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ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူမွတဆင့္ တစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးသူမ်ားထံသုိ႔ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ထိေရာက္စြာ ၊ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔စြာ 
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ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အနာတရျဖစ္ေစျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ျခင္းမ်ား 
မျပဳလုပ္လွ်င္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

အခန္း (၂) လင္းႏို႔မ်ားႏွင့္အတူ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ 
အတူေနထိုင္ေရးနည္းလမ္းမ်ား။ အေျခခံ နည္းလမ္းမ်ား
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အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ေနထိုင္ႏုိင္ရန္  လင္းႏို႔ဆိုလွ်င္ အသက္ရွင္သည့္ လင္းႏို႔ ျဖစ္ေစ 
ေသဆံုးသည့္ လင္းႏို႔ျဖစ္ေစ ထိုလင္းႏို႔မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ပတ္သက္မႈကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ျခင္းသည္ 
အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းပင္ျဖစ္သည္။ အဓိက အေရးၾကီးဆံုးမွာ လင္းႏို႔ကိုယ္မွ ထြက္လာေသာ 
အရည္ (က်င္ငယ္၊ တံေတြး၊ ေသြး၊ မစင္)မ်ားကို ကိုင္တြယ္ထိေတြ႔ျခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္ရမည္။ 
ထို႔အျပင္ အေဆာက္အဦးမ်ား လူေနအိမ္မ်ားတြင္ လင္းႏို႔မ်ား အသိုက္ဖြဲ႔ ေနထိုင္လာျခင္း ( 
တစ္နည္းအားျဖင့္ အိပ္တန္းဖြဲ႔ျခင္း)မွ ကာကြယ္ရန္လည္း အေရးၾကီးပါသည္။

အခန္း (၂) လင္းႏို႔မ်ားႏွင့္အတူ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ 
အတူေနထိုင္ေရးနည္းလမ္းမ်ား။ အေျခခံ နည္းလမ္းမ်ား
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အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ေနထိုင္ႏုိင္ရန္ လြယ္ကူေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ လင္းႏုိ႔မ်ား၏ 
က်င္ငယ္၊ မစင္မ်ားျဖင့္ ထိေတြ႔ထားေသာ အစားအစာမ်ားကို စားသံုးျခင္း၊ ေရမ်ားကို 
ေသာက္သံုးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္မိေစရန္ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- သင္သည္ သင္၏ 
အစားအစာႏွင့္ ေရတို႔ကို ဖံုးအုပ္ထားျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏုိင္သည္။ ထို အဖံုးအကာမ်ားကိုလည္း 
ဆပ္ျပာႏွင့္ေရတို႔ကို အသံုးၿပဳၿပီး သန္႔ရွင္းစြာ ထားရန္မွာလည္း အေရးၾကီးပါသည္။

အခန္း (၂) လင္းႏို႔မ်ားႏွင့္အတူ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ 
အတူေနထိုင္ေရးနည္းလမ္းမ်ား။ အေျခခံ နည္းလမ္းမ်ား
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ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ 
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားမွ ကိုက္ခဲစားေသာက္ ထားေသာ အသီးအႏွံမ်ားကို မစားမိေစရန္ 
ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ သင့္စိတ္ထဲတြင္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေရမ်ားသည္ လင္းႏုိ႔မ်ားႏွင့္ 
ထိေတြ႔ပတ္သက္မႈရွိသည္ဟု ထင္ပါက ၄င္းအစားအေသာက္ႏွင့္ ေရမ်ားကို လံုးဝ စားေသာက္ 
အသံုးျပဳျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ပါ။

လင္းႏို႔မ်ား ကိုက္ခဲစားေသာက္ထားေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ဖယ္ရွားၿပီး 
သိမ္းထားျခင္း၊ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားအား ေကြ်းျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။ ထိုအစားအစာမ်ားသည္ 
ပုပ္သိုးပ်က္စီးေနတတ္ၿပီး စားသံုးသူကို နာမက်န္းျဖစ္ေစပါသည္။

အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ထန္းပင္ႏွင့္ ထန္းထြက္ပစၥည္းမ်ားတြင္လဲ 
အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ လင္းႏို႔မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈ ရွိေနေသာ ထန္းရည္မ်ားကို မေသာက္သံုးသင့္ပါ။ 
ထန္းရည္မ်ားကို လင္းႏို႔၏ ကိုယ္မွ ထြက္ေသာ တံေတြး၊ က်င္ငယ္ႏွင့္ မစင္မ်ား 
ဝင္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းမရွိလွ်င္ သင္သည္ ၄င္းထန္းရည္ကို 
မေသာက္သံုးသင့္ပါ။

အခန္း (၂) လင္းႏို႔မ်ားႏွင့္အတူ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ 
အတူေနထိုင္ေရးနည္းလမ္းမ်ား။ အေျခခံ နည္းလမ္းမ်ား
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1 - 2 m



လင္းႏုိ႔မ်ားကို တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔ ကိုင္တြယ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္သည္ အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္သည္။ လင္းႏို႔အေသမ်ားအား 
ရွင္းလင္းရာတြင္ တတ္သိနားလည္ေသာ ပညာရွင္မ်ားမွ သင့္အား ကူညီမႈ မေပးႏုိင္ခဲ့ေသးပါက တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ 
အဆင့္မ်ားကို သင္ကိုယ္တုိင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ ပထမဦးစြာ သင္၏ ႏွာေခါင္းႏွင့္ ပါးစပ္တို႔ကို 
ကာကြယ္ရန္ ႏွာေခါင္းစည္းကို အသံုးျပဳပါ။ အေကာင္းဆံုးေသာ ႏွာေခါင္းစည္မွာ သင္၏ ႏွာေခါင္းႏွင့္ 
ပါးစပ္တဝုိက္တို႔အား လံုၿခံဳစြာ ဖံုးအုပ္ေပးႏုိင္ရပါမည္။ အကယ္၍ ထိုႏွာေခါင္းစည္းမ်ိဳး မရွိခဲ့လွ်င္ လည္စည္းပုဝါျဖင့္ 
တင္းၾကပ္စြာ ခ်ည္ေႏွာင္ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ သင္၏မ်က္လံုးႏွင့္ လက္တို႔အား ထူထဲ လံုၿခံဳေသာ 
မ်က္မွန္၊ လက္အိတ္တို႔ကို ဝတ္ဆင္အသံုးျပဳ၍ ကာကြယ္ရပါမည္။ အကယ္၍ သင့္မွာ လက္အိတ္မရွိခဲ့လွ်င္ 
ပလတ္စတစ္အိတ္အား အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ထူထဲေသာ လက္အိတ္အသံုးျပဳခဲ့လွ်င္လည္း ပလတ္စတစ္အိတ္အား 
အသံုးျပဳသင့္ပါေသးသည္။ သို႔မွသာ မည္သည့္ေသြး/အရည္မွ လက္အိတ္သို႔ စြန္းထင္းေပက်ံျခင္း မရွိေစဘဲ 
လင္းႏုိ႔ေသအား ဖယ္ရွားႏုိင္မည္  ျဖစ္ပါသည္။ သတိျပဳရန္မွာ လင္းႏို႔ေသသည္ပင္လွ်င္ သင့္အား အနာတရ/ 
ထိခိုက္နာက်င္ေစ ႏုိင္ပါသည္။ လင္းႏို႔၏ လက္သည္းေျခသည္းမ်ားသည္ အလြန္ခြ်န္ထက္လွေသာေၾကာင့္ သင္၏ 
အေရျပားအား ထိခိုက္ပြန္းရွေစႏုိင္ပါသည္။

လင္းႏုိ႔ေသအား ေကာက္ယူရန္ လက္အိတ္ဝတ္ထားေသာ သင့္လက္အား ပလတ္စတစ္အိတ္ထဲသို႔ 
ထည့္သြင္းၿပီးေနာက္ လင္းႏုိ႔အား ေကာက္ယူပါ။ ထို႔ေနာက္ ပလတ္စတစ္အိတ္အား အရင္းမွ အဖ်ားသို႔ 
ဆြဲယူ၍ လင္းႏို႔ေသအား အိတ္အတြင္းသို႔ ထည့္ရပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ ေနာက္ထပ္ ပလတ္စတစ္အိတ္ျဖင့္ 
တင္းၾကပ္စြာခ်ည္ေႏွာင္၍ ထုပ္ပိုးထားရပါမည္။

ထိုသို႔ ထုပ္ပိုးၿပီးပါက မီးရိႈ႕ျခင္း သို႔မဟုတ္ က်င္းအနက္ တစ္မီတာ/ႏွစ္မီတာ ရွိေသာ တြင္းထဲသို႔ ထည့္၍ ေျမျမႈပ္ၿပီး 
အနည္းဆံုး ၆၀-စင္တီမီတာခန္႔ ေျမျဖင့္ ျပန္လည္ဖံုးအုပ္ၿပီး  စြန္႔ပစ္ရမည္။ စြန္႔ပစ္ျပီးစီးပါက အသံုးျပဳခဲ့ေသာ 
တူရြင္းျပားကို ခြ်တ္ေဆး/ပိုးသတ္ေဆးျဖင့္ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ေပးရန္မွာလည္း အေရးၾကီးေပသည္။

အခန္း (၃) ေသဆံုးလင္းႏုိ႔ ရုပ္ၾကြင္းမ်ားအား ရွင္းလင္းဖယ္ရွားရန္ 
နည္းလမ္းမ်ား
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လင္းႏုိ႔ေသမ်ားအား ဖ်က္ဆီးရွင္းလင္းၿပီးပါက သင္၏လက္ကို ဆပ္ျပာ၊ ေရတို႔ျဖင့္ 
စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးရပါမည္။ တတ္ႏုိင္ပါက လက္သန္႔ေဆးရည္ကဲ့သုိ႔ေသာ 
ပိုးသတ္ေဆးကို အသံုးျပဳၿပီး ပိုးသတ္ႏုိင္ပါသည္။

အခန္း (၃) ေသဆံုးလင္းႏုိ႔ ရုပ္ၾကြင္းမ်ားအား ရွင္းလင္းဖယ္ရွားရန္ 
နည္းလမ္းမ်ား
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လင္းႏို႔မ်ားႏွင့္အတူ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ေနထိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ လင္းႏို႔မ်ားႏွင့္ 
ထိေတြ႔ဆက္ႏြယ္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မလႊဲမေရွာင္သာ ေနေနရပါလွ်င္ 
၄င္းတို႔၏ ခႏၱာကိုယ္မွ ထြက္ေသာ ေသြး၊ တံေတြး၊က်င္ငယ္၊မစင္ စသည္တို႔ျဖင့္ မထိမိေစရန္ 
မိမိကုိယ္ကို ကာကြယ္ရပါမည္။ လင္းႏုိ႔မ်ားသည္ ဖ်ားနာေနပံု မျပသည့္တိုင္ ၄င္းတို႔သည္ 
နာမက်န္းျဖစ္ေနႏုိင္သည္။
အကယ္၍ လင္းႏို႔မ်ား၏ ေသြး၊ တံေတြး၊ က်င္ငယ္၊ မစင္တို႔သည္ သင္၏ မ်က္စိ၊ ႏွာေခါင္းႏွင့္ 
ပါးစပ္တို႔ကို ထိမိခဲ့ပါက ထိုတစ္ဝုိက္အား ေရျဖင့္ ငါးမိနစ္ခန္႔ ေသခ်ာစြာ ေဆးေၾကာေပးရပါမည္။ 
အကယ္၍ အခ်ိန္နာရီ သတ္မွတ္မရခဲ့လွ်င္ ေရျဖင့္ ေဆးေၾကာေနစဥ္အတြင္း တစ္မွ 
သံုးရာအထိ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေရတြက္ေနရပါမည္။ သင္၏အေရျပားအား ေသခ်ာစြာ 
ေဆးေၾကာ၍ အျခား ထိေတြ႔မိေသာ ခႏၱာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုလည္း ဆပ္ျပာ၊ ေရတို႔ျဖင့္ 
အတတ္ႏုိင္ဆံုး ေသခ်ာစြာ သန္႔ရွင္းရပါမည္။ ျဖစ္ႏုိင္ပါက ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပရပါမည္။

အခန္း (၄) လင္းႏုိ႔မ်ားျဖင့္ မလႊဲမေရွာင္သာ ထိေတြ႔ေနခဲ့ရလွ်င္
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လင္းႏို႔ကိုက္ခံရျခင္း (သို႔မဟုတ္) ျခစ္မိ/ကုတ္မိျခင္း ခံရလွ်င္ ပထမဦးစြာ
• ဆပ္ျပာ၊ ေရတို႔ျဖင့္ ကိုက္မိ၊ ျခစ္မိ၊ကုတ္မိေသာ ေနရာကို အနည္းဆံုး ငါးမိနစ္ခန္႔ ေသခ်ာစြာ 

ေဆးေၾကာ သန္႔စင္ရပါမည္။ အခ်ိန္သိရန္ ခက္ခဲပါက ေဆးေၾကာသန္႔စင္ေနစဥ္အတြင္း 
တစ္မွ သံုးရာအထိ ျဖည္းျဖည္း ခ်င္း ေရတြက္၍ သတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။

• အလြယ္တကူရရွိႏုိင္ပါက လက္သန္႔ေဆးရည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ပိုးသတ္ေဆးရည္ကို အသံုးျပဳ၍ 
သန္႔ရွင္းေဆးေၾကာႏုိင္ပါသည္။

အခန္း (၄) လင္းႏုိ႔မ်ားျဖင့္ မလႊဲမေရွာင္သာ ထိေတြ႔ေနခဲ့ရလွ်င္
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လင္းႏို႔ကိုက္ခံရျခင္း (သို႔မဟုတ္) ျခစ္မိ/ကုတ္မိျခင္း ခံရလွ်င္ ပထမဦးစြာ (ေရွ႕မွ အဆက္)
• လင္းႏုိ႔မွ ကိုက္ျခင္း၊ ျခစ္ျခင္း၊ကုတ္ျခင္းမ်ား ခံခဲ့ရပါလွ်င္ နီးစပ္ရာ ဆရာဝန္ထံသို႔ 

သြားေရာက္၍ ေခြးရူးေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးအပါအဝင္ အျခားေသာ ေရာဂါကာကြယ္ 
ေဆးကုသမႈ ခံယူရမည္။

• လင္းနို႔ကိုက္ျခင္း၊ ျခစ္ျခင္း၊ ကုတ္ျခင္း မခံရလွ်င္ေတာင္မွ နာမက်န္းျဖစ္မႈ ျမင့္မားလာလွ်င္ 
ဆရာဝန္ထံသို႔ သြားေရာက္ၿပီး လင္းႏုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈရွိေၾကာင္း ရွင္းျပ ေျပာဆိုပါ။ 
သတိျပဳရန္မွာ သင္ႏွင့္ လင္းႏို႔မ်ား ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ ျဖစ္စဥ္အေသးစိတ္အား 
ေသခ်ာစြာ ေျပာဆိုရွင္းလင္းမွသာ ဆရာဝန္မွ မွန္ကန္ေသာ ေဆးကုသမႈ နည္းလမ္းကို 
ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အခန္း (၄) လင္းႏုိ႔မ်ားျဖင့္ မလႊဲမေရွာင္သာ ထိေတြ႔ေနခဲ့ရလွ်င္
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ၿမိဳ႕တြင္း၊ရြာတြင္းတြင္ ေနထိုင္က်က္စားေနေသာ လင္းႏို႔အမ်ိဳးအစိတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ 
အေဆာက္အဦးမ်ား ၊ အိမ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္က်က္စားေသာ လင္းနိ႔အမ်ားစုမွာ ေသးငယ္ၿပီး 
အင္းဆက္ပိုးမႊားမ်ားကို စားေသာက္ၾကသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ လင္းႏုိ႔မ်ားသည္ ၄င္းတို႔အား 
မေႏွာင့္ယွက္လွ်င္ လူမ်ားအား အႏၱရာယ္မျပဳ၊ မကိုက္၊ မျခစ္တတ္ၾကေပ။ သို႔ေသာ္ တခါတရံ 
ေခြးရူးေရာဂါကဲ့သို႔ေသာ ေရာဂါပိုးမ်ား ကူးစက္ခံရပါက ၄င္းကူးစက္ခံရေသာ လင္းႏို႔သည္ 
ကုတ္ျခင္း၊ ကိုက္ျခင္း၊ ျခစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာတတ္ၾကၿပီး ထိုမွတဆင့္ ေရာဂါပုိးမ်ားကို 
လူသားမ်ားထံသို႔ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစပါသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရသည့္ လင္းႏုိ႔မ်ားသည္ ပံုမွန္အတိုင္း ျပဳမူေနထိုင္ေသာ္လည္း 
၄င္းတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္မွ ထြက္ေသာ ေသြး၊တံေတြး၊ က်င္ငယ္ႏွင့္ မစင္မ်ားကို အၿမဲတေစ 
ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။ ဤကဲ့သို႔ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ ေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈမွ သင့္ကိုယ္သင္ 
ကာကြယ္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္သည္။

အခန္း (၅) အိမ္တြင္းရွိ လင္းႏုိ႔မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေနထိုင္ျခင္း
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(လင္းႏို႔မ်ားအား ဆြဲေဆာင္ေစႏုိင္ေသာ အရာဝတၳဳမ်ားအား ရွင္းလင္းဖယ္ရွားျခင္း)
အဖံုးအကာမရွိေသာ ေရမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အရည္မ်ားသည္ လင္းႏို႔မ်ားအား 
ဆြဲေဆာင္ႏုိင္သည္။ လင္းႏို႔မ်ားသည္ အဖံုးအကာမရွိေသာ ေရမ်ားအား 
ေသာက္သံုးေသာအခါ ၄င္းတို႔၏ ေသြး၊တံေတြး၊ က်င္ငယ္ႏွင့္ မစင္မ်ားျဖင့္ ထိုေရမ်ားအား 
ပ်က္စီးေစႏုိင္ပါသည္။ သင့္အိမ္ရွိ အစားအစာမ်ား၊ ေရႏွင့္ အျခားေသာ အရည္မ်ားကို 
လင္းႏို႔ေသာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ေသခ်ာစြာ ဖံုးအုပ္ ကာကြယ္ထားရမည္။

အခန္း (၅) အိမ္တြင္းရွိ လင္းႏုိ႔မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေနထိုင္ျခင္း
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(လင္းႏို႔မ်ား အိမ္သို႔ဝင္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္)
လင္းႏို႔မ်ား အိမ္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းမွာ 
၄င္းတို႔ ဝင္ေရာက္ခိုေအာင္း ႏုိင္ေသာ ေခါင္မိုးမ်ား၊ မ်က္ႏွာက်က္မ်ား၊ ျပတင္းေပါက္မ်ား၊ 
တံခါးေပါက္မ်ားတြင္ ေနရာလြတ္မ်ား အေပါက္မ်ား မရွိေစရန္ ေသခ်ာစြာ ျပဳလုပ္ရမည္။ 
ျပတင္းေပါက္မ်ား၊ တံခါးေပါက္မ်ားအား ေသခ်ာစြာ တပ္ဆင္ရမည္။ အေပါက္မ်ားကို 
ပြဲညက္၊သံဇကာ သို႔မဟုတ္ သတင္းစာစကၠဴမ်ားျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ထားႏုိင္သည္။

အခန္း (၅) အိမ္တြင္းရွိ လင္းႏုိ႔မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေနထိုင္ျခင္း
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လင္းႏုိ႔မ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အခန္း၏ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေသာ မ်က္ႏွာၾကက္ေပၚ၊ 
ေခါင္မိုး၊ အခန္းေထာင့္မ်ားတြင္ ခိုေအာင္းေနထိုင္ေလ့ ရွိတတ္ၾကသည္။ ၄င္းတို႔ 
တြယ္ကပ္ေနထိုင္တတ္ေသာေနရာမ်ားသည္ ေသးငယ္၍ အေမွာင္က်လြန္းေသာ 
အေဆာက္အဦးမ်ား ျဖစ္ၿပီး ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ၄င္းတို႔အား ရွာေတြ႔ရန္/ ျမင္ႏုိင္ရန္ ခက္ခဲသည္။
ေသးငယ္ေသာ လင္းႏို႔မ်ားသည္ သက္ကယ္မ်ားၾကား၊ ပ်ဥ္ခ်ပ္မ်ားၾကား၊ 
သစ္သားေဘာင္မ်ားၾကား တိုးေဝွ႔ေနတတ္ၾက သည္။ ၄င္းတို႔သည္ အုပ္စုဖြဲ႔၍ ေရာေထြးစြာ 
ေနထိုင္တတ္ၾကသည္။ ၄င္းအုပ္စုမ်ားသည္ သံုးေကာင္ႏွင့္ေလးေကာင္ ၾကား ရွိတတ္ေသာ 
အဖြဲ႔ငယ္ မွ (၂၅ မွ ၃၀)ၾကား ရွိတတ္ေသာ အဖြဲ႔ထိ ရွိတတ္ၾကသည္။
သင့္အိမ္တြင္ လင္းႏို႔ရွိသည္ကို ၾကမ္းျပင္ရွိ လင္းႏို႔မစင္မ်ားကို ေတြ႔ျခင္းအားျဖင့္ သိႏိုင္သည္။ 
လင္းႏို႔မစင္သည္ ေသးငယ္၍ အနက္ေရာင္ရွိၿပီး ဆန္ေစ့ကဲ့သို႔ အရြယ္အစားရွိသည္။ 
မ်က္ႏွာၾကက္မ်ား၊ နံရံမ်ားတြင္လည္း လင္းႏို႔၏ က်င္ငယ္ရည္မ်ား စီးက်လာမႈကို 
ျမင္ႏုိင္သည္။ လင္းႏို႔၏ က်င္ငယ္၊ မစင္မ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အနံ႔တစ္မ်ိဳးသည္လည္း 
လင္းႏို႔မ်ား အိမ္တြင္ရွိသည္ကို ေဖာ္ျပနုိင္သည့္ လကၡဏာ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

အခန္း (၅) အိမ္တြင္းရွိ လင္းႏုိ႔မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေနထိုင္ျခင္း
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လင္းႏို႔မ်ားအား အိမ ္/ အေဆာက္အဦးမ်ားအား ဖယ္ရွားျခင္း
အကယ္၍ လင္းႏို႔မ်ားကို အိမ္/အေဆာက္အဦးမ်ားမွ ဖယ္ရွားရန္အတြက္ 
နားလည္တတ္ကြ်မ္းေသာ ပညာရွင္မ်ားမွ သင့္ကို မကူညီႏုိင္ခဲ့ေသးလွ်င္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
အခ်က္အနည္းငယ္ကို သင္ကိုယ္တုိင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ပထမဦးစြာ လင္းႏို႔၏ မစင္ႏွင့္ 
က်င္ငယ္မ်ားကို ရွင္းလင္းရန္ ေလလံုေသာ မ်က္ႏွာစည္း/ႏွာေခါင္းစည္းကို အရင္ဆံုး 
ဝတ္ဆင္ရပါမည္။ သို႔မွသာ သင့္ကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ဖုန္မႈန္႔၊ လင္းႏို႔ မစင္မွ 
ထြက္ေပၚလာေသာ အနံ႔အသက္မ်ားရန္မွ ကာကြယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ မ်က္ႏွာစည္းကို 
ရွာမရခဲ့လွ်င္ ေရစိုဝတ္ (သို႔မဟုတ္) လည္စည္းပုဝါ ကို အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ 
လက္အိတ္၊ မ်က္မွန္ကိုပါ ဝတ္ဆင္ အသံုးျပဳပါ။ ၾကမ္းျပင္ရွိ လင္းႏို႔မစင္မ်ားကို 
လွည္းက်င္းေဆးေၾကာျခင္း မျပဳမီ  ဖုန္မႈန္႔မ်ား ေလထဲသို႔ မပ်ံ႕ႏွံ႔ေစရန္ ၾကမ္းျပင္ကို 
ဆပ္ျပာေရျဖင့္ အနည္းငယ္ စုိစြတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရပါမည္။

အခန္း (၅) အိမ္တြင္းရွိ လင္းႏုိ႔မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေနထိုင္ျခင္း
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အေဆာက္အဦးမ်ားမွ လင္းႏို႔မ်ားအား ဖယ္ရွားရန္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္မွာ 
အေမွာင္ထုမေရာက္ခင္ ၊ ၄င္းတို႔ အစာရွာထြက္ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ လင္းႏို႔မ်ားသည္ 
ေမွာင္စပ်ိဳးခ်ိန္တြင္ တက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွားတတ္ၾကၿပီး၊ ေနဝင္ခ်ိန္ၿပီးေနာက္ပိုင္း တေလွ်ာက္လံုး 
အျပင္ထြက္ေလ့ရွိၾကသည္။ လင္းႏို႔မ်ားသည္ အစာရွာထြက္ရာတြင္ အသိုက္မွ လင္းႏို႔အားလံုး 
တစ္ခ်ိန္တည္း ထြက္ေလ႔မရွိေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔အား ရွင္းလင္းဖယ္ရွားရန္အတြက္ 
တစ္ည (သို႔မဟုတ္) ႏွစ္ညခန္႔ အခ်ိန္ေပး ရွင္းလင္းရေလ့ရွိသည္။ အေရးၾကီးဆံုးမွာ 
မပ်ံသန္းႏုိင္ေသးေသာ အေကာင္ေပါက္ေလးမ်ားအား ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ ဖမ္းဆီးျခင္းမွ 
ေရွာင္ရွားရပါမည္။
လင္းႏို႔မ်ား ေမွာင္စပ်ိဳးခ်ိန္ အစာရွာထြက္ခ်ိန္တြင္ လင္းႏို႔မ်ား ျပန္လည္မဝင္ေရာက္ႏုိင္ေစရန္ 
ျပတင္းေပါက္မ်ား၊ တံခါးမ်ား၊ ၄င္းတို႔ အဝင္အထြက္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာ 
ပိတ္ဆို႔ထားရမည္။ လင္းႏို႔မ်ား ဝင္ေရာက္ႏုိင္ေသာ သင္၏ အိမ္ရွိ ေနရာမ်ားကို 
ပိတ္ဆို႔ရန္အတြက္ ပြဲညက္မ်ား၊ သတင္းစာ စကၠဴမ်ား၊ ေလလံုေရလံုပိတ္၍ ရေသာ 
ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။  ေသးငယ္ေသာ အင္းဆက္စားလင္းႏို႔မ်ားသည္ 
အလြန္ေသးငယ္ေသာ အေပါက္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အိမ္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ 
သတိျပဳရန္မွာ သင္၏ လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ား ဝင္ဆံ့ႏုိင္ေသာ အေပါက္မ်ားရွိလွ်င္ပင္ 
၄င္းအင္းဆက္စား လင္းႏို႔မ်ားသည္ အိမ္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။

အခန္း (၅) အိမ္တြင္းရွိ လင္းႏုိ႔မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေနထိုင္ျခင္း
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လင္းႏို႔မ်ားအား အိမ္ / အေဆာက္အဦးမ်ားအား ဖယ္ရွားျခင္း
လင္းႏို႔မ်ား အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မ်ားတြင္ အေဆာက္အဦးမ်ား၌ ေနထိုင္ၾကသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ လင္းႏို႔မ်ား အားလံုးကို ဖယ္ရွားႏုိင္ေရးအတြက္ အေကာင္ေပါက္မ်ား 
ပ်ံသန္းႏိုင္ခ်ိန္အထိ ေစာင့္ၾကည့္အခ်ိန္ယူၿပီးမွ ဖယ္ရွားသင့္ပါသည္။
ေသးငယ္ျခင္း၊ မိခင္လင္းႏုိ႔ကို တြယ္ကပ္ေနျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ အေကာင္ၾကီးလင္းႏို႔မ်ားႏွင့္ 
အေရာင္ကြာျခားေနျခင္း မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လင္းႏို႔အေကာင္ေပါက္ေလးမ်ားဟု 
ခြဲျခားေျပာဆိုနိုင္ပါသည္။
မိခင္လင္းႏို႔မ်ား အစာရွာထြက္ခ်ိန္တြင္ လင္းႏို႔ေပါက္အေကာင္ငယ္ေလးမ်ားသည္ 
က်န္ခဲ့ေလ့ရွိၾကသည္။ ၄င္းတို႔ကို ခြဲျခားထားေသာအခါ မိခင္လင္းႏို႔မ်ားသည္ အိမ္အတြင္းသို႔ 
ဝင္ေရာက္ရန္ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ား ရွာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူစြာ 
သားေပါက္ငယ္ေလးမ်ားသည္လည္း မိခင္ႏွင့္ ခြဲခြာရျခင္းေၾကာင့္ အစာေရစာ ျပတ္လပ္၍ 
ေသဆံုးသြားႏုိင္သည္။

အခန္း (၅) အိမ္တြင္းရွိ လင္းႏုိ႔မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေနထိုင္ျခင္း
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လင္းႏို႔မ်ားအား အိမ္ / အေဆာက္အဦးမ်ားအား ဖယ္ရွားျခင္း
ေနာက္တစ္ခုမွာ သင္၏ ေခါင္မိုးအား ပလတ္စတစ္အစ (သို႔) ရြက္ဖ်င္စမ်ားျဖင့္ 
အုပ္မိုးထားႏုိင္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ လင္းႏို႔မ်ား ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ျခင္းကို 
ကာကြယ္ႏုိင္သည့္အျပင္ ၄င္းတို႔၏ က်င္ငယ္၊ မစင္မ်ားျဖင့္ ထိေတြ႔ျခင္းမွလည္း 
ကာကြယ္ႏုိင္ေပမည္။ အိမ္ပံုစံမ်ားသည္ ကြာျခားသည့္အေလ်ာက္ ရြက္ဖ်င္မ်ား 
အုပ္မိုးရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။ ဥပမာ- သက္ကယ္အမိုး၊ 
ေလဝင္/ထြက္ေပါက္ စသည္ျဖင့္ရွိလွ်င္ ပလတ္စတစ္စအား လင္းႏို႔အသိုက္ေအာက္ 
ႏွင့္ လူတို႔ စားေသာက္ေနထိုင္ရာေနရာႏွင့္ ကစားေလ့ရွိေသာ ေနရာအထက္တြင္ 
တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏုိင္သည္။  အျခားေသာ အမိုးပံုစံဆိုပါက  ပလတ္စတစ္စျဖင့္ ကာထာျခင္းျဖင့္ 
လင္းႏို႔မ်ား အသိုက္ဖြဲ႔ ေနထိုင္ျခင္းကို တားဆီးႏုိင္သည္။ 
မ်က္ႏွာၾကက္မ်ား၊ အမိုးအကာမ်ားၾကား အသိုက္ဖြဲ႔ေနထိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ၊ 
ပလတ္စတစ္အကာေပၚတြင္ လင္းႏို႔မစင္မ်ား၊ က်င္ငယ္လကၡဏာမ်ား ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ 
မ်က္ႏွာၾကက္မ်ား ဝင္ေပါက္/ထြက္ေပါက္မ်ားကို ပံုမွန္စစ္ေဆးရန္မွာ အေရးၾကီးပါသည္။  
လင္းႏို႔မ်ား ဆက္လက္ရွိေနေသးလွ်င္ မ်က္ႏွာစည္း/ႏွာေခါင္းစည္းကို ဝတ္ဆင္အသံုးျပဳၿပီး 
ဆပ္ျပာ၊ ေရတို႔ျဖင့္ အမိုးအကာတို႔အား ပံုမွန္ေဆးေၾကာ သန္႔စင္ေပးရပါမည္။ ထို႔အျပင္ 
လင္းႏို႔မ်ားအားလံုး ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္အထိ အိမ္ရွိ ၄င္းတို႔ ဝင္ေရာက္ခိုေအာင္းႏုိင္ေသာ 
အေပါက္လြတ္မ်ား / ေနရာလြတ္မ်ားကို လံုၿခံဳေအာင္ ပိတ္ဆို႔ထားရပါမည္။

အခန္း (၅) အိမ္တြင္းရွိ လင္းႏုိ႔မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေနထိုင္ျခင္း
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လင္းႏို႔မ်ားသည္ သင့္ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ သစ္ပင္ၾကီးမ်ားတြင္လည္း 
အသိုက္ဖြဲ႔ေနထိုင္တတ္ၾကပါသည္။  အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရးတိရစာၦန္မ်ားသည္ 
၄င္းလင္းႏို႔မ်ား က်က္စားရာ သစ္ပင္ၾကီးမ်ားေအာက္တြင္ အနားယူျခင္း၊ အစာစားျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ေသာအခါ လင္းနို႔မ်ား၏ က်င္ငယ္ မစင္မ်ားသည္ ထိုအစားအစာမ်ားေပၚသို႔ 
ျပဳတ္က်ျခင္းျဖင့္ ကူးစက္ေစသည္။ ထိုနည္းအားျဖင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားကို 
နာမက်န္းျဖစ္ေစသည္။ သင့္တြင္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ရွိပါက ၄င္းတို႔ 
က်င္လည္က်က္စားရာ သစ္ပင္ၾကီးမ်ားတြင္ လင္းႏို႔မ်ား မရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ 
အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္သည္။

အခန္း (၆) အိမ္ျပင္ပ / ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လင္းႏို႔မ်ားအား 
ထိန္းသိမ္းေနထိုင္ျခင္း
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ကေလးငယ္မ်ားအား လင္းႏို႔မ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လင္းႏို႔မ်ားျဖင့္ ကစားျခင္း၊ 
ထိေတြ႔ကိုင္တြယ္ျခင္းမ်ား မျပဳမိရန္ အေရးၾကီးပံုမ်ားအား အခ်ိန္ယူရွင္းျပပါ။ လင္းႏို႔မ်ား 
အသိုက္ဖြဲ႔ေနထိုင္ရာ သစ္ပင္ၾကီးမ်ားေအာက္တြ င္ ေတြ႔ရတတ္ ေသာ လင္းႏို႔အေသမ်ား၊ 
နာမက်န္းျဖစ္ေနေသာ လင္းႏို႔မ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား ထိေတြ႔ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသင့္ 
ပါသည္။ ေျမျပင္တြင္ ေတြ႔ရေသာ လင္းႏို႔မ်ားသည္ ဖ်ားနာျခင္း၊ ထိခိုက္နာက်င္ ျခင္းမ်ား 
ျဖစ္ေနႏုိင္ၿပီး ၄င္းသည္ ေရာဂါပ်ံ႕ပြားကူးစက္ရာ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေျမျပင္ေပၚတြင္ 
လင္းႏို႔အေသ မ်ားေတြ႔ခဲ့လွ်င္ တိုက္ရိုက္ ကိုင္တြယ္ ထိေတြ႔ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး အထက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ လင္းႏို႔အေသမ်ား ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေရး အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတိုင္း 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

အခန္း (၆) အိမ္ျပင္ပ / ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လင္းႏို႔မ်ားအား 
ထိန္းသိမ္းေနထိုင္ျခင္း
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အခ်ိဳ႕လင္းႏုိ႔မ်ားသည္ သရက္သီး၊ မာလကာသီးစေသာ အသီးမ်ားကို စားေလ့ရွိသည္။ 
ထိုသို႔ ကိုက္ျဖတ္စားေသာက္ထားေသာ အသီးမ်ား ျပဳတ္က်သည့္အခါ ထိုအသီးမ်ားတြင္ 
လင္းႏို႔တံေတြးမ်ား ပါေနတတ္ေသာေၾကာင့္  ေကာက္ယူစားသံုးမိေသာ လူႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ားကို 
နာမက်န္းျဖစ္ေစသည္။  လင္းႏို႔မ်ားႏွင့္ တုိက္ရိုက္ထိေတြ႔မႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ လင္းႏို႔မ်ား 
ထိေတြ႔ထားေသာ အသီးအႏွံႏွင့္ အရာဝတၳဳပစၥည္းကို ကိုင္တြယ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ 
လင္းႏို႔မွ လူသားမ်ားထံသို႔ ေရာဂါကူးစက္ ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈကို ရပ္တန္႔ေစသည္။  လင္းႏို႔မ်ားသည္ 
အသီးအႏွံမွည့္မ်ားကိုသာ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္မွန္ သီးႏွံရိတ္သိမ္းျခင္းသည္ 
လင္းႏို႔ေၾကာင့္ သီးႏွံပ်က္စီးျခင္းႏွင့္  သင့္သီးႏွံပင္မ်ားတြင္ က်က္စားေနထိုင္ျခင္းမ်ား 
ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္သည္။
သတိျပဳရန္မွာ နာမက်န္းျဖစ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေစရန္အတြက္ ေျမျပင္ေပၚက်ေနေသာ အသီးအႏွံမ်ား 
အထူးသျဖင့္ အျခားေသာ တိရစာၦန္မ်ား တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း စားသံုးထားေသာ အသီးအႏွံမ်ားကို 
စားသံုးျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေမြးျမဴေရးႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားအား ေကြ်းေမြးျခင္း 
မျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း ျဖစ္သည္။ လင္းႏို႔မွ ထိေတြ႔ထားသည္ဟု 
သံသယရွိေသာ အစားအစာႏွင့္ အရည္မ်ားအား မည္သည့္အခါမွ မစားေသာက္ မသံုးစြဲမိပါေစႏွင့္။ 
လင္းႏို႔မ်ား ကိုက္ျဖတ္စားသံုးထားေသာ အစားအစာမ်ားအား ေနရာတစ္ဝုိက္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း 
ဖယ္ထုတ္ထားၿပီး သိမ္းဆည္းထားျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ ထိုအစားအစာမ်ားအားလံုးသည္ 
ပ်က္စီးပုပ္သိုးလာမည္သာ ျဖစ္သည္။

အခန္း (၆) အိမ္ျပင္ပ / ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လင္းႏို႔မ်ားအား 
ထိန္းသိမ္းေနထိုင္ျခင္း
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ထို႔အျပင္ လင္းႏို႔မ်ား ထိေတြ႔ထားေသာ ထန္းရည္၊ ပင္က်ရည္စေသာ အရည္မ်ားကိုလည္း 
မည္သည့္အခါမွ် မေသာက္သံုးသင့္ပါ။ လင္းႏို႔ကိုယ္မွ ထြက္ေသာ အရည္ျဖင့္ 
သင္၏ ထန္းရည္၊ ပင္က်ရည္မ်ား ထိေတြ႔ကူးစက္ျခင္းကို ရပ္တန္႔ေစရန္အတြက္ 
ထန္းရည္စုေဆာင္းခံယူရာတြင္ ဝါးျခမ္းငယ္မ်ားျဖင့္ ေသခ်ာစြာ အတူတကြ ခ်ည္ေႏွာင္ၿပီး 
လင္းႏို႔မ်ား ထိေတြ႔ႏိုင္ေသာေနရာအထက္တြင္ ေနရာခ်ထားရပါမည္။

အခန္း (၆) အိမ္ျပင္ပ / ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လင္းႏို႔မ်ားအား 
ထိန္းသိမ္းေနထိုင္ျခင္း
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က်န္းမာၿပီး ကူးစက္ေရာဂါ ကင္းစင္ေသာ လင္းႏုိ႔မ်ားသည္ လူသားမ်ား၊ 
ေမြးျမဴေရးတိရစာၦန္မ်ားႏွင့္  ေရာဂါကင္းစင္ေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားကို 
ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေသာ က်န္းမာသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္း တစ္ခု အတြက္ 
အေရးၾကီးပါသည္။ လိုဏ္ဂူမ်ားသည္ လင္းႏို္႔မ်ားအတြက္ အေရးပါလွၿပီး လင္းႏို႔မ်ား အုပ္စုဖြဲ ႔ 
ၾကီးမားေစႏုိင္သည့္ အိမ္/အေဆာက္အဦမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။

အခန္း (၇) လင္းႏို႔မစင္မ်ားႏွင့္ မလႊဲမေရွာင္သာ ထိေတြ႔ခဲ့ရလွ်င္
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ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ လင္းႏို႔မ်ား ရွိေနစဥ္အတြင္းမွာပင္ ေရာဂါပိုးရွိခဲ့ေသာ 
လင္းႏို႔မ်ားသည္ လူသားႏွင့္ သက္ရွိသတၱဝါမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစမည့္ 
အႏၱရာယ္မ်ားကို သယ္ေဆာင္ လာေနႏုိင္ပါသည္။
လင္းႏို႔ႏွင့္ လင္းႏို႔မစင္မ်ားကို ထိေတြေနရေသာ လူသားႏွင့္ သက္ရွိသတၱဝါမ်ား၏ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားသည္ ၎တို႔ကို ထိခိုက္ဖ်ားနာေစပါသည္။ ျဖစ္ႏုိင္မည္ဆိုလွ်င္ 
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို လင္းႏို႔ႏွင့္ လင္းႏို႔မစင္မ်ားကို ထိေတြ႔ကိုင္ေတြမိျခင္းမွ 
ေရွာင္ရွားႏုိင္လွ်င္ လူသားႏွင့္ သက္ရွိသတၱဝါမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။

အခန္း (၇) လင္းႏို႔မစင္မ်ားႏွင့္ မလႊဲမေရွာင္သာ ထိေတြ႔ခဲ့ရလွ်င္
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အကာအကြယ္ဝတ္စံုမ်ား
လင္းႏို႔ႏွင့္ လင္းႏို႔မစင္မ်ားျဖင့္ ထိေတြ႔ျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ပါ။
သင္၏မ်က္လံုး၊ႏွာေခါင္းႏွင့္ ပါးစပ္တို႔ကို ကာကြယ္ရန္ မ်က္ႏွာဖံုး၊ အဖံုးအကာအဝတ္မ်ားကို 
ဝတ္ဆင္သင့္ပါသည္။ အစစ္အကာပါေသာ မ်က္ႏွာဖံုး၊ ႏွာေခါင္းစည္းတို႔ကို ဝတ္ဆင္ျခင္း 
(သို႔မဟုတ္) အဝတ္စိုျဖင့္ သင့္မ်က္ႏွာကို ဖံုးအုပ္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) လည္စည္းပဝါတို႔ကို 
အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ လင္းႏုိ႔မစင္ႏွင့္ ဖုန္မ်ားကို ကာကြယ္ပါ။ သင္၏ ဦးေခါင္းႏွင့္ 
ပုခံုးတို႔ကို ဖံုးအုပ္ေစနုိင္ေသာ ဦးထုပ္အကာမ်ားကို ဝတ္ဆင္ပါ။ သင္၏လက္အတြက္ 
လက္အိတ္၊ မ်က္လံုးအတြက္ မ်က္မွန္၊ ေျခေထာက္အတြက္ ကာကြယ္ေပးနုိင္ေသာ 
ဖိနပ္၊ လက္ေမာင္းႏွင့္လက္ဖ်ံမ်ားအတြက္ လက္အိတ္ရွည္၊ ေျခေထာက္မ်ားအတြက္ 
ေျခအိတ္ရွည္မ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ပါ။ 
ထိုအကာအကြယ္ဝတ္စံုမ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ လင္းႏုိ႔ႏွင့္ 
မစင္မ်ားရွိရာေနရာတဝိုက္တြင္သာ အသံုးျပဳ ဝတ္ဆင္သင့္ၿပီး သင္၏ အိမ္အတြင္းသို႔ 
ယူေဆာင္မသြားသင့္ပါ။ အျပင္မွ ျပန္လာလွ်င္ ထိုအကာအကြယ္ဝတ္စံုမ်ားကို ဆပ္ျပာ၊ 
ေရတို႔ျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း ေဆးေၾကာ ေလွ်ာ္ဖြပ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ သင္၏ လက္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္တို႔အား 
ဆပ္ျပာ၊ ေရတို႔ျဖင့္ ေဆးေၾကာ သန္႔ရွင္းပါ။

အခန္း (၇) လင္းႏို႔မစင္မ်ားႏွင့္ မလႊဲမေရွာင္သာ ထိေတြ႔ခဲ့ရလွ်င္
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လိုဏ္ဂူမ်ားအတြင္းမွ လင္းႏို႔မစင္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းစုေဆာင္းျခင္း
လင္းႏို႔မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္း၊ လိုဏ္ဂူမ်ားအတြင္းမွ လတ္ဆတ္ေသာ 
လင္းႏုိ႔မစင္မ်ားအား ေကာက္ယူစုေဆာင္းျခင္းသည္ ဖ်ားနာျခင္းကို ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။
သင္သည္ လိုဏ္ဂူမ်ားအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းကို မေရွာင္ရွားႏုိင္ခဲ့လွ်င္ လင္းႏုိ႔မ်ား၊ 
အေကာင္ေပါက္မ်ား အား ထိေတြ႔ျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ရန္ႏွင့္ လက္အိတ္မ်ား၊ 
အကာအကြယ္မ်ားကို အၿမဲတမ္း ဝတ္ဆင္ေဆာင္ထား ရန္မွာ အေရးၾကီးပါသည္။ 
လင္းႏို႔မစင္မ်ားေပက်ံေနေသာ ခြ်န္ထက္လွသည့္ လိုဏ္ဂူ အစြန္းမ်ားႏွင့္ ျခစ္မိ/ ရွမိျခင္းသည္ 
သင့္အား ဖ်ားနာျခင္းကို ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

အခန္း (၇) လင္းႏို႔မစင္မ်ားႏွင့္ မလႊဲမေရွာင္သာ ထိေတြ႔ခဲ့ရလွ်င္
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လင္းႏို႔မစင္မ်ားရွိရာ ယာခင္းမ်ား/အသိုက္မ်ား
လင္းႏုိ႔အသိုက္မ်ားအတြင္း လင္းႏို႔မစင္မ်ားအား ေကာက္ယူစုေဆာင္းျခင္း၊ 
တံမ်က္စည္းလွည္းျခင္းတို႔သည္ ဖုန္မ်ားကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစသကဲ့သို႔  
လင္းႏုိ႔မစင္ေျခာက္မ်ားသည္လည္း ေလထဲတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနနုိင္ၿပီး ၄င္းတို႔ကို သင္ရႈမိလွ်င္ 
သင့္ကို ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ အုန္းရြက္/ထန္းရြက္မ်ား ေၾကြက်ျခင္း/ 
ေနရာေရႊ႕ျခင္းမ်ားသည္ ဖုန္မ်ားကို ျဖစ္ေစႏုိင္သကဲ့သို႔ လင္းႏုိ႔အသိုက္အတြင္းရွိ 
လင္းႏုိ႔မ်ားကိုလည္း ေႏွာင့္ယွက္မႈ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။
ထို႔အျပင္ အစစ္အကာပါေသာ မ်က္ႏွာဖံုး၊ ႏွာေခါင္းစည္းတို႔ကို ဝတ္ဆင္ျခင္း 
(သို႔မဟုတ္) အဝတ္စိုျဖင့္ သင့္မ်က္ႏွာကို ဖံုးအုပ္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) လည္စည္းပဝါတို႔ကို 
အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ လင္းႏုိ႔မစင္ႏွင့္ ဖုန္မ်ားကို ကာကြယ္သင့္သည္။ သင္၏ ဦးေခါင္းႏွင့္ 
ပုခံုးတို႔ကို ဖံုးအုပ္ေစနုိင္ေသာ ဦးထုပ္အကာမ်ားကို ဝတ္ဆင္ပါ။ သင္၏လက္အတြက္ 
လက္အိတ္၊ မ်က္လံုးအတြက္ မ်က္မွန္၊ ေျခေထာက္အတြက္ ကာကြယ္ေပးနုိင္ေသာ 
ဖိနပ္၊ လက္ေမာင္းႏွင့္လက္ဖ်ံမ်ားအတြက္ လက္အိတ္ရွည္၊ ေျခေထာက္မ်ားအတြက္ 
ေျခအိတ္ရွည္မ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ပါ။  ထို႔ေနာက္ ထို ကာကြယ္ေရးအဝတ္အစားမ်ားကို အိမ္သုိ႔ 
ယူေဆာင္သြားျခင္းအား ေရွာင္ရွား ၿပီး ေလွ်ာ္ဖြပ္သန္႔စင္ပါ။ မည္ကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ရမည္ကို 
စာမ်က္ႏွာ (၂၇)တြင္ အေသးစိတ္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။

အခန္း (၇) လင္းႏို႔မစင္မ်ားႏွင့္ မလႊဲမေရွာင္သာ ထိေတြ႔ခဲ့ရလွ်င္
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အခန္း (၇) လင္းႏို႔မစင္မ်ားႏွင့္ မလႊဲမေရွာင္သာ ထိေတြ႔ခဲ့ရလွ်င္

အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားအား လင္းႏုိ႔မ်ားႏွင့္ ေဝးရာတြင္ ထားသင့္ပါသည္။
လင္းႏို႔မစင္မ်ားသည္ လူသားမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ 
ေဝးရာ  ေနရာမ်ားတြင္သာ သိမ္းဆည္း ကိုင္တြယ္သင့္ပါသည္။
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လင္းႏုိ႔မစင္မ်ား စုေဆာင္းစဥ္တြင္ သင္သည္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ အစာစားျခင္း 
(သို႔မဟုတ္) ေသာက္သံုးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လိုပါက ထိုေနရာႏွင့္ ေဝးရာေနရာသို႔ သြား၍  
ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။
အစာစားျခင္း၊ေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္  ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္မီ သင္၏ 
အဖံုးအကာအဝတ္မ်ားကို ဖယ္ရွားၿပီး ဆပ္ျပာ၊ ေရတို႔ျဖင့္ သင္၏လက္ကို ေဆးေၾကာပါ။

အခန္း (၇) လင္းႏို႔မစင္မ်ားႏွင့္ မလႊဲမေရွာင္သာ ထိေတြ႔ခဲ့ရလွ်င္
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အခန္း (၇) လင္းႏို႔မစင္မ်ားႏွင့္ မလႊဲမေရွာင္သာ ထိေတြ႔ခဲ့ရလွ်င္

ဂူအတြင္းတြင္ လင္းႏုိ႔မစင္မ်ားအား ေကာက္ယူစုေဆာင္းေနစဥ္အတြင္း သင္သည္ 
ထိိခိုက္ဒဏ္ရာရလာပါက ဒဏ္ရာတဝုိက္ကို ဆပ္ျပာ၊ ေရတို႔ျဖင့္ ငါးမိနစ္ခန္႔ ေဆးေၾကာရန္မွာ 
အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ အခ်ိန္မွတ္ရန္ မလြယ္ကူခဲ့ပါလွ်င္ ေရျဖင့္ 
ေဆးေၾကာေနစဥ္အတြင္း အမွတ္စဥ္ (၃၀၀)ထိ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေရတြက္ေပးပါ။
သင္သည္ ဆရာဝန္ထံသို႔ အျခားေသာ က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ 
သြားေရာက္ကုသေသာအခါ သင္သည္ လင္းႏုိ႔ႏွင့္ လင္းႏို႔မစင္မ်ားရွိရာေနရာမ်ားတြင္ ထိေတြ
႔ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာျပပါ။
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အခန္း (၈) လင္းႏို႔မ်ားေနထိုင္ရာ ဂူမ်ား အသိုက္ဖြဲ႔မ်ားအတြင္း 
သင့္ကိုယ္သင္ ကာကြယ္ရန္ အေျခခံနည္းလမ္းမ်ား

ဘာသာေရးရႈေထာင့္ႏွင့္ လိုဏ္ဂူမ်ားအတြင္း ခရီးသြားေနထိုင္ျခင္း
လင္းႏို႔မ်ားသည္ ၄င္းတို႔ နားခိုအိပ္စက္ျခင္း၊ မ်ိဳးဆက္ပြားျခင္းႏွင့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရျခင္းတို႔အတြက္ 
လိုဏ္ဂူမ်ား၊ စြန္႔ပစ္ထားေသာ အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေလ့ရွိၾကသည္။
တခါတရံတြင္ လူတို႔သည္ ဘာသာေရးေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာ 
ရိုးရာပြဲမ်ားေၾကာင့္ လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ခရီးသြားဧည့္သည္အျဖစ္လည္းေကာင္း 
ထိုလိုဏ္ဂူမ်ားကို အသံုးျပဳ ေလ့ရွိၾကသည္။
ထိုေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္မႈ မျပဳျခင္းသည္ အႏၱရာယ္အကင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္သ
ည္။ လင္းႏို႔ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္မွ ထြက္ေသာ အရည္တို႔ႏွင့္ ထိေတြ႔ျခင္းသည္ သင္၏ 
က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏုိင္ၿပီး လင္းႏုိ႔မ်ားကိုလည္း အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။
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အခန္း (၈) လင္းႏုိ္႔မ်ားေနထိုင္ရာ ဂူမ်ား အသိုက္ဖြဲ႔မ်ားအတြင္း 
သင့္ကိုယ္သင္ ကာကြယ္ရန္ အေျခခံနည္းလမ္းမ်ား

လိုဏ္ဂူႏွင့္ လင္းႏုိ႔အသိုက္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား
လင္းႏုိ႔အသိုက္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္မႈကို ေရွာင္ရွားရန္ မျဖစ္ႏုိင္ခဲ့လွ်င္ သင္ႏွင့္ 
လင္းႏို႔မ်ားအတြက္ စိတ္ခ်လံုၿခံဳေသာ ခရီးျဖစ္ေစရန္/  အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္ အတြက္ 
ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္သည္။
လိုဏ္ဂူအတြင္းသို႔ မဝင္ေရာက္မီ မ်က္ႏွာဖံုး (သို႔မဟုတ္) အဝတ္စို (သို႔မဟုတ္) 
လည္စည္းပုဝါတို႔ ျဖင့္ သင့္မ်က္ႏွာကို ကာကြယ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ 
ဦးထုပ္ေဆာင္းျခင္းျဖင့္ သင္၏ ဦးေခါင္းအား လင္းႏုိ႔ခႏၶာကိုယ္မွ ထြက္ေသာ အရည္တို႔အား 
ကာကြယ္ပါ။ လက္အိတ္၊ မ်က္မွန္၊ဖိနပ္ရွည္ (သို႔မဟုတ္) ေျခစြပ္ဖိနပ္မ်ား ဝတ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ 
လက္၊မ်က္လံုးႏွင့္ ေျခေထာက္/ ေျခေခ်ာင္းမ်ားအား ကာကြယ္ပါ။ သင္၏ ခႏၶာကိုယ္ရွိ ဒဏ္ရာ/
အနာမ်ားအား လံုၿခံဳစြာ/ ေသခ်ာစြာ ဖံုးအုပ္/ ကာကြယ္ထားပါ။
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အခန္း (၈) လင္းႏုိ္႔မ်ားေနထိုင္ရာ ဂူမ်ား အသိုက္ဖြဲ႔မ်ားအတြင္း 
သင့္ကိုယ္သင္ ကာကြယ္ရန္ အေျခခံနည္းလမ္းမ်ား

လိုဏ္ဂူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လင္းႏုိ႔အသိုက္ဖြဲ႔မ်ား
လင္းႏို႔သိုက္အတြင္း ရွိေနစဥ္ သင္၏ မ်က္လံုးႏွင့္ သင္၏ မ်က္ႏွာတို႔အား ထိမိပြတ္တိုက္ျခင္းတို႔ကို 
ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ လိုဏ္ဂူအတြင္း လမ္းေလွ်ာက္ေနစဥ္ ခြ်န္ထက္ေသာ အခြ်န္အတက္မ်ားျဖင့္ ထိမိ/
ရွမိျခင္း မရွိေစရန္ သတိျပဳပါ။
သင္၏ ခရီးစဥ္တြင္ အစားအေသာက္မ်ား ပါဝင္ေနပါက လိုဏ္ဂူအျပင္ဘက္တြင္သာ စားေသာက္ 
ၿပီးစီး သင့္ပါသည္။  အစားအေသာက္မ်ား မစားေသာက္မီ သင္၏ အဖံုးအကာမ်ားကို ဖယ္ရွားၿပီး 
လက္ကို ဆပ္ျပာ၊ေရတို႔ျဖင့္ ေသခ်ာစြာ ေဆးေၾကာသင့္ပါသည္။ ဖိနပ္စီးျခင္းကို တားျမစ္ထားသည့္ 
နယ္ေျမျဖစ္ခဲ့လွ်င္ သင္၏ ေျခေထာက္ႏွင့္ ေျခက်င္းဝတ္မ်ားကို ဆပ္ျပာ၊ ေရတို႔ျဖင့္ ေဆးေၾကာပါ။
သင္သည္ လင္းႏို႔ဂူအတြင္းမွ ကိုက္ျဖတ္ရာပါေသာ အစားအစာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
သားရဲတိရစာၦန္မ်ား (သို႔မဟုတ္) လင္းႏို႔မ်ားအား ထိေတြ႔ကိုင္တြယ္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ 
စားသံုးျခင္းမ်ားကို မျပဳလုပ္သင့္ပါ။
ခရီးစဥ္ၿပီးဆံုးပါက ဝတ္ဆင္ခဲ့ေသာ ကာကြယ္ေရးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအား ဆပ္ျပာ၊ 
ေရတို႔ျဖင့္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေလွ်ာ္ဖြပ္ေဆးေၾကာပါ။ ထိုခရီးစဥ္အတြင္း သင္သည္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ 
ရရွိခဲ့ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ခရီးမွ ျပန္ေရာက္ၿပီး ႏွစ္ပတ္အတြင္း ဖ်ားနာမႈ ျဖစ္ခဲ့ပါက ဆရာဝန္ထံသို႔ 
သြားေရာက္ ကုသမႈ ခံယူၿပီး လင္းႏို႔ႏွင့္ ၄င္းတို႔ ခႏၶာကိုယ္မွထြက္ေသာ အရည္မ်ားကို ထိေတြ႔မႈ 
ရွိခဲ့ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာျပပါ။
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လင္းႏို႔မ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ က်န္းမာေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္ 
အေရးပါသကဲ့သို႔ က်န္းမာေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ သည္ လူသားတို႔၏ က်န္းမာေရးကို 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ အေရးပါလွပါသည္။
ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ လင္းႏုိ႔မ်ားႏွင့္ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳလွ်င္ အားလံုးအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အခန္း (၈) လင္းႏုိ႔မ်ားေနထိုင္ရာ ဂူမ်ား ႏွင့္ အသိုက္ဖြဲ႔မ်ားအတြင္း 
သင့္ကိုယ္သင္ ကာကြယ္ရန္ အေျခခံနည္းလမ္းမ်ား
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လင္းႏုိ႔မ်ားႏွင့္အတူအႏၱရာယ္ကင္းစြာ ေနထုိင္ျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲကိုတက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား
အား  ေက်းဇူးတင္ ပါသည္။

ယေန႔ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေလ့လာမွတ္သားခဲ့ရသည္မ်ားမွာ-
* လင္းႏို႔မ်ားသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ သက္ရွိဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈတြင္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါပံု
* လင္းႏို႔မ်ားႏွင့္အတူ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ အတူေနထိုင္ေရး  အေျခခံ နည္းလမ္းမ်ား

* ေသဆံုးလင္းႏုိ႔ ရုပ္ၾကြင္းမ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားရန္
* လင္းႏုိ႔မ်ားျဖင့္ မလႊဲမေရွာင္သာ ထိေတြ႔ေနခဲ့ရလွ်င္ မည္သည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္

* အိမ္တြင္းရွိ လင္းႏုိ႔မ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ စီမံခန္႔ခြဲရန္
* အိမ္ျပင္ပ / ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လင္းႏို႔မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲရန္ နည္းလမ္းမ်ား

* လင္းႏို႔မစင္မ်ားႏွင့္ မလႊဲမေရွာင္သာ ထိေတြ႔ခဲ့ရလွ်င္ မည္သည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္
* လင္းႏုိ္႔မ်ားေနထိုင္ရာ ဂူမ်ား အသိုက္ဖြဲ႔မ်ားအတြင္း သင့္ကိုယ္သင္ ကာကြယ္ရန္ အေျခခံ 

နည္းလမ္း မ်ား

သင့္ဘက္မွ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းလိုေသာ ေမးခြန္းမ်ား/
အေၾကာင္းအရာမ်ား ရွိပါသလား။
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