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ေဘးကင္းလံုၿခံဳေစရန္ သတိထားရမည္႔ အခ်က္မ်ား
အခန္း 1

ထုတ္ကုန္ပစၥည္းနွင့္ ကုမၸဏီီ အမ်ိဳးအမည္

အထက္ပါ ၿပင္ဆင္ခ်က္ေန႔စြဲအရ ဤ ပစၥည္းမ်ား အႏၱရာယ္ကင္းစြာ အသံုးၿပုနိုင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္႔ အခ်က္မ်ား သည္
ၿမန္မာနိုင္ငံ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားနွင္႔ ကိုက္ညီပါသည္

ထုတ္ကုန္ပစၥည္း

ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အမည္:

MOBILECT 44

ထုတ္ကုန္ပစၥည္း၏ေဖာ္ျပမွ:ု

ထုတ္ကုန္ပစၥည္း သတ္မွတ္ခ်က္:

ေဗ့စ္အဆီမ်ားျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ ဓါတ္ျပဳျခင္း
201560D01030,

ရည္ရြယ္ထားေသာ အသုံးျပဳမွု:

702274

စြန္႔ထုတ္ပစၥည္း၊အပူကာ ၿဒပ္ ပစၥည္း

ကုမၸဏီ အမ်ိဳးအစားခြဲၿခားၿခင္း
ေပးသြင္းသူမ်ား:

အမ္ေဂ်အယ္ ႏွင္႔ ေအေကတီ ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ား ကုမၸဏီ
အမွတ္ ၄ (က) ေမခလမ္း

မရမ္းကုန္း ၿမို႔ နယ္
ရန္ကုန္

၂၄ နာရီ အေရးေပၚ က်န္းမာေရး

ေယဘုယ် ေပးသြင္းသူမ်ားစာခ်ဳပ္

အခန္း 2

ၿမန္မာ

000-800-100-7141 / +1-703-527-3887
(951) 532430

အနၱရာယ္အဆင့္အတန္းသတ္မွတ္ျခင္း

ဤ အရာဝတၳဳ သည္ျပဌာန္းထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ အနၱရာယ္ရွိပါသည္။ အခန္း ၁၅ ကိုဖတ္ပါ္။
အမ်ုိးအစား ခြဲျခားျခင္း:
႐ွဴ႐ိႈက္မိလွ်င္အဆိပ္သင္႔နိုင္ေၿခ အမ်ိုးအစား ၁
တံဆိပ:

သေကၤတ:

ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အမည္:
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သေကၤတစကားလံုး:

အႏၱရာယ္

အႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္း သတိေပး ေၾကညာခ်က္
က်န္းမာေရး:

အိတ္ခ်ွ္ ၃၀၄

ေလလမ္းေၾကာင္းထဲဝင္ျခင္း ျဖစ္လ်ွင္ ေသ ေစနုိင္ပါသည္္။

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ လိုက္နာရမည္႔ အခ်က္အလက္မ်ား
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္: ပီ၃၀၁+ ပီ၃၁၀
ပီ၃၃၁

လက္ထိုးအန္ၿခင္းမၿပူလုပ္ရ။

သိုေလွာင္နည္း:
စြန္႔ပစ္ျခင္း:

ပီ၄၀၅

အကယ္၍ မ်ိဳခ်မိလ်ွင္ အဆိပ္ေၿဖဌာန သို႔မဟုတ္ ဆရာဝန္ ကို ခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္ပါ

ေသာ့ခတ္၍ သိုေလွာင္ပါ။

ပီ၅၀၁ ဤဓာတ္ပစၥည္း အမိႈက္မ်ားကို စြန္႔ပစ္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕ရြာ၏ သတ္မွတ္ထားေသာ

စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာပါ။

အျခားအနၱရာယ္ ျဖစ္ေစျခင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား:
ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ဓါတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အနၱရာယ္မ်ား

သိသာထင္ရွားေသာ အနၱရာယ္မရွိေသာ

က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္မ်ား

အေရျပားေအာက္ ဖိအားျမင့္ျဖင့္ေဆးထုိးပါက ေၾကာက္ဖြယ္ ပ်က္စီးျခင္းျဖစ္နုိင္ပါသည္။

ဓာတုပစၥည္းမ်ား၏အထိအေတြ့မ်ားမွုမ်ားေၾကာင့္ မ်က္စိ၊ အေရျပားနွင့္
အသက္ရွုလမ္းေၾကာင္းယားယံျခင္းျဖစ္ေပၚေစနုိင္ပါသည္။
ပတ္ဝန္းက်င္ကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစျခင္းမ်ား

သိသာထင္ရွားေသာ အနၱရာယ္မရွိေသာ

မွတ္ခ်က္:

ဤပစၥည္းကို အခန္း၁ အတြက္သာသံုးစြဲသင့္သည္။ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အသံုးျပဳမည္ဆိုလွ်င္ က်ြမ္းက်င္ပညာရွင္၏
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ညႊန္ၾကားခ်က္ရယူရမည္။ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈသည္ လူ႔က်န္းမာေရးကို
ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ လူတဦးႏွင့္တဦး ထိခိုက္မႈပမာဏ ကြာျခားႏိုင္သည္။
အခန္း 3

ပါဝင္မွ ု၊ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

ဤပစၥည္းကို ျဒပ္ေႏွာဟု သတ္မွတ္သည္။
အနၱရာယ္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၿဒပ္ေပါင္းမ်ား ပါဝင္မွူကို ေဖာ္ထုတ္ေၿကၿငာရန္
အမည္

ဓာတုေဗဒဆိုင္ရာ

ျပင္းအားပမာဏ*

ဂ်ီအိတ္ခ်္ အက္စ္ အနၱရယ္

H400(M factor 1), H410(M
factor 1)
H304

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပ

ကုတ္မ်ား

ေပးေသာ

ဝန္ေဆာင္မႈ#
၂၊၆- ဒုိင္- တပ္- ဗ်ဴတုိင္လ္း- ပီ-ခရီေစာလ္

128-37-0

0.1 - < 1%

ေရျဖင့္ဓါတ္ျပဳထားေသာ နစ္ဖာသမ္နစ္ေပါင္းခံရည္(စက္သုံးဆီ)

64742-53-6

60 - < 70%

ေရျဖင့္ဓါတ္ျပဳထားေသာေပါ့ပါးေသာ ပါရာဖင္နစ္္ေပါင္းခံရည္၊ (စက္သုံးဆီ)

64742-55-8

30 - < 40%

H304

အရာဝတၳဳမ်ားမွာ ဓာတ္ေငြ့မဟုတ္လွ်င္ ျပင္းအား သည္ အေလးခ်ိန္ ရာခုိင္နွုန္းမ်ားျဖစ္သည္။
ဓာတ္ေငြ့ျပင္းအားမ်ားထုထည္ရာခုိင္နွုန္းတြက္ပါ။
အခန္း 4

ေရွးဦးသူနာျပဳစုရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္႔ အခ်က္မ်ား

႐ွဴ႐ိႈက္မိလွ်င္

ထပ္မံထိေတြ႔ျခင္းမျဖစ္ရန္ ဖယ္ရွားပါ။

အကူအညီေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ ထိေတြ႔ျခင္းမွေရွာင္ပါ။

အသက္ရွဴမႈတြင္ ေကာင္းစြာ အကာအကြယ္ယူပါ။

အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းယားယံျခင္း၊ မူးေ၀ျခင္း သို႔မဟုတ္

သတိေမ့ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚပါက ေဆးကုသမႈ ခ်က္ခ်င္းခံယူပါ။ အသက္ရွဴရပ္သြားလွ်င္ စက္ပစၥည္းအကူအညီျဖင္
ေလရေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ သို႔မဟုတ္ ႏႈတ္ခမ္းခ်င္းေတ့မႈတ္၍ ေလေပးပါ။
အေရၿပား နွင္႔ တိုက္ရိုက္ထိၿခင္း

ထိေတြ႔မိသည့္ေနရာမ်ားကို ဆပ္ျပာႏွင့္ ေရျဖင့္ ေဆးေၾကာပါ။ ဖိတ္စင္ထားေသာအဝတ္မ်ားကို ခြ်တ္ပစ္ပါ

ဖိတ္စင္ထားေသာအဝတ္မ်ားကို ၿပန္လည္မဝတ္မီ ေလွ်ာ္ဖြပ္ပါ။

အကယ္၍ အေရျပားအတြင္း သို႔မဟုတ္

ခႏၶာကိုယ္၏တေနရာရာတြင္ ထိုးသြင္းခဲ့မိသည္ရွိေသာ္ ဒဏ္ရာၾကီးသည္ျဖစ္ေစ ေသးသည္ျဖစ္ေစ ဆရာ၀န္မွ

အေရးေပၚခြဲစိတ္လူနာျဖစ္ သတ္မွတ္ စစ္ေဆးသင့္သည္။ ကနဦး ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္ အနည္းအက်ည္းမွ်ျဖစ္ေစကာမူ
အေစာပိုင္း ခြဲစိတ္ကုသမႈသည္ နာရီအနည္းငယ္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာမွ သိသိသာသာ ေလ်ာ့ပါးေစသည္။

ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အမည္:
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မ်က္လံုး နွင္႔ တိုက္ရိုက္ထိၿခင္း

ေရျဖင့္ ေသခ်ာစြာဖ်န္းပါ။

ယားယံမွုမ်ားရွိလွ်င္ ေဆးကုသမွူခံယူပါ။

ပါးစပ္ထဲဝင္လွ်င္

ေဆးကုသမႈ ခ်က္ခ်င္း ခံယူပါ။

လက္ထိုးအန္ၿခင္းမၿပူလုပ္ရ။

သမားေတာ္သုိ့ရွင္းလင္းခ်က္

မ်ိဳခ်မိပါက ျဒပ္ပစၥည္းကို အဆုတ္အတြင္းသို႔ ရွဴသြင္းမိျပီး ဓာတုေဗဒ အဆုပ္ေရာင္ေရာဂါ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ေကာင္းမြန္စြာ

ကုသပါ။
အခန္း 5

မီးေလာင္မွုကာကြယ္ျခင္းတုိင္းတာမွုမ်ား

မီးသတ္ပစၥည္းမ်ား

သင့္ေလ်ာ္ေသာ မီးသတ္ပစၥည္းမ်ား:

မီးေတာက္မ်ားျင္မ္းရန္ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ ေျခာက္ေသြ့ေသာဓာတုပစၥည္းမ်ား

အရက္ ပါေသာ အျမွပ ေရ မွုန္မ်ားအသုံးျပဳပါ
မသင့္ေတာ္ေသာ မီးသတ္ပစၥည္းမ်ား:

စမ္းေခ်ာင္းမွေရေကာင္းမြန္စြာစီးဆင္းပါ

မီးေလာင္မွုကာကြယ္ျခင္း

မီးေလာင္မွုကာကြယ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား:

ေဘးကင္းရာသုိ့ေျပာင္းေရွြ့ေပးပါ မီးကုိထိန္းခ်ဳပ္၍၎ ေခ်ာင္းမ်ား ျမစ္မ်ားမွ သုိ့

ဆီးဆင္းျခင္းေသာ္၎ထိန္းခ်ဳပ္၍ ေသာက္သုံးေရ ပံ့ပုိးပါ။ မီးသတ္ၿငိမ္းသူမ်ားသည္ စံသတ္မွတ္ထားေသာ အကာအကြယ္ကရိယာ
ေလလံုေနရာမ်ားတြင္ ကုိယ္တုိင္အသက္ရွုေသာ ပစၥည္္း အက္စ္စီဘီေအ အား အသုံးျပဳသင္႔သည္။ လူမ်ားကာကြယ္ရန္နွင့္
မီးႏွင့္ထိေတြ့ေသာေနရာမ်ားေအးေစရန္ ေရဖ်န္းေ႔ပးပါ

အႏၱရာယ္ရွိေသာ ၿပိဳကြဲျခင္းမွ ထြက္လာေသာ ပစၥည္းမ်ား:

အယ္လ္ဒီဟုိက္, မျပီးေသးေသာ မီးေလာင္လြယ္ေသာ

ထုတ္ကုန္ပစၥည္း, ကာဗြန္ေအာက္ဆုိက္မ်ား, မီးခုိး၊ အေငြ့, အင္ဒီယမ္ေအာက္ဆိုဒ္၊ ဆာလဖာ ေအာက္ဆိုဒ္
မီးေလာင္နုိင္ေသာ သတၱိ

မီးေတာက္အမွတ္ [နည္းလမ္း]:

>135ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးရပ္စ္

(275ဒီဂရီ ဖာရင္ဟုိက္) [ASTM D-93]

မီးေလာင္နုိင္ေသာပမာဏ (ေလထုတြင္ ခန့္မွန္း ထုထည္ ရာခုိင္ နွ ူန္း):

မီးေလာင္နိုင္ေသာပစည္းမ်ား ဝန္းက်င္တြင္

ရွိမည္႔ေလထဲတြင္ မီးေတာက္ေစေသာဓါတ္ေငြ႔အနည္းဆံုးပါဝင္နိင္မွူသတ္မွတ္ခ်က္။: 0.9
အလိုအေလ်ာက္ မီးေလာင္ႏိုင္ေသာ အပူခ်ိန္:

>270ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးရပ္စ္ (518ဒီဂရီ ဖာရင္ဟုိက္)

ယူအီးအယ္လ္: 7.0

ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အမည္:

MOBILECT 44

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာ ရက္စြဲ: 02 ဒဇ္ာ2020

စာမ်က္နွာ 5 ၏
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အခန္း 6

႐ုတ္တရက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ပါက ျပဳလုပ္ရမည့္ အခ်က္မ်ား

နည္းလမ္းမ်ားသတိေပးခ်က္

ဖိတ္လွ်ံမႈ သို႔မဟုတ္ မေတာ္တဆ ယိုက်မႈ ျဖစ္ေပၚလွ်င္ အသံုးခ်မႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ သက္ဆိုင္ရာကို

အေၾကာင္းၾကားပါ။
ကာကြယ္မွုတုိင္းတာျခင္း

ဖိတ္စဥ္ပစၥည္းမ်ားကုိထိေတြ့ျခင္းအားေရွာင္ရွားပါ။

အရာဝတၳဳမ်ားမွ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္မွုနွင့္ ေယာင္ယမ္း မွုမ်ား မွ

ကင္းေဝးေစရန္ ေလစုန္ေအာက္နွင့္လည္းေကာင္းဝန္က်င္တြင္ေနထုိင္သူမ်ားအား သတိေပးရန္နွင့္

ေဘးလြတ္ရာသုိ့ေျပာင္းေရြွ့ေပးရပါမည္။ မိးျငိမ္းသတ္မႈအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသိလိုလ်င္ အခန္း ၅
တြင္ၾကည့္ပါ။ သိသာေသာအနၱရာယ္မ်ားအတြက္ အနၱရာယ္မ်ားသတ္မွတ္ခ်က္အား ၾကည့္ရွုပါ။

အေရးေပၚၿပုစုကုသၿခင္း အခန္း၄ တြင္ၾကည့္ပါ။ လူပုဂၢဳိလ္အတြက္ အနည္းဆုံး လုိအပ္ေသာ ကာကြယ္နုိင္ေသာ

ကရိယာမ်ားအား အခန္း၈တြင္ၾကည့္ပါ။ တိက်ေသာအေျခအေန (သုိ့မဟုတ္)ေရးေပၚတုန့္ျပန္မွုအတြက္က်ြမ္းက်င္သူဧ။္မွတ္ခ်က္
အေပၚ မူတည္၍ ထပ္ဆင္႔ ကာကြယ္မွုမ်ား လုိအပ္နုိင္ပါသည္။
အေရးေပၚတုံ့ျပန္မွုအတြက္

အသက္ရွုလမ္းေၾကာင္း ကာကြယ္ျခင္း အသက္ရွုလမ္းေၾကာင္း ကာကြယ္ျခင္း ကို

အထူးအေၿခအေနတြင္သာၿပုလုပ္ရန္လိုအပ္သည္ ၪပမာ အခိုးအေငြ႔မ်ားေပၚထြက္စဥ္။ ဖိတ္စင္မွု အနည္းအမ်ား

ထိေတြ့ုနုိင္မွု ေပၚမူတည္၍ အသက္ရွုကူကရိယာ အသုံးျပဳနုိင္ပါသည္။ ေအာ္ဂဲနစ္အေငြ့မ်ား၊ အိတ္ခ်္တူးအက္စ္မ်ား အတြက္
မ်က္နွာတဝက္ေသာ္လည္းေကာင္း အျပည့္ဖုံး၍ေသာ္လည္းေကာင္း အသက္ရွုစစ္ကရိယာအသုံးျပဳနုိင္ပါသည္။

ေအာက္စီဂ်င္မလုံေလာက္ေသာ္ သို႔မဟုတ္ ၿကိုတင္ခန္႔မွန္းထားေသာ၊ထိေတြ့မွုအား ေဖာ္ျပခ်က္အျပည့္မရရွိပါက
အက္စ္စီဘီေအ အားအသုံးျပဳရန္ ေထာက္ခံထားပါသည္။
ေထာက္ခံခ်က္ေပးထားပါသည္။

ဟုိက္ဒရုိကာဗြန္မ်ားမွထိျခင္းမွုခံနုိင္ေသာလက္အိတ္အသုံးျပဳရန္

ပုိလီဗီနုိင္း အက္စီးတိတ္ နွင့္ျပဳလုပ္ေသာ လက္အိတ္သည္ ေရကုိမခုခံနုိင္ေသာေၾကာင့္

အေရးေပၚ အသုံးျပဳုျခင္းအားမသင့္ေတာ္ပါ။ မ်က္စိနွင့္အဖိတ္အစဥ္္မ်ားထိေတြ့နုိင္သျဖင့္မ်က္မွန္အားအသုံးျပဳသင့္ပါသည္။

ဖိတ္စဥ္နည္းပါးမွုအတြက္ ရုိးရုိး ကာကြယ္နုိင္ေသာ အဝတ္အစားမ်ားမွာသင့္ေတာ္ပါသည္။ ၾကီးမားေသာဖိတ္စဥ္မွုအတြက္
ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ကရိယာမ်ားအားခံနုိင္ရည္ရွိေသာ ကုိယ္လုံးျပည့္ ဝတ္စုံအားဝတ္ဆင္ရန္ ေထာက္ခံခ်က္ေပးထားပါသည္။
ဖိတ္စင္မွုစီမံခန့္ခြဲျခင္း

ေျမေပၚဖိတ္စင္မွု: အနၱရာယ္မရွိေသာ္လည္း ယုိစိမ့္မွုအားစၪ္းစားပါ။ သင့္ေတာ္ေသာ္အရည္စုပ္ယူေသာပစၥည္းမ်ားသုံး ၍

ၿပန္လည္သိမ္းယူပါ။
ေရဖိတ္စင္မ:ွု

အနၱရာယ္မရွိေသာ္လည္း ယုိစိမ့္မွုအားစၪ္းစားပါ။

ပုိ့ေဆာင္မွုမ်ားအားသတိေပးရပါမည္။

ဖိတ္စဥ္မွုမ်ားကို မပ်ံေအာင္ခပ္အုပ္အုပ္လွည္းက်င္းပါ။

သင့္ေတာ္ေသာ စုပ္ယူပစၥည္းမ်ားအသုံးျပဳ၍

ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အမည္:

MOBILECT 44

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာ ရက္စြဲ: 02 ဒဇ္ာ2020
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မ်က္နွာျပင္မ်ားမွအညစ္အေၾကးမ်ားဖယ္ရွားပါ။ ပ်ံ့နွံ့မွုမ်ား အသုံးမျပဳခင္ က်ြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ထံမွ အၾကံေပးခ်က္ရယူပါ။
ေရလွ်ံမွဳႏွင့္ ေျမလွ်ံမႈျဖစ္လွ်င္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားမွာ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ဖိတ္စင္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ အေျခခံသည္။
သို႔ေသာ္ ပထ၀ီေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အေျခအေန၊ ေလ၊ အပူခ်ိန္၊ (အကယ္၍ ေရျဖစ္ခဲ့လွ်င္) လွဳိင္းထန္မႈႏွင့္ ေရစီးေၾကာင္း
ဦးတည္ရာ၊ အျမန္ႏႈန္း စသည္တို႔ အေပၚမူတည္၍ သင့္ေလ်ာ္သလို စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဒီကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍
ေဒသခံကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္သင့္သည္။ မွတ္ခ်က္။
သိုမဟုတ္ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရႏိုင္သည္။

ေဒသႏၱရ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား ထုတ္ျပန္ထားေကာင္းထားမည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းရန္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းမ်ား
မ်ားၿပားေသာဖိတ္စဥ္ၿခင္း

ၿကိုတင္တည္ေဆာက္ပါ။

ဖိတ္စဥ္ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္အသံုးၿပုနိုင္ရန္ႏွင္႔ စြန့္ပစ္ နိုင္ရန္ ေရတားမ်ားကို

ထို့ေၾကာင့္ ေရစီးေျကာင္း၊ ေရဆိုးေျမာင္း၊ ေျမတိုက္ခန္းနွင့္ က်ဉ္းက်ုပ္ေသာ ေနရာမ်ားသို့

ဓာတ္ပစၥည္းမ်ား မဝင္ေစရန္ ကာကြယ္ပါ။

အခန္း 7

ကိုင္တြယ္ျခင္းႏွင့္ သိုေလွာင္ျခင္း

ကိုင္တြယ္ျခင္း

အေရၿပား တိုက္ရိုက္မထိမိေစရ ေခ်ာ္လဲမႈ မျဖစ္ေစရန္ ဖိတ္စင္ျခင္းႏွင့္ ယိုစိမ့္ျခင္း မျဖစ္ေအာင္ကာကြယ္ပါ။

ျဒပ္ပစၥည္းမႈန္မ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ကို သိုေလွာင္ထားတတ္သည္ျဖစ္၍ လွ်ပ္စစ္မီးပြားျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ပစၥည္းကို
အတံုးအခဲလိုက္ ကိုင္တြယ္ေသာအခါ လွ်ပ္စစ္မီးပြားမ်ားျဖစ္ေပၚ၍ မီးေလာင္လြယ္ေသာ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကို
ေလာက္ကၽြမ္းေစႏိုင္သည္။(ဥပမာ ဓါတ္အားသံုး ဆီၿဖည္႔ေနစဥ္) ေကာင္းမြန္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္
ေျမစိုက္ၾကိဳးတပ္ဆင္မႈကို အသံုးျပဳပါ။

သို႔ရာတြင္ ဂေဟဆက္ျခင္းႏွင့္ ေျမစိုက္ၾကိဳးတပ္ဆင္ျခင္းသည္ လွ်ပ္စစ္

သိုေလွာင္လာမႈ အႏၱရာယ္ကို ဖယ္ရွားႏိုင္ခ်င္မွ ဖယ္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေဒသႏၱရ အသံုးျပဳမႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈကို
ယူပါ။

ထပ္မံရည္ညႊန္းေသာ အကိုးအကားမ်ားမွာ ၂၀၀၃ အေမရိကန္ ေရနံ အင္စတီက်ဳ၊ အမ်ိဳးသား မီးေဘးကာကြယ္ေရး

ေအဂ်င္စီ ၇၇၊ CENELEC CLC/TR 50404(လွ်ပ္တည္။ ။ စီးကူးမႈမရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္မႈမွ ကာကြယ္ရန္
စီးမ်ည္းစီးကမ္း တို႔ျဖစ္သည္။
တည္ျငိမ္စြာစုပုံျခင္း:

ဤပစၥည္းသည္ လွ်ပ္သိုျဖစ္သည္။

သိုေလွာင္နည္း

ျဒပ္ပစၥည္းမ်ားသိုေလွာင္ရာတြင္ သံုးသည့္ ေလွာင္ကန္အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ ၍ ခံနိုင္ဝန္ပိလာနိုင္သည္။

အဖံုးပိတ္မထားေသာ သို႔မဟုတ္ ေလဘယ္တပ္မထားေသာ ဘူးႏွင့္ မထားပါႏွင့္။
အခန္း 8

ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ထိေတြ႕မႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ား၊ ခႏၶာကိုယ္ကို ကာကြယ္ျခင္း

ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အမည္:

MOBILECT 44
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ကန့္သတ္ထားေသာထိေတြ့မွ ုအတုိင္းအတာပမာဏ
အရာဝတၳဳအမည္

ပံုသ႑ာန္

၂၊၆- ဒုိင္- တပ္- ဗ်ဴတုိင္လ္း- ပီ-ခရီေစာလ္

ကန့္သတ္ခ်က္၊ စံ

မွတ္ခ်က္

2 mg/m3
စက္႐ံုႏွင့္ပတ္

အပိုင္းအစ

က်န္းမာေရးဆို

အ

သက္ေသာ

ႏွင္႔

င္ရာ

အေငြ႔

အေမရိကန္
ညီလာခံ
5 mg/m3

နစ္ဖာသမ္နစ္ေပါင္းခံရည္(စက္သုံးဆီ)

2020

ရႈသြင္းနိုင္ တီဒဗ်ဴေ

စက္႐ံုႏွင့္ပတ္

အပိုင္း

က်န္းမာေရးဆို

ေသာ

နွစ္
2020

ရႈသြင္းနိုင္ တီဒဗ်ဴေ
ေသာ

ေရျဖင့္ဓါတ္ျပဳထားေသာ

အရင္းအျမစ္

အ

သက္ေသာ
င္ရာ

အေမရိကန္
ညီလာခံ
ေရျဖင့္ဓါတ္ျပဳထားေသာေပါ့ပါးေသာ

5 mg/m3

ပါရာဖင္နစ္္ေပါင္းခံရည္၊ (စက္သုံးဆီ)

2020

ရႈသြင္းနိုင္ တီဒဗ်ဴေ

စက္႐ံုႏွင့္ပတ္

အပိုင္း

က်န္းမာေရးဆို

ေသာ

အ

သက္ေသာ
င္ရာ

အေမရိကန္
ညီလာခံ

ကန့္သတ္ထားေသာထိေတြ့မွ ကုိင္တြယ္နုိင္ေသာ ပစၥည္းစံအတုိင္းအတာပမာဏ
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားလုပ္ေဆာင္ပါ

ေရမွုန္မ်ား ၊ ေအရိုေစာ မ်ား ၿဖစ္ေပၚလာလွ်င္

5 mg/m³ -ACGIHTLV (ရႈသြင္းနိုင္ေသာ အစိတ္အပိုင္း).

မွတ္ခ်က္။ ေဖာ္ၿပပါကန့္သတ္ခ်က္ စံမ်ား မွာ ညြန္ၾကားခ်က္သက္သက္ၿဖစ္သည္။ အသုံးခ်နုိင္ေသာစည္းမ်ၪ္းမ်ားလုိက္နာရန္။
အင္ဂ်င္နီယာပိုင္းဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား
ကာကြယ္ရန္ အဆင့္အတန္းနွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ပုံစံမ်ားအား ထိေတြ့မွုအေျခအေနမ်ားေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလဲနုိင္ပါသည္။
တုိင္းတာမွုမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ရန္ စၪ္းစားရန္အခ်က္မ်ား

လုံေလာက္ေသာ ေလဝင္ေလထြက္အားအသုံးျပဳလွ်င္ သာမန္အေျခအေနအတြက္ အထူး လုိအပ္မွုမ်ား မလုိ အပ္ပါ။

ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အမည္:

MOBILECT 44
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ပုဂၢဳိလ္ဆုိင္ရာ ကာကြယ္မွု
တစ္ကိုယ္ေရ အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ားေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳျခင္းသည္ ၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္ေသာ အေျခအေန (အသံုးျပဳမႈ၊

ကိုင္တြယ္မႈ၊ ျပင္းအား ႏွင့္ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းမြန္မႈ) အေပၚအေျခတည္၍ ကြဲျပားႏိုင္သည္။ ဤျဒပ္ပစၥည္းကို

ကိုင္တြယ္ရာတြင္ အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ားေရြးခ်ယ္ရန္ သတင္းအခ်ကအလက္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
အသက္ရွဴျခင္းအတြက္ ကာကြယ္ျခင္း:

ေလထုမွျပန့္နွံ့ေသာပုိးမြွားမ်ားမွထိန္းခ်ဴပ္ရန္ ၿပင္ဆင္မွူမွာ ၿဖစ္သင္႔ေသာ

ကာကြယ္မွူ အေၿခအေန တြင္မရွိလွ်င္ သတ္မွတ္ထားေသာ အသက္ရွုကရိယာမွာသင့္ေတာ္ပါသည္။

အသက္ရွုကရိယာအသုံးျပဳ၍ ထိန္းသိမ္းမွုမွာ စည္းမ်ဥ္းနွင့္အညီ အသုံးခ်နုိင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ ဓာတုပစၥည္းအတြက္
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အသက္ရွုကရိယာအမ်ိုဳးအစားမ်ားမွာ

လုံေလာက္ေသာ ေလဝင္ေလထြက္အားအသုံးျပဳလွ်င္ သာမန္အေျခအေနအတြက္ အထူး လုိအပ္မွုမ်ား မလုိ အပ္ပါ။

အမွဳန္အမႊား

ျမင့္မားေသာ ေလထုမွျပန့္နွံ့ေသာပုိးမြွားမ်ား အတြက္ ေလဖိအားေပး ၊ ေလေထာက္ပံ့ကရိယာသံုးပါ။

ေအာက္ဆီဂ်င္မလုံေလာက္လွ်င္ ၊သန့္စင္ေသာ ေလမ်ားမရရွိလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေလသန္႔စင္နုန္းထက္ ေက်ာ္လြန္လွ်င္
လႊတ္ထုတ္ပုလင္းပါ ေလေထာက္ပံ့ကရိယာအသုံးျပဳနုိင္ပါသည္။
လက္ကို ကာကြယ္ျခင္း:

မည္သည့္အထူးသတ္သတ္မွတ္မွတ္ျပဳလုပ္ထားေသာလက္အိတ္ကုိမဆုိ

လက္အိတ္ထုတ္ကုပၼဏီမွ အခ်က္အလက္မ်ား ၊စာမ်ားအေပၚအေျခခံပါသည္။ လက္အိတ္ ဧ။္ေလ်ာ္ညီမွူ
နွင့္ထိုးေဖာက္ေက်ာ္ျဖတ္ေသာအခ်ိန္ မွာ သတ္မွတ္ေသာ အေျခအေနေပၚအေျခခံ၍ ကြဲျပားပါသည္။

အထူးေရြးခ်ယ္ထားေသာလက္အိတ္နွင့္ထိုးေဖာက္ေက်ာ္ျဖတ္ေသာအခ်ိန္ အတြက္လက္အိတ္ထုတ္ကုပၼဏီသုိ့ဆက္သြယ္ပါ။

ပ်က္စီးေနေသာလက္အိတ္မ်ား၊အစားထုိးဝတ္ဆင္ျခင္မ်ားကုိစစ္ေဆးပါ။ အသုံးျပဳမည့္ကရိယာမ်ားအတြက္လက္အိတ္ပုံစံမ်ားစၪ္း
စားပါ။

ၾကာရွည္စြာအသုံးျပဳျခင္း၊ထပ္ခါအသုံးျပဳျခင္းမ်ားအတြက္

ဓါတုဓါတ္ၿပုၿခင္းကာကြယ္နိုင္ေသာလက္အိတ္အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။ လက္ဖ်ံမ်ားနွင့္ထိေတြ့လွ်င္
သံလက္စြပ္အိတ္စတုိင္ လက္အိတ္မ်ားဝတ္ဆင္ပါ။ နိုက္ထရိုင္း (Nitrile),ဗစ္တြန္
မ်က္လံုးကာကြယ္မွု:

မ်က္မွန္တပ္ပါ။

အကယ္၍ ထိေတြ႕ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိပါက ေဘးအကာပါေသာ အႏၱရာယ္ကာကြယ္ႏိုင္သည့္

အေရၿပား နွင္႔ခနၶာကုိယ္ ကာကြယ္ျခင္း:

ထုတ္လုပ္သူမ်ားအခ်က္အလက္မ်ား၊ စာေပမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍

သတ္မွတ္ထားေသာ အဝတ္မ်ား ဝတ္ဆင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ျဒပ္ပစၥည္းအတြက္အဝတ္ပုံစံမ်ားး
ဝတ္ဆင္ရန္စၪ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အမည္:

MOBILECT 44
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ၾကာရွည္စြာအသုံးျပဳျခင္း၊ထပ္ခါထိေတြ့ျခင္းမ်ားအတြက္ဓာတုပစၥည္းမ်ား နွင့္ အဆီခုခံအဝတ္မ်ားဝတ္ဆင္ပါ။

တိက်စြာသန့္စင္မွုတုိင္းတာျခင္း:

ေကာင္းမြန္ေသာ တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈကို အျမဲမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းပါ။

ဥပမာ ပစၥည္းမ်ားကိုင္တြယ္ျပီးလွ်င္၊ အစားအေစာ မစားေသာက္မီ ႏွင့္ ေဆးလိပ္မေသာက္မီ လက္ေဆးျခင္း။

ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစေသာအရာမ်ားအား ဖယ္ရွားရန္ အလုပ္၀တ္အ၀တ္အစားမ်ားႏွင့္ အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ားကို ပံုမွန္ေလွ်ာ္ပါ။
ဖိတ္စင္ခံထားရေသာ အ၀တ္မ်ားႏွင့္ ဖိနပ္မ်ားကို ေဆးေၾကာသန္႔စင္၍မရလွ်င္ စြန္႔ပစ္ပါ။ ေကာင္းမြန္ေသာ
အိမ္သန္႔ရွင္းေရးကို လုပ္ေဆာင္ပါ။
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာထိန္းခ်ဴပ္မွဳ မ်ား

ပတ္ဝန္းက်င္ေလထု ေရ ႏွင္႔ ေၿမၾကီး သို႔ စြန္႔ပစ္ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာပါ။

ေျမၾကီး သင္႔ေလွ်ာ္ေသာ ထိမ္းသိမ္း ကာကြယ္ ကန္႔သတ္ၿခင္းမ်ား ကို လိုက္နာ ၿခင္းၿဖင္႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို
ကာကြယ္ပါ။

ထုတ္လႊတ္ျခင္း
အခန္း 9

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဂုဏ္သတၲိမ်ား

မွတ္ခ်က္။

ရူပေဗဒႏွင့္ ဓာတုေဗဒဆိုင္ရာ အဂၤါရပ္မ်ားကို ေဘးကင္းမႈ က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ

ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ားအတြက္သာ ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကုန္ပစၥည္း၏ ဂုဏ္သတၱိမ်ားကို အျပည့္အ၀ကိုယ္စားမျပဳေပ။
ထပ္မံသိလိုသည္မ်ားရွိလွ်င္ ကုန္ပစၥည္းျဖန္႔ခ်ီသူႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။
ေယဘုယ် အသိေပး အခ်က္အလက္မ်ား
႐ုပ္အေျခအေန:
အေရာင္:
အနံ႔:

အရည္

အေရာင္ မရွိရာမွ အဝါေဖ်ာ႔ေဖ်ာ႔ သို႔
လကၡဏာ

အနံ႔အရည္အေသြး သတ္မွတ္ေသာအဆင့္:

တုိင္းတာမရေသာ

အေရးၾကီးေသာ က်န္းမာေရး၊ေဘးကင္းမွုနွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္
ႏိႈင္းရသိပ္သည္းျခင္း (အေျခအေန 15 ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးရပ္စ္):
မီးေလာင္လြယ္ျခင္း (အခဲ၊ အေငြ႕):
မီးေတာက္အမွတ္ [နည္းလမ္း]:

0.859

မရနိုင္ပါ
>135ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးရပ္စ္

(275ဒီဂရီ ဖာရင္ဟုိက္) [ASTM D-93]

မီးေလာင္နုိင္ေသာပမာဏ (ေလထုတြင္ ခန့္မွန္း ထုထည္ ရာခုိင္ နွ ူန္း):

မီးေလာင္နိုင္ေသာပစည္းမ်ား ဝန္းက်င္တြင္

ရွိမည္႔ေလထဲတြင္ မီးေတာက္ေစေသာဓါတ္ေငြ႔အနည္းဆံုးပါဝင္နိင္မွူသတ္မွတ္ခ်က္။: 0.9

ယူအီးအယ္လ္: 7.0

ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အမည္:
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အလိုအေလ်ာက္ မီးေလာင္ႏိုင္ေသာ အပူခ်ိန္:
ဆူမွတ္ / အကြာအေဝး:

>270ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးရပ္စ္ (518ဒီဂရီ ဖာရင္ဟုိက္)

> 316ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးရပ္စ္ (600ဒီဂရီ ဖာရင္ဟုိက္) [ခန့္မွန္းထားေသာ]

ၿပိဳကြဲႏိုင္ေသာ အပူခ်ိန္: >280ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးရပ္စ္
အေငြ႕သိပ္သည္းဆ (ေလ=၁):
အေငြ႕ဖိအား:

(536ဒီဂရီ ဖာရင္ဟုိက္)

တုိင္းတာမရေသာ

[အပူခ်ိန္ ၂၀ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္တြင္ သတ္မွတ္ထားၿခင္မရွိပါ] | 0.16 ကီလုိပါစကယ္ (1.2 မီလီမီတာ

အိတ္ခ်္ဂ်ီ) အေျခအေန 100ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးရပ္စ္

အေငြ႕ပ်ံႏႉန္း (အင္န္ ဗ်ဴတုိင္း အက္စီတိတ္= ၁):

[ခန့္မွန္းထားေသာ]

တုိင္းတာမရေသာ

pH စံ (အက္ဆစ္ (သို႔) ေဗ့စ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပမွတ္):

မရနိုင္ပါ

ေလာ႔ဂ္ တန္ဖိုး မွ်ေၿခ ေပ်ာ္ဝင္ကိန္း (ေနာ္မယ္ေအာက္တေနာ/ေရ):
(ေရတြင္) ေပ်ာ္ဝင္သတၲိ:
ေစးပ်စ္ကိန္း:

> 3.5 [ခန့္မွန္းထားေသာ]

လ်စ္လ်ဴရႈႏိုင္ေသာပမာဏ

11.6 စီအက္စ္တီ

(11.6 တစ္စကၠန့္ တြင္ မီလီမီတာ စကြဲယား) ၄၀ ဒီဂရီ စင္ဒီဂရိတ္ ၌

ဓာတ္တိုးဂုဏ္သတၲိ: ၂။ အႏၱရာယ္အမ်ိဳးအစားမ်ား ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း.
အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
အခဲ အမွတ္:

အခဲေပ်ာ္မွတ္:

တုိင္းတာမရေသာ
မရနိုင္ပါ

သြန္က်ခဲ့ေသာအမွတ္:

-42ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးရပ္စ္

(-44ဒီဂရီ ဖာရင္ဟုိက္) [ISO 3016]

ဒီအမ္ အက္စ္အုိ စိမ္ထုတ္ထားေသာ(သတၳဳ အဆီ)၊ အုိင္ပီ -၃၄၆:
အခန္း 10
တည္ၿမဲျခင္း:

< 3 အေလးခ်ိန္ရာခုိင္နွ ုန္း

တည္ၿမဲျခင္းႏွင့္ ဓာတ္ျပဳစြမ္းရည္
သာမန္အေျခအေနတြင္ ၎အရာဝတၳဳသည္ တည္ၿမဲသည္။

ေရွာင္ရွားရမည့္ အေျခအေနမ်ား: လြန္စြာ ပူျခင္း၊ ျမင့္ေသာ မီးေလာင္လြယ္ေသာစြမ္းအင္
ေရွာင္ရွားရန္ ပစၥည္းမ်ား:

ျပင္းအားျပင္းဓါတ္တုိးပစၥည္းမ်ား

အႏၱရာယ္ရွိေသာ ၿပိဳကြဲျခင္းမွ ထြက္လာေသာ ပစၥည္းမ်ား:
အႏၱရာယ္ရွိေသာ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္မႈ:
အခန္း 11

ေလထုအပူခ်ိန္တြင္ အရာဝတၳဳမ်ားမျပိဳကြဲပါ။

အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ပိုလီမာဖြဲ႔စည္းမွဴမၿဖစ္နိုင္ပါ။
အဆိပ္သင္႔ နိုင္ ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား

[ISO 3104]

ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အမည္:
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အဆိပ္ျဖစ္မွုဆုိင္ရာသက္ေရာက္မွုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
အနၱရာယ္အဆင့္အတန္း

နိဂုံး၊

႐ွဴ႐ိႈက္မိလွ်င္
ျပင္းထန္ေသာ အဆိပ္ဓာတ္: (ၾကြက္)

4 နာရီ

LC50 > 5000 တစ္ ၾကူ႔ပစ္မီတာတြင္
ပါဝင္ေသာ မီလီဂရမ္ (ေအရုိေစာ)
ယားယံျခင္း:

ပစၥည္းမ်ားအတြက္ဓါတ္ျပဳအဆုံးမွတ္မရွိ

အနည္းဆုံးအဆိပ္ျဖစ္မွု ဖြဲ့စည္းပုံတူညီေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္စမ္းသပ္

ကိန္းဂဏန္း အေျခခံ ညီမွ်ေသာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ OECD
လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ တူညီေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ား။

၄၀၃

အပူခ်ိန္ျမင့္နွင့္စက္ကရိယာမ်ားသက္ေရာက္မွုေၾကာင့္ အေငြ့မ်ား ဖုန္မွုန့္မ်ား
အခုိးအေငြ့မ်ား သည္ မ်က္ေစ့၊နွာေခါင္း၊လည္ေခ်ာင္းနွင့္ အဆုတ္တုိ့တြင္
ယားယံမွုမ်ားရွိနုိင္ပါသည္။

ပါးစပ္ထဲဝင္လွ်င္
ျပင္းထန္ေသာ အဆိပ္ဓာတ္ (ၾကြက္): LD50 >
5000 mg/kg

အနည္းဆုံးအဆိပ္ျဖစ္မွု ဖြဲ့စည္းပုံတူညီေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္စမ္းသပ္

ကိန္းဂဏန္း အေျခခံ ညီမွ်ေသာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ OECD
လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ တူညီေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ား။

၄၀၁

အေရျပားကိုထိမိလ်င္
ျပင္းထန္ေသာ အဆိပ္ဓာတ္ (ယုန္): LD50 > 5000
mg/kg

အနည္းဆုံးအဆိပ္ျဖစ္မွု ဖြဲ့စည္းပုံတူညီေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္စမ္းသပ္

ကိန္းဂဏန္း အေျခခံ ညီမွ်ေသာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ OECD
လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ တူညီေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ား။

အေရၿပား စားသြားျခင္း/ယားယံျခင္း (ယုန္):
အခ်က္အလက္ရႏိုင္

၄၀၂

အေရျပားမ်ားေျခာက္ေသြ့ျပီး မသက္မသာရွိျပီး

အေရျပားေရာဂါရနုိင္ပါသည္။ ဖြဲ့စည္းပုံတူညီေသာ

ပစၥည္းမ်ားအတြက္စမ္းသပ္ ကိန္းဂဏန္း အေျခခံ ညီမွ်ေသာ

စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ OECD လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ တူညီေသာ
စစ္ေဆးမႈမ်ား။

၄၀၄

မ်က္လံုး
မ်က္စိျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္နိင္မွူ/ယားယံျခင္း (ယုန္):
အခ်က္အလက္ရႏိုင္

အနည္းငယ္ ခဏတာ မ်က္စိ ျဖစ္မွု္။ ဖြဲ့စည္းပုံတူညီေသာ

ပစၥည္းမ်ားအတြက္စမ္းသပ္ ကိန္းဂဏန္း အေျခခံ ညီမွ်ေသာ

စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ OECD လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ တူညီေသာ
စစ္ေဆးမႈမ်ား။

၄၀၅

အေရျပားနွင့္ဓာတ္မတည့္ျဖစ္ျခင္း
အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္း ထိခိုက္နိုင္မွူ:

အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္း ထိခိုက္နိုင္မွူမရွိဟု ယူဆရသည္။

အေရျပားတြင္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ:

အေရျပားမွ ခံစားလြယ္ေသာ ပစၥည္းမဟုတ္ဟု ယူဆရသည္။

အရာဝတၳဳမ်ားအတြက္အဆုံးမွတ္ မရွိပါ။
အခ်က္အလက္မရွိပါ။

ဖြဲ့စည္းပုံတူညီေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္စမ္းသပ္ ကိန္းဂဏန္း အေျခခံ

ညီမွ်ေသာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ OECD လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္

ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အမည္:
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တူညီေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ား။

၄၀၆

ေလရွူသြင္းၿခင္း: အခ်က္အလက္မရွိပါ။

ေလလမ္းေၾကာင္းထဲဝင္ျခင္း ျဖစ္လ်ွင္ ေသ ေစနုိင္ပါသည္္။

မ်ိဳး႐ိုးဗီဇကလာပ္စည္းကို ေျပာင္းလဲေစျခင္း:

ပိုးမႊားမ်ား မ်ိဳးဗီဇေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာအရာမဟုတ္ဟု ယူဆရသည္။

အခ်က္အလက္မရွိပါ။

ဓာတ္ နွင့္ရုပ္သတၱိဂုဏ္ မ်ားေပၚအေျခခံပါသည္ါ။

ဖြဲ့စည္းပုံတူညီေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္စမ္းသပ္ ကိန္းဂဏန္း အေျခခံ

ညီမွ်ေသာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ OECD လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္
တူညီေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ား။
၄၇၄

ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ေစေသာ ဓာတ္ပစၥည္း
ပါဝင္ျခင္း: အခ်က္အလက္မရွိပါ။

၄၇၆

အခ်က္အလက္မရွိပါ။

၄၇၁ ၄၇၃

ပစၥည္းမ်ားအတြက္စမ္းသပ္ ကိန္းဂဏန္း အေျခခံ ညီမွ်ေသာ

စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ OECD လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ တူညီေသာ
၄၅၁ ၄၅၃

မ်ိဳးဆက္ပြားမႈဆိုင္ရာ အဆိပ္အေတာက္ မဟုတ္ဟု ယူဆရသည္။

ဖြဲ့စည္းပုံတူညီေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္စမ္းသပ္ ကိန္းဂဏန္း အေျခခံ

ညီမွ်ေသာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ OECD လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္
တူညီေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ား။
၄၂၁

နုိ့ရည္ ထြက္မွု: အရာဝတၳဳမ်ားအတြက္အဆုံးမွတ္

စမ္းသပ္ရန္ နည္းလမ္းမရွိပါ။

ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ေစျခင္းမရွိဟု ယူဆရသည္။ ဖြဲ့စည္းပုံတူညီေသာ

စစ္ေဆးမႈမ်ား။
မ်ိဳးပြားျခင္းကို အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစျခင္း:

ျဒပ္ပစၥည္း၏

စမ္းသပ္ရန္ နည္းလမ္းမရွိပါ။

၄၁၄

၄၁၅

ႏို႔စို႔အရြယ္ကေလးငယ္မ်ားကို ေဘးအနၱရာယ္မျဖစ္ေစႏိုင္ဟု ယူဆရသည္။

မရွိပါ။

တိက်စြာဓာတ္ပစၥည္းႏွင့္ အဂၤါအစိတ္

အပိုင္းတစ္ခုကို တစ္ႀကိမ္ထိမိရံုျဖင့္ ထိခိုက္မွူ
တစ္ၾကိမ္ထိေတြ့ျခင္း:

တစ္ၾကိမ္တခါထိေတြ႔ရံုမွ်ျဖင့္ ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားကို

အၾကိမ္မ်ားစြာ ထိေတြျခင္း:

ေရရွည္ သို႔မဟုတ္ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ထိေတြ႔ျခင္းျဖင့္

အရာဝတၳဳမ်ားအတြက္အဆုံးမွတ္ မရွိပါ။
အခ်က္အလက္မရွိပါ။

ထိခုိက္ေစႏိုင္ျခင္းမရွိဟု ယူဆရပါသည္။

ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားကို ထိခုိက္ေစႏိုင္ျခင္းမရွိဟု ယူဆရပါသည္။

ဖြဲ့စည္းပုံတူညီေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္စမ္းသပ္ ကိန္းဂဏန္း အေျခခံ

ညီမွ်ေသာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ OECD လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္
တူညီေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ား။
၄၁၁ ၄၁၂

အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ထုတ္ကုန္အတြက္သာ:

အနည္းငယ္ေစးပ်စ္ေသာ အရာဝတၱဳမ်ားနွင့္

၄၅၃

စမ္းသပ္ရန္ နည္းလမ္းမရွိပါ။

၄၀၈

၄၁၀

ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အမည္:

MOBILECT 44
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ၾကာရွည္စြာ၊ထပ္ခါအေရျပားကုိထိေတြ့ပါကအေရျပားယားယံျခင္း၊အေရျပားေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားနုိင္ပါသည္။
အစာမ်ိုဳခ်ရာတြင္ဓာတုပစၥည္းအရည္အနည္းငယ္္အဆုတ္အတြင္းဝင္ေရာက္မွုျဖင့္အဆုတ္ေရာဂါ
၊အဆုတ္ေရာင္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
ပါဝင္ေသာ:

အေျခခံဆီမ်ားကုိျပင္းထန္စြာသန့္စင္ျခင္း

တိရိစာၦန္မ်ားတြင္ကင္ဆာျဖစ္ပြားမွုမရွို နုိင္ဟုေလ့လာျခင္း

ကုိယ္စားျပဳအရာဝတၳဳမ်ားေအာင္ျမင္မွု အုိင္ပီ -၃၄၆၊မြမ္းမံထားေသာ ေအအမ္အီးအက္စ္ စမ္းသပ္ခ်က္ ႏွင့္၊ သုိ့မဟုတ္ အျခား အျမန္
စမ္းသပ္ခ်က္မ်ား အေရျပားနွင့္ ရွုမိျခင္းေလ့လာမွုတြင္ အနိပ့္ဆုံး သက္ေရာက္မွုေတြ့ရွိရ၊အဆုတ္တြင္းတုံ့ျပန္ေသာဆဲလ္မ်ားတြင္
ေဖာင္းပြမွုမရွိျခင္း၊အဆီမ်ားအနည္မက်ျခင္း၊အေသးဆုံးအဖုပဲေတြ့ရျခင္း တိရိစာၦန္မ်ားတြင္ထိခုိက္လြယ္မွုမရွိျခင္း
အိုင္ေအအာစီ အတိုင္း ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို အမ်ိဳးအစားခြဲျခင္း:

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပါဝင္မွုမ်ားအား စာရင္းတြင္ ညြွန္းဆုိထားပါသည္: မရွိပါ။
--ျပဌာန္းထားေသာစာရင္းဇယားမ်ား ရွာေဖြမွု-1 = IARC 1

2 = IARC 2A

အခန္း 12

3 = IARC 2B

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဂဟစနစ္ အေပၚ သက္ေရာက္မွူ

အခ်က္အလက္မ်ား

ဤ ပစၥည္း နွင္႔ ဤ ပစၥည္း တြင္ပါဝင္ ပစၥည္း မ်ား သို႔မဟုတ္ တူညီေသာ ပစည္းမ်ား အတြက္ ေဖာ္ၿပပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္
ေပါင္းကူးနည္းစနစ္ဧ။္ အသံုးခ်မွဴ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေၿခခံထားပါသည္။
ေဂဟစနစ္ကို အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစျခင္း

အရာဝတၳဳ -- ေရေနသတၱဝါမ်ားကို ထိခိုက္ေစမည္ဟု မယူဆပါ။

ေရြ႕လ်ားနိုင္မႈ

အရာဝတၳဳ -- ေပ်ာ္ဝင္မွုနည္းသျဖင့္ ေမ်ာပါသျဖင့္ ေရမွ ေျမသုိ့ ေရြ့လွ်ားမည္ဟုယူဆပါသည္။ အနည္အျဖစ္နွင့္

ေရဆုိးမ်ားမွ အစုိင္အခဲမ်ားအား ပုိင္းျခားထားရန္ ယူဆပါသည္။
အရာဝတၳဳ -- ေျမၾကီးမွတဆင့္ေရြ့လွ်ားမွုနဲပါးပါမည္။

မေပ်ာက္ပ်က္ႏိုင္ေသာ တည္ၿမဲမႈႏွင့္ ၿပိဳကြဲျခင္း
ဇီဝနည္းမ်ားျဖင့္ျဖိဳခြဲျခင္း:

အရာဝတၳဳ -- ဇီဝနည္းျဖင့္ ပင္ကုိအားျဖင့္ျဖဳိခြဲနုိင္မည္ဟုယူဆပါသည္။

ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အမည္:

MOBILECT 44
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သက္ရွိမ်ားတြင္ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ား စုပံုနိုင္ျခင္း ၿဖစ္နိုင္ေခ်

အရာဝတၳဳ -- ဇီဝနည္းျဖင့္ စုပ္ယူနုိင္မွ ုရွိၿခင္း၊ သုိ့ေသာ္ ဇီဝ ျဖစ္ပ်က္မွု သုိ့မဟုတ္ ရုပ္သတၱိမ်ား သည္ဇီဝျပင္းအား သုိ့မဟုတ္

ဇီဝ ဓာတ္ျဖစ္မွုမ်ား ကုိေလွ်ာ့ခ်နုိင္ပါသည္၊ွိ။
အခန္း 13

ဓာတုပစၥည္းကို စြန္႔ပစ္ရန္အတြက္ စဥ္းစားရမည္႔ခ်က္မ်ား

အရာဝတၳဳမ်ားစြန့္ပစ္ရန္ ညြန္ၾကားခ်က္ မွာ ေပးထားေသာ အရာေပၚမူတည္ပါသည္။ အရာဝတၳဳမ်ားစြန့္ပစ္ရန္မွာအခ်ိန္လုိက္၍ၪပေဒ
၊စည္းမ်ၪ္းမ်ားေပၚမူတည္ပါသည္။

ဓာတုပစၥည္းကို စြန္႔ပစ္ရန္အတြက္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား

ထုတ္ကုန္မ်ားမွာ အဖုံးပိတ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားေသာမီးဖုိ သုိ့မဟုတ္ အပူခ်ိန္ျမင့္ျဖင့္ မီးရွုိ့ျခင္းသင့္ေတာ္ပါသည္။မလုိလားေသာ

ေလာင္ကြ်မ္းမွုမ်ားမျဖစ္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

ထဲ႔ပိုးပစၥည္းခြံ သတိေပးခ်က္ ထဲ႔ပိုးပစၥည္းခြံ သတိေပးခ်က္ (ၿဖစ္နိုင္သမွ်) ပစၥည္းလြတ္ ထည့္စရာမ်ားတြင္

အၾကြင္းအက်န္မ်ားရွိနုိင္သျဖင့္ အနၱရာယ္ျဖစ္နုိင္ပါသည္။ သင့္ေတာ္ေသာ ျပဳလုပ္နည္းမ်ား မရွိဘဲ ထည့္စရာခြက္မ်ားကုိ ျပန္လည္
ထည့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရွင္းလင္းၿခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရပါ။

သင့္ေတာ္ေသာ အေျခအေနတြင္ စည္လြတ္မ်ားထဲမွ ေသခ်ာစြာသြန္ျခင္းမ်ား

ေဘးကင္းစြာသိမ္းဆည္းမွုမ်ား၊ စြန့့္ပစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သင့္ ပါသည္။

စည္လြတ္မ်ားကို ၿပန္လည္အသံုးၿပုနိုင္ရန္ အသံုးၿပဳရရန္

သို႔မဟုတ္ စြန္႔ပစ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ က်ြမ္းက်င္သူ သို႔မဟုတ္ လိုင္စင္ရ ကန္ထရိုက္ ႏွင္႔ အစုိးရ ၏စည္းမ်ၪ္းမ်ားနွင့္အညီ
ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ ထုိ ကြန္တိမ္နာမ်ားအား ဖိအားသုံးျခင္း၊ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ အပူေပးျခင္း၊မီးေတာက္ျဖင့္ မွုတ္ျခင္း

လွ်ပ္စစ္ျဖင့္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း မီးရွုိ့ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရပါ။ ထုိအရာမ်ားသည္ အနာတရ ျဖစ္ေစျခင္း ေသေစျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေစနိုင္ပါသည္။
အခန္း 14
ေျမၾကီး :

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ သိရွိလိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ား
ကုန္းလမ္းပုိ့ေဆာင္ေရးအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမရွိပါ

SEA (အႏၱရာယ္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ေဆာင္ရာတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕က
ျပဌာန္းထားေသာ အခ်က္မ်ား):

အုိင္အမ္ဒီဂ်ီ ကုတ္အရ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမရွိပါ

အဏၰဝါ ညစ္ညမ္းေစၿခင္း:

မရွိ

AIR (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအသင္း):

ေလေၾကာင္းဆုိင္ရာ ပုိ့ေဆာင္ေရးအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမရွိပါ

ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အမည္:

MOBILECT 44
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အခန္း 15

ျပဌာန္းထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

ဤ အရာဝတၳဳ သည္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားနွင့္ ၎နွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ေဘးအနၱရာယ္ရွိမွုမွ ကာကြယ္ျခင္းအရ အနၱရာယ္ရွိမွုအား စဥ္းစားပါသည္။
ျပဌာန္းထားေသာအဆင့္အတန္း နွင့္ အသုံးခ်နုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ားနွင့္ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
ေဖာ္ျပပါဓာတုပစၥည္းမ်ားပါဝင္မွုကင္းလြတ္ျခင္းစာရင္း အေမရိကန္နိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းၿခင္းမၿပုမီ
သဘာဝပတ္ဝတ္က်င္ကာကြယ္မွူအဖြဲ႔သို႔

ပို႔ေဆာင္ေရးလံုၿခံုေစမွဳ အဖြဲ႔အစည္းဧ။္ ေစာင္႔ၾကည္႔ စာရင္းဝင္ ကုန္ပစၥည္း ပါဝင္နိုင္သည္ဆိုသည္ကို
ေၾကညာရမည္။:

AIIC, DSL, ENCS, IECSC, ISHL, KECI, PICCS, TCSI, TSCA

အခန္း 16

အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

တုိင္းတာမရေသာ၊ အသုံးမျပဳနုိင္ေသာ

အခန္း၃ တြင္ ေဖာ္ၿပထားေသာ အိတ္ခ်္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ အဓိကၿဖစ္သည္ (အခ်က္အလက္ရယူရန္သာၿဖစ္သည္)
အိတ္ခ်္ ၃၀၄း မ်ိဳခ်မိ၊ရွုသြင္းမိလွ်င္ အႏၱရာယ္ရွိတတ္္သည္။ ရည္မွန္းခ်က္၊ စီေအတီ ၁

အိတ္ခ်္ ၄၀၀း ေရသတၱဝါမ်ားအား လြန္စြာအဆိပ္ျဖစ္ေစနုိင္ပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္အား ခ်က္ခ်င္း အဆိပ္ျဖစ္ေစနုိင္ပါသည္။ စီေအတီ(၁)
အိတ္ခ်္ ၄၁၀း ဤဓာတ္ပစၥည္းနွင့္ျကာရွည္စြာ ထိမိပါက ေရေနသတၱဝါမ်ားကို အဆိပ္ျဖစ္ေစသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္အား ကာလရွည္စြာ
အဆိပ္ျဖစ္ေစနုိင္ပါသည္။ စီေအတီ(၁)

ဤ သတိေပးခ်က္မ်ား တြင္ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ ၿပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္: ဖြဲ႔စည္းပံု၊ ပါဝင္ ပစၥည္း ဇယား
္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို ၿပင္ဆင္ထားသည္.

ဂ်ီအိတ္ခ်္အက္စ္ က်န္းမာေရး အမွတ္အသား ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို ၿပင္ဆင္ထားသည္.
အခန္း၀၁

ထုတ္ကုန္ေဖာ္ၿပခ်က္ ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို ၿပင္ဆင္ထားသည္.

အခန္း ၀၄၊ အေရၿပားအတြက္ ေရွးဦးသူနာၿပဳစုနည္း ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို ၿပင္ဆင္ထားသည္.

အခန္း ၀၈၊ လုပ္ငန္းခြင္ေတြထိေတြ႔မွဳ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ဇယား ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို ၿပင္ဆင္ထားသည္.
အခန္း ၀၉၊ ဆူပြတ္ မွတ္ ဆယ္စီရပ္(ဖာရင္ဟိုဒ္) ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို ၿပင္ဆင္ထားသည္.
အခန္း ၀၉၊ အေရာင္ ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို ၿပင္ဆင္ထားသည္.

အခန္း ၀၉: မီးေတာက္အမွတ္ စီတီဂရိတ္(ဖာရင္ဟိုက္) ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို ၿပင္ဆင္ထားသည္.
အခန္း ၀၉၊ ေရခဲမွတ္ စဲစီယပ္စ္ (ဖာရင္ဟိုတ္) ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို ၿပင္ဆင္ထားသည္.

အခန္း ၀၉၊ ေလာင္းထည္႔ မွတ္ ဆယ္စီရပ္(ဖာရင္ဟိုဒ္) ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို ၿပင္ဆင္ထားသည္.
အခန္း ၀၉၊ နွိင္းဆ သိပ္သည္းဆ ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို ၿပင္ဆင္ထားသည္.

ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အမည္:

MOBILECT 44
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အခန္း ၀၉၊ အေငြ႔ဖိအား ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို ထပ္ေပါင္းထားသည္.
အခန္း ၀၉: ပ်စ္ေဆးဆ ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို ၿပင္ဆင္ထားသည္.

အခန္း ၁၁ မ်ိဳးဗီဇေၿပာင္းလဲမွဳ ခံနိုင္စြမ္း ရွိမရွိစမ္းသပ္ပံု နည္းစနစ္အဆင္႔ဆင္႔ ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို ၿပင္ဆင္ထားသည္.
အခန္း ၁၁၊ အေရၿပား ယားယံၿခင္း သံုးသပ္ခ်က္ ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို ၿပင္ဆင္ထားသည္.

အခန္း ၁၂၊ ေဂဟဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား - ဇီဝစုပံုမွဳ ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို ၿပင္ဆင္ထားသည္.

အခန္း ၁၂၊ ေဂဟဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား - ဇီဝၿပိဳကြဲမွဳ ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို ၿပင္ဆင္ထားသည္.

အခန္း ၁၂၊ ေဂဟဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား - ေရႊ႔႔လ်ားနုိင္မွဳ ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို ထပ္ေပါင္းထားသည္.
အခန္း ၁၂၊ ေဂဟဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား - ေရႊ႔႔လ်ားနုိင္မွဳ ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို ၿပင္ဆင္ထားသည္.
အခန္း ၁၂၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အဆိပ္သင္႔ ေစမွဴ ဇယား

သတင္းအခ်က္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးထားသည္.

အခန္း ၁၅ အမ်ိဳးသား ဓါတုကုန္ပစၥည္းစါရင္း ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို ၿပင္ဆင္ထားသည္.

အခန္း ၁၆: အမ္အက္စ္အန္, ပစၥည္း အမွတ္အသား ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို ၿပင္ဆင္ထားသည္.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ေဖာ္ၿပပါ သတင္းအခ်က္အလက္နွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားမွာထုတ္ၿပန္ေသာေန႔အထိ အိတ္ဇြန္မုိဘုိင္း၏ အေကာင္းဆံုး

သိရွိထားမွုနွင္႔ယံုၾကည္လက္ခံက်င္႔သံုးမွူ တိက်ျပီး စိတ္ခ်အားထားေလာက္ေသာ အခ်က္မ်ားၿဖစ္သည္။ စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွာ
လက္ရွိ အိတ္ဇြန္မုိဘုိင္းမွထုတ္ၿပန္ၿခင္း ေသခ်ာေစရန္ အိတ္ဇြန္မုိဘုိင္းသုိ့ဆက္သြယ္ပါ။ ေဖာ္ၿပပါ သတင္းအခ်က္အလက္နွင့္
ေထာက္ခံခ်က္မ်ားမွာအသုံးျပဳသူမ်ား၏ ထည္႔သြင္း စၪ္းစားခ်က္မ်ားနွင့္စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္မ်ား မွ ထုတ္ၿပန္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ အသုံးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတုိင္း ေက်နပ္မရ
ွူ ွိဆိုသည္မွာ အသုံးျပဳသူ ၏ တာဝန္ သာၿဖစ္သည္။
ဝယ္သူက ဤ ပစၥည္းကုိ ျပန္လည္ထုပ္ပုိးလွ်င္ သင့္ေတာ္ေသာ က်န္းမာေရး ေဘးကင္းမွု အျခားလုိအပ္ေသာ

အကယ္၍္

သတင္းမ်ားပါဝင္ၿခင္းရွိမရွိဆိုသည္မွာ အသုံး ျပဳသူ၏ တာဝန္သာၿဖစ္သည္ါ။ အသံုးၿပုသူမ်ား အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ

သတိေပးခ်က္မ်ား ႏွင္႔ အနၱရာယ္ ကင္းစြာ ကုိင္တြယ္အသုံးျပဳနည္းမ်ား ပါရွိရမည္။ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကု ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ျခင္း အား
တင္းက်ပ္စြာတားဆီးထားပါသည္။

စာရြက္စာတမ္းမ်ား ၪပေဒအရ ၿပင္ဆင္ၿခင္းမွ လြဲ၍ တစ္စိတ္တပိုင္းေသာ္လည္းေကာင္း

အၿပည္႔အစံုေသာ္လည္းေကာင္း ျပန္လည္ ထုတ္လုပ္ျခင္း ျဖန့္ေဝျခင္း အားခြင့္ ခြင္႔မျပဳပါ အိတ္ဇြန္မုိဘုိင္းသည္

ေခၚေဝၚရလြယ္ကူေစရန္ျဖစ္ျပီး အိတ္ဇြန္မုိဘုိင္းဓာတုကုပၼဏီ၊ အိတဇ
္ ြန္မုိဘုိင္းေကာ္ပုိေရးရွင္း တစ္ခု သုိ့မဟုတ္တစ္ခုထက္ပုိ၍
တုိက္ရုိက္ေသာ္လည္းေကာင္းသြယ္ဝုိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဖြဲ့စည္းထားပါသည္။
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