
ဂျ#နီပါ ဥယျာဥမ်ျား ြခံစိ4ကသ်ငတ်န်း 

လယယ်ာလ4ပ်သားများအတကွ ်အစားအစာဆိ4ငရ်ာ ေဘးကငး်ေရး အစအီဥ ်

 

ကျနး်မာေရး*+င် ့တကိ1ယေ်ရသန်4့+ငး်မ5 စညမ်ျဥ်းစညး်ကမ်းများ 

ဂျ:နပီါ ဥယျာဥ်များ ြခစံိ1ကသ်ငတ်နး်မ+ အားလံ1းအသံ1းြပC*ိ1ငမ်ည် ့လကေ်ဆးရနေ်နရာများ*+င် ့သန်4့+ငး်ေသာ 

အမ်ိသာများကိ1 ထား4+ိေပးပါသည။် 

လ1ပ်ငနး်မစတငမ်+ီ*+င့ ်အနားယGHပီး လ1ပ်ငနး်ခငွထ်သဲိ1 ့ြပနမ်၀ငမ်+ီတငွ ်အေယာကစ်တီိ1ငး် မိမိတိ1၏့ လကမ်ျားကိ1 

ေဆးေMကာရမည။် ေကာငး်မနွေ်သာ လကေ်ဆးေMကာနညး်*+င် ့လမ်းNွနခ်ျကမ်ျားကိ1 လကေ်ဆးသည် ့

ေနရာများတငွ ်ကပ်ထားေပးပါသည။် 

လကထ်ပ်လကစ်ကွမ်ျားကိ1သာ တပ်ဆငခ်ငွ်ြ့ပCသည။် တြခားေသာ လက၀်ကရ်တနာအ၀တအ်စားများကိ1 

ြခအံတငွး် သိ1မ့ဟ1တ ်ခGးဆတွH်ပီးေသာ သးီ*+မံျားထား4+ိရာေနရာ တ၀ိ1ကတ်ငွခ်ငွ်မ့ြပCပါ။ 

ေဆးရွကP်ကးီငံ1၀ါးြခငး်*+င် ့ေဆးလိပ်ေသာကြ်ခငး်တိ1က့ိ1 ြခအံတငွး်၌ တားြမစထ်ားသည။် 

နာမကျန်းြဖစြ်ခငး်-.င် ့ထခိိ3ကမ်4ြဖစြ်ခငး် 
 
သငန်ာမကျနး်ြဖစပ်ါက ြခသံိ3မ့လာပါ67င်။့ သးီ67င်ထ့3တက်3နမ်ျားကိ3 ကိ3ငတ်ယွြ်ခငး်မလ3ပ်ပါ67င်။့ 

ေအာကပ်ါေဖာ်ြပပါ လက@ဏာများ သင်တ့ငွB်7ိပါက သးီ67ထံ3တက်3နမ်ျားကိ3 ကိ3ငတ်ယွြ်ခငး်မလ3ပ်ရပါ - 

• ၀မ်းေလFာ၀မ်းပျက ်

• အဖျားတကြ်ခငး် 

• ေအာအ့နြ်ခငး် 

• အသား၀ါြဖစြ်ခငး် (မျကြ်ဖHများ67င် ့အသားအေရများ ၀ါကျငက်ျငြ်ဖစေ်နြခငး်) 

• ကိ3ယပ်JKပီး လညေ်ချာငး်နာB7ိြခငး် 

• လက၊် လကေ်ကာက၀်တ ်သိ3မ့ဟ3တ ်ြမငသ်ာေသာ တြခားကိ3ယခ်6Oာေနရာများတငွ ်

ြပညတ်ညေ်သာ အနာများB7ိြခငး်၊ 

 
သငထ်ခိိ1ကဒ်ဏရ်ာရ4+ိပါက လကေ်ဆးေMကာသည်ေ့နရာတငွ ်ေဆးဗGးကိ1 အသံ1းြပCရနထ်ား4+ိေပးပါသည။် 

ြဖစပ်ာွးပါက ချကြ်ခငး်ြပCစ1Hပီး ထခိိ1ကဒ်ဏရ်ာရ4+ိမ5 စာရငး်တငွ ်မ+တသ်ားေပးမည် ့ြခတံာ၀နခ် ံမနေ်နဂျာထ ံ

အသေိပးပါ။ လ+းီမိခ1တမိ်ြခငး်၊ ပနွး်ပဲြ့ခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်တြခားေသာ ထခိိ1ကဒ်ဏရ်ာများ အလ1ပ်လ1ပ်ေနစဥ်ြဖစြ်ခငး် 

တိ1ပ့ါ၀ငသ်ည။် အေသးအမ Wားဒဏရ်ာြဖစပ်ါက ပတတ်းီြဖင် ့ပတစ်ညး်ကာ တခါသံ1း လကအ်တိစ်ပ်ွ၍ အလ1ပ်ြပန ်

လ1ပ်*ိ1ငသ်ည။် ဒဏရ်ာအြပငး်အထနရ်4+ိခဲပ့ါက အေရးေပY သိ1မ့ဟ1တ ်အြမနေ်ဆးခနး် သိ1သ့ာွးြပပါ။ 



အကယ၍် ေသးွထကွသ်ယံိ1မ5 သိ1မ့ဟ1တ ်ခ*Zာကိ1ယ4်+ိ အရညတ်ခ1ခ1ြဖင် ့သးီ*+ထံကွက်1နမ်ျား*+င် ့ယငး်တိ1 ့ ကိ1 

ထားသည် ့မျက*်+ာြပငမ်ျား သိ1မ့ဟ1တ ်ြခအံတငွး် စသည်ေ့နရာတိ1 ့ြဖင် ့ထေိတွ[ ြခငး်တိ1 ့ ြဖစပ်ာွးပါက ချကြ်ခငး် 

လ1ပ်ေဆာငမ်5များ ြပCလ1ပ်ရမည။် ြခအံတငွး်၌ ေသးွများ စနွး်ေပေနပါက လကအ်တိ ်သိ1မ့ဟ1တ ်ေဂY ြပားြဖင် ့

ဖယ4်+ားကာ ပလပ်စတတိအ်တိတ်ငွထ်ည်H့ပီး အမ5ိကပံ်1းတငွ ်စနွ်ပ့စပ်ါ။ ထေိတွ[မိသည် ့ေြမဆလီWာများကိ1လညး် 

ေကာ်ထ1တက်ာ ေအာကဖ်ကေ်နရာများကိ1လဲ ဖယထ်1တပ်စရ်မည။် စနွး်ေပေသာ သးီ*+ထံကွက်1နမ်ျား ထ1တပိ်1း 

သည် ့ပစ\ညး်များ အပါအ၀ငတ်ိ1က့ိ1 အမ5ိကပံ်1းတငွ ်စနွ်ပ့စရ်မည။် ေသးွ သိ1မ့ဟ1တ ်ခ*Zာကိ1ယမ်+ အရညတ်ခ1ခ1တိ1က့ိ1 

ေဆးMကာရနေ်နရာ၊ လကေ်ဆးကန ်သိ1မ့ဟ1တ ်အေြခာကလ်+နး်သည် ့ေနရာတိ1တ့ငွ ်စနွး်ေပပါက ေဆးေMကာကာ 

ပိ1းသတေ်ဆးရည ်ြဖနး်Hပီးမ+သာ ဆကလ်ကလ်1ပ်ေဆာင*်ိ1ငမ်ညြ်ဖစသ်ည။် စနွး်ေပမိေသာ သးီ*+ထံ1တက်1နမ်ျား*+င့ ်

ထ1ပ်ပိ1းရာတငွသ်ံ1းသည် ့မညသ်ည်ပ့စ\ညး်မဆိ1 အမ5ိကပံ်1းတငွ ်စနွ်ပ့စရ်မည။် 

 

 

သးီ$%ထံ(တက်(န်များ အရညအ်ေသးွ ေသချာေစြခငး် 

ပ1ပ်ေဆးွ၊ ပျကဆ်းီေသာ သိ1မ့ဟ1တ ်ညစည်မ်းေသာ သးီ*+မံျားကိ1 ခGးယGြခငး်မလ1ပ်*+င်။့ ေြမြပင ်သိ1မ့ဟ1တ ်

Mကမ်းြပငသ်ိ1က့ျထားေသာ ခGးယGHပီးသား သးီ*+ထံ1တက်1နမ်ျားကိ1 ေရာငး်ချြခငး်မလ1ပ်ရ၊  သးီသန်ထ့ား4+ိ 

ေပးထားေသာ ေြမေဆးွပံ1းများ ထသဲိ1ထ့ည်ပ့ါ။ 

 

ပိ(းမ <ားများကိ( ထန်ိးသမ်ိးြခငး် 

ေဆးေMကာရနေ်နရာ သိ1မ့ဟ1တ ်အေအးခနး်များအသံ1းမြပCမ+ီ ေသချာစစေ်ဆးရမည။် ပိ1းမ Wားများ သိ1မ့ဟ1တ ်

ပိ1းဟပ်များ 4+ိမ4+ိMကည်]့5 [ Hပီး ြခတံာ၀နခ် ံမနေ်နဂျာထသံိ1 ့ သတငး်ေပးပိ1ပ့ါ။  

ဖန်ထည ်$%င် ့?ကပ်ဆတေ်သာ ပလပ်စတပ်ိ 

ဖနထ်ညဗ်Gးများ သိ1မ့ဟ1တ ်^ကပ်ဆတေ်သာ ပလပ်စတပ်ိြဖင် ့ြပCလ1ပ်ထားသည် ့ပစ\ညး်များကိ1 ြခကံကွအ်တငွး်၊ 

ေဆးေMကာသည်ေ့နရာ *+င် ့အေအးခနး်တိ1တ့ငွ ်ယGေဆာငလ်ာခငွ်မ့ြပCပါ။ ြခအံတငွး်၌ ဖနက်ွစဲ သိ1မ့ဟ1တ ်

ပလပ်စတပ်ိစများ ေတွ[ပါက အမ5ိကပံ်1းသိ1 ့ စနွ်ပ့စပ်ါ။ 

ေြမဆလီ<ာ ြပBြပငထ်န်ိးသမ်ိးြခငး် 

တရိိစ_ာနတ်ိ1မ့+ ရ4+ိေသာ သဘာ၀ေြမMသဇာ (ေနာကေ်ချး) တိ1 ့ြဖင် ့ေြမဆMီသဇာေပးြခငး်သည ် ေဆးွေြမ့Hပီး 

အေချာ သတထ်ားသည် ့သဘာ၀ဓါတေ်ြမMသဇာကဲသ့ိ1 ့ အေြခအေနြဖစမ်+သာ အသံ1းြပCရမည။် ေနာကေ်ချး အစမ်ိး 

များကိ1 ြခအံတငွး် အသံ1းမြပCရ။ ေြမMသဇာများကိ1 လမ်းNွနခ်ျကမ်ျားအတိ1ငး် လိ1ကန်ာHပီး သမ်ိးထားရမည။် 

JGTF မ+ ခငွ်ြ့ပCသတမ်+တထ်ားေသာ သဘာ၀ ဓါတေ်ြမMသဇာများကိ1သာ အသံ1းြပCခငွ်4့+ိသည။် 



 

ေတာCိ(ငး် $%င် ့အမ်ိေမွးတရိိ စDာန်များ 

အမ်ိေမးွတရိိစ_ာနမ်ျားကိ1 လညစ်ညး်PကCိးြဖင် ့ြခြံမကခ်ငး်ြပင ်*+င် ့ကားထားသည်ေ့နရာများတငွသ်ာ ခငွ်ြ့ပCသည။် 

သးီ*+မံျားစိ1ကပ်ျိCးသည်ြ့ခအံတငွး်၊ ေဆးေMကာသည်ေ့နရာ၊ အေအးခနး် *+င် ့ပျိCးပငအ်မ်ိတိ1တ့ငွ ်အမ်ိေမးွတရိိစ_ာန ်

များကိ1 လာခငွ်မ့ြပCပါ။  

အနအီနား4+ိ ေခးွေလလွင်မ့ျား သိ1မ့ဟ1တ ်တြခားတရိိစ_ာနမ်ျား ြခထံသဲိ1မ့၀ငေ်ရာကေ်စရန ် ညေနေစာငး်မ+ 

မနကလ်ငး်အထ ိြခဂိံတတ်ခံါးကိ1 အြပငဖ်ကမ်+ ပိတထ်ားရမည။် ြခလံ1ပ်ေနသည်အ့ချိနအ်တငွး် ေခးွေလလွင် ့

ေတွ[ 4+ိပါက တရိိစ_ာနထ်နိး်သမ်ိးေရးဌါန ၉၁၃-၃၂၁-၁၄၄၅ သိ1 ့ ချကြ်ခငး်ေခYဆိ1Hပီး၊ ြခတံာ၀နခ် ံမနေ်နဂျာကိ1 

ဆကသ်ယွပ်ါ။  

ြခံတငွး် စစေ်ဆးြခငး်$%င် ့သန်E့%ငး်မFြပBလ(ပ်ြခငး် 

ြခထံကွသ်းီ*+မံျား ထ1တလ်1ပ်သည်ေ့နရာတ၀ိ1ကက်ိ1 ဖနက်ွစဲ/ပလပ်စတပ်ိ၊ သထံည၊် ေကျာကခ်မဲျား၊ အမ5ိက ်ကဲသ့ိ1 ့ 

ေသာ ေဘးြဖစေ်စ*ိ1ငသ်ည်အ့ရာများ 4+ိမ4+ိစစေ်ဆးပါ။ Hပီးလnင ်တရိိစ_ာန ်၀ငေ်ရာကဖ်ျကဆ်းီြခငး်၊ ေတာ]ိ1ငး် *+င် ့

အမ်ိေမးွတရိိစ_ာနမ်ျား ြခအံတငွး် ၀ငရ်ာကြ်ခငး်ကိ1လဲ Mကည်]့5စစေ်ဆးပါ။ တရိိစ_ာနမ်ျား ၀ငေ်ရာကြ်ခငး်လကoဏာ 

ေတွ[ 4+ိပါက ြခတံာ၀နခ် ံမနေ်နဂျာထ ံအသေိပးပါ။ 

ညစည်မ်းေစ*ိ1ငေ်သာ လကoဏာများြဖစသ်ည် ့ေနာကေ်ချးပံ1များကိ1 သင်ြ့ခအံတငွး် ေတွ[ 4+ိပါက အမ5ိကပံ်1းသိ1 ့ 

ချကြ်ခငး်စနွ်ပ့စရ်မည။် ညစည်မ်းသည် ့ေနရာ*+င် ့တစေ်ပအကာွအတငွး်4+ိ သးီ*+မံျားကိ1 ြပနလ်ညေ်ရာငး်ချရန ်

ခGးယGြခငး်မလ1ပ်ပါ*+င်။့  

သးီ*+ထံ1တက်1နမ်ျားြဖင် ့တိ1က]ိ်1ကထ်ေိတွ[သည် ့မညသ်ည်အ့ရာမဆိ1 (၁)သန်4့+ငး် (၂)ေကာငး်မနွေ်သာ အေြခအေန 

(၃)မMကာခဏ ပံ1မ+န ်ပိ1းသတထ်ားြခငး်တိ1 ့ 4+ိရမည။် လကမ်ျား၊ သးီ*+ခံGးယGသည်အ့ခါသံ1းသည် ့ကရိိယာများ *+င် ့

ပံ1းများ၊ သယပိ်1းသည် ့ယဥ်များ*+င် ့ထနိး်သမ်ိးရနသ်ံ1းသည် ့ပစ\ညး်များ တိ1ပ့ါ၀ငသ်ည။် ြပနလ်ညြ်ပCြပငဖ်ာေထးမရ 

ေတာေ့သာ ပံ1းများကိ1မG စနွ်ပ့စရ်မည။် 

သးီ*+မံျားခGးယGရာတငွသ်ံ1းသည် ့ပံ1း/ေတာငး်များကိ1 သယယ်Gရန*်+င် ့ထ1တက်1နမ်ျားသမ်ိးထားရနအ်တကွသ်ာ 

အသံ1းြပCမည။် ထည်စ့ရာပံ1းတိ1တ့ငွ ်အညစအ်ေMကးများကပ်လာပါက ဆပ်ြပာ*+င် ့ေရြဖင်ေ့ဆးေMကာရမည။် 

အလနွည်စေ်ပေသာ သးီ*+ထံ1တက်1နမ်ျားကိ1 ေဆးေMကာသည်ေ့နရာတငွ ်ေဆးရမည။် (ေြမပံ1ကိ1 Mကည်ပ့ါ) 

သန်E့%ငး်ေရး$%င် ့ပိ(းသန်ေ့စြခငး် 

သးီ*+ထံ1တက်1န*်+င် ့ထေိတွ[သည် ့အရာ၀တp Cမ+နသ်မn (လကမ်ျား၊ ခGးယGရိတသ်မ်ိးရာတငွ ်သံ1းသည်က့ရိိယာများ၊ 

သယပိ်1းသည်လ့+ညး်များ၊ လကေ်ဆးကနမ်ျား၊ စားပွဲများ၊ ချိနခ်ငွမ်ျား၊ ပစ\ညး်ထားသိ1သည် ့ကရိိယာများ စသြဖင်)့ 

သည ်သန်4့+ငး်Hပီး ေကာငး်မနွေ်သာ အေနအထားြဖစရ်မည။် 



အစားအစာြဖင် ့တိ1က]ိ်1ကထ်ေိတွ[ေသာ ေနရာများအားလံ1း (ေဆးေMကာြခငး်၊ ြပငဆ်ငြ်ခငး်၊ အေလးချိနြ်ခငး်၊ 

ထ1ပ်ပိ1းြခငး်) သည ် လယသ်မားတစဦ်းဆ ီအသံ1းမြပCခင ်သန်စ့ငြ်ခငး်အရင ်ြပCလ1ပ်ရမည။် မျက*်+ာြပင ်

အားလံ1းကိ1 ေအာကပ်ါ လမ်းNွနခ်ျကအ်တိ1ငး် သန်စ့ငြ်ခငး်ြပCလ1ပ်ပါ -  

1) အစားအစာြဖင် ့ထေိတွ[ေသာ မျက*်+ာြပငမ်ျားကိ1  အမ5ိက*်+င် ့ေြမPကးီများဖယ4်+ငး်ရန ်ပတွတ်ကံိ1 

အသံ1းြပCပါ 

2) ဆပ်ြပာ*+င် ့ပတွတ်ိ1ကပ်ါ 

3) ဆပ်ြပာရည*်+င် ့ေြမPကးီတိ1ေ့ြပာငေ်အာင ်ေရြဖင်ေ့ဆးပါ 

4) ပိ1းသတေ်ဆးရညဖ်ျနး်Hပီး အေြခာကခ်ပံါ 

 

ေရ 
 
ညစည်မ်းမ5ြဖစြ်ခငး်ေလျာန့ညး်ေစရန ်ေဆးေMကာကနအ်တငွး်သိ1 ့ ေရစမ်ိHပီးေဆးြခငး်ကိ1 ဆလတရွ်က၊် 

ဟငး်*1*ယွ၊် အာ]1ဂGလာရွက ်တိ1အ့တကွသ်ာ သံ1းသင်သ့ည။် သးီ*+ထံ1တက်1နမ်ျားကိ1 ေရေဆးကနထ်၌ဲ ေရအြပည် ့

ြဖင် ့၅ မိနစထ်ကပိ်1Hပီး မထားရ။ သးီ*+အံြမစဥ်များကိ1မGေရစမ်ိHပီးမေဆးပဲ ဖျနး်ြခငး်သာ လ1ပ်သင်သ့ည။် ခရမ်းချဥ် 

သးီ၊ င]1တပ်မွျား၊ ခရမ်းသးီ၊ သခာွးသးီများ၊ အာလGးများ ကဲသ့ိ1ေ့သာ သးီ*+ထံ1တက်1နမ်ျားကိ1 မေဆးေMကာသင်ပ့ါ။  

ထည့်စရာေတာငး်/ဗIးများ$%င့ ်ထ(ပ်ပိ(းရန် ပစJညး်များ 

အသစ ်သိ1မ့ဟ1တ ်ပိ1းသတေ်ဆးဖျနး်ထားေသာ ထည်စ့ရာေတာငး်/ပံ1းများကိ1သာ သးီ*+ထံ1တက်1နမ်ျား 

ထ1ပ်ပိ1းရာတငွ ်အသံ1းြပCရမည။် ထည်စ့ရာေတာငး်/ပံ1းများကိ1 အသံ1းမြပCမ+ီ သန်4့+ငး်မ54+ိြခငး်*+င် ့

ေကာငး်မနွမ်54+ိြခငး်တိ1က့ိ1 စစေ်ဆးရမည။် 

အလ#ပ်သမား သငတ်န်း 

ဂျ:နပီါဥယျာဥ်များ ြခစံိ1ကသ်ငတ်နး်၏ အချိနြ်ပည် ့၀နထ်မ်းအလ1ပ်သမားအားလံ1းသည ်FSMA သးီ*+ထံ1တက်1န ်

ေဘးကငး်ေရး သေဘာတGညမီ5 စိ1ကပ်ျိCးသGများ သငတ်နး်ကိ1တကေ်ရာကH်ပီး၊ *+စစ်ဥ်အသစမ်မ်ွးမံသငတ်နး်များ 

ပါ၀ငတ်က ်ေရာကထ်ားMကသည။် ြခစံိ1ကသ်Gများကိ1 ဘာသာြပနေ်ပးထားေသာ အစားအစာဆိ1ငရ်ာ ေဘးကငး်ေရး 

အစအီစဥ် အကျqးချံCးကိ1 *+စစ်ဥ်လကခ်ရံ4+ိမည၊် (*+စစ်ဥ်သငတ်နး်အတငွး်ပိ1ချေသာ SOP ) စသံတမ်+တထ်ားေသာ 

သးီ*+ထံ1တ ်က1နမ်ျား ရိတသ်မ်ိးြခငး်*+င် ့ေဆးေMကာြခငး်ဆိ1ငရ်ာ လ1ပ်ေဆာငပံ်1 *+င့ ်ကငး်စပ်ြပညန်ယ ် 

အစားအစာဆိ1ငရ်ာ ေဘးကငး်ေရး သ1ေတသန*+င်ပ့ညာေရးဌါန၀နထ်မ်းတိ1မ့+ ပိ1ခ့ျေသာ *+စစ်ဥ်သငတ်နး်များကိ1 

တကေ်ရာကရ်မည။် သငတ်နး် တကေ်ရာကH်ပီးစးီေသာ ၀နထ်မ်းများ*+င် ့ြခစံိ1ကလ်1ပ်သားများတိ1၏့ 

အမညစ်ာရငး်များကိ1 SharedPoint မ+တတ်မ်းတငွ ်၀နထ်မ်းအားလံ1း၀ငေ်ရာကM်ကည်]့5*ိ1ငရ်န ်

သမ်ိးထားေပးသည။် 

 



စမံီခန်ခဲွ့မ5 

ြခအံတငွး်၌ အစားအစာဆိ1ငရ်ာ ေဘးကငး်ေရး*+င် ့ဆက*်ယွေ်သာ စညး်ကမ်းချိCးေဖာကမ်5များေတွ[ 4+ိပါက ေကျး 

ဇGးြပC၍ ြခတံာ၀နခ် ံမနေ်နဂျာ Paul Zehr (913-804-7357) သိ1အ့ေMကာငး်Mကားပါ။ တာ၀နခ်မံနေ်နဂျာမ+ 

မ+တတ်မ်းတငြ်ခငး်*+င် ့နညး်လမ်းမ+နမ်ျားြပသြခငး်တိ1က့ိ1 တာ၀နယ်Gလ1ပ်ေဆာငပ်ါလမ်ိမ့ည။် ြခတံာ၀နခ် ံမနေ်နဂျာ 

အား ဆကသ်ယွမ်ရပါက၊ အစအီစဥ်၏ တာ၀နခ် ံမနေ်နဂျာ Semra Fetahovic (913-360-9204) ကိ1 

ဆကသ်ယွ*်ိ1ငပ်ါသည။် 

 


