လုပ်ငန်ဵခွင်နှင်ဴ အပူဒဏ်အန္တရာယ်
ေ ွရာသီတွင် ရာသီဉတုပူြပင်ဵမှုေ ြောငဴ် ေ ျွေဵထွြေ်လွန်ြော
ဓာတ်ဆာဵဓာတ်မျာဵ ဆုဳဵရှုဳဵမှုပုမ
ိ မ
ို ျာဵြပာဵလာပါသည်။ ထိအ
ု
ါ လူ့

္ဓာြေိုယ်အတွငဵ် ရှိ ေရ ှငဴ်
္ဓာြေိုယ်၏ ြေိုယ်တွင်ဵအပူ ျန်ိ

ြေို ထိန်ဵညှိြ င်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ် စတင်ပျြေ်ယွင်ဵလာ၍ အပူဒဏ်အ ္တရာယ်ြဖစ်ေစပါသည်။ အလုပ်သမာဵ
မျာဵတွင် အလုပ် ွင်အတွင်ဵ ေလထု၏ အပူ ျန်ိ ၊ စိုထင
ို ဵ် မှု၊ ေလဝင်ေလထွြေရ
် ှိမှု၊ အလုပ်လုပ်ရသညဴ်
ြောြမငဴ် ျန်ိ ၊ အလုပ်လုပ်ရသည်ဴ ှုန်ဵ ှင်ဴ အလုပ်အတွြေ် ဝတ်ဆင်ရေသာ တစ်ြေိုယ်ေရသုဳဵ အြော
အြေွယ် ပစ္စည်ဵမျာဵအေပါ် မူတည်၍ အပူအ ္တရာယ် ြဖစ်ေပါ်ေစပါသည်။
၁။

အလုပ်သမာဵမျာဵသည် ကျန်ဵမာေရဵအေပါ် သက်ေရာက်နိုငေ
် သာ ေအာက်ပါအပူဒဏ်နှင်ဴ

ပတ်သက်ေသာ ေေဵအန္တရာယ်မျာဵကို သတိြပု သိရိှထာဵရန် လိအ
ု ပ်ပါသည်(က)

ပတ်ဝန်ဵကျင်အေြခအေန

 ေန့အပူ ျန်ိ ြမငဴ်မာဵြ င်ဵ ှငဴ်အတူ ေလထုစိုထိုင်ဵဆပါ ြမငဴ်မာဵေနပါြေ

္ဓာြေိုယ်

အေရြပာဵမှ ေ ျွေဵထွြေ်မှု ေလျာဴနည်ဵ ိုင်ြ င်ဵ၊
 ေနေရာင်ြ ည် ှင်ဴ တိုြေ်ရိုြေ်ထိေတွ့ေသာေနရာတွင် အလုပ်လုပ်ြေင
ို ြ် င်ဵ၊
 ေလတိုြေ် တ်မှု မရှိြ င်ဵ (သို့မဟုတ်) ပူေ ွဵေသာေလမျာဵ တိုြေ် တ်ြ င်ဵေ ြောင်ဴ
္ဓာြေိုယ်အပူ ျန်ိ ပိုမိုြမငဴ်တြေ်လာြ င်ဵ၊
 အင်ဂျင်စြေ်ကြေီဵမျာဵ၊ အပူရှိန်ြမငဴ်ေသာ ြေိရိယာမျာဵအနီဵတွင် အလုပ်လုပ်ြေိုင်ြ င်ဵ။
(ခ)

ကိုယ်လက်လှုပ်ရှာဵမှု
 အြပင်ဵအထန် အလုပ်လုပ်ြ င်ဵ
 လုေ
ဳ လာြေ်စွာ အနာဵမယူြ င်ဵ
 ေနပူထဲတွင် အာဵသွန် ွန်စိုြေ် လုပ်ရေသာ အလုပ်မျာဵြေို ထပ်တလဲလဲ လုပ်ြေင
ို ြ် င်ဵ၊
 အပူဒဏ်ြေို ဂရုမြပုမိဘဲ အာဵသွန် ွန်စိုြေ် အလုပ်လုပ်ြ င်ဵ။

(ဂ)

အပူဒဏ်နှငဴ် သဟဇာတ မြဖစ်ြခင်ဵ
 အလုပ်သမာဵအသစ်မျာဵ
 လုပ်ငန်ဵ ွငမ
် ှ ေ တ္တအနာဵယူပပီဵေနာြေ် ြပန်လည်၍ အလုပ် ွင်သို့ဝင်ေရာြေ်လာေသာ
အလုပ်သမာဵမျာဵ၊
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 အပူဒဏ် ှင်ဴ အပမဲထိေတွ့လုပ်ြေိုငရ
် ေသာ်လည်ဵ အပူ ျန်ိ ြမငဴ်ေသာ အြ ာဵလုပ်ငန်ဵ ွင်
သို့ ရုတ်တရြေ် ေြပာင်ဵေရွှေ့လုပ်ြေိုင်ရေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵ။
(ဃ)

ခန္ဓာကိုယ်အတွင်ဵ ေရဓာတ်ဆုဳဵရှုဳဵြခင်ဵ

(င)

ေဆဵဝါဵမျာဵ ေသာက်သုဳဵမှု
လူတစ်ဦဵ၏ အပူဒဏ်အေပါ်

ဳ ိုင်ရည်ရှိမှုသည် ၄င်ဵေသာြေ်သုဳဵမှီဝေ
ဲ နေသာ

ေအာြေ်ပါေဆဵဝါဵမျာဵ ေသာြေ်သုဳဵြ င်ဵ ှင်လ
ဴ ည်ဵ သြေ်ဆိုငပ
် ါသည် ဖျာဵနာြ င်ဵ၊ ဓာတ်မတညဴ်ြ င်ဵ ှငဴ် ှာေစဵြ င်ဵတို့အတွြေ် ေဆဵမျာဵ၊
 ကြေြေ်သာဵနာြေျင်မှုအတွြေ် ေဆဵမျာဵ၊
 ေသွဵေပါင် ျန်ိ ထိန်ဵညှိေဆဵမျာဵ၊
 ဆီဵေဆဵမျာဵ၊
 ေသွဵေပါင် ျန်ိ ြေျေဆဵမျာဵ၊
 ဝမ်ဵပျြေ်၊ ဝမ်ဵေလျှောြ င်ဵအတွြေ် ေဆဵမျာဵ၊
 ငိုြေ်ေမှဵ၊ မူဵေဝြ င်ဵမျာဵအတွြေ် ေဆဵမျာဵ၊
 စိတ်ြေျေရာဂါြေုေဆဵမျာဵ၊
(စ)

ကျန်ဵမာေရဵအေြခအေန
 ဝမ်ဵပျြေ်ဝမ်ဵေလျှောြ င်ဵ၊ ေအာဴအန်ြ င်ဵ (သို့မဟုတ်) အသြေ်ရှုလမ်ဵေ ြောင်ဵဆိုငရ
် ာ
ေရာဂါမျာဵ ဳစာဵေနရြ င်ဵ၊
 ဆီဵ ျု၊ိ ေသွဵ ျုေရာဂါ
ိ
ှငဴ် ှလုဳဵေရာဂါြေဲဴသို့ေသာ နာတာရှည်ေရာဂါမျာဵ ဳစာဵေနရြ င်ဵ၊
 အဝလွန်သူမျာဵ ှငဴ်

္ဓာြေိုယ်အေလဵ ျန်ိ မျာဵေသာသူမျာဵ၊

 ြေိုယ်လြေ်လှုပ်ရှာဵမှုနည်ဵေသာသူမျာဵ။
(ဆ)

ယခင်အပူဒဏ်သငဴ်ြခင်ဵ ခဳစာဵရသူမျာဵ

(ဇ)

အြခာဵအေြခအေနမျာဵ
 အသြေ်(၆၀)ေြေျာ် သြေ်ကြေီဵရွယ်အိုမျာဵ၊
 အသြေ်ရှုရန် ြေ် ဲေနေသာ လုပ်ငန်ဵ ွင်သုဳဵ အြောအြေွယ်ဝတ်စုဳမျာဵ ဝတ်ဆင်ထာဵ
သူမျာဵ၊
 လွန် ဲဴေသာ (၂၄)နာရီအတွင်ဵ အရြေ်ေသစာ ေသာြေ်ထာဵသူမျာဵ။
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၂။

အပူဒဏ်သင်ဴြခင်ဵအန္တရာယ် ေတွ့ကကုဳရနိုငေ
် သာ လုပ်သာဵမျာဵ
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အလုပ်သမာဵမျာဵသည် အြခာဵအလုပ်သမာဵမျာဵထက် အပူဒဏ်သင်ဴြခင်ဵ

အန္တရာယ်ကို ပို၍ေတွ့ကကုဳခဳစာဵရနိုင်ပါသည်(ြေ)

ေနပူြေျဲြေျဲတွင် အလုပ်လုပ်ြေိုင်သူ ြေျပန်ဵလုပ်သာဵမျာဵ

( )

ဝန်စည်စလယ်ထမ်ဵပိုဵ ြေေသာ အထမ်ဵလုပ်သာဵမျာဵ

(ဂ)

သယ်ယူပေ
ို့ ဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ြေိုငသ
် ူမျာဵ- ေမာ်ေတာ်ြောဵ၊ အေ ှဵယာဉ်၊
ဆိုင်ြေယ်ြေယ်ရီ

(ဃ)

ဗျပ်ထဵုိ ေ ါင်ဵရွြေ်ေစျဵသည်မျာဵ

(င)

လယ်ယာစိုြေ်ပျုဵလု
ိ ပ်ြေိုငသ
် ူမျာဵ

(စ)

ေဆာြေ်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵတွင် အလုပ်လုပ်ြေင
ို ေ
် သာ လုပ်သာဵမျာဵ

(ဆ)

ပန်ဵဥယျာဉ် ြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ြေိုင်ေဆာင်ရွြေ်သူမျာဵ

(ဇ)

တပ်မေတာ်သာဵမျာဵ

(စျ)

မီဵသတ်သမာဵမျာဵ

(ည)

ယာဉ်ထန
ိ ်ဵရဲမျာဵ

(ဋ)

အာဵြေစာဵသမာဵမျာဵ

(ဌ)

မုန့်ဖုတ်လုပ်ငန်ဵလုပ်ြေိုငသ
် ူမျာဵ ှင်ဴ စာဵဖိုေဆာင်အုဵိ သူကြေီဵမျာဵ

(ဍ)

မိုင်ဵတွင်ဵလုပ်သာဵမျာဵ

(ဎ)

ဥမင်လိုဏေ
် ါင်ဵ ှင်ဴ အလုဳပတ
ိ ်ေနရာမျာဵတွင် အလုပ်လုပ်ြေုိငရ
် သူ လုပ်သာဵမျာဵ

(ဏ) ဘွိုင်လာ န်ဵတွင် အလုပ်လုပ်ြေိုင်သူ လုပ်သာဵမျာဵ
(တ)

စြေ်ရုလ
ဳ ုပ်သာဵမျာဵ

(ထ)

သဳရည်ြေျုလု
ိ ပ်ငန်ဵတွင် အလုပ်လုပ်ြေိုင်သူ လုပ်သာဵမျာဵ

(ဒ)

ဓာတ်ဆီ ှငဴ် သဘာဝဓာတ်ေငွ့အေရာင်ဵဆိုငမ
် ျာဵတွင် အလုပ်လုပ်ြေင
ို ်သူ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ

(ဓ)

ရာဘာပစ္စည်ဵထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵတွင် အလုပ်လုပ်ြေင
ို ်သူ လုပ်သာဵမျာဵ

(န)

ေကြေထည်ေြမထည်လုပ်ငန်ဵတွင် အလုပ်လုပ်ြေုိင်သူ လုပ်သာဵမျာဵ

(ပ)

အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်ဵ လုပ်ြေိုင်သူ လုပ်သာဵမျာဵ

(ဖ)

သေဘောြေျင်ဵတွင် အလုပ်လုပ်ြေိုင်သူ လုပ်သာဵမျာဵ
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၃။

အပူဒဏ်ေ ကာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်နိုင်ေသာ လက္ခဏာမျာဵ
အပူချန်ိ ြမငဴ်မာဵြခင်ဵေ ကာင်ဴ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵအာဵ ခဳစာဵရနိုင်ပါသည်(ြေ)

ပျု့ြိ င်ဵ (သို့) ဂနာမပငိမ်ြဖစ်ြ င်ဵ

( )

ကြေြေ်သာဵမျာဵ ကြေြေ်တြေ်ြ င်ဵ ှငဴ် အာဵေပျာဴြ င်ဵ

(ဂ)

ေ ါင်ဵြေိုြေ်ြ င်ဵ

(ဃ)

ေရဆာြ င်ဵ

(င)

ြေိုယ်အပူ ျန်ိ ြမငဴ်တြေ်ြ င်ဵ

(စ)

ေ ါင်ဵမူဵေနာြေ်ြ င်ဵ

(ဆ)

မူဵမိုြေ်ြ င်ဵ

(ဇ)
(စျ)
(ည)

ုဳဵ ျညဴ်ြ င်ဵ
ေ ျွေဵအလွန်အြေျွေ ဳထွြေ်ြ င်ဵ
ှလုဳဵ ုန်ြမန်ြ င်ဵ

ေရာဂါပိုမိုြပင်ဵထန်ဆိုဵရွာဵလာပါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵအာဵ ခဳစာဵရနိုင်
ပါသည်(ြေ)

အေရြပာဵပူ၍ ေြ ာြေ်ေသွ့ြ င်ဵ (သို့) ေ ျွေဵအလွန်အြေျွေ ဳထွြေ်ြ င်ဵ

( )

စိတ်ရှုပ်ေထွဵြ င်ဵ

(ဂ)

သတိလစ်ြ င်ဵ

(ဃ)

တြေ်ြ င်ဵ

(င)
၄။

္ဓာြေိုယ်အပူ ျန်ိ အလွန်အြေျွေ ဳြမငဴ်တြေ်ြ င်ဵတို့ ြဖစ်ပါသည်။

အပူဒဏ်အန္တရာယ်ကာကွယ်ရန် လမ်ဵညွှန်ချက်
(ြေ)

အပူ ျန်ိ ှင်ဴ စိုထိုင်ဵဆမျာဵေနေသာ ရာသီဥတုသည် လူ့

္ဓာြေိုယ်၏ အပူ ျန်ိ ထိန်ဵညှိမှု

စနစ်ြေို ဝန်ပိေစ ိုင်သည်ဴအတွြေ် အလုပ်ြေုိ နာဵနာဵေနေနလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
အသြေ် ငယ်လွန်ဵ/ ကြေီဵလွန်ဵေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵ၊

ပူြပင်ဵေသာရာသီဥတု ှင်ဴ

သဟဇာတမြဖစ်ေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵ ှငဴ် နာတာရှည်ေရာဂါရှိသူမျာဵသည် နာဵနာဵ
ေနေန အလုပ်လုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

5

( )

အလုပ်လုပ် ျန်ိ ှငဴ် အနာဵယူ ျန်ိ သတ်မှတ်ြ င်ဵ
လုပ်ငန်ဵ ွငတ
် ွင် အလုပ်သမာဵမျာဵ အလုပ်လုပ်သငဴ်ေသာ အ ျန်ိ ှငဴ် အနာဵယူရန်
အ ျန်ိ (Work-Rest Regime) ြေို Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) တိုင်ဵတာ
ိုငေ
် သာြေိရိယာြေို အသုဳဵြပု၍ ဆုဳဵြဖတ် ိုင်ပါသည်။
Wet Bulb Globe Temperature (WBGT)


လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ အလုပ်သမာဵမျာဵ ခဳစာဵရနိုငသ
် ညဴ် အပူဒဏ်ကို Wet Bulb
Globe Temperature (WBGT) ြဖငဴ် တိုင်ဵတာခန့်မှန်ဵနိုင်ပါသည်။



WBGT ဆိုသည်မှာ ေလထုအပူ ျန်ိ ၊ ေနမှြဖာထွြေ်သည်ဴအပူ ျန်ိ ၊ ေလတိုြေ်မှု
ှင်ဴ

စိုထင
ို ဵ် ဆတို့ေ ြောင်ဴ

လူတွင်

ဳစာဵရသည်ဴအပူဒဏ်ြေို

န့်မှန်ဵ ိုင်ရန်

တိုင်ဵတာေသာ အပူ ျန်ိ တစ်မျုဵြဖစ်
ိ
ပါသည်။ WBGT သည် ေလထုအပူ ျန်ိ ှင်ဴ
မတူညဘ
ီ ဲ

အထြေ်ေဖာ်ြပပါ

အေ ြောင်ဵအရာမျာဵ၏

စုစည်ဵ၍တွြေ် ျြေ်

ထုတ်ယူထာဵေသာအပူ ျန်ိ (Composite Temperature) ြဖစ်ပါသည်။
 WBGT ြေို ေနေရာင်ြ ည် ှငဴ် ထိေတွ့လုပ်ြေိုင်ရေသာ လုပ်ငန်ဵ ွင်မျာဵအတွြေ်
WBGT တိုင်ဵတာေသာ Formula မှာ WBGT = 0.7 WB+ 0.2 GT+ 0.1DB
ြဖစ်၍ ေနေရာင်ြ ည် ှင်ဴ ထိေတွ့မှု မရှိေသာ လုပ်ငန်ဵ ွင်မျာဵအတွြေ် WBGT
တိုင်ဵတာေသာ Formula မှာ WBGT = 0.7WB+0.3GT ြဖစ်ပါသည်။
 WBGT ြေို WBGT Thermometer ြဖင်ဴ တိုင်ဵတာ ိုငပ
် ါသည်။ အြေယ်၍
လုပ်ငန်ဵ ွငအ
် တွငဵ် WBGT Thermometer မရှိပါြေ တ ျု့ေသာ
ိ
Website
မျာဵရှိ (ဥပမာ- နယူဵဇီလန် ိုင်င၏
ဳ www.climatechip.org website) WBGT
Calculator ြေို အသုဳဵြပု၍

န့်မှန်ဵတွြေ် ျြေ် ိုင်ပါသည်။၊ ယင်ဵသို့တွြေ် ျြေ်

ိုငရ
် န်အတွြေ် အနည်ဵဆုဳဵအေနြဖင်ဴ ေလထု၏အပူ ျန်ိ Ambient Temperature ှင်ဴ စိုထင
ို ဵ် ဆ Humidity တို့ြေုိ သိရှိရန် လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။
 American Conference of Governmental International Hygienist မှ
WBGT ြေိုအေြ

ဳ၍ အလုပ်သမာဵမျာဵအတွြေ် Work-Rest Regime ြေို

သြေ်မှတ်ထာဵပါသည်။

အဆိပ
ု ါ

Work-Rest

Regime

အေပါ်မူတည်၍

အလုပ်ရှင၊် အလုပ်သမာဵမျာဵအေနြဖင်ဴ အပူဒဏ်သငဴ်ြ င်ဵြေို ြောြေွယ် ိုငရ
် န်
အတွြေ် ေအာြေ်ပါအတိုင်ဵ လိြေ
ု ်နာေဆာင်ရွြေ်ရန် National weather
service (USA) ြေ အကြေဳြပုထာဵပါသည်-

6

WBGT (F)

လိြေ
ု ်နာေဆာင်ရွြေ်ရန်

<81

အလုပ် ျန်ိ အြပည်ဴလုပ် ိုငသ
် ည်။

80-85

အလုပ် ျန်ိ တစ်နာရီစီ၌ ၄၅ မိနစ် အလုပ်လုပ်၍ ၁၅ မိနစ် အနာဵယူရန်

85-88

အလုပ် ျန်ိ တစ်နာရီစီ၌ ၃၀ မိနစ် အလုပ်လုပ်၍ ၃၀ မိနစ် အနာဵယူရန်

88-90

အလုပ် ျန်ိ တစ်နာရီစီ၌ ၂၀ မိနစ် အလုပ်လုပ်၍ ၄၀ မိနစ် အနာဵယူရန်

>90

အလုပ် ျန်ိ တစ်နာရီစီ၌ ၁၅ မိနစ် အလုပ်လုပ်၍ ၄၅ မိနစ် အနာဵယူရန်

Reference: National weather service (USA)
အကယ်၍ လုပ်ငန်ဵခွင်တွင် WBGT တိုင်ဵတာနိုငေ
် သာကိရိယာ မရှိပါက ေအာက်ပါ
အတိုငဵ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ပါသည် ေနေရာင်ြ ည် ှငဴ် တိုြေ်ရိုြေ်ထေ
ိ တွ့လုပ်ြေိုငရ
် သည်ဴ အလုပ်သမာဵမျာဵသည်

၁၅

မိနစ် အလုပ်လုပ်၍ ၅ မိနစ် အနာဵယူရပါမည်။
 ေနေရာင်ြ ည် ှငဴ် တိုြေ်ရိုြေ်ထေ
ိ တွ့ရန် မလိုအပ်ေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵသည် ၄၅
မိနစ် အလုပ်လုပ်၍ ၁၅ မိနစ် အနာဵယူရပါမည်။
(ဂ)

အလုပ်သမာဵမျာဵ အနာဵယူေသာေနရာသည် ေလဝင်ေလထွြေေ
် ြောင်ဵမွန်၍ အရိပ်ရ
ေအဵြမေသာေနရာ ြဖစ်ရပါမည်။ အနာဵယူေသာအ ျန်ိ မှာလည်ဵ အနည်ဵဆုဳဵ ေရ
တစ်ဖန် ွြေ် န့်

ေသာြေ်ေပဵရပါမည်။

္ဓာြေိုယ်အတွင်ဵမှ

ေရ ှငဴ်

ဆာဵဓာတ်

ဆုဳဵရှုဳဵမှု မြဖစ်ေစရန် ေရ၊ ဓာတ်ဆာဵရည်၊ အ ျုရည်
ိ
တို့ြေို ေသာြေ်သုဳဵရပါမည်။
(ဃ)

အဝတ်အစာဵဝတ်ဆင်ရာတွင် ေပါဴပါဵပပီဵ ပွပေ
ွ ျာင်ေ ျာင် ျည်ထည်မျာဵြေို ဝတ်ဆင်
ရပါမည်။

(င)

အလုပ်သမာဵမျာဵသည် လုပ်ေဖာ်ြေိုင်ဖြေ်ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၌ အပူဒဏ်ေ ြောင်ဴ ြဖစ်ပွာဵ
ိုငေ
် သာ ေရှ့ေြပဵလြေ္ခဏာမျာဵြေို ေစာင်ဴ ြေည်ဴရန် လိအ
ု ပ်ပါသည်။

ုဳဵ ျည်ဴြ င်ဵ၊

ေ ါင်ဵမူဵ/ေ ါင်ဵြေိုြေ်ြ င်ဵ၊ ကြေြေ်တြေ်ြ င်ဵ၊ အသြေ်ရှူမဝြ င်ဵ၊ ေ ျွေဵေြ ာြေ်ြ င်ဵ၊
ေသွဵ ုန် ှုန်ဵြမန်ြ င်ဵ၊

ြေိုယ်ပူကြေီဵ၍

သတိလစ်ြ င်ဵ၊

တြေ်ြ င်ဵမျာဵြေဲဴသို့ေသာ

လြေ္ခဏာမျာဵ လုပ်ေဖာ်ြေိုင်ဖြေ်ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၌ ေတွ့ရှရ
ိ လျှေင် ေရှဵဦဵသူနာြပုစုနည်ဵ
ြဖင်ဴ ြပုစုေပဵပပီဵ အလုပ်တာဝန် ဳဆီ ျြေ် ျင်ဵအေ ြောင်ဵ ြောဵရမည်။
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(စ)

အပူဒဏ်အန္တရာယ် ဳစာဵေနရေသာ အလုပ်သမာဵအာဵအရိပ်ရ၍ ေအဵြမေသာ ေလဝင်
ေလထွြေ်ေြောင်ဵေသာ ေနရာတွင်ထာဵရှိြ င်ဵ၊ ေရ ှငဴ် ဓာတ်ဆာဵေရမျာဵ ေသာြေ်သုဳဵ
ေစြ င်ဵ၊ လူနာ၏
ှစ်ဖြေ် ှင်ဴ

္ဓာြေိုယ်အပူ ျန်ိ အြမန်ြေျဆင်ဵေစရန်၊ နဖူဵ၊ လည်ပင်ဵ၊ ျုင်
ိ ဵ ြောဵ

ေပါင်ခ ဳ (၂) ဖြေ်တို့အာဵ ေရေအဵပတ်တိုြေ်ေပဵြ င်ဵ စသည်တို့ ဦဵစွာ

ေဆာင်ရွြေ်၍ နီဵစပ်ရာ ေဆဵရုဳ၊ ေဆဵ န်ဵ၊ ြေျန်ဵမာေရဵဌာနသို့ အြမန်ဆုဳဵသွာဵေရာြေ်
၍ ြေုသမှု ဳယူရပါမည်။

လုပ်ငန်ဵခွင်နှငဴ်ပတ်ဝန်ဵကျင်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ
ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန
ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာန
(၂၆-၄-၂၀၁၉)

