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အမှတှ််စဉ်် ၂၇/ဧပြီ� ီ၂၀၂၂

စင််ကာာ�နူို�ုင််င်ံတ်ငွ််ရှိှုသော�ာ သောရှိ�့သော��ာင််� အမုှ်အကာလူု��်�ာ�မှ�ာ� (MDWs) အတ်ကွာ် လုအူင််အာ�ဝန််ကြီးကာ�ီဌာာန် (MOM) 
မှ ှထု�တ််သောဝသော�ာစာသောစာင််

MOM သည်် ပြီး�း�ခဲ့့�သောသာ ၃ နှှစ််အတွွင်း်� 

သံသယဖြ�စ််�ယွ် တွရားာ�မဝင်း် အလု�ု်ခဲ့န့်််ထားာ�မုမ�ာ�နှငှ်း�် 

�တွ်သက််၍ တွုငု်း်ကြားက်ာ�ခဲ့�က်် ၂၀၀၀ န့်း��း� 

လုက််ခဲ့ံရားရားှုခဲ့့�ပြီး�း� အမု်အက်ခူဲ့န့်််ထားာ�သည်�် အလုု�်ရားငှ်း် 

၄၀၀ သောက်�ာ်အာ� တွရားာ�စ်ွ့ဆိုုုမမု�ာ� ဖြ�ုလု�ု်ခဲ့့�သည််က်ု ု

သင်း်သ�ုးသလုာ�။

နှုုင်း်င်းံဖြခဲ့ာ�သာ� အလု�ု်ခဲ့န့်််ထားာ�သောရား� လုအူင်း်အာ�အက််ဥ�သောေ 
၁၉၉၀ (EFMA 1990) အရှိ MDW မှ�ာ��ည်် MOM 
ကာ�ု အ�သုော��ထုာ��ည််် သောန်ရှိ�်လု�ု်စာတ်ငွ််�ာ 
အမုှ်အကာအူလု��်မှ�ာ� သော�ာင််ရှိကွာ်ခွငွ်််ရှိှု�ါ�ည််။ 
အ�ခွာ��ူတ်စ်သော�ာကာ်အတ်ကွာ် ��ု�မှဟု�တ်် 
၎င််�တ်ု��အလု��်ရှိငှ််၏ လု��်င်န််�မှ�ာ�အတ်ကွာ် လု��်ကာ�ုင််၍မှရှိ�ါ။

ထု�ုအသော�ခွအသောန်မှ��ု� ကြုံကာံ�သောတ်�ွ�ါကာ MOM ကာု� 
အ�သုော��အသော�ကာာင််��ကာာ��ါ- 

စင််ကာာ�နူို�ုင််င်ံတ်ငွ်် �င််၏အလု��်အကာ�ုင််နိုှင််် �တ််�ကာ်သော�ာ သောန်ာကာ်ထု�်အခွ�ကာ်အလုကာ်မှ�ာ� 
�ရုှိှုလု�ု�ါကာ ဒီီမှာှဝင််�ကာည်််�ါ-

အသံ�ုဝင်း်သည်�် အဆိုက််အသွယ်မ�ာ�စ်ာရားင်း်�က်ု ုသရုားှုလုုု�းက် ေးမာှစ်က်န့််�တွ်�း 

MDW အကာအူည်သီော��သောရှိ�ဖု�န််�လု�ုင််�ကာ�ု သောခွ်��ု�ါ- 
1800 339 5505 

သောအာကာ်�ါ အင််တ်ာန်ကာ်လု�ု်စာကာ�ု�ံ��၍ 
MOM ကာ�ု�တ်င််��ု���ါ- www.mom.
gov.sg/eservices/services/report-
an-infringement 

သင်း်သု�းသလုာ�။
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သင်း�်က်ုုယ်သင်း် ဂရားုစ်ုုက််�းသလုာ�။
စတု််ဓာာတ််ကာ��ခွင််�၊ အလု�ွ်တ်ကာ ူသောမှာ�န််��ခွင််� �ု��မှဟု�တ်် 
အစာ�အသော�ာကာ်��ကာ်�ခွင််�တ်ု��ကာ�ု �င််ခွံစာ�သောန်ရှိ�ါ�လုာ�။ 
�င််�တ်ု���ည်် စတု််ဖုစုီ�မှ ုလုကာခဏာာမှ�ာ� �ဖုစ်�ါ�ည််။ 
�င််�ည်် စတု််��ကာ်အာ�င်�်�ခွင််�၊ ��ဿန်ာအခွ��ု� 
ရှိင််��ုင််သောန်ရှိ�ခွင််�တ်ု�� ရှိှု�ါကာ တ်စ်သော�ာကာ်သော�ာကာ်ကာု� 
မှ��ကာ်မှကာကွာ် သော��ာ���ါ။ ထုု�အခွါ �ကာ်�ာရှိာရှိ�ါလုမုှ််မှည််။

အ�င််သော��ရှိ့�လုာ�။ မှင််�ကာု� �ကာည်််ရှိတ်ာ 

သောန်��ု်မှသောကာာင််�ဘူး�ူသောန်ာ်။
ဒီအီသော�ကာာင််� မှင််�အလု��်ရှိငှ််ကာ�ု 
သော��ာ���ကာည်််သော��လုာ�။

�တ်ထုုာ��ါကာ�ွ။် 
ရှိငှ််�လုင််�တ့်အ်ခွါ 
မှင််�ကာု��်မှင််� 
မှထုခုွ�ုကာ်မှသုောစန့်�ဦး�။

Ah Gong ကာ�ု ���စ�ဖု�ု� 
ည်ဘူးကာ်သောတ် ွမှအ�ု်ရှိဘူး�ူသောလု။ 
အစာစာ�ခွ�င််စတု််သောတ်ာင်် 
မှရှိှု�ါဘူး�ူ။

သော��ာသောလု။

မှဒီမှ်သောရှိ။ Ah Gong ကာ�ု 
���စ�တ်ာန့်��တ််�ကာ်လု�ု� 
တ်စ်ခွ�သောလုာကာ်သော��ာ��ခွ�င််လုု���ါ။

FAST (��ည််�အုမှ်အကာလူု��်�ာ�မှ�ာ� လုမူှသုောရှိ�အကာအူည်ီနိုငှ််် 
�င််တ်န််�သော���ခွင််��ု�င််ရှိာ အ�င််�)- 1800 339 4357

AEAS (အလု��်အကာ�ုင််သောအဂျ�င််စီမှ�ာ�အ�င််�)-
6836 2618

MDW မှ�ာ�အတ်ွကာ် MOM ၏အကာအူည်သီော��သောရှိ�ဖု�န််�
လု�ုင််�- 1800 339 5505

CDE (အမုှ်အကာဝူန််ထုမှ်�မှ�ာ���ုင််ရှိာစင််တ်ာ)- 
1800 225 5233 

အက်အူည်းရားယလူုုု�းက် သောအာက််�း အက်အူည်းသော��သောရား��နု့််�လုုုင်း်� 

တွစ််ခဲ့ုခဲ့ကု်ုုလုည််� သောခဲ့်ဆိုုနုှုုင်း်�းသည််-

ဟုင်််အင််�…

မှင််�ရှိင််�ု�င််ရှိတ့် ်
အခွကာ်အခွ့သောတ်၊ွ 
မှင််�ခွံစာ�ခွ�ကာ်သောတ်ကွာ�ု 
မှင််�ရှိ့�အလု��်ရှိငှ််ကာ�ု 
သော��ာ���င်််တ်ာသော�ါ။် 

အခွ���ုရှိင်် မှင််�အရှိမှ်� 
�င််�န််�သောန်တ့်အ်သော�ကာာင််� 
င်ါန်ာ�လုည််�ါပြီ�။ီ သောန်�ဘူးကာ်မှာှ 
��ုပြီ��ီအန်ာ��ူနို�ုင််သောအာင်် 
မှင််�အခွ�နု််စာရှိင််�ကာ�ု 
��န််သော��ာင််�သော��မှ�်သောန်ာ်။



reak up hardened soil B
ift and empty flowerpot plates L

verturn pails and wipe their rimsO
hange water in vases C
eep roof gutters clear and place BTI insecticideK
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သောသ�ွလုနွ့််တွ�ု်သောက်�ွသောရားာဂး က်ာက်ယွ်သောရား�
သော��ွလုနွ််တ်��်သောကာ�ွသောရှိာဂျါ�ည်် သောအ�ဒီ�ီစ်�ခွင်် အကာု�ကာ်ခွံရှိ၍ ကာ�ူစကာ်��န်�်�ာွ�ပြီ��ီ အ�ကာ်အနိုတရှိာ�် ရှိှုနို�ုင််�ါ�ည််။ ��ာ� 

၂၀ တ်န််အသော�ကာသွောစ ်အရှိွ�်အစာ� သောရှိစကာ်တ်စ်စကာ်ရှိှရုုံံ�နိုငှ််် ထု�ု�ခွင််မှ�ာ� သော�ါကာ်�ာွ�နို�ုင််�ါ�ည််။

အထု�ူ��ဖုင််် သော��ွလုနွ််တ်��်သောကာ�ွ �ဖုစ်နို�ုင််သော�ခွရှိှုသော�ာသောန်ရှိာတ်ငွ်် �င််သောန်ထုု�င််�ါကာ �င််နိုငှ််် �င်််အလု��်ရှိငှ််၏မှ�ုာ�စ�ကာ�ု 
သော��ွလုနွ််တ်��်သောကာ�ွ မှ�ဖုစ်သောအာင်် သောအာကာ်�ါန်ည််�လုမှ်�မှ�ာ��ဖုင််် ကာာကာ�ွ်�ါ- 

DEET, �ကီာာရှိဒီီင်် ��ု�မှဟု�တ်် IR3535 

�ါဝင််�ည််် �ခွင််သော���သော�ာသော��မှ�ာ��ည်် 

ထုသုောရှိာကာ်ပြီ��ီ စတု််ခွ�ရှိ�ါ�ည််။

�ဘူးာဝ �ခွင််သော���သော�ာသော��မှ�ာ� 

(ဥ�မှာ၊ သောမှး�ကြီးကာ�ုင််သော�ာအ� ီ(citronella) 

နိုငှ််် �ူကာလုစ်�ီကာ့�်�ု� အ�ီမှ�ာ�) �ည်် 

အာန်ု�င််အမှ��ု�မှ��ု�ရှိှု�ကာ�လုု� ခွဏာခွဏာ 

လုမုှ်�ရှိသောလုရ်ှိှု�ါ�ည််။

သောရှိသော�မှ�ာ� မှရှိှသုောစရှိန််နိုငှ််် �ခွင််သော�ါကာ်�ာွ�မှကုာ�ု ကာာကာ�ွ်ရှိန်် B-L-O-C-K စည််�မှ�ဉ််�ကာု� တ်တ််နို�ုင််�သောလုာကာ် 

လု�ုကာ်န်ာသော�ာင််ရှိကွာ်�ကာ�ါစု��။

(သော�မှမှာမှ�ာ�ကာု� ထု�ခွွ့�စ်�ါ)

(�န််�အ�ု�ကာ�ုမှပြီ��ီ သောအာကာ်ခွံ�န််�ကာန််��ာ�မှ�ာ�ကာု� �နွ််�စ်�ါ)

(သောရှိ�ံ��မှ�ာ�ကာ�ု သောမှာှကာ်ထုာ�ပြီ��ီ သောရှိ�ံ��အန်ာ�စွန််�မှ�ာ�ကာ�ု ��တ််�စ်�ါ)

(�န််�အ�ု�ထု့မှှသောရှိမှ�ာ�ကာု� လု့လု�ှ်သော���ါ)

(သောရှိတ်ံသောလုာာကာ်မှ�ာ�ကာု� �န်�်ရှိငှ််�သောရှိ�လု��်ပြီ��ီ BTI 
��ု��တ််သော��ထုည်််ထုာ��ါ)

မမုကု်ုုယ်က်ု ုက်ာက်ယွ်ဖြခဲ့င်း်�

အမုှ်အန်�ီအန်ာ�ရှိှု သောမှာှင််သော�ာသောန်ရှိာမှ�ာ�ကာု� 

��ု��တ််သော���ဖုန််��ါ။

�ခွင််သော���သော�ာလုမုှ်�သော��ကာု� �ံ�မှနှ််လုုမှ်��ါ။ အကာ��လုကာ်ရှိညှ််နိုှင််် သောဘူးာင််�ဘူးရီှိညှ်် 

ဝတ််�ါ။

ဖြခဲ့င်း်သောဖြ��သောသာသောဆို�က် ထားသုောရားာက််မရုားှု၊ မရားှု ဘယ်လုုသုနုှုုင်း်မလု့။



လုုုင်း်စ်င်း်မရားှုသောသာ 
သောင်းသွောခဲ့��သမူ�ာ�ထားံမှ
သောင်းမွသောခဲ့���းနှငှ်း�်။
စင််ကာာ�နူို�ုင််င်ံရှိှု လု�ုင််စင််မှရှိှသုော�ာ သောင်သွောခွ���မူှ�ာ��ည်် 
အတ်�ု�နိုနု််�မှ�ာ�စာွ �ူ�ါ�ည််။ ထု�ုအခွါ �င်််အသော�ကာ�ွကာ�ု 
��န််သော��ရှိန်် ခွကာ်ခွ့�ာွ��ါသောတ်ာ�်ည််။ လု�ုင််စင််မှရှိှုသော�ာ 
သောင်သွောခွ���မူှ�ာ�ထုံမှ ှ�င််သောင်သွောခွ���ည််ကာု� သောတ်�ွရှိှု�ါကာ 
စင််ကာာ�နူို�ုင််င်ံတ်ငွ်် အလု��်လု��်ခွငွ််် �ုတ််�င််ခွံရှိ�ါမှည််။

�င်််မှာှ သောင်သွော�ကာ�အခွကာ်အခွ့ရှိှ�ုါကာ �င်််အလု��်ရှိငှ််ကာ�ု အကာအူည်သီောတ်ာင််�ပြီ��ီ သော��ာ�ု��ါ။ လု�ုင််စင််မှရှိှုသော�ာ 
သောင်သွောခွ���မူှ�ာ�ထုံမှ ှသောင်သွောခွ���ခွင််�သော�ကာာင််် �င််နိုှင််် �င်််အလု��်ရှိငှ််၏ မှ�ုာ�စ�ကာ�ု ဒီ�ကာခသောရှိာကာ်သောအာင််မှလု��်�ါနိုှင်််။

လု�ုကာ်န်ာရှိမှည််် သောရှိစ့ည််�မှ�ဉ််� - �င််တ်တ််နိုု�င််�သောလုာကာ်�့ အပြီမှ့�ံ��စွ့�ါ။

အနွ့််လုုုင်း်�မ ှလုမု်လုည််သောင်းသွောခဲ့��သမူ�ာ�က်ုု သတွထုားာ��း။ 
သောင်သွောခွ��မှည််ဟု� ကာမှ်�လုမှှ်�သော�ာ စာတ်�ုမှ�ာ�/WhatsApp မှစှာမှ�ာ�ကာ�ု လုကာ်ခွံရှိရှိှ�ုါ�လုာ�။ �င်််ကာ�ုသောခွ��သောင် ွမှသော��မှ ီ
သောင်အွရှိင််�ငွ််�ခွ�ုင််��ါ�လုာ�။ ဒီါသောတ်ကွာ လုမုှ်လုည််သောင်သွောခွ���ည််် လုကာခဏာာရှိ�်မှ�ာ� �ဖုစ်နိုု�င််�ါ�ည််။

ထားုုလုမု်လုည််မမု� ုု �၏ သာ�သောက်ာင်း်မဖြ�စ််သောစ်ရားန့်် သောအာက််�းအဆိုင်း�်မ�ာ�က်ု ု

လုုုက််န့်ာ�း-
စာ��ု�သော�ာစန်စ်မှ�ာ�မှ ှသောခွ��သောင် ွသော�ကာာ်�င်ာမှ�ာ�ကာု� 

အသော�ကာာင််�မှ��န််�ါနိုငှ်််။ ၎င််�တ်ု���ည်် မှ�ာ�သော�ာအာ��ဖုင််် 

လု�ုင််စင််မှရှိှုသော�ာ သောင်သွော�ကာ�အဖုွ့�အစည််�မှ�ာ�ထုံမှ ှ�ဖုစ်သောလုရ်ှိှု�ါ�ည််။

သံသယရားှ�ုးက် လုမု်လုည််မတုွုုက််��က််သောရား�အတွကွ်် အက်အူည်းသော��သောရား� 
�နု့််�လုုုင်း်�သု်ု သောခဲ့်ဆိုုုရားန့််- 1800 – 722 6688

WhatsApp ��ု�မှဟု�တ်် �ကာာ�ခွံအ�လုသီောကာ�ရှိငှ််�မှ�ာ�ထုံမှတှ်စ်�င််် 

မှဖုတု််သောခွ်ဘူး့ သောရှိာကာ်လုာသော�ာ သောခွ��သောင်သွော�ကာာ်�င်ာမှ�ာ�ကာု� အပြီမှ့ 

လု�စ်လု��ရုံ�ုါ။ �ုတ််�စ်�ါ။ �တ်င််��ု���ါ။

ဘူးဏာ်အသောကာာင်််န်ံ�ါတ်် ��ု�မှဟု�တ်် �တ််စ်�ု��န်ံ�ါတ််ကာ့်��ု� 

�င်််ကာ�ု�်သောရှိ�ကာု��်တ်ာ အခွ�ကာ်အလုကာ်မှ�ာ�ကာု� 

မှရှိင််�နိုှီ��မူှ�ာ�အာ� မှသော���ါနိုငှ်််။

�င််ကြီးကာ�ု�စာ�ရှိာှသောဖုထွုာ�သော�ာသောင်မွှ�ာ�ကာ�ု မှရှိင််�နိုှီ��မူှ�ာ�ထုံ�ု�� 

မှလုး့�ါနိုှင်််။

4


