသာ
   အလပု္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကို လကက္ိုင္ထားပါသည။္
(2)  အကယ၍္ ILO မွ အသအိမွတျ္ပဳထားေသာ အခ်ကမ္်ားႏွင့္ မိမိတို႔၏နိုင္ငံမွာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲမႈရွိပါက ပိုမိုတင္းက ပ်္ေသာ
   စညး္ကမ္းကို လိုကန္ာေဆာကရ္ြကပ္ါ။
(3)  SRP စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားသည ္နိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္းနိုင္ငံအသးီသးီတို႔ သေဘာတထူားေသာ အလပု္သမားအခြင့္အေရး
   ဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်ကမ္်ားကို ေအာကပ္ါအတိုင္း လိုကန္ာေဆာင္ရြကရ္န္အားေပးပါသည။္
      •  ကေလးလပု္သားမ်ား ေလ ာ့်ခ်ေရးႏွင့္ ကေလးငယတ္ို႔၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယျ္ခင္း 
   •  အလပု္သမားမ်ား သာတညူမီၽွရွိေရးႏွင့္ လြပ္လပ္ခြင့္ကို ပိတပ္င္တားဆးီမႈ မရွိေစေရး
   •  အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရး တန္းတညူမီၽွေရး






