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2 (my)

အခန်း 1
ဝန်ပင့်ယာ်ဆိုင်ရာ အေြခခံ ဗဟုသုတ
1
1.1

ဝန်ပင့်ယာ် အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် (p.1)
ဝန်ပင့်ယာ် အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်

ဝန်ပင့်ယာ်သည် ပါဝါသံုး၍ ကုန်ပစည်း ကိုင်တွယ်ပီး ပိုေဆာင်သည့် ယာ်ြဖစ်ပီး ၎င်းတွင် ကုန်ပစည်းတင်ရန် စက်တစ်ခု

(ဥပမာ- ဝန်တင်ခက်ရင်းခွ သိုမဟုတ် ပင့်တံုး) ှင့် စက်ကို အေပေအာက် ေရေပးသည့် ဝင်ိုးတိုင်တစ်ခု ပါဝင်သည်။

1.2

ဝန်ပင့်ယာ် အသံုးြပြခင်း

ဝန်ပင့်ယာ်များကို လုပ်အား ေခတာရန်ှင့် ကုန်ပစည်း ကိုင်တွယ်ြခင်းအြပင် သယ်ယူပိုေဆာင်ြခင်း အလုပ်တွင် ပိုမိုထိေရာက်ေစရန်

စက်မလုပ်ငန်းများ၌ ကျယ်ြပန်စွာ အသံုးြပသည်။ သိုေသာ် ဝန်ပင့်ယာ် အသံုးြပမ တိုးပွားလာြခင်းေကာင့် ဝန်ပင့်ယာ်ှင့်

သက်ဆိုင်ေသာ မေတာ်တဆထိခိုက်မှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမများကို ြမင့်တက်ေစခဲ့သည်။ သတိြပရန်တစ်ခုမှာ ဝန်ကို ပင့်တင်ချိန်တွင်

ဟန်ချက်တည်ေနရာ ြမင့်ေသာေကာင့် ဝန်ပင့်ယာ်များ လဲကျိုင်သည့် အရာယ်ရှိသည်။ ဤြပဿနာများကို ကာကွယ်ရန်

ယာ်ေမာင်းများသည် ဝန်ပင့်ယာ် လုပ်ေဆာင်ချက်များ၏ အေြခခံသေဘာတရားကို နားလည်ပီး ဝန်ပင့်ယာ်များကို ေကာင်းမွန်စွာ

ေမာင်းှင်တတ်ရန် လိုအပ်သည်။

ဝန်ပင့်ယာ်ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ အြဖစ်အများဆံုး မေတာ်တဆထိခိုက်မများမှာ●

ဝန်ပိုတင်ြခင်း သိုမဟုတ် ုတ်ချည်း ေကွြခင်းေကာင့် ေမှာက်ြခင်း

●

ဝန်ပင့်ယာ်၏ ဖွဲစည်းပံုအရ ြမင်ိုင်ေြခ ကန်သတ်ချက်ရှိေသာေကာင့် အရာဝတများ သိုမဟုတ် လူများှင့် တိုက်မိြခင်း

●

ေဘးမကင်းေသာ ဝန်တင်နည်းလမ်းများ၊ ေမာင်းှင်သည့် အေတွအြကံ မရှိြခင်း၊ လည်ပတ်မ မမှန်ကန်ြခင်းေကာင့် ပစည်းများ

ြပတ်ကျြခင်း

ဤမေတာ်တဆထိခိုက်မများကို ကာကွယ်ရန် စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး ဥပေဒ၊ ဝန်ပင့်ယာ်

ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပံုဆိုင်ရာ စံန်းများ၊ မိမိဆအေလျာက် ပံုမှန် စစ်ေဆးမ လမ်းန်ချက်များကဲ့သို သက်ဆိုင်ရာ

ဥပေဒများှင့် စည်းမျ်းဥပေဒများကို ထုတ်ြပန်ထားသည်။

3 (my)

2

ဝန်ပင့်ယာ် ကိုင်တွယ် အသံုးြပရန် အရည်အချင်း လိုအပ်ချက်များ (p.2)

ဝန်ပင့်ယာ် ေမာင်းှင်သူများ/အလုပ်သမားများသည် ေအာက်ပါ အရည်အချင်းများ ရှိရမည်။
ဇယား 1-1 ဝန်ပင့်ယာ် ကိုင်တွယ် အသံုးြပရန် အရည်အချင်း လိုအပ်ချက်များ
စွမ်းရည်ြဖည့်တင်းသင်တန်း

အထူး ေလ့ကျင့်ေရး

အများဆံုးဝန် 1 တန်ှင့်အထက်

○

-

အများဆံုးဝန် 1 တန်ေအာက်

○

○

အရည်အချင်း/အမျိးအစားခွဲြခားမ

လက်မှတ်ရများ

မှတ်ချက်များ

လက်မှတ်ရများ

ြပည်သူပိုင်လမ်းေပတွင် ဝန်ပင့်ယာ်များ

ေမာင်းှင်ြခင်းကို ဖယ်ထားြခင်း

ဝန်ပင့်ယာ် လည်ပတ်သည့် အလုပ် လုပ်ကိုင်သူများသည် သက်ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်များှင့် အရည်အချင်းများ

ရှိရမည်။ ဝန်ပင့်ယာ်ကို ြပည်သူပိုင်လမ်းေပတွင် ေမာင်းှင်လင် ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရးယာ် အက်ဥပေဒက ြပာန်းထားေသာ

ေဘးကင်းေရး အစိတ်အပိုင်းများကို ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ပီး ယာ်ေမာင်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ယာ်ေမာင်းလိုင်စင် ရှိရမည်။
(မှတ်ချက်)အများဆံုးဝန်ဆိုသည်မှာ ဝန်ပင့်ယာ်၏ တည်ေဆာက်ပံုှင့် ကုန်ကမ်းပစည်းေပ မူတည်ပီး သတ်မှတ်ထားေသာ

ဝန်၏အလယ်ဗဟိုအကွာအေဝးတွင် တင်ရန် အများဆံုး ခွင့်ြပိုင်သည့် ဝန် ြဖစ်သည်။

3

ဝန်ပင့်ယာ် အဂါရပ်များ (p.3)

ဝန်ပင့်ယာ်များသည် ကုန်ပစည်းကို ထိေရာက်စွာ ချက်ချင်း သယ်ယူပီး တင်ိုင်သည်။ ကုန်ပစည်း ကိုင်တွယ်ရာတွင်

ပိုမိုထိေရာက်ေစရန် မတူညီေသာ ဝန်အမျိးအစားများအတွက် ပင့်တံုးများှင့် ညပ်များကဲ့သို တွဲဖက်ပစည်းများ (ပံု 5-29၊ 5-30)

ကိုလည်း ပိုမိုေကာင်းမွန်ေအာင် လုပ်ထားသည်။

3.1
●

ဝန်ပင့်ယာ်ဆိုင်ရာ အေြခခံ အဂါရပ်များ
ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို (ကမ်းြပင် အပါအဝင်) ေြမြပင်မှ 2.5 မီတာမှ 6 မီတာထိ ြမင့်ိုင်၊ ှိမ့်ိုင်သည်။ အများဆံုးဝန် 1 တန်ှင့်

အထက်ရှိေသာ ဝန်ပင့်ယာ်များအတွက် စံသတ်မှတ်ထားေသာ အြမင့်ဆံုး မတင်ိုင်သည့် အြမင့်မှာ 3 မီတာ ြဖစ်သည်။
●

ေရှဘီးြဖင့် ေမာင်းှင်ပီး ေနာက်ဘီးြဖင့် ဦးတည်ချက်ထိန်းချပ်ြခင်းကို အများအားြဖင့် အသံုးြပသည်။

●

ယာ်ေရှပိုင်းက မသည့် ဝန်ကို တန်ြပန်ဟန်ချက်ညီေစရန်ှင့် တည်ငိမ်ေစရန် တန်ြပန်အေလးချိန်ကို ဝန်ပင့်ယာ်၏

ေနာက်ဘက်တွင် တွဲချိတ်ထားသည်။ ထိုေကာင့် ယာ်၏ အေလးချိန်သည် အတန်အသင့်ေလးသည်။
●

အြမင့်ဆံုးန်းမှာ ပျမ်းမအားြဖင့် 10 - 20 km/h (အေှးန်း) ြဖစ်သည်။

●

မတင်ေနစ် ကုန်ပစည်းြပတ်ကျပါက ယာ်ေမာင်းအေပ ဝန် တိုက်ိုက် ပိြခင်းမှ ကာကွယ်ရန် အမိုးကိုင်း တပ်ထားသည်။

●

ဟန်ချက်ြမင့်ေသာ ဝန်များ ယာ်ေမာင်းေပ ြပတ်ကျြခင်းမှ ကာကွယ်ရန် ထိုင်ခံုေနာက်မှီ တပ်ထားသည်။

●

ကျစ်လျစ်ေသာ ကိုယ်ထည် တည်ေဆာက်ပံုေကာင့် ေသးငယ်ေသာ ယာ်ချိးေကွိုင်သည့် အချင်းဝက်ြဖင့် လားရာ

ေြပာင်းိုင်သည်။
●

ဝန်တင်ခက်ရင်းခွ၏ မတင်ိုင်သည့် ကန်သတ်ချက်အထိ ကုန်ပစည်းကို ှစ်သက်ရာ အြမင့်တွင် တင်ိုင်သည် သိုမဟုတ်

ချိုင်သည်။
●

ကုန်ပစည်းကို တိုက်ိုက် ချိုင်ပီး ေသးငယ်ေသာ ပစည်းများ သိုမဟုတ် ပံုဆန်းေသာ ပစည်းများကို ဝန်ေအာက်ခံြပားများ

အသံုးြပ၍ ထိေရာက်စွာ သယ်ယူပိုေဆာင်ိုင်သည်။

4 (my)

3.2

ဘက်ထရီသံုး ဝန်ပင့်ယာ်ဆိုင်ရာ အဂါရပ်များ

မကာေသးမီက ဘက်ထရီသံုး ဝန်ပင့်ယာ်များ၏ အချိးသည် ြမင့်တက်လာသည်။ ဘက်ထရီသံုး ဝန်ပင့်ယာ်တွင်

ေအာက်ပါအဂါရပ်များ ရှိသည်●

ဘက်ထရီပါဝါသည် အရာယ်ရှိေသာ အိတ်ေဇာ ဓာတ်ေငွများကို မထုတ်သည့်အတွက် ဘက်ထရီသံုး ဝန်ပင့်ယာ်များကို

ေလဝင်ေလထွက် မေကာင်းေသာ ပိတ်ထားသည့် ကုန်ေလှာင်ံု သိုမဟုတ် သေဘာေပတွင်ပင် အတန်အသင့် ေဘးကင်းစွာ

အသံုးြပိုင်သည်။
●

ဘက်ထရီသံုး ဝန်ပင့်ယာ်များသည် အင်ဂျင်သံုး ဝန်ပင့်ယာ်များထက် အသံပိုငိမ်ေသာေကာင့် လူေနရပ်ကွက်များတွင်

သိုမဟုတ် ညဘက်တွင် စက်လည်ပတ်ရန် အထူးသင့်ေလျာ်သည်။ သိုေသာ် လပ်စစ်ေမာ်တာ၊ ဟိုက်ဒေရာလစ်ပန်၊

ပတ်ေရေလျာ့ဂီယာများှင့် အြခားအစိတ်အပိုင်းများသည် စက်လည်သံ ထွက်ေစသည်။
●

အရှိန်ြမင့်စက်ကို ဖိထားစ် ဦးတည်ချက်လားရာ၏ ဆန်ကျင်ဘက် အေနအထားသို ေရှ/ေနာက်သွား လီဗာကို နင်းေပးြခင်းြဖင့်
ေရှသို/ေနာက်သို ေမာင်းှင်ြခင်းကို အလွယ်တကူ ေြပာင်းိုင်ေသာေကာင့် ေမာင်းှင်သည့် လုပ်ေဆာင်ချက်သည်

ိုးရှင်းသည်။
●

ဘက်ထရီသံုး ဝန်ပင့်ယာ်များတွင် အင်ဂျင်သံုး ဝန်ပင့်ယာ်များထက် ထိန်းသိမ်းရန် ပစည်းများ ပိုနည်းပီး ြပြပင်ရန်

လိုအပ်သည့်အကိမ် ပိုနည်းေသာေကာင့် လည်ပတ်ရန် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာသည်။ သိုေသာ် ကနဦး ကုန်ကျစရိတ်သည်

အတန်အသင့် ြမင့်သည်။
●

ဘက်ထရီအား ကန်သတ်ချက်ရှိေသာေကာင့် အချိန်ကာြမင့်စွာ အလုပ်လုပ်လင် ဘက်ထရီအားသွင်းစက်ကိရိယာ၊ အရန်ထား
ဘက်ထရီများှင့် ဘက်ထရီ အစားထိုး စက်ကိရိယာများ လိုအပ်သည်။

5 (my)

4
4.1

ဝန်ပင့်ယာ် အမျိးအစားများ (p.4)
ပါဝါ အရင်းအြမစ် (p.6)

ဝန်ပင့်ယာ်များကို ပါဝါ အရင်းအြမစ်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အမျိးအစားခွဲြခားထားသည်-

အင်ဂျင်သံုး ဝန်ပင့်ယာ်များ (အတွင်းမီးေလာင်ေပါက်ကွဲြခင်း)
အင်ဂျင်သံုး ဝန်ပင့်ယာ်များကို ေလာင်စာအမျိးအစားအရ ေအာက်ပါအတိုင်း အမျိးအစားခွဲြခားထားသည်JIS သေကတ
(က) ဒီဇယ်အင်ဂျင်သံုး ဝန်ပင့်ယာ်များ

(FD)

(ခ)

ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်သံုး ဝန်ပင့်ယာ်များ

(FG)

(ဂ)

LPG (ဓာတ်ေငွရည်) အင်ဂျင်သံုး ဝန်ပင့်ယာ်များ

(FL)

(ဃ) CNG (ဖိသိပ်ထားေသာ သဘာဝဓာတ်ေငွ) အင်ဂျင်သံုး ဝန်ပင့်ယာ်များ

ဘက်ထရီသံုး ဝန်ပင့်ယာ်များ (အားသွင်းိုင်သည်) (FB)
ဘက်ထရီသံုး ဝန်ပင့်ယာ်တွင် စက်ေပ၌ ဘက်ထရီ ပါဝင်ပီး ၎င်းသည် ယာ်ကို ေမာင်းှင်သည့် လပ်စစ်ေမာ်တာအတွက်

ပါဝါေပးသည်။

ဖက်စပ် ဝန်ပင့်ယာ်များ
ေလာင်စာ သံုးစွဲမှင့် ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုက်ထုတ်လတ်မများကို ေလာ့ချရန် အင်ဂျင်များှင့် လပ်စစ်ေမာ်တာများ ပါဝင်ေသာ ဖက်စပ်

ဝန်ပင့်ယာ်များှင့် ဘက်ထရီများှင့် လပ်သိုပစည်းများ ပါဝင်သည့် လပ်သိုပစည်း ဖက်စပ် ဝန်ပင့်ယာ်များကို မကာေသးမီက

တီထွင်လိုက်သည်။

မှတ်ချက်- လပ်သိုပစည်းဆိုသည်မှာ လပ်စစ်စွမ်းအင်ကို သိုေလှာင်ေသာ စက်ြဖစ်ပီး အတွင်းခုခံမ နည်းေသာေကာင့် ပါဝါကို ထိေရာက်စွာ

စုေဆာင်း၊ အားသွင်းပီး သံုးိုင်သည်။

6 (my)

5

ေဝါဟာရ (p.10)

ေအာက်ပါတိုမှာ ထုတ်လုပ်သူ ကက်တေလာက်များ၊ သတ်မှတ်ချက်များ၊ လက်စွဲများှင့် အြခားစာရွက်စာတမ်းများတွင် မကာခဏ

ေတွရသည့် အသံုးဝင်ေသာ ေဝါဟာရ စာရင်းြဖစ်သည်။

5.1

အတိုင်းအတာ ေဝါဟာရများ (p.10)
ဇယား 1-2 အတိုင်းအတာ ေဝါဟာရများ
အဓိပာယ်

ေဝါဟာရ
1
2
3

အစိတ်အပိုင်းအားလံုးပါဝင်သည့် အလျား
ဝန်တင်ခက်ရင်းခွမှလွဲ၍ အစိတ်အပိုင်း
အားလံုးပါဝင်သည့် အလျား

စံြပထားေသာ ဝန်မတင်မီ အေြခအေနရှိ ဝန်ပင့်ယာ်၏ အစိတ်အပိုင်းအားလံုးပါဝင်သည့် အလျား
ဝန်တင်ခက်ရင်းခွှင့် တွဲဖက်ပစည်းများမှလွဲ၍ ဝန်ပင့်ယာ်၏ အစိတ်အပိုင်းအားလံုးပါဝင်သည့် အလျား

ခက်ရင်းခွ၏ မျက်ှာြပင်မှ

စံြပထားေသာ ဝန်မတင်မီ အေြခအေနရှိ ဝန်ပင့်ယာ်၏ ေနာက်ဘက်စွန်းမှ ခက်ရင်းခွ၏ ေထာင်လိုက် ေရှမျက်ှာြပင်အထိ

ယာ်ေနာက်ပိုင်းအထိအလျား

အကွာအေဝး

အစိတ်အပိုင်းအားလံုးပါဝင်သည့် အြမင့်

ထိပ်အထိ အြမင့်။ ယာ် သတ်မှတ်ချက်များအေပ မူတည်ပီး ဝင်ိုးတိုင် အြမင့် သိုမဟုတ် အမိုးကိုင်းအြမင့်သည်

စံြပထားေသာ ဝန်မတင်မီ အေြခအေနတွင် ဝင်ိုးတိုင် ေထာင်လိုက်ှင့် ခက်ရင်းခွ အနိမ့်ဆံုး အေြခအေနရှိ ဝန်ပင့်ယာ်၏
4

အစိတ်အပိုင်းအားလံုးပါဝင်သည့် အြမင့် ြဖစ်ိုင်သည်
5

ဝင်ိုးတိုင် အြမင့်

6

အမိုးကိုင်းအြမင့်

7
8
9

10

စံြပထားေသာ ဝန်မတင်မီ အေြခအေနတွင် ဝင်ိုးတိုင် ေထာင်လိုက်ှင့် ခက်ရင်းခွ အနိမ့်ဆံုး အေြခအေနရှိ ဝင်ိုးတိုင်၏
ထိပ်အထိ အြမင့်
စံြပထားေသာ ဝန်မတင်မီ အေြခအေနတွင် ေြမြပင်မှ အမိုးကိုင်းထိပ်ထိ အြမင့်

ေြမြပင်ှင့် ေအာက်ပိုင်း လွတ်ကင်းမ

စံြပထားေသာ ဝန်မတင်မီ အေြခအေနတွင် ေမာင်းှင်ေနစ် ဘီးပတ်လည် ဧရိယာ မပါဝင်ဘဲ ေြမြပင်မှ အကွာအေဝး

အကွာအေဝး

အနည်းဆံုး အေြခအေနရှိ အြမင့်

ဝင်ိုးတိုင် တိမ်းေစာင်းိုင်မေထာင့်
အများဆံုး မတင်ိုင်သည့်အြမင့်
ခက်ရင်းခွ အြမင့်ဆံုး ေြမာက်တင်ိုင်သည့်
အြမင့်

စံြပထားေသာ ဝန်မတင်မီ အေြခအေနတွင် ဝင်ိုးတိုင်၏ ေထာင်လိုက်အေနအထားမှ ေရှသို/ေနာက်သို အများဆံုး
တိမ်းေစာင်းိုင်ေသာေထာင့်
စံြပထားေသာ ဝန်တင်ထားသည့် အေြခအေနတွင် ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို အြမင့်ဆံုး အေနအထားသို မတင်သည့်အခါ
ေြမြပင်မှ ခက်ရင်းခွ၏ အလျားလိုက် အစိတ်အပိုင်း အေပဘက် မျက်ှာြပင်အထိ အြမင့်
ဝင်ိုးတိုင် ေထာင်လိုက်ြဖင့် စံြပထားေသာ ဝန်မတင်မီ အေြခအေနတွင် ဝင်ိုးတိုင် အြမင့်ကို မေြပာင်းလဲဘဲ
ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို အနိမ့်ဆံုး အေနအထားမှ အြမင့်ဆံုး အေနအထားသို မတင်သည့်အခါ ေြမြပင်မှ ခက်ရင်းခွ၏
အလျားလိုက် အစိတ်အပိုင်း အေပဘက် မျက်ှာြပင်အထိ အြမင့်

11

ခက်ရင်းခွ အလျား

ခက်ရင်းခွ၏ ေထာင်လိုက်အစိတ်အပိုင်း၏ ေရှမျက်ှာြပင်မှ ခက်ရင်းခွ ထိပ်ဖျားအထိ အလျား (ဇယား 1-4 တွင် ကည့်ရန်)

12

ခက်ရင်းခွ အထူ

ပံုမှန်အားြဖင့် အများဆံုးသယ်ေဆာင်ိုင်သည့် ဝန်အား အမျိးအစားအရ သတ်မှတ်ထားေသာ ခက်ရင်းခွ အထူ

13
14
15
16
17
18
19
20

21

ဝန်တင်အစိတ်အပိုင်း

ခက်ရင်းခွ အလျားလိုက်အေနအထားတွင် ခက်ရင်းခွ သိုမဟုတ် ဝင်ိုးတိုင်ကို ေရှေနာက် သိုမဟုတ် ေဘးတိုက်

ဆန်ထုတ်ိုင်သည့်အလျား

ေရိုင်သည့် အများဆံုး အကွာအေဝး

ေရှဘီးအလယ်ဗဟိုှင့် ကားကိုယ်ထည်
ထိပ်ကားအကွာအေဝး
ေနာက်ဘီးအလယ်ဗဟိုှင့် ကားကိုယ်ထည်
ေနာက်ထိပ်ကားအကွာအေဝး

ေရှဘီးဝင်ိုး ဗဟိုမှ ခက်ရင်းခွ၏ ေထာင်လိုက် အစိတ်အပိုင်း ေရှမျက်ှာြပင်အထိ အကွာအေဝး
ေနာက်ဘီးဝင်ိုး ဗဟိုမှ ဝန်ပင့်ယာ်၏ ေနာက်ဘက်စွန်းထိ အကွာအေဝး

ဝန်၏အလယ်ဗဟိုအကွာအေဝး

ခက်ရင်းခွေပရှိ ဝန်၏ ဟန်ချက်မှ ခက်ရင်းခွ၏ ေထာင်လိုက် အစိတ်အပိုင်း ေရှမျက်ှာြပင်အထိ အကွာအေဝး

စံြပ ဝန်၏အလယ်ဗဟိုအကွာအေဝး

JIS D6001-1 တွင် ြပထားေသာ ဝန်၏အလယ်ဗဟိုအကွာအေဝး တန်ဖိုး (ပံု 1-2 ှင့် ဇယား 1-3 တွင် ကည့်ရန်)

ေရှဘီး၏အလယ်ဗဟိုှင့် ေနာက်ဘီး
အလယ်ဗဟိုကား အကွာအေဝး
ခက်ရင်းခွ၏ အကျယ်ဆံုးဆန်အား

ေရှဘီးှင့် ေနာက်ဘီး ဝင်ိုးများ၏ ဗဟိုများကား အကွာအေဝး
ဘယ်ဘက်ှင့် ညာဘက် ခက်ရင်းခွများ၏ အြပင်ဘက် အစွန်းများအကား ချိန်ညိိုင်ေသာ အများဆံုးှင့် အနည်းဆံုး
အကွာအေဝး

ယာ်ချိးေကွိုင်သည့် အနည်းဆံုး

စံြပထားေသာ ဝန်မတင်မီ အေြခအေနတွင် အနိမ့်ဆံုးန်းြဖင့် ေရှသို သွားေနပီး အကီးဆံုး ေထာင့်ြဖင့် ဦးတည်ေကွစ်

အချင်းဝက်

ယာ်ကိုယ်ထည်၏ အြပင်ဘက်ဆံုး အစိတ်အပိုင်း ေရွလျားသွားလာသည့် လမ်းေကာင်း၏ အချင်းဝက်

ေထာင့်ြဖတ်ချိးေကွိုင်သည့် အနည်းဆံုး

စံြပထားေသာ ဝန်မတင်မီ အေြခအေနတွင် ခက်ရင်းခွကို အများဆံုး အကျယ်သို ြဖန်ထားသည့်ယာ် သိုမဟုတ် ခက်ရင်းခွ

အကျယ်

ေပတွင် ဝန်တင်ထားေသာ ထိုကဲ့သိုယာ် ေထာင့်မှန်ပံု ချိးေကွိုင်သည့် သီအိုရိအရ အနည်းဆံုး ေနရာလွတ်အကျယ်

ဝန်ကိုစုပံုတင်ထားစ် ေထာင့်မှန်ပံု ချိးေကွ သတ်မှတ်ထားေသာ ဝန်တင်ထားသည့် ဝန်ပင့်ယာ်ကို ေြဖာင့်တန်းေသာ ေနရာလွတ်တွင် 90 ဒီဂရီ လှည့်ိုင်ေစသည့်
ိုင်သည့် အနည်းဆံုး ေနရာလွတ်အကျယ်

သီအိုရီအရ အနည်းဆံုးေနရာလွတ် အကျယ်

7 (my)

A-

အများဆံုးသယ်ေဆာင်ိုင်သည့်

H အစိတ်အပိုင်းအားလံုးပါဝင်သည့် အလျား

N- ခက်ရင်းခွ၏ အကျယ်ဆံုးဆန်အား

B- စံြပ ဝန်၏အလယ်ဗဟိုအကွာအေဝး

I-

O- ခက်ရင်းခွ အကျယ်

C-

J1- အစိတ်အပိုင်းအားလံုးပါဝင်သည့် အြမင့်

P- ခက်ရင်းခွ အထူ

D1- ဝင်ိုးတိုင် တိမ်းေစာင်းိုင်မေထာင့်

J2- အစိတ်အပိုင်းအားလံုးပါဝင်သည့် အြမင့်

S- ထိုင်ခံုေနာက်မှီ အြမင့်

D2- ဝင်ိုးတိုင် တိမ်းေစာင်းိုင်မေထာင့်

K- ေရှဘီး၏အလယ်ဗဟိုှင့် ေနာက်ဘီး

U- ေနာက်ဘီးအလယ်ဗဟိုှင့် ကားကိုယ်ထည်

E-

ခက်ရင်းခွ အြမင့်ဆံုး ေြမာက်

L1- ေရှဘီး၏ ပန်းအစိတ်အပိုင်းအကွာအေဝး

V- ေရှဘီးအလယ်ဗဟိုှင့် ကားကိုယ်ထည်

ယာ်ချိးေကွိုင်သည့် အနည်းဆံုး

L2- ေနာက်ဘီး၏ ပန်းအစိတ်အပိုင်း

X- ေြမြပင်ှင့် ေအာက်ပိုင်း လွတ်ကင်းမ

M- ခက်ရင်းခွ အလျား

Y- အမိုးကိုင်းအြမင့်

ဝန်အား

အများဆံုး မတင်ိုင်သည့်အြမင့်

(ေရှသို)

(ေနာက်သို)

F-

တင်ိုင်သည့် အြမင့်
အချင်းဝက်

G- ေထာင့်ြဖတ်ချိးေကွိုင်သည့်
အနည်းဆံုး အကျယ်

အစိတ်အပိုင်းအားလံုးပါဝင်သည့် အကျယ်
(ဝင်ိုးတိုင် ှိမ့်ထားလျက်)

(ဝင်ိုးတိုင် ြမင့်ထားလျက်)

အလယ်ဗဟိုကား အကွာအေဝး

အကွာအေဝး

(အြပင်ဘက်)

ေနာက်ထိပ်ကားအကွာအေဝး
ထိပ်ကားအကွာအေဝး

အကွာအေဝး

ပံု 1-1 ဝန်ပင့်ယာ် သတ်မှတ်ချက်များ (တန်ြပန်အေလးချိန်ပါ အမျိးအစား)

8 (my)

ခက်ရင်းခွ အလျား

အကီးဆံုး ခက်ရင်းခွ အထူ
ဝန်၏အလယ်ဗဟိုအကွာအေဝး

ပံု 1-2 ဝန်၏ အလယ်ဗဟို အကွာအေဝးှင့် ခက်ရင်းခွ အလျား
ဇယား 1-3 စံြပ ဝန်၏အလယ်ဗဟိုအကွာအေဝး
စံြပ ဝန်၏အလယ်ဗဟိုအကွာအေဝး D (mm)

သတ်မှတ် ဝန်န်းထား Q (kg)
<1000

400

500

○

○

1000 - 4999

600

○

900

1200a)

○

5000 - 9999

○

○

10000 - 19999

○

○

○

○

○

20000 - 24999
>25000
a)-

○

1220 သိုမဟုတ် 1250 ြဖစ်ိုင်သည်။

ဇယား 1-4 ခက်ရင်းခွ အလျား
သတ်မှတ် (အများဆံုး) ဝန် (t)
စံြပ ခက်ရင်းခွ အထူ (mm)

ခက်ရင်းခွ အလျား (mm)

(အများဆံုး တန်ဖိုး)
770
(850)
920
1,070
1,220
1,370
1,520
1,670
1,820
1,970
2,120
2,270
2,420

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

5

10

30

40

40

50

55

60

65

80

90

○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

ခက်ရင်းခွ အလျား- ခက်ရင်းခွ၏ ေထာင်လိုက်အစိတ်အပိုင်း၏ ေရှမျက်ှာြပင်မှ ခက်ရင်းခွ ထိပ်ဖျားအထိ အလျား

9 (my)

ဝင်ိုးတိုင် တိမ်းေစာင်း
ိုင်မေထာင့်

အများဆံုး မတင်ိုင်သ
ည့်အြမင့်

ပံု 1-3 ဝင်ိုးတိုင် တိမ်းေစာင်းိုင်မေထာင့်ှင့် အများဆံုး မတင်ိုင်သည့်အြမင့်

5.1

ဝန်၊ စွမ်းေဆာင်ရည်၊ အေြခအေနတိုှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ေဝါဟာရများ (p.14)
ဇယား 1-5 ဝန်၊ စွမ်းေဆာင်ရည်၊ အေြခအေနတိုှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ေဝါဟာရများ
အဓိပာယ်

ေဝါဟာရ

အများဆံုးဝန်ကို စံြပ ဝန်၏အလယ်ဗဟိုအကွာအေဝးတွင် ထားသည်*1။ ြမင့်တင် စက်ယရား
ပါသည့် ဝန်ပင့်ယာ်များတွင် ဝင်ိုးတိုင်သည် အြပည့်အဝ ြပန်လာသည်၊ ဝင်ိုးတိုင်သည်
ေထာင်လိုက်ြဖစ်ပီး ခက်ရင်းခွသည် အလျားလိုက်ြဖစ်ကာ ခက်ရင်းခွထိပ်သည် ေြမြပင်မှ
300 mm တွင် ရှိသည်*2။
စံြပ ဝန်တင်ေဆာင်ထားသည့်

*1- ေဘးတိုက်ဝန်တင်စက်များတွင် ဝန်တင်ပလက်ေဖာင်းေပတွင် ဝန်ကို တင်ထားပီး ခက်ရင်းခွ၏

အေြခအေန

ထိပ်ကို ပလက်ေဖာင်း၏ အြမင့်ှင့် ချိန်ညိထားေသာ ဝန်တင်ထားသည့် အေြခအေနကို ဆိုလိုသည်
(အေြခချဲ ယက်မ အမျိးအစားတွင် ယက်မကို ဆန်ထုတ်ထားသည်)
*2- ခရင်းခွထိပ်ကို ေြမြပင်မှ 300 mm အထိ မှိမ့်ိုင်ေသာ ြမင့်တင် ဝန်ပင့်ယာ်များတွင် ခက်ရင်းခွ
ေအာက်ေြခသည် ြမင့်တင်ေထာက်၏ ထိပ် အေပဘက် 150 mm တွင် ရှိေသာ ဝန်တင်ထားသည့်
အေြခအေနကို ဆိုလိုသည်။

ခွင့်ြပိုင်သည့် ဝန်

အချိေသာ ဝန်၏အလယ်ဗဟိုအကွာအေဝးတွင် ထားိုင်ေသာ သတ်မှတ်ထားသည့် ဝန်
(ပံု 1-5 တွင် ကည့်ရန်)
ဝန်၏အလယ်ဗဟိုအကွာအေဝးှင့် ခွင့်ြပိုင်သည့် ဝန်အကား ဆက်စပ်မကို ကိုယ်စားြပသည့်

ခွင့်ြပိုင်သည့် ဝန် ကားချပ်ပံု

ကားချပ်ပံု (ထိုကားချပ်ပံုကို ယာ်ေမာင်းသူ ြမင်သာသည့် ေနရာတွင် ထားရမည်ဟု
ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပံုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများတွင် ေဖာ်ြပထားသည်) (ပံု 1-5 တွင် ကည့်ရန်)။
စံြပ ဝန်၏အလယ်ဗဟိုအကွာအေဝးတွင် ထားိုင်ေသာ ခွင့်ြပိုင်သည့် ဝန်*။

အများဆံုးသယ်ေဆာင်
ိုင်သည့် ဝန်အား

* စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး ဥပေဒ အတည်ြပအမိန်၊ အပိုဒ် 20၊ နံပါတ် 11 အရ
ဤေဝါဟာရကို ဝန်ပင့်ယာ်၏ တည်ေဆာက်ပံုှင့် ကုန်ကမ်းပစည်းများေပ မူတည်ပီး စံြပ
ဝန်၏အလယ်ဗဟိုအကွာအေဝးတွင် ထားိုင်ေသာ အများဆံုး ဝန်ြဖစ်ပီး သတ်မှတ်ထားေသာ
ဝန်ှင့် တူညီသည်ဟု အဓိပာယ်သတ်မှတ်ထားသည်။

10 (my)

စံြပ ဝန်၏အလယ်ဗဟိုအကွာအေဝးတွင် တင်ရန်အတွက် ခွင့်ြပိုင်သည့် ဝန်ကို

"အများဆံုး ဝန်" ဟု ေခဆိုသည်။

(သတ်မှတ်ထားသည့် ဝန်)

ဝန်ြပမျ်းေကွးေပမှ ဝန်ကို "ခွင့်ြပိုင်သည့် ဝန်" ဟု ေခဆိုသည်။

ဝန်

စံြပ ဝန်၏အလယ်ဗဟို
အကွာအေဝး

(ဝန်၏အလယ်ဗဟိုအကွာအေဝး)

ပံု 1-4 အများဆံုး ဝန်ှင့် ခွင့်ြပိုင်သည့် ဝန်
ဝန်သည် စံြပ ဝန်၏အလယ်ဗဟိုအကွာအေဝးမှ ေရှသိုလွန်ပီး ေရွသွားလင် ခွင့်ြပိုင်သည့် ဝန်သည် နည်းသွားေကာင်း ပံုတွင်

ြပသထားသည်။

3,000 ှင့် 4,000 mm ဝင်ိုးတိုင်များအတွက် အများဆံုး မတင်ိုင်သည့်အြမင့်
4,500 mm ဝင်ိုးတိုင်အတွက် အများဆံုး မတင်ိုင်သည့်အြမင့်

ခွင့်ြပိုင်သည့် ဝန် (kg)

5,000 mm ဝင်ိုးတိုင်အတွက် အများဆံုး မတင်ိုင်သည့်အြမင့်

ဝန်၏အလယ်ဗဟိုအကွာအေဝး (mm)

ပံု 1-5 ခွင့်ြပိုင်သည့် ဝန် ကားချပ်ပံု ဥပမာ (ဝန်ြပမျ်းေကွး)
အထက်ပါပံုသည် သတ်မှတ်ထားသည့် ဝန် 2 တန်ရှိသည့် ဝန်ပင့်ယာ်၏ ခွင့်ြပိုင်သည့် ဝန် ကားချပ်ပံု ဥပမာကို ြပသသည်။
ဝန်ြပမျ်းေကွးသည် အများဆံုး မတင်ိုင်သည့် အြမင့်ေပ မူတည်ပီး ကွာြခားသည်။ အများဆံုး မတင်ိုင်သည့်အြမင့်

ြမင့်မားေလေလ ခွင့်ြပိုင်သည့် ဝန်သည် နည်းလာေလေလ ြဖစ်သည်။ (ခွင့်ြပိုင်သည့် ဝန်သည် အြမင့်ဆံုး မတင်ိုင်သည့် အြမင့်

4,000 mm အထိ ရှိေသာ ဝင်ိုးတိုင်များအတွက် တူညီေသာ်လည်း 4,000 mm ေကျာ်သွားလင် ပံု 1-5 တွင် ြပထားသည့်အတိုင်း
ခွင့်ြပိုင်သည့် ဝန်မှာ နည်းသွားသည်။)

11 (my)

အခန်း 2
ေမာ်တာများ
ဝန်ပင့်ယာ်များကို ပါဝါ အရင်းအြမစ်အရ အင်ဂျင်အားသံုး (အတွင်းမီးေလာင်ေပါက်ကွဲြခင်း) အုပ်စုှင့် ဘက်ထရီအားသံုး

(လပ်စစ်ေမာ်တာ) အုပ်စုအြဖစ် အမျိးအစားခွဲြခားထားသည်။

1
1.1

အတွင်း မီးေလာင်ေပါက်ကွဲသည့် အင်ဂျင် (p.17)
အတွင်း မီးေလာင်ေပါက်ကွဲသည့် အင်ဂျင်ကို ေယဘုယျ ေလ့လာြခင်း (p.17)

အတွင်း မီးေလာင်ေပါက်ကွဲသည့် အင်ဂျင်များကို ေလာင်စာ အမျိးအစားအရ ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်၊ LPG (ဓာတ်ေငွရည်)

အင်ဂျင်ှင့် CNG အင်ဂျင် အုပ်စုများအြဖစ် အမျိးအစားခွဲြခားထားသည်။ အင်ဂျင်အုပ်စုတိုင်းတွင် ကိုယ်ပိုင် အားသာချက်ှင့်

အားနည်းချက်များ ရှိပီး အသံုးြပသည့် ေနရာများ ကွဲြပားသည်။ အလတ်စားှင့် အကီးစား ဝန်ပင့်ယာ်များသည် ပံုမှန်အားြဖင့်

ဒီဇယ်အင်ဂျင်များကို အသံုးြပပီး ပိုေသးေသာ ဝန်ပင့်ယာ်များသည် ေယဘုယျအားြဖင့် ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်များကို အသံုးြပသည်။

ဒီဇယ်အင်ဂျင်
ဒီဇယ်အင်ဂျင်များသည် ေလာင်စာအြဖစ် ေပါ ့ပါးေသာဆီကို အသံုးြပသည်။ ဒီဇယ်အင်ဂျင်တွင် ေလကို ဆလင်ဒါထဲတွင်

ဖိသိပ်ပီး 600 °C ဝန်းကျင်ထိ အပူေပးသည်။ ထိုေနာက် ဆလင်ဒါထဲရှိ ဖိသိပ်ထားေသာေလထဲသို ေလာင်စာကို ပက်ဖျန်း၍

အပူြဖင့်မီးပွားေပးသည့်အခါ လည်ပတ်မ အေရွစွမ်းအင်သို ကူးေြပာင်းသည့် မီးေလာင်ကမ်းရာမှရေသာ ပါဝါကို ထုတ်လုပ်ေပးသည်။

ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်
ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်တွင် ဓာတ်ဆီှင့်ေလ အေရာကို ဖိသိပ်ပီး မီးပွားေသာအခါ လည်ပတ်မ အေရွစွမ်းအင်သို ကူးေြပာင်းသည့်

ေပါက်ကွဲရာမှရေသာ ပါဝါကို ထုတ်လုပ်ေပးသည်။

LPG အင်ဂျင်
LPG အင်ဂျင်သည် ေလာင်စာအြဖစ် LPG ကို အသံုးြပသည့် ြပြပင်မွမ်းမံထားေသာ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင် ြဖစ်သည်။

CNG အင်ဂျင်
CNG (ဖိသိပ်ထားေသာ သဘာဝဓာတ်ေငွ) အင်ဂျင်သည် ဖိသိပ်ထားေသာ သဘာဝဓာတ်ေငွကို ေလာင်စာအြဖစ် အသံုးြပပီး

ဓာတ်ေငွ မီးေလာင်ကမ်းရာမှရေသာ အပူစွမ်းအင်ကို လည်ပတ်မ အေရွစွမ်းအင်အြဖစ် ေြပာင်းလဲေပးသည်။ ဤအင်ဂျင်မှ

အိတ်ေဇာမီးခိုးမည်း မထုတ်လတ်သေလာက်နီးပါး နည်းသည်။

12 (my)

ဒီဇယ်အင်ဂျင်ှင့် ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်တိုအကား ြခားန းချက်
ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ှင့် ိင်းယှ်လင် ဒီဇယ်အင်ဂျင်တွင် ေအာက်ပါအဂါရပ်များ ရှိသည်●

လည်ပတ်ရန် ကုန်ကျစရိတ် နည်းသည်

●

ပျက်စီးချိယွင်းမ နည်းသည်

●

ပါဝါ ပိုကီးသည် (လည်အား/လိမ်အား)

ဇယား 2-1 သည် ဒီဇယ်အင်ဂျင်များှင့် ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်များ၏ အဂါရပ်အမျိးမျိးကို ိင်းယှ်ြပထားသည်။
ဇယား 2-1 ဒီဇယ်အင်ဂျင်ှင့် ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်တိုအကား ိင်းယှ်ချက်
ဒီဇယ်အင်ဂျင်

ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်

ေလာင်စာ အမျိးအစား

ေပါ ့ပါးေသာဆီ

ဓာတ်ဆီ

မီးပွားသည့် အမျိးအစား

ဖိသိပ်ထားသည့် ေလြဖင့် မီးပွားေပးသည်

လပ်စစ်မီးပွားများြဖင့် မီးပွားေပးသည်

အထွက်အားအလိုက် ြဒပ်ထု

အလွန်ေလးသည်

ေပါ ့သည်

အထွက်အားအလိုက် ကုန်ကျစရိတ်

များသည်

နည်းသည်

အပူထိေရာက်မ

ေကာင်းသည် (30 - 40%)

မေကာင်းပါ (20 - 28%)

လည်ပတ်ရန် ကုန်ကျစရိတ်

နည်းသည်

များသည်

မီးေဘးလံုြခံေရး

များသည်

နည်းသည်

ဆူညံသံ/တုန်ခါမ

များသည်

နည်းသည်

ေဆာင်းတွင်းတွင် စက်ိးိုင်မ

အနည်းငယ်ဆိုးသည်

ေကာင်းသည်

13 (my)

2
2.1

လပ်စစ် ေမာ်တာများ (p.30)
လပ်စစ် ေမာ်တာများ၏ အခန်းက (p.30)

ဘက်ထရီသံုး ဝန်ပင့်ယာ်များကို ဘက်ထရီမှ DC လပ်စစ် အသံုးြပသည့် လပ်စစ် ေမာ်တာများြဖင့် ပါဝါေပးသည်။ အင်ဂျင်သံုး

ဝန်ပင့်ယာ်များသည် ဘီး/လည်ပတ်မစနစ်ှင့် ဦးတည်ချက်ထိန်းချပ်စနစ်အတွက် ဟိုက်ဒေရာလစ်ပန်များကို ပါဝါေပးရန်
အင်ဂျင်တစ်လံုးတည်းကို အသံုးြပေသာ်လည်း ဘက်ထရီသံုး ဝန်ပင့်ယာ်များသည် ေအာက်ပါ DC/AC ေမာ်တာသံုးလံုးကို

အသံုးြပသည်။

ပန်ေမာ်တာ

ေမာင်းအားေမာ်တာ

ပါဝါစတီယာရင်ေမာ်တာ

1. ဝင်ိုးတိုင်

9.

ဝန်တင်/ဝန်ချရန် လပ်စစ်ေမာ်တာ

2. မတင်သည့် ဆလင်ဒါ

10. ဝန်တင်/ဝန်ချရန် ဟိုက်ဒေရာလစ်ပန်

3. ဝန်တိမ်းေစာင်းတင်ေဆာင်မစနစ်၏ ဆလင်ဒါ

11. စတီယာရင်အတွက် လပ်စစ်ေမာ်တာ

4. ဝန်တင်ခက်ရင်းခွ

12. စတီယာရင်အတွက် ဟိုက်ဒေရာလစ်ပန်

5. အြမန်ေြပာင်းစနစ်

13. စတီယာရင်အတွက် ဟိုက်ဒေရာလစ် ဆလင်ဒါ

6. ပတ်ေရေလျာ့ဂီယာ

14. တန်ြပန်အေလးချိန်

7. သွားလာရန်အတွက် လပ်စစ်ေမာ်တာ

15. ဘက်ထရီ

8. ေနာက်ဝင်ိုး

ပံု 2-1 ဘက်ထရီအားသံုး တန်ြပန်အေလးချိန်ပါ ဝန်ပင့်ယာ်၏ အစိတ်အပိုင်းများ

14 (my)

ဘက်ထရီများကို အသံုးြပစ် သတိြပရန် အေရးကီးေသာ အချက်များ
●

ဘက်ထရီ အက်စစ်ရည်တွင် ေရေရာထားေသာ ဆာလဖျရစ် အက်စစ် ပါဝင်သည်။ ၎င်းကို သင့်လက် သိုမဟုတ်

အဝတ်များေပတွင် မေပေစရန် ဂုြပပါ။ သင့်လက် သိုမဟုတ် အဝတ်များေပတွင် အက်စစ်ရည် ေပလင် ၎င်းကို ေရြဖင့်

ချက်ချင်း ေဆးပစ်ပါ။
●

အက်စစ်ရည်၏ သိပ်သည်းဆ 1.20 သို ကျချိန်တွင် ဘက်ထရီကို အားသွင်းပါ။

●

ခွ သိုမဟုတ် အြခားသတပစည်း သံုး၍ ဘက်ထရီကို လပ်စီးပတ်လမ်းမြဖတ်ေတာက်ပါှင့်။

●

ချိတ်ဆက်မလွတ်ြခင်းမှ ကာကွယ်ရန် ဘက်ထရီ အဖိ/ု အမစွန်းများသည် ေနရာတကျ ကွက်တိရှိေနပီး တိုက်စားမမရှိေကာင်း

ေသချာပါေစ။
●

ဘက်ထရီ အဖိ/ု အမစွန်းများကို ဖယ်ရှားရာတွင် အမ (-) ကိးကို အမဲတမ်း ဦးစွာ ဖယ်ရှားပါ။ ဘက်ထရီ အဖိ/ု အမစွန်းများကို
တပ်ဆင်ရာတွင် (-) အမကိးကို အမဲတမ်း ေနာက်ဆံုးမှ ချိတ်ဆက်ပါ။

●

ဘက်ထရီ အားသံုးြခင်း မလွန်ပါေစှင့်။

●

အက်စစ်ရည် ပမာဏ နည်းချိန်တွင် (၎င်းသည် အချိန်ကာလင် ေလျာ့လာသည်) သတ်မှတ်ထားေသာ ပမာဏအထိေရာက်ေအာင်

ေပါင်းခံေရ ထည့်ေပးပါ။
●

ဘက်ထရီထိပ်ဘက်ကို သန်ရှင်းေအာင်ထားပါ (ဖုန်ေကာင့် ကိုယ်တိုင်အားသံုးြခင်း ြဖစ်ိုင်သည်)။

●

ဘက်ထရီကို မီးှင့်ေဝးရာတွင် ထားပါ။

2.2

ဘက်ထရီ အားသွင်းကိရိယာများ (p.33)

ခဲဘက်ထရီကို ဆက်တိုက် အားသံုးလင် အက်စစ်ရည်ထဲရှိ ခဲ ဆာလဖိတ် ပါဝင်မသည် တြဖည်းြဖည်း ြမင့်လာပီး ဓာတ်ြပမတွင်

ကားဝင်ေှာင့်ယှက်ပီး ေနာက်ဆံုးတွင် အားသံုးမကို တားဆီးိုင်သည်။ အားသံုးမ ပမာဏတစ်ခုသို ေရာက်ပီးေနာက် ဘက်ထရီကို

ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာြဖင့် အားသွင်းရန် လိုအပ်သည်။ အားသွင်းကိရိယာ ှစ်မျိးရှိသည်- စက်ေပတွင် ပါရှိသည့်

အမျိးအစားှင့် (ယာ်ေပတွင် မတင်ဘဲ သီးြခားထားသည်)့ အထိုင် အမျိးအစား ြဖစ်သည်။

ဝန်ပင့်ယာ်ကို စက်ေပတွင် ပါရှိသည့် ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာြဖင့် အားသွင်းရန် ဝန်ပင့်ယာ်ကို AC ပါဝါ အရင်းအြမစ်ရှိေသာ

ေနရာသို ေရပီး AC ပါဝါ အရင်းအြမစ်ကို စက်ေပရှိ ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာှင့် တိုက်ိုက်ချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်သည်။

ပါဝါ

အားသွင်းကိး

ပံု 2-2 စက်ေပတွင် ပါရှိသည့် ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာြဖင့် အားသွင်းြခင်း

15 (my)

ဝန်ပင့်ယာ်ကို အထိုင် ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာြဖင့် အားသွင်းရန် ဝန်ပင့်ယာ်ကို အားသွင်းကိရိယာထားေသာ ေနရာသို ေရပီး

DC ပါဝါ အရင်းအြမစ်ှင့် ဝန်ပင့်ယာ်ကို ချိတ်ဆက်ရာတွင် ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာကို အသံုးြပရန် လိုအပ်သည်။

ဘက်ထရီပလတ်

ပါဝါ

အားသွင်းကိး

အထွက်ကိးပလတ်
အထွက်ကိး

အထိုင် ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာ

ပံု 2-3 အထိုင် ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာြဖင့် အားသွင်းြခင်း

16 (my)

2.3

အားသွင်းြခင်း အမျိးအစားများ (p.34)

ေအာက်ပါအားသွင်းြခင်းအမျိးအစား သံုးခုရှိသည်-

အလိုအေလျာက်အားသွင်းြခင်း
အလိုအေလျာက်အားသွင်းြခင်း ဆိုသည်မှာ တစ်ေနတာ အလုပ်ပီးဆံုးချိန်တွင် အားသွင်းြခင်းကို ဆိုလိုသည်။ အားသွင်းချိန်သည်

ဘက်ထရီ၏ ထုတ်လတ်မ အေြခအေနှင့် အေနအထားေပတွင် မူတည်သည်။

ချိန်ညိအားသွင်းြခင်း
အချိန်ကာလတစ်ခုကာေအာင် ထပ်တလဲလဲ အလိုအေလျာက်အားသွင်းြခင်းများသည် ဘက်ထရီအကန်တစ်ခုစီရှိ အက်စစ်ရည်၏

သိပ်သည်းဆကို ထိခိုက်ိုင်ပီး မတူညီေသာ သိပ်သည်းဆများ ြဖစ်ေစိုင်သည်။ ချိန်ညိအားသွင်းြခင်းသည် ဤမတူညီေသာ

သိပ်သည်းဆများကို တူညီေအာင်ညိေပးသည်။ အလိုအေလျာက်အားသွင်းြခင်းကို ထပ်တလဲလဲ ဖွင့်လင် ၎င်းကို

ချိန်ညိအားသွင်းြခင်းသို အလိုအေလျာက် ေြပာင်းေပးသည်။

အကူအားသွင်းြခင်း
အကူအားသွင်းြခင်း ဆိုသည်မှာ အလုပ်မစခင် တစ်ကိမ်အားသွင်းြခင်းသည် တစ်ေနကုန်အတွက် မလံုေလာက်ေသာအခါ

ထမင်းစားနားချိန်ကဲသို အလုပ်မလုပ်သည့်အချိန်များတွင် အားသွင်းြခင်းကို ဆိုလိုသည်။

2.4

ဘက်ထရီအားသွင်းစ် သတိြပရန် အချက်များ (p.34)

အားသွင်းေနေသာ ဘက်ထရီသည် ဟိုက်ဒိုဂျင်ဓာတ်ေငွှင့် ေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ေငွ ထုတ်ေသာေကာင့် ေပါက်ကွဲိုင်သည့်

အရာယ်ရှိသည်။ ထိုေကာင့် ၎င်းကို မီးှင့် ေဝးရာတွင်ထားပီး အေဆာက်အအံုတွင်း အလုပ်လုပ်ေနစ်

ေလဝင်ေလထွကေကာင်
်
းေစရန် အမဲလုပ်ေဆာင်ပါ။

17 (my)

အခန်း 3
ေမာင်းှင်စနစ် လည်ပတ်မ
ကုန်ေလှာင်ံုရှိ ေနရာလွတ်များှင့် အြခားကျ်းေသာေနရာများတွင် ေမာင်းှင်ရာ၌ အေထာက်အကူြပေစရန် ဝန်ပင့်ယာ်များတွင်
အြခားပံုမှန်ေမာ်ေတာ်ကားများှင့် မတူသည့် ေနာက်ဘီးြဖင့် ဦးတည်ချက်ထိန်းချပ်ြခင်း ပါရှိသည်။

ဤအပိုင်းတွင် စံြပထားေသာ ဝန်ပင့်ယာ် လည်ပတ်မကို ေဖာ်ြပထားသည်။ ဝန်ပင့်ယာ်ထုတ်လုပ်သူှင့် ေမာ်ဒယ်ေပ မူတည်ပီး

လည်ပတ်မ ကွာြခားိုင်ေသာေကာင့် ဝန်ပင့်ယာ်ကို အမှန်တကယ် မေမာင်းှင်မီ လည်ပတ်မလက်စွဲ တစ်ခုစီကို ေသချာဖတ်ပါ။

1

အင်ဂျင်သံုး ဝန်ပင့်ယာ်များ (p.57)

အင်ဂျင်သံုး ဝန်ပင့်ယာ်များ လည်ပတ်မတွင် ေအာက်ပါအဂါရပ်များ ပါဝင်သည်။
●

ဒီဇယ်ယာ်ှင့် ဓာတ်ဆီယာ်များတွင် မတူညီေသာ စက်ိးသည့် နည်းလမ်းများ ရှိသည်။

●

ေြခနင်းလည်ပတ်မသည် လိမ်အားေြဖာင့်စက်သံုး ဝန်ပင့်ယာ်များှင့် ကလပ်သံုး ဝန်ပင့်ယာ်များအကား အနည်းငယ်

ကွာြခားသည်။
●

1.1

ေမာင်းှင်ရာတွင် ေမာ်ေတာ်ကား ေမာင်းှင်ြခင်းှင့် အေြခခံအားြဖင့် တူညီေသာ်လည်း ြခားနားချက်အချိ ရှိသည်။

အင်ဂျင် ိးြခင်း လည်ပတ်မ လုပ်ငန်းစ် (ပံု 4-3၊ 4-4 တွင် ကည့်ရန်) (p.57)

(1) ေရှ/ေနာက်သွား လီဗာ၊ ြမန်န်းြမင့်/နိမ့် လီဗာ (ကလပ်သံုး ဝန်ပင့်ယာ်များအတွက်သာ) ှင့် ခက်ရင်းခွ လည်ပတ်မ လီဗာ
အားလံုးသည် ချိတ်ဆက်မထားသည့် အေြခအေနတွင် ရှိေကာင်း ေသချာေအာင် လုပ်ပါ။

(2) ခလုတ်အမျိးအစား ပါကင်ဘရိတ်များအတွက် ခလုတ်ကို ဖွင့်ထားေကာင်း ေသချာပါေစ။ လီဗာအမျိးအစား
ပါကင်ဘရိတ်များအတွက် ပါကင်ဘရိတ် ဖွင့်ထားေကာင်း ေသချာေစရန် လီဗာကို တစ်ေလာက်လံုးဆွဲပါ။

(3) သင့်ဘယ်ေြခြဖင့် တေရွေရွသွား ေြခနင်းေပတွင် နင်းပါ (လိမ်အားေြဖာင့်စက်သံုး ဝန်ပင့်ယာ်များအတွက်သာ) သိုမဟုတ်
ကလပ် ေြခနင်းေပတွင် နင်းပါ (ကလပ်သံုး ဝန်ပင့်ယာ်များအတွက်သာ)။

18 (my)

(4) စက်ိးခလုတ်ထဲသို ေသာ့ထည့်ပီး ေသာ့ကို လှည့်ပါ။
●

စက်ိး ခလုတ်တွင် “preheat” အေနအထား မပါဝင်ေသာ ဒီဇယ်အင်ဂျင်များ
(a) ကိတင်အပူေပး ေမာ်နီတာ မီးအတွက် ဖွင့်ရန် ေသာ့ကို “on”အေနအထားသို လှည့်ပါ။ မီးပိတ်သွားချိန်ထိ ေသာ့ကို “on”
အေနအထားတွင် ထားပါ။

(b) ကိတင်အပူေပး ေမာ်နီတာ မီးပိတ်သွားပီးေနာက် စက်ိးကိရိယာလည်ပီး အင်ဂျင်ိးရန် သင့်ညာေြခြဖင့် အရှိန်ြမင့်
ေြခနင်းေပတွင် အသာဖိထားလျက် စက်ိး ခလုတ်ကို “start” အေနအထားသို ေြပာင်းပါ။

ပံု 3-1 ကိတင်အပူေပး အေနအထား မပါသည့် စက်ိး ခလုတ်
●

စက်ိး ခလုတ်တွင် “preheat” အေနအထား ပါသည့် ဒီဇယ်အင်ဂျင်များ
(a) HEAT အေနအထားသို ေသာ့လှည့်ပီး ကိတင်အပူေပး ေမာ်နီတာ မီးအနီေရာင်ေြပာင်းသည်အထိ ထိုအတိုင်းထားပါ။
(b) ကိတင်အပူေပး ေမာ်နီတာ မီးအနီေရာင်ေြပာင်းပီးေနာက် စက်ိးကိရိယာလည်ပီး အင်ဂျင်ိးရန် သင့်ညာေြခြဖင့်
အရှိန်ြမင့် ေြခနင်းေပတွင် အသာဖိထားလျက် START အေနအထားသို ေသာ့လှည့်ပါ။

ပံု 3-2 ကိတင်အပူေပး အေြခအေန ပါသည့် စက်ိး ခလုတ်
●

ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်များ
(a) စက်ိးကိရိယာလည်ပီး အင်ဂျင်ိးရန် သင့်ညာေြခြဖင့် အရှိန်ြမင့် ေြခနင်းေပတွင် အသာဖိထားလျက် စက်ိး ခလုတ်ကို
START အေနအထားသို လှည့်ပါ။

(5) အင်ဂျင်ိုးသည်ှင့် ေသာ့ကို ချက်ချင်း လတ်ပါ။ ေသာ့သည် စပရိန်အားြဖင့် ON အေနအထားသို အလိုအေလျာက်

ြပန်သွားသည်။ အင်ဂျင်ေမာင်းေနစ် ေသာ့ကို START အေနအထားသို လှည့်ြခင်းသည် အင်ဂျင်ကွင်းဂီယာှင့် စက်ိးကိရိယာ

ေခွးသွားစိပ်ကို တစ်ခုှင့်တစ်ခု တိုက်မိြခင်းြဖစ်ေစေသာေကာင့် ဂီယာသွားများကို ထိခိုက်ိုင်သည်။ အင်ဂျင်ေမာင်းေနစ်

ေသာ့ကို START အေနအထားသို မလှည့်ပါှင့်။

(6) အင်ဂျင် ေချာေမွစွာ လည်သည်အထိ အင်ဂျင်ေွးေအာင်လုပ်ပါ။

စက်ိးပီးေနာက် အင်ဂျင်ကို အြမန်န်းြဖင့် ချက်ချင်း မလည်ပါှင့်။

19 (my)

(မှတ်ချက်များ)●

အချိန်ကာြမင့်စွာ ကိတင်အပူမေပးပါှင့် (စကန် 30 အတွင်း)။

●

စက်ိးကိရိယာကို အချိန်ကာြမင့်စွာ မသံုးပါှင့်။

●

အင်ဂျင် ြပန်မိးမီ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ေစာင့်ဆိုင်းပါ။
1.

ပါကင်ဘရိတ်လီဗာ

2.

စတီယာရင်ေခွ

3.

ေပါင်းစပ် မီတာ

4.

ဟွန်း ခလုတ်

5.

ေကွရန်အချက်ြပ/မီး ခလုတ်

6.

မတင်သည့် လီဗာ

7.

အေစာင်း လီဗာ

8.

ကလပ် ေြခနင်း

9.

ဘရိတ် ေြခနင်း

10. စက်ိး ခလုတ်
11. အရှိန်ြမင့် ေြခနင်း
12. ြမန်န်းြမင့်/နိမ့် လီဗာ
13. ေရှ/ေနာက်သွား လီဗာ

ပံု 3-3 ကလပ် ဝန်ပင့်ယာ် ယာ်ေမာင်းေနရာ

1.

ပါကင်ဘရိတ်လီဗာ

2.

ေရှ/ေနာက်သွား လီဗာ

3.

စတီယာရင်ေခွ

4.

ေပါင်းစပ် မီတာ

5.

ဟွန်း ခလုတ်

6.

ေကွရန်အချက်ြပ/မီး ခလုတ်

7.

မတင်သည့် လီဗာ

8.

အေစာင်း လီဗာ

9.

တေရွေရွသွား ေြခနင်း

10. ဘရိတ် ေြခနင်း
11. စက်ိး ခလုတ်
12. အရှိန်ြမင့် ေြခနင်း

ပံု 3-4 လိမ်အားေြဖာင့်စက်သံုး ဝန်ပင့်ယာ် ယာ်ေမာင်းေနရာ

20 (my)

1.2

စက်ိး လည်ပတ်မ လုပ်ငန်းစ် (p.60)

(1) အေြခခံအားြဖင့် ေမာင်းှင်ေနစ် စတီယာရင်ေခွဖုကို သင့်ဘယ်လက်ြဖင့် ကိုင်၍ အသံုးြပပီး သင်၏ညာလက်ကို
သင့်ညာဘက်ေပါင်ေပတွင် ထားပါ။

ပံု 3-5 ဘယ်လက်ြဖင့် စတီယာရင်ေခွ အသံုးြပြခင်း
(2) မတင်သည့်လီဗာကို သင့်ညာလက်ြဖင့် သင့်ဘက်သို ဆွဲယူပီး ခက်ရင်းခွကို ေြမြပင်မှ 5 - 10 cm ြမင့်ပါ။
(3) ဝင်ိုးတိုင်ကို တစ်ေလာက်လံုး ေနာက်သို ေစာင်းရန် အေစာင်း လီဗာကို သင့်ညာလက်ြဖင့် သင့်ဘက်သို ဆွဲယူပါ
(ခက်ရင်းခွအရင်း၏ ေအာက်ေြခတွင် ေြမြပင်မှ 15 - 20 cm) (ပံု 4-6 တွင်ကည့်ရန်)။

15 - 20 cm

5 - 10 cm

ေနာက်ဘက်သို ဝန်တိမ်းေစာင်းတင်ေဆာင်မ

ပံု 3-6 ဝင်ိုးတိုင် တိမ်းေစာင်း လည်ပတ်မ

21 (my)

(4) တေရွေရွသွား ေြခနင်း (သိုမဟုတ် ကလပ် ေြခနင်း) ေပတွင် နင်းရန် သင့်ဘယ်ေြခကို အသံုးြပပါ။ ဘရိတ် ေြခနင်းေပတွင်
နင်းရန် သင့်ညာေြခကို အသံုးြပပါ။

(5) ေရှ/ေနာက်သွား လီဗာကို သင့်ညာလက်ြဖင့် အလိုရှိရာ ေမာင်းှင်မည့်လားရာသို (F- ေရှ သိုမဟုတ် R- ေနာက်) ေရပါ။
ကလပ်သံုး ဝန်ပင့်ယာ်များအတွက်လည်း ေရေြပာင်းလီဗာကို နံပါတ် 1 ဂီယာကီးတွင် ထားပါ။

(6) သွားမည့် လားရာှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ေဘးကင်းမရှိ၊ မရှိကို စစ်ေဆးပီး ပါကင်ဘရိတ်ကို လတ်ရန် ပါကင်ဘရိတ်လီဗာကို ဖိပါ
(သိုမဟုတ် ပါကင်ဘရိတ်လီဗာ ခလုတ်ကို ှိပ်ပါ) (OFF)။ သင့်ေြခေထာက်ကို ဘရိတ်ေြခနင်းမှ ဖယ်ပါ။

(7) ဝန်ပင့်ယာ်ကို ေရရန် သင့်ဘယ်ေြခကို ကလပ် ေြခနင်းမှ ြဖည်းညင်းစွာ လတ်လျက် အရှိန်ြမင့် ေြခနင်းေပတွင် ညာေြခြဖင့်
ညင်သာစွာ နင်းပါ။

(a) တေရွေရွသွား ေြခနင်း (သိုမဟုတ် ကလပ် ေြခနင်း) ကို ကလပ်တစ်ဝက် အေနအထားတွင် ထားြခင်းြဖင့် သင်သည်
ယာ်ကို အလွန်ေှးေသာ န်းြဖင့် ေမာင်းိုင်သည်။
(b) သင့်ေြခေထာက်ကို တေရွေရွသွား ေြခနင်း (သိုမဟုတ် ကလပ် ေြခနင်း) သိုမဟုတ် ဘရိတ် ေြခနင်းေပတွင်
တင်ြခင်းသည် ကလပ် ပွတ်မအား အြပားကို တိုက်စားပီး သက်တမ်းတိုေစိုင်ေသာေကာင့် မလိုအပ်ဘဲ

မတင်ထားပါှင့်။

(c) ဝန်ပင့်ယာ်များတွင် ဝန်တင်ထားြခင်း၊ မတင်ထားြခင်းေပ မူတည်ပီး အရှိန်ြမင့် ေြခနင်းေပ နင်းသည့် အားကို

ေြပာင်းလဲရန် လိုအပ်သည်။ နင်းအားနည်းလင် ဝန်တင်ထားေသာ ကလပ်သံုး ဝန်ပင့်ယာ်များသည် တန်ေနိုင်သည်။

(d) ကုန်းတက်တွင် စက်ိးလင် ပါကင်ဘရိတ်ကို လတ်ေနစ် အရှိန်ြမင့် ေြခနင်းကို နင်းထားလျက် သင့်ေြခေထာက်ကို
ကလပ် ေြခနင်းမှ တြဖည်းြဖည်း ဖယ်ရှား၍ ဝန်ပင့်ယာ်ကို ေမာင်းှင်ပါ။

[ကလပ်သံုး ဝန်ပင့်ယာ်များ]

[လိမ်အားေြဖာင့်စက်သံုး

ဝန်ပင့်ယာ်များ]

22 (my)

1.3

အရှိန်ြမင့်ြခင်း/အရှိန်ေလာ့ြခင်း လုပ်ေဆာင်မ (p.61)

လိမ်အားေြဖာင့်စက်သံုး ဝန်ပင့်ယာ်များ
လိမ်အားေြဖာင့်စက်သံုး ဝန်ပင့်ယာ်များတွင် အရှိန်ြမင့် ေြခနင်းကို ဖိထားလျက် ဂီယာ ေရေြပာင်းလီဗာကို အလိုရှိရာ

အေနအထားသို ေရြခင်းြဖင့် ဂီယာေြပာင်းိုင်သည်။

[ြမန်န်း-1 လိမ်အားေြဖာင့်စက်

[ြမန်န်း-2 လိမ်အားေြဖာင့်စက်

အသံုးြပယာ်]

အသံုးြပယာ်]

ပံု 3-7 လိမ်အားေြဖာင့်စက်သံုး ဝန်ပင့်ယာ် အရှိန်ြမင့်ြခင်း/ အရှိန်ေလာ့ြခင်း လုပ်ေဆာင်မ

ကလပ်သံုး ဝန်ပင့်ယာ်များ
(1) အရှိန်ြမင့် ေြခနင်းမှ သင့်ေြခေထာက်ကို ဖယ်သည်ှင့်တစ်ပိင်တည်း ကလပ် ေြခနင်းေပ နင်းပါ။
(2) ဂီယာေြပာင်းရန် ဂီယာ ေရေြပာင်းလီဗာကို ေရပါ။ ဂီယာေြပာင်းပီးလင် သင့်ေြခေထာက်ကို ကလပ် ေြခနင်းေပမှ
တြဖည်းြဖည်းလတ်ပီး အရှိန်ြမင့် ေြခနင်းေပ နင်းပါ။

1.4

ေရှ/ေန က် ကူးေြပာင်း ေမာင်းှင်မ (p.61)

ေရှှင့် ေနာက်အကား ကူးေြပာင်းရန် ယာ်ကို လံုးဝ ရပ်ပီးေနာက် ေရှ/ေနာက်သွား လီဗာကို “ေရှ (F)” သိုမဟုတ် “ေနာက် (R)”

သို ေရပါ။ ေရှှင့် ေနာက်အကား မကူးေြပာင်းမီ ယာ်ကို ရပ်ရမည်။

23 (my)

1.5

ဦးတည်ချက်ထိန်းချပ် ေမာင်းှင်ြခင်း (p.61)

(1) ေနရာလွတ်ပမာဏတွင် သိုမဟုတ် လမ်းေပတွင် ဦးတည်ချက် ေြပာင်းချိန်တွင် သက်ဆိုင်ရာ အေကွ အချက်ြပမီး (L/R) ကို
ဖွင့်ပါ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ေဘးကင်းမ ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးပီးေနာက် ေကွရန် စတီယာရင်ေခွကို လှည့်ပါ။

(2) စတီယာရင်ေခွဖုကို သင့်ဘယ်လက်ြဖင့် ကိုင်ထားပီး ေကွလိုသည့်ဘက်သို စတီယာရင်ေခွကို လှည့်ပါ။

ဝန်ပင့်ယာ်အများစုတွင် ေနာက်ဘီးြဖင့် ဦးတည်သည့် စနစ်ရှိသည်။ ဇယား 3-1 သည် ဝန်ပင့်ယာ်များှင့် ေမာ်ေတာ်ကားများ

ေကွရာတွင် ြခားနားချက်များကို ြပသသည် (ပံု 4-10 တွင် ကည့်ရန်)

ဇယား 3-1 ေထာင့်ချိး ေကွစ် ြခားနားချက်များ
ေရှသို ေကွြခင်း
ဝန်ပင့်ယာ်

ေမာ်ေတာ်ကား

ေနာက်ြပန် ေကွြခင်း

ယာ်ကို ေထာင့်၏ အတွင်းဘက်ှင့် နီးေအာင် ထားြခင်း။

ေရှဘီးများ၏ ယာ်ချိးေကွိုင်ေသာ အချင်းဝက်သည်

ယာ်ကို ေထာင့်၏ အြပင်ဘက်ှင့် နီးေအာင် ထာြခင်း။

(ေရှဘီးများသည် ေနာက်ဘီးများ၏ လမ်းေကာင်းအတွင်း

ေသးေသာ်လည်း ေနာက်ဘီးများသည် အြပင်သို လဲထွက်သည်။

ဝင်သည်။)

ယာ်ကို ေထာင့်၏ အြပင်ဘက်ှင့် နီးေအာင် ထာြခင်း။

ယာ်ကို ေထာင့်၏ အတွင်းဘက်ှင့် နီးေအာင် ထားြခင်း။

(3) ေကွပီးေနာက် အေကွ အချက်ြပမီးကို ေသချာပိတ်ပါ။
[သတိြပရန် အချက်များ]
●

ေြခလျင်လမ်းသွားလမ်းလာများ သိုမဟုတ် သင်မေကွမီ ေကွရန်ြပင်ေနေသာ အြခားယာ်များရှိလင် ေခတ ရပ်ေပးပါ။

●

ေကွေနစ် တန်ြပန်အေလးတံုး၏ အြပင်ဘက်ှင့် ေနာက်ဘီးတာယာများသည် လူများ သိုမဟုတ် အရာဝတများှင့် မထိေအာင်
ဂုစိုက်ပါ။

●

အရှိန်ြပင်းစွာြဖင့် ုတ်တရက် မေကွပါှင့် သိုမဟုတ် မတ်ေစာက်ေသာ ဆင်ေြခေလာများတွင် ေကွရန် မကိးစားပါှင့်။

●

အင်ဂျင်ရပ်ထားချိန်တွင် ပါဝါစတီယာရင် ယာ်များတွင် စတီယာရင် သံုးိုင်မည် မဟုတ်ပါ။

အင်ဂျင် ရပ်ြခင်းသည် အရာယ်ရှိေသာေကာင့် အထူးသြဖင့် ဆင်ေြခေလာများတွင် အင်ဂျင်ကို လံုးဝ မရပ်ပါှင့်။

[ပံုမှန်ေမာ်ေတာ်ယာ်]

[ဝန်ပင့်ယာ်]

ပံု 3-8 ေထာင့်ချိး ေကွစ် ြခားနားချက်များ

24 (my)

1.6

ဘရိတ်အုပ်ြခင်း/ရပ်ြခင်း/ပါကင်ထိုးြခင်း ေဆာင်ရက်မ လုပ်ငန်းစ်များ (p.62)

လိမ်အားေြဖာင့်စက်သံုး ဝန်ပင့်ယာ်များ
(1) သင့်ညာေြခကို အရှိန်ြမင့် ေြခနင်းေပမှ ဖယ်ပီး ဘရိတ် ေြခနင်းေပတွင် နင်းပါ။
(2) ပါကင်ဘရိတ်အုပ်ရန် သင့်ေြခေထာက်ကို ဘရိတ် ေြခနင်းေပတွင် တင်ထားလျက် ပါကင်ဘရိတ်လီဗာကို ဆွဲပါ (သိုမဟုတ်
ပါကင်ဘရိတ် ခလုတ်ကို ဆွဲထုတ်ပါ)။

(3) ဂီယာ ေရွေြပာင်းလီဗာကို ချိတ်ဆက်မထားသည့် အေနအထားတွင် ထားပါ။

ကလပ်သံုး ဝန်ပင့်ယာ်များ
(1) သင့်ေြခေထာက်ကို အရှိန်ြမင့် ေြခနင်းေပမှ ဖယ်ပီး ဘရိတ် ေြခနင်းေပတွင် နင်းပါ။ ယာ်မရပ်မီေလးတွင် ကလပ်
ေြခနင်းေပသို နင်းပါ။

(2) ပါကင်ဘရိတ်အုပ်ရန် သင့်ေြခေထာက်များကို ဘရိတ်ှင့် ကလပ် ေြခနင်းများေပတွင် တင်ထားလျက် ပါကင်ဘရိတ်လီဗာကို
ဆွဲပါ (သိုမဟုတ် ပါကင်ဘရိတ် ခလုတ်ကို ဆွဲထုတ်ပါ)။

(3) ေရှ/ေနာက်သွား လီဗာကို ချိတ်ဆက်မထားသည့် အေနအထားတွင် ထားပါ။
[သတိြပရန် အချက်များ]
●

ေခတရပ်ချိန် သိုမဟုတ် ပါကင်ထိုးချိန်တွင် ယာ်ေမာင်းလမ်းေဘးရှိ ညီညာေသာ မျက်ှာြပင်တွင် ြပလုပ်ပါ။

●

ယာ်မှ ေခတ ထွက်ခွာချိန်တွင် ေအာက်ပါအဆင့်များကို လုပ်ေဆာင်ပါ●

ဝင်ိုးတိုင်ကို ေရှေစာင်းပါ။
ေရှဘက်သို ဝန်တိမ်းေစာင်းတင်ေဆာင်မ

ပံု 3-9 ဝင်ိုးတိုင်ကို ေရှေစာင်းြခင်း
●

ခက်ရင်းခွထိပ်၏ ေအာက်ေြခသည် ေြမြပင်ှင့် ထိသည်အထိ ခက်ရင်းခွကို ှိမ့်ပါ။

●

အင်ဂျင်ရပ်ပီး စက်ိးခလုတ်ကို “off” တွင်ထား၍ ေသာ့ြဖတ်လိုက်ပါ။

(မှတ်ချက်)-

အင်ဂျင်ရပ်လင် ေသာ့ကို “on” အေနအထားြဖင့် မထားခဲ့ပါှင့်။ ေသာ့ကို “on” အေနအထားတွင် ထားခဲ့ြခင်းသည်

ဘက်ထရီ အားသံုးေသာေကာင့် အင်ဂျင်ိးရာတွင် ခက်ခဲေစသည်။
●

အင်ဂျင်ပိတ်လျက် ကုန်းတက် သိုမဟုတ် ကုန်းဆင်းတွင် မေမာင်းှင်ပါှင့်။

●

ပါဝါ စတီယာရင် ယာ် သိုမဟုတ် ဘရိတ်ြမင့်တင်စနစ်ပါေသာ ဝန်ပင့်ယာ်ကို အင်ဂျင်ပိတ်ထားလျက် ကိးြဖင့် မဆွဲပါှင့်။

25 (my)

1.7

အင်ဂျင် ရပ်ြခင်း လုပ်ေဆာင်ချက် (p.63)

အင်ဂျင်ရပ်ရန် စက်ိးခလုတ်ေသာ့ကို “off” သိုလှည့်ပါ။
[သတိြပရန် အချက်များ]
●

အလုပ်လုပ်ပီးသည်ှင့် အင်ဂျင်ကို ချက်ချင်း မရပ်ပါှင့်။ အင်ဂျင်ကို အနည်းဆံုး စကန် 30 ကာေအာင် အလွတ်လည်ေစပီး

ေအးသွားပီးေနာက် ပိတ်ပါ။

1.8
●

ေမာင်းှင်စ်/အလုပ်လုပ်စ် သတိြပရန် အချက်များ (p.64)
ေမာင်းှင်ေနစ် သိုမဟုတ် ဝန်ပင့်ယာ်ြဖင့် အလုပ်လုပ်ေနချိန်တွင် အင်ဂျင်မရပ်ပါှင့်။
(a) အင်ဂျင်ရပ်ြခင်းသည် ပါဝါ စတီယာရင်စနစ်ှင့် ဘရိတ်ြမင့်တင်စနစ်ကို အလုပ်မလုပ်ေအာင် တားြမစ်ေသာေကာင့်
လည်ပတ်မကို အလွန်ေလးလံပီး အရာယ်ရှိေစိုင်သည်။

(b) ဆင်ေြခေလာတွင် အင်ဂျင်ရပ်လင် ယာ်ကို ချက်ချင်းရပ်ရန် ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရွက်ပါ။

●

●

ယာ်ကို ရပ်ရန် ဘရိတ် ေြခနင်းကို အဆံုးထိနင်းပါ။

●

ပါကင်ဘရိတ်နင်းရန် ပါကင်ဘရိတ် ခလုတ်ကို အြပင်သို ဆွဲပါ။

ဝန်ပင့်ယာ်၏ ေရှဘက်ြမင်ိုင်စွမ်းကို ကီးမားေသာဝန်ြဖင့် ကာဆီးထားလင် ၎င်းကို ေနာက်ြပန် ပိုေဆာင်ပါ။

ပံု 3-10 ကီးမားေသာ ဝန်များကို ေနာက်ြပန် ပိုေဆာင်ြခင်း

26 (my)

2

ဘက်ထရီသံုး တန်ြပန်အေလးချိန်ပါ ဝန်ပင့်ယာ်များ (p.65)

1. ပါကင်ဘရိတ်လီဗာ

6. အေစာင်း လီဗာ

3. ဟွန်း ခလုတ်

8. ဘရိတ် ေြခနင်း

2. စတီယာရင်ေခွ

7. မီးခလုတ်

4. ေရှ/ေနာက်သွား လီဗာ

9. အရှိန်ြမင့် ေြခနင်း

5. မတင်သည့် လီဗာ

ပံု 3-11 ဘက်ထရီသံုး တန်ြပန်အေလးချိန်ပါ ဝန်ပင့်ယာ် ယာ်ေမာင်းေနရာ

2.1

စက်ိး လည်ပတ်မ လုပ်ငန်းစ် (p.65)

(1) ဘက်ထရီ ချိတ်ဆက်မကို ဖျက်ထားလင် ၎င်းကို ချိတ်ဆက်ပါ။
(2) ေရှ/ေနာက်သွား လီဗာကို ချိတ်ဆက်မထားသည့် အေနအထားတွင် ထားပီး ပါကင်ဘရိတ်လီဗာကို တစ်ေလာက်လံုး ဆွဲပါ
(သိုမဟုတ် ပါကင်ဘရိတ် ခလုတ်ကို ဆွဲထုတ်ပါ)။

(3) သင့်ေြခေထာက်ကို အရှိန်ြမင့် ေြခနင်းမှ ဖယ်ပီး ေသာ့ကို စက်ိး ခလုတ်ထဲသို ထည့်ကာ ON သို လှည့်ပါ။ ဤသိုြပလုပ်လင်
မီးလင်းလာပီး ဝန်ပင့်ယာ်သည် ေမာင်းှင်ရန် အသင့်ြဖစ်ေနပါပီ။

မီးလင်းပီးေနာက် ချက်ချင်း စ၍ မေမာင်းပါှင့်။ လပ်စစ်ဗိုအားတိုင်းကိရိယာတွင် ပံုမှန်တန်ဖိုး ြပ၊ မြပကို ဦးစွာ စစ်ေဆးပါ။

27 (my)

2.2

စက်ိးြခင်းှင့် အရှိန်ြမင့်ြခင်း/အရှိန်ေလာ့ြခင်း လုပ်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းစ် (p.65)

(1) ဝန်ပင့်ယာ်ကို ေမာင်းှင်ရန် ေရှ/ေနာက်သွား လီဗာကို ှစ်သက်ရာ ဦးတည်ချက်သို ေရပီး အရှိန်ြမင့် ေြခနင်းေပ နင်းပါ။

စက်ိးချိန်တွင် အရှိန်ြမင့် ေြခနင်းကို ုတ်တရက် အဆံုးထိ နင်းသည့်တိုင်ေအာင် လည်ေနေသာ ေမာ်တာသည် တြဖည်းြဖည်း

လည်န်းကို ြမင့်ေသာေကာင့် ယာ်သည် ေချာေမွစွာ စက်ိုးသည်။

(2) အရှိန်ြမင့် ေြခနင်းေပ နင်းသည့် အားကို ချိန်ညိပီး ေမာင်းှင်န်းကို ချိန်ညိပါ။

2.3

ေရှ/ေန က် ကူးေြပာင်း ေမာင်းှင်မ (p.66)

ေရှ/ေနာက်သွား လီဗာကို ေရှမှ ေနာက်သို သိုမဟုတ် ေနာက်မှ ေရှသို ေြပာင်းလင် ေမာင်းှင်သည့် လားရာ ေြပာင်းလဲသည်။

အင်ဂျင်သံုး အမျိးအစားှင့် မတူသည်မှာ ယာ်ကို ရပ်ပီးေနာက် ေြပာင်းရန် မလိုြခင်း ြဖစ်သည်။
[လပ်သံုးအရှိန်သတ်မ လုပ်ေဆာင်ချက်များ]

ဘက်ထရီသံုး ဝန်ပင့်ယာ်များတွင် အရှိန်ြမင့် ေြခနင်းကို ဖိထားလျက် ယာ်ေမာင်းှင်သည့် လားရာှင့် ဆန်ကျင်သည့်ဘက်သို

ေရှ/ေနာက်သွား လီဗာကို လုပ်ေဆာင်ေသာအခါ လည်ေနေသာ ေမာ်တာသည် ေနာက်ြပန် လည်ပတ်မြဖင့် ဘရိတ်အုပ်ပီး

ယာ်အရှိန်ေလျာ့သွားသည်။ ၎င်းကို လပ်သံုးအရှိန်သတ်မ လုပ်ေဆာင်ချက်ဟု ေခသည်။ ယာ်အရှိန်ေလာ့ရန် ေနာက်ြပန်

လည်ပတ်မြဖင့် ဘရိတ်အုပ်ပီးေနာက် မရပ်မီေလးတွင် ေရှ/ေနာက်သွား လီဗာကို ချိတ်ဆက်မထားေသာ အေနအထားသို

သတ်မှတ်ြခင်းြဖင့် ယာ်ကို လံုးဝ ရပ်ိုင်သည်။ ေနာက်ြပန် လည်ပတ်မြဖင့် ဘရိတ်အုပ်ပီး ယာ်ကို ရပ်လင် ေရှ/ေနာက်သွား

လီဗာကို နဂိုအတိုင်းချန်ထားပီး အရှိန်ြမင့် ေြခနင်းကို ဆက်တိုက် ဖိထားပါက ယာ်သည် ဆန်ကျင်ဘက် လားရာအတိုင်း သွားသည်။
အရှိန်ြမင့် ေြခနင်းေပ နင်းအားကို ချိန်ညိြခင်းြဖင့် ေနာက်ြပန် ဘရိတ်အုပ်သည့်အားကို ေြပာင်းလဲိုင်သည်။
(နင်းအားြမင့်ေလေလ ဘရိတ်အုပ်အား များေလေလ ြဖစ်သည်။) ဝန်ပင့်ယာ်တွင် ဝန်တင်ထားလင် နင်းအားကို ဂုတစိုက် ချိန်ညိပါ။

2.4

ဦးတည်ချက်ထိန်းချပ်စ်၊ ဘရိတ်အုပ်စ်ှင့် ပါကင်ထိုးချိန်တွင် သတိြပရန်
အချက်များ (p.66)

ဦးတည်ချက်ထိန်းချပ်ြခင်း၊ ဘရိတ်အုပ်ြခင်း၊ ရပ်ြခင်းှင့် ပါကင်ထိုးြခင်းအတွက် လုပ်ငန်းစ်များှင့် သတိြပရန် အချက်များမှာ

အင်ဂျင် အမျိးအစား လိမ်အားေြဖာင့်စက်သံုး ဝန်ပင့်ယာ်များှင့် တူညီသည်။

ယာ်ကုိ ကာလအတန်ကာေအာင် အသံးု မြပချိနတ
် င
ွ ် ဘက်ထရီ ဆက်ပစညး် ကို ချိတဆ
် က်မဖ
 ျက်ပါ (ပံမ
ု န
ှ အ
် ားြဖင့် 1 လှငအ
့် ထက်)။

2.5

စက်ရပ် လုပ်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းစ် (p.66)

ပါကင်ဘရိတ်ကို ေသချာနင်းပါ၊ ေရှ/ေနာက်သွား လီဗာကို ချိတ်ဆက်မထားေသာ အေနအထားသို ေရပီး ခက်ရင်းခွကို အနိမ့်ဆံုး

အြမင့်ထိ ှိမ့်ပါ။ ေသာ့ကို “off” သို လှည့်ပါ။ ထိုေနာက် ေသာ့ြဖတ်ပါ။

28 (my)

3

ြမင့်တင် ဝန်ပင့်ယာ်များ (p.67)

3.1

စက်ိး လည်ပတ်မ လုပ်ငန်းစ် (p.67)

(1) ဘက်ထရီ ချိတ်ဆက်မကို ဖျက်ထားလင် ၎င်းကို ချိတ်ဆက်ပါ။
(2) အရှိန်ြမင့်ကိရိယာှင့် လုပ်ေဆာင်ချက် လီဗာများသည် ချိတ်ဆက်မထားသည့် အေနအထားတွင် ရှိေကာင်း အတည်ြပပီးေနာက်
စက်လည်ပတ်မအတွက် ြပင်ဆင်ြခင်း ပီးဆံုးရန် ေသာ့ကို စက်ိး ခလုတ်တွင်း ထည့်ပီး ON သို လှည့်ပါ။

1.

စက်ိး ခလုတ်

11. ဘရိတ် ေြခနင်း

2.

မီးခလုတ်

12. အေကွ အချက်ြပမီး ခလုတ်

3.

မီတာြပပန်နယ် (ဘက်ထရီအား ြပသမ၊ နာရီမီတာ၊

13. ဘက်ထရီေလာ့ခ်ချ ေြခနင်း

4.

အေရးေပ ပါဝါြဖတ်ေတာက်ခလုတ်

14. အထိန်းလက်ကိုင်

5.

မတင်သည့် လီဗာ

15. ဟိုက်ဒေရာလစ်ရည် ပမာဏ ြပသမ

6.

အေစာင်း လီဗာ

16. ေနာက်တံခါး

7.

လှမ်းမီလီဗာ

17. မှတ်စုဖိုင်တွဲ

8.

ဟွန်းခလုတ်

18. ထိုင်ခံုကူရှင်

9.

အရှိန်ြမင့်လီဗာ

19. အားသွင်းပန်နယ်

မှားယွင်းမကုဒ် ြပသမ၊ ချိန်ညိမမုဒ် ြပသမ)

10. စတီယာရင်ေခွ

20. ကမ်းြပင်သံြပား (အြပန်အလှန် ချိတ်ထားသည့် ပလိတ်ြပား)
21. ဘက်ထရီပလတ်

ပံု 3-12 မတ်တတ်ရပ်သံုး ြမင့်တင် ဝန်ပင့်ယာ် ယာ်ေမာင်းေနရာ

29 (my)

3.2

စက်ိးြခင်းှင့် အရှိန်ြမင့်ြခင်း/အရှိန်ေလာ့ြခင်း လုပ်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းစ် (p.67)

(1) ဘရိတ်များကို လတ်ရန် ဘရိတ် ေြခနင်းေပတွင် နင်းပါ။
(2) ဝန်ပင့်ယာ်ကို ှစ်သက်ရာ ဦးတည်ချက်သို ေမာင်းရန် (ေရှ/ေနာက်သွား လီဗာအြဖစ်လည်း အသံုးြပသည့)် အရှိန်ြမင့်လီဗာကို
ထိုဦးတည်ရာသို ေစာင်းပါ။

(3) အရှိန်ြမင့် လီဗာ အေစာင်းကို ချိန်ညိပီး ေမာင်းှင်န်းကို ချိန်ညိပါ။

3.3

ေရှ/ေန က် ကူးေြပာင်း ေမာင်းှင်မ (p.68)

ေရှှင့် ေနာက် ကူးေြပာင်းရန် အရှိန်ြမင့်လီဗာ (ေရှ/ေနာက်သွား လီဗာ) ကို ဆန်ကျင်ဘက် လားရာသို ေစာင်းပါ။
[လပ်သံုးအရှိန်သတ်မ လုပ်ေဆာင်ချက်များ]
လပ်သံုးအရှိန်သတ်မ လုပ်ေဆာင်ချက် ြပလုပ်ရန် ဝန်ပင့်ယာ်ကို ေမာင်းှင်စ် သွားေနသည့် လားရာှင့် ဆန်ကျင်သည့်ဘက်သို

အရှိန်ြမင့်လီဗာ (ေရှ/ေနာက်သွား လီဗာ) ကို ေရပါ။

3.4

ဦးတည်ချက်ထိန်းချပ်ြခင်း/ဘရိတ်အုပ်ြခင်း/ရပ်ြခင်း/ပါကင်ထိုးြခင်း ေဆာင်ရက်မ (p.68)

(1) ဘရိတ်အုပ်ပီး ယာ်ကို ရပ်ရန် သင့်ေြခေထာက်ကို ဘရိတ် ေြခနင်းေပမှ ဖယ်ပါ။
(2) ယာ်ကို ကာလအတန်ကာေအာင် အသံုးမြပချိန်တွင် ဘက်ထရီ ဆက်ပစည်းကို ချိတ်ဆက်မဖျက်ပါ (ပံုမှန်အားြဖင့် 1
လှင့်အထက်)။

(3) အထက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည်များမှအပ လုပ်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းစ်များှင့် သတိြပရန် အချက်များမှာ အင်ဂျင် အမျိးအစား
လိမ်အားေြဖာင့်စက်သံုး ဝန်ပင့်ယာ်များှင့် တူညီသည်။

3.5

ြမင့်တင် ဝန်ပင့်ယာ်ကို ေမာင်းှင်စ် သတိြပရန် အချက်များ (p.68)

●

ဝန်သယ်ေဆာင်စ် ဝင်ိုးတိုင်ှင့် ခက်ရင်းခွကို ေနာက်သို ေစာင်းပါ။

●

တာယာ လှည့်သည့်ေထာင့် ကီးေသာေကာင့် ြမင့်တင် ဝန်ပင့်ယာ်များကို ေသးငယ်ေသာ အချင်းဝက်ြဖင့် ေကွိုင်သည်။ သိုေသာ်
ယာ်သည် အရှိန်ြပင်းစွာ အြမန်ေကွလင် ေမှာက်ပီး ကုန်ပစည်း ြပတ်ကျိုင်သည်။ အမဲတမ်း လံုေလာက်စွာ အရှိန်ေလာ့ပီး

ြဖည်းညင်းစွာ ေကွပါ။
●

သင့်ေြခေထာက် သိုမဟုတ် ခာကိုယ် အေပပိုင်းကို ယာ်အြပင်ဘက်ထွက်ပီး ယာ်ေမာင်းလင် ပစည်းများှင့် တိုက်မိိုင်သည်

သိုမဟုတ် ငိိုင်သည်။ ေမာင်းှင်သည့် အေနအထား မှန်ကန်ေအာင် အမဲထိန်းထားပါ။
●

ကုန်ပစည်းကို ချိန်ညိရာတွင် သင့်ခာကိုယ်သည် လည်ပတ်မ လီဗာကို မေတာ်တဆ ှိပ်မိပီး ဝင်ိုးတိုင်စတင်ေရွကာ

သင့်လက်များ၊ ေြခေထာက်များှင့် ကိုယ်လံုးကို ညပ်ေစိုင်ေသာေကာင့် စက်ိး ခလုတ်ကို OFF သို ထားပီး ယာ်ေပမှ
ဆင်းရန် ေသချာပါေစ။

●

စိုေနေသာ လမ်းမျက်ှာြပင်၊ ေချာေသာ ကမ်းြပင် သိုမဟုတ် ကမ်းတမ်းေသာ ေြမြပင်တွင် ေမာင်းှင်ြခင်းသည် ဘီးေချာ်ေစပီး

ဘရိတ်အုပ်ရာတွင် ထိေရာက်မနည်းိုင်ေသာေကာင့် ထိုသိုြပလုပ်ြခင်းကို ေရှာင်ပါ။

30 (my)

အခန်း 4
ဝန်တင်/ဝန်ချ ကိရိယာများ၏ တည်ေဆာက်ပံုများှင့်
လုပ်ေဆာင်ချက်များ
1

အစိတ်အပိုင်း အမည်များ (p.69)

1.

အတွင်းဘက် ဝင်ိုးတိုင်

5. မတင်သည့် ိုလာ

9.

ဝန်တင်ခက်ရင်းခွ

13. ထိုင်ခံုေနာက်မှီ

2.

မတင်သည့် ိုလာ

6. ခက်ရင်းခွပံုစံ ဂျမ်းတံုး

10. ချိန်းြဖင့်ေမာင်းှင်သည့် ဘီး 14. ဝန်တိမ်းေစာင်းတင်ေဆာင်မ

3.

အြပင်ဘက် ဝင်ိုးတိုင်

7. ေဘးတိုက်သွားလာိုင်သည့် 11. ကန်လန်ြဖတ်ထုတ်တန်း

4.

မတင်သည့် ချိန်းအစိတ်အပိုင်း 8. မတင်သည့် ိုလာ

စနစ်၏ ဆလင်ဒါ

ိုလာ

12. မတင်သည့် ဆလင်ဒါ

ပံု 4-1 ဝန်တင်/ဝန်ချ ကိရိယာအစိတ်အပိုင်း အမည်များ

31 (my)

15. ဝန်တင်ခက်ရင်းခွ၏ အထိန်းဘား
16. ဝင်ိုးတိုင် ေဒါက်

1.

မတင်သည့် ခံေဒါက်

3. အြပင်ဘက် ဝင်ိုးတိုင်

2.

အတွင်းဘက် ဝင်ိုးတိုင်

4. မတင်သည့် ိုလာ

5.

ဝန်တင်ခက်ရင်းခွ၏ အထိန်းဘား

ပံု 4-2 ခက်ရင်းခွအထက်မှ ြမင်ကွင်း

32 (my)

2

ဝန်တင်/ဝန်ချ ကိရိယာများ (p.70)

ဟိုက်ဒေရာလစ် စနစ်၊ ဝင်ိုးတိုင်ှင့် အြခားကိရိယာများအပါအဝင် ဝန်တင်/ဝန်ချ ကိရိယာများတွင် ဝန်တစ်ခုကို

ဝန်တင်ခက်ရင်းခွြဖင့် ှစ်သက်ရာ အြမင့်သို မတင်ြခင်း သိုမဟုတ် ၎င်းကို ှစ်သက်ရာ ေထာင့်သို ေစာင်းြခင်းကဲ့သို လုပ်ေဆာင်ချက်

အမျိးမျိး ရှိသည်။ ဤလပ်ရှားမအားလံုးကို ဟိုက်ဒေရာလစ် ဆလင်ဒါ၏ လပ်ရှားမများြဖင့် တွဲဖက်လုပ်ေဆာင်သည်။

"မတင်သည်" ဆိုသည်မှာ ဝန်တင်ခက်ရင်းခွှင့် ၎င်းေပတွင် တင်ထားေသာဝန်ကို ြမင့်ြခင်းှင့် ှိမ့်ြခင်းြဖစ်ပီး "ေစာင်းသည်"
ဆိုသည်မှာ ဝင်ိုးတိုင်ကို ေရှ၊ ေနာက် ေစာင်းြခင်းကို ဆိုလိုသည်။

2.1

ဝန်တင်/ဝန်ချကိရိယာတစ်ခုချင်းစီ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်

ဝန်တင်ခက်ရင်းခွ
ဝန်တင်ြခင်းှင့် ဝန်ချြခင်းအတွက် အသံုးြပေသာ L ပံုစံ လက်တံတစ်ခုြဖစ်ပီး ဝန်ပင့်ယာ်များတွင် ပံုမှန်အားြဖင့် ခက်ရင်းခွှစ်ခု

ရှိသည်။ တည်ငိမ်အား ေဘးကင်းကိန်း အနည်းဆံုး 3 ရှိရမည့် ဝန်တင်ခက်ရင်းခွများကို လံုေလာက်စွာ ြကံ့ခိုင်ေစရန်

အရည်အေသွးြမင့် ကာဗွန် သံမဏိ သိုမဟုတ် အထူး သံမဏိြဖင့် ြပလုပ်ထားေသာ်လည်း ၎င်းတိုသည် ကာရှည်စွာ သိုမဟုတ်

မှားယွင်းစွာ အသံုးြပမေကာင့် တိုက်စားြခင်း၊ ေကွးြခင်းှင့် ကျိးြခင်းတိုလည်း ြဖစ်ေလ့ရှိသည်။

ဝင်ိုးတိုင်
ဝင်ိုးတိုင်သည် U ပံုစံ စတီးြပားအထူှစ်ခု (ေဘးတစ်ဘက်တွင် တစ်ခုစ)ီ ကို ထိပ်ဘက်တွင် ကန်လန်တန်းတစ်ခုြဖင့် ဆက်ထားေသာ

ဂိတ်ပံုစံ တည်ေဆာက်မတစ်ခု ြဖစ်သည်။ အြပင်ဘက် ဝင်ိုးတိုင်၏ အတွင်းဘက်တွင် ထည့်ထားေသာ အတွင်းဘက် ဝင်ိုးတိုင်သည်

မတင်သည့် ခံေဒါက်ှင့် ၎င်းတွင် တပ်ထားေသာ ဝန်တင်ခက်ရင်းခွတို အေပ၊ ေအာက် ေရွသည့်အခါ လမ်းန်တန်းအြဖစ်

လုပ်ေဆာင်သည်။ အတွင်းဘက် ဝင်ိုးတိုင်သည် (အေပ၊ ေအာက် မေရွသည့်) အြပင်ဘက် ဝင်ိုးတိုင်ကို လမ်းန်အြဖစ် အသံုးြပ၍

ဝန်တင်ခက်ရင်းခွှင့်အတူ အထက်၊ ေအာက် ေရွသည်။

မတင်သည့် ဆလင်ဒါများ
အြပင်ဘက် ဝင်ိုးတိုင်၏ ေဘးှစ်ဘက်လံုးတွင် တပ်ထားေသာ ဟိုက်ဒေရာလစ် ဆလင်ဒါများြဖစ်သည်။ မတင်သည့်

ဆလင်ဒါများသည် အတွင်းဘက် ဝင်ိုးတိုင်ကို အေပ၊ ေအာက် ေရေပးသည်။

မတင်သည့် ချိန်းအစိတ်အပိုင်း
မတင်သည့် ဆလင်ဒါ ထပ်ဘက်အစွန်းရှိ ချိန်းြဖင့်ေမာင်းှင်သည့် ဘီးများ (စက်သီးများ) အထက်၊ ေအာက် ေရွစ်

ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို တွဲချိတ်ထားေသာ မတင်သည့် ခံေထာက်ကို ြမင့်ေပး၊ ှိမ့်ေပးသည့် ချိန်း အစိတ်အပိုင်းများ ြဖစ်သည်။

ဝန်တင်ခက်ရင်းခွ အထက်၊ ေအာက် မှန်ကန်စွာ ေရွလျားေကာင်း ေသချာေစရန် ဘယ်ဘက်ှင့် ညာဘက် ချိန်းအစိတ်အပိုင်းများတွင်
တင်းအား တူညီေအာင် ချိန်ညိြခင်းများ ြပလုပ်ရန် အေရးကီးသည်။ ေဘးကင်းကိန်း အနည်းဆံုး 5 ရှိရမည့် မတင်သည့်

ချိန်းအစိတ်အပိုင်းသည် ကာရှည်စွာ အသံုးြပြခင်းေကာင့် တိုက်စားြခင်း၊ ဆန်ထွက်လာြခင်းှင့် ပျက်စီးြခင်း ြဖစ်ိုင်ေသာေကာင့်

ြကံ့ခိုင်မအား ေလျာ့လာိုင်သည်။ ထိုေကာင့် ေနစ် စစ်ေဆးရန် အေရးကီးသည်။
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မတင်သည့် ခံေဒါက်
ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို တပ်ဆင်ရန် အထိန်းဘားကို မတင်သည့် ခံေဒါက်၏ ေရှတွင် ဂေဟဆက်ထားပီး မတင်သည့် ိုလာများကို

မတင်သည့် ခံေဒါက်၏ ေဘးမျက်ှာြပင်တွင် တွဲချိတ်ထားသည်။ မတင်သည့် ခံေဒါက်များကို မတင်သည့် ချိန်းအစိတ်အပိုင်းများြဖင့်

ဆွဲထားပီး ၎င်းတိုသည် အတွင်းဘက် ဝင်ိုးတိုင်၏ အတွင်းဘက်တွင် ြမင့်လိုက် နိမ့်လိုက် ရှိသည်။ ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို ှစ်သက်ရာ

အေနအထားတွင် ထားိုင်ရန် ဝန်တင်ခက်ရင်းခွ၏ အထိန်းဘားထိပ်တွင် ဗွီပံုစံ အထစ်များ ရှိသည်။

ထိုင်ခံုေန က်မှီ
ဝင်ိုးတိုင်ဖက်သို ဝန်မကျေအာင် ကာကွယ်ေပးရန် တပ်ဆင်ထားသည့် ဖရိမ် ြဖစ်သည်။

ဝန်တိမ်းေစာင်းတင်ေဆာင်မစနစ်၏ ဆလင်ဒါ
ဝင်ိုးတိုင် (ှင့် ဝန်တင်ခက်ရင်းခွ) ကို ေရှ၊ ေနာက် ေစာင်းေပးရန်အတွက် အသံုးြပထားသည့် ဟိုက်ဒေရာလစ် ဆလင်ဒါ ြဖစ်သည်။
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3

ဟိုက်ဒေရာလစ် စနစ် (p.73)

ဟိုက်ဒေရာလစ် စနစ်သည် ဟိုက်ဒေရာလစ် လည်ပတ်မ ဗားကိုြဖတ်၍ ဆလင်ဒါ သိုမဟုတ် ဟိုက်ဒေရာလစ် ေမာ်တာသို

ဟိုက်ဒေရာလစ်ရည်ကို ေပးပိုရန် ေမာ်တာ/အင်ဂျင်ကို အသံုးြပ၍ ဟိုက်ဒေရာလစ် ပန်ကို လည်ေစြခင်းြဖင့် အလုပ်လုပ်ေဆာင်သည့်

စနစ် ြဖစ်သည်။ ဤစနစ်ကို ပါစကယ်၏ နိယာမေပတွင် အေြခခံသည်။
[ပါစကယ်၏ နိယာမ]

“ပိတ်ထားေသာ ထည့်စရာတွင်းရှိ ငိမ်ေနေသာ အရည်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုေပတွင် သက်ေရာက်ေသာအားသည် ဆံုးံးမ မရှိဘဲ

ထိုအရည်၏ အစိတ်အပိုင်းတိုင်းသို ပျံှံသွားသည်။” ဤအချက်ကို ပါစကယ်၏ နိယာမဟု ေခသည်။

ပံု 4-3 တွင် ြပထားသည့် ထည့်စရာကဲ့သို အရွယ်အစား မတူညီေသာ ပစ်စတင်များ (10 cm2 ဧရိယာှင့် 1 cm2ဧရိယာ)

ပါရှိေသာ ဆလင်ဒါှင့် ေပါင်းစပ်ထားသည့် ထည့်စရာတစ်ခုကို စ်းစားကည့်ပါ။ ဧရိယာ ပိုေသးေသာ ပစ်စတင် (1 cm2)

ေပသို 100 N အား သက်ေရာက်လင် အရည်၏ ဖိအားသည် 100 N/cm2 ြဖစ်သည်။ ဧရိယာ ပိုကီးေသာ ပစ်စတင် (10 cm2)

ေပသို သက်ေရာက်အားသည် 1,000 N (10 cm2 x 100 N/cm2) ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့် ဧရိယာ ပိုေသးေသာ ပစ်စတင်ေပသို

သက်ေရာက်ေသာ အားသည် ပိုကီးေသာ ပစ်စတင်၏ ဧရိယာှင့် အချိးကျ တိုးလာသည်။
100 N

100 N

100 N/cm2
(1 MPa)

ပံု 4-3 ပစ်စတင် ဧရိယာှင့် အားအကား ဆက်စပ်မ
ဤနိယာမေပ အေြခခံ၍ ဟိုက်ဒေရာလစ် စနစ်သည် ဟိုက်ဒေရာလစ်ရည်ေပတွင် ဖိအားသက်ေရာက်ပီး ဝန်တင်/ဝန်ချ ကိရိယာကို

ေရရန် ဟိုက်ဒေရာလစ် ဆလင်ဒါကဲ့သို ဟိုက်ဒေရာလစ်ြဖင့် ေမာင်းှင်ေသာ ကိရိယာများကို အသံုးြပသည်။
ဟိုက်ဒေရာလစ် စနစ်ကို ေအာက်ပါ အစိတ်အပိုင်းများြဖင့် ဖွဲစည်းထားသည်။
●

ဟိုက်ဒေရာလစ်ဖိအားသံုး ဂျင်နေရတာ
ဟိုက်ဒေရာလစ် ပန် စသည်

●

ဟိုက်ဒေရာလစ်ြဖင့် ေမာင်းှင်မ

ဟိုက်ဒေရာလစ် ဆလင်ဒါ၊ ဟိုက်ဒေရာလစ်ေမာ်တာ
●

ဟိုက်ဒေရာလစ်ထိန်းချပ်မကိရိယာ

ဦးတည်ချက်ထိန်းချပ် ဗား (လည်ပတ်မ ဗား စသည်)၊ ဖိအားထိန်းချပ် ဗား (လံုြခံေရး ဗား စသည်)၊ စီးဆင်းမထိန်းချပ် ဗား

(ဘရိတ် ဗား စသည်)
●

အကူ ပစည်းကိရိယာများ

ဟိုက်ဒေရာလစ်ရည် သိုေလှာင်ကန်၊ စစ်ထုတ်ကိရိယာ၊ ပိုက်၊ အဆက်၊ ဖိအားတိုင်း ကိရိယာ စသည်။
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ဟိက
ု ဒ
် ေရာလစ်ထန
ိ း် ချပ်မက
 ရ
ိ ယ
ိ ာ
(ဦးတည်ချက်ထန
ိ း် ချပ် ဗား)
(ဖိအားထိနး် ချပ် ဗား)
(စီးဆင်းမထန
ိ း် ချပ် ဗား)
ေမာ်တာ

ဟိုက်ဒေရာလစ်ဖိအားသံုး
ဂျင်နေရတာ

ဟိုက်ဒရောလစ်ဖြင့်
မောင်းနှင်မှ ု

(ဟိုက်ဒေရာလစ် ပန်)

ဟိုက်ဒရောလစ် ဆလင်ဒါ
ဟိုက်ဒရောလစ်မော်တာ
ဟိုက်ဒေရာလစ်ရည်
သိုေလှာင်ကန်

ပံု 4-4 ဟိုက်ဒေရာလစ် စနစ် တည်ေဆာက်ပံု
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4

ဝန်ေအာက်ခံြပားများ (p.85)

ဝန်ေအာက်ခံြပားများသည် တစ်ကိမ်တွင် ဝန်ပစည်းများစွာကို တင်ိုင်ပီး ကုန်ပစည်း ကိုင်တွယ်ြခင်း၊ သယ်ယူပိုေဆာင်ြခင်းှင့်

သိုေလှာင်ြခင်း လုပ်ငန်းစ်များကို ပိုမိုထိေရာက်ေစသည်။

1. ဝန်ေအာက်ခံြပား အကျယ်

5. ေအာက်ခံဘုတ်ြပား

9. ခက်ရင်းခွ ထိုးသွင်းရန် အေပါက်

2. ဝန်ေအာက်ခံြပား အြမင့်

6. အလျားလိုက်ေြပး အေချာင်း

10. ခက်ရင်းခွ ထိုးသွင်းရန် အေပါက်အကျယ်

3. ဝန်ေအာက်ခံြပား အလျား

7. အလျားလိုက်ေြပး အေချာင်း အကျယ်

11. ခက်ရင်းခွ ထိုးသွင်းရန် အေပါက်အြမင့်

4. အနားေကွး ဘုတ်ြပား

8. ချမ်ဖာ

(အလျားလိုက်ေြပး အေချာင်း အြမင့်)

ပံု 4-5 ဝန်ေအာက်ခံြပား အစိတ်အပိုင်း အမည်များ

37 (my)

4.1

ြပင်ညီ ဝန်ေအာက်ခံြပား (p.85)

ြပင်ညီ ဝန်ေအာက်ခံြပားများတွင် အေပဘက်တွင် ခက်ရင်းခွ ထိုးသွင်းရန် အေပါက်များ ပါဝင်သည့် ြပင်ညီ မျက်ှာြပင်ရှိပီး

တိုင်များကဲ့သို အေပထွက်ေနသည့် တည်ေဆာက်ပံုများ မပါရှိပါ။ သစ်သားြဖင့် ြပလုပ်ထားေသာ ြပင်ညီ ဝန်ေအာက်ခံြပားများကို

ကျယ်ြပန်စွာ သံုးေသာ်လည်း အချိကို သတ သိုမဟုတ် ပလတ်စတစ်ြဖင့် ြပလုပ်သည်။

4.2

ဝန်ေအာက်ခံြပားေပတွင် ပစည်းထပ်သည့် ပံုစံများ (p.88)

ဝန်ပိကျြခင်းများမှ ကာကွယ်ရန် ဝန်များကို ဝန်ေအာက်ခံြပားေပတွင် ေဘးကင်းပီး ေသချာေအာင် ထပ်ရမည်။
ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း ဝန်ေအာက်ခံြပားေပတွင် ပစည်းထပ်သည့် အေြခခံ ပံုစံငါးမျိး ရှိသည်။ အသံုးအများဆံုး

ပံုစံများမှာ တစ်လှည့်စီ ထပ်ြခင်းှင့် အုတ်ခဲပံု ထပ်ြခင်းတို ြဖစ်သည်။

အတံုးပံု ထပ်ြခင်း
ပစည်းအားလံုးကို လားရာတစ်ခုတည်းတွင် အဆင့်တိုင်းကို တူညီေသာ ပံုစံြဖင့် စီသည်။ ကုန်ပစည်း ပိကျိုင်ေြခ များေသာေကာင့်

ပစည်းများကို ဝါယာ သိုမဟုတ် အပတ်များြဖင့် ေသချာစွာ ချည်ေှာင်ထားရမည်။

(မဂဏန်း အထပ်)

(စံုဂဏန်း အထပ်)
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တစ်လှည့်စီ ထပ်ြခင်း
ဤပံုစံကို စတုရန်းပံု ဝန်ေအာက်ခံြပားများအတွက် အသံုးြပသည်။ ြပင်ညီတစ်ခုတည်းေပရှိ ပစည်းအားလံုးကို လားရာ တစ်ခုတည်း

စီထားသည်။ လားရာကို အဆင့်တိုင်းတွင် 90° ေြပာင်းလဲသည်။

ဝန်ေအာက်ခံြပားေပရှိ ပစည်းများ စတုရန်းပံု မဟုတ်သေရွ ဤပံုစံသည် အများအားြဖင့် ကုန်ပစည်း ပိကျမကို ကာကွယ်ေပးပီး

ပစည်းထပ်ြခင်းှင့် ချည်ေှာင်ြခင်း လုပ်ငန်းစ်များကိုလည်း လွယ်ကူေစသည်။

(မဂဏန်း အထပ်) (စံုဂဏန်း အထပ်)

အုတ်ခဲပံု ထပ်ြခင်း
အဆင့်တိုင်းတွင် တူညီစွာ စီထားေသာ်လည်း အဆင့်တိုင်းအတွက် လားရာကို 180° ေြပာင်းလဲြခင်းြဖင့် ပစည်းများသည်

ေထာင်လိုက်ေရာ အလျားလိုက်ပါ အံဝင်ခွင်ကျ ချိတ်ဆက်မရှိသည်။

(မဂဏန်း အထပ်)

(စံုဂဏန်း အထပ်)
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ခွဲ၍ ထပ်ြခင်း
ခွဲ၍ ထပ်ြခင်းတွင် ပစည်းပံုစံများေကာင့် ပစည်းများကားတွင် ေနရာအချိ ဟာေနသည်မှလွဲပီး အုပ်ခဲပံု ထပ်ြခင်းှင့် အေြခခံချင်း

တူညီသည်။

(မဂဏန်း အထပ်)

(စံုဂဏန်း အထပ်)

ပင်ဘီးလံုးပံု ထပ်ြခင်း
ပစည်းများကို ပင်ဘီးလံုးပံု စီထားေသာ်လည်း တစ်ဆင့်ချင်းစီတွင် ၎င်းတိုကို ဆန်ကျင်ဘက်လားရာသို စီထားသည်။ ဤပံုစံကို

ေလရဟတ် အမျိးအစား ပစည်းထပ်ြခင်းဟုလည်း ေခပီး စတုရန်းပံု ဝန်ေအာက်ခံြပားများေပတွင် စတုရန်းပံုမရှိေသာ

ပစည်းများကို တင်ရာတွင် အသံုးြပသည်။

(မဂဏန်း အထပ်)

(စံုဂဏန်း အထပ်)

40 (my)

အခန်း 5
ဝန်တင်/ဝန်ချ ကိရိယာ လည်ပတ်မ
1

ဝန်တင်/ဝန်ချ ေဝါဟာရများ (p.90)

ပံုေသ ဦးတည်ချက်ထိန်းချပ်ြခင်း

ယာ်ရပ်ထားစ် ဘီးများေရွေစရန် စတီယာရင်ေခွကို လှည့်ြခင်း

မတင်ြခင်း

ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို အေပသို ေရြခင်း

ှိမ့်ြခင်း

ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို ေအာက်သို ေရြခင်း

ေရှဘက်သို ဝန်တိမ်းေစာင်း

ဝင်ိုးတိုင်ကို ေရှသို ေစာင်းြခင်း သိုမဟုတ် ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို ေအာက်သို ေစာင်းြခင်း

ဝန်ကို ေနာက်ဘက်သို

ဝင်ိုးတိုင်ကို ေနာက်သို ေစာင်းြခင်း သိုမဟုတ် ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို အေပသို ေစာင်းြခင်း

ကျံြခင်း

ဝန်တင်ခက်ရင်းခွ သိုမဟုတ် ဝင်ိုးတိုင်ကို ေနာက်သို ေရြခင်း (ြမင့်တင် ဝန်ပင့်ယာ်များှင့်

တင်ေဆာင်ြခင်း

တိမ်းေစာင်းတင်ေဆာင်ြခင်း

ေဘးတိုက်ဝန်တင်စက်များတွင် အသံုးြပေသာ အတွင်းဘက်တွင် လည်ပတ်ြခင်း)

ဆန်ြခင်း

ဝန်တင်ခက်ရင်းခွ သိုမဟုတ် ဝင်ိုးတိုင်ကို ေရှသို ေရြခင်း (ြမင့်တင် ဝန်ပင့်ယာ်များှင့်

ေကာက်ယူြခင်း

ဝန်ကို ဝန်တင်ခက်ရင်းခွြဖင့် ေကာက်ယူရာတွင် ြပလုပ်ေသာ လုပ်ေဆာင်ချက်များ

ဝန်တင်ေဆာင်ြခင်း

ထပ်ထားေသာ ကုန်ပစည်းကို တင်ရာတွင် ြပလုပ်ေသာ ဝန်တင်ခက်ရင်းခွ လုပ်ေဆာင်ချက်များ

ဝန်ြပန်ချြခင်း

တင်ထားေသာ ကုန်ပစည်းကို သတ်မှတ်ထားေသာ တည်ေနရာသို ဝန်ြပန်ချရာတွင် ြပလုပ်ေသာ

ေဘးတိုက်ဝန်တင်စက်များတွင် အသံုးြပေသာ အြပင်ဘက်တွင် လည်ပတ်ြခင်း)

လုပ်ေဆာင်ချက်များ

ထိုးသွင်းြခင်း

ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို ဝန်ေအာက်ခံြပားထဲသို ထိုးသွင်းသည့် လုပ်ေဆာင်ချက်

ဆွဲထုတ်ြခင်း

ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို ဝန်ေအာက်ခံြပားမှ ဆွဲထုတ်သည့် လုပ်ေဆာင်ချက်

တေရွေရွသွားြခင်း

ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို သတ်မှတ်ထားေသာ တည်ေနရာှင့်ချိန်ကိုက်စ် အလွန်ေှးေသာ န်းြဖင့်

ေမာင်းှင်ြခင်း

41 (my)

2

လီဗာ လည်ပတ်မ လားရာများ (မတင်/ေစာင်း လည်ပတ်မ လီဗာများ) (p.91)

မတင်/အေစာင်း လီဗာများ လည်ပတ်ြခင်းှင့် ၎င်းတို၏ လပ်ရှားမများကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပံု 5-1 တွင် ြပသထားသည်-

အေစာင်း လီဗာ

မတင်သည့် လီဗာ

အေကွ အချက်ြပမီး ခလုတ်

ေရေြပာင်းလီဗာ

ပါကင်ဘရိတ်လီဗာ

ေရှ/ေနာက်သွား လီဗာ

ဟွန်းခလုတ်

ပံု 5-1 လီဗာ လည်ပတ်မ ဥပမာများ

42 (my)

3
3.1

ဝန်တင်/ဝန်ချ လည်ပတ်မ (p.91)
ဝန်တင်/ဝန်ချ ကိရိယာ လည်ပတ်မ နည်းလမ်း (p.91)

ဝန်တင်/ဝန်ချ အလုပ်လုပ်ေနစ် ယာ်ကို ရပ်ပါ၊ ပါကင်ဘရိတ် နင်းပါ၊ ပီးလင် ယာ်ကို ရပ်ေနေစရန် ေရှ/ေနာက်သွား လီဗာကို

ချိတ်ဆက်မထားသည့် အေနအထားတွင် ထားပါ။
●

ဝန်တင်ေနစ် ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို ဝန်ေအာက်ခံြပား အေပါက်များထဲသို တည့်တည့်ထိုးသွင်းပါ။

●

ဝန်ချေနစ် ကုန်ပစည်း ပိကျြခင်း၊ ကုန်ပစည်း ထိခိုက်ြခင်း သိုမဟုတ် အြခားအရာယ်ရှိေသာ အေြခအေနများ ရှိ၊ မရှိ

ကည့်စစ်ေဆးပါ။
●

ေဘးတိုက်ဝန် တည်ငိမ်မကို ထိန်းသိမ်းရန်ှင့် ဟန်ချက်မညီေသာဝန် အေြခအေနများကို ေရှာင်ရှားရန် ညာဘက်ှင့် ဘယ်ဘက်
ဝန်တင်ခက်ရင်းခွအကား တပ်ဆင်မ အကွာအေဝးကို ဝန်ေအာက်ခံြပား အကျယ်၏ 1/2 မှ 3/4 အထိ ချိန်ညိပီး ကိုယ်ထည်၏
အလယ်ဗဟိုမှ အကွာအေဝးသည် ညီေနပါေစ။

ဝန်တင်ခက်ရင်းခွ

ဝန်ေအာက်ခံြပား

ပံု 5-2 ညာဘက်ှင့် ဘယ်ဘက် ဝန်တင်ခက်ရင်းခွအကား အကွာအေဝး
●

ဝန်တင်စ်ှင့် ဝန်ချစ်တွင် ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို ဝန်ေအာက်ခံြပားထဲသို ဝင်ိုင်သေလာက်ဝင်ေအာင် ထိုးသွင်းပါ။ ဝန်များ

သိုမဟုတ် ဝန်ေအာက်ခံြပားများကို တွန်းရန် ဝန်တင်ခက်ရင်းခွ အစွန်းကို အသံုးမြပပါှင့်။

43 (my)

3.2

ဝန်တင် လုပ်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းစ် (p.92)

ဝန်တင်စ် ေအာက်ပါ လုပ်ငန်းစ်အတိုင်း လိုက်နာပါ(1) ေကာက်ယူမည့်ဝန်အနီးတွင် ယာ်ကို အရှိန်ေလာ့ပါ။
(2) ဝန်အနားချ်းကပ်ပီး ယာ်ကို ရပ်ပါ။
(3) ပိကျေနေသာ ဝန်သိုမဟုတ် အြခားြဖစ်ိုင်ေြခရှိေသာ အရာယ်များ ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးပါ။
(4) ဝင်ိုးတိုင်ကို ေထာင်လိုက်ထားပီး ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို အလျားလိုက်ထားကာ ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို ဝန်ေအာက်ခံြပား
သိုမဟုတ် ေအာက်ခံတံုး၏ အြမင့်အထိ ြမင့်တင်ပါ။

(5) ဝန်တင်ခက်ရင်းခွ ထိုးသွင်းမ အေနအထားကို ဂုတစိုက် စစ်ေဆးပီး ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို ထိုးသွင်းရန် ဝန်ပင့်ယာ်ကို
ေရှတိုးပါ။ ြမင့်တင် ဝန်ပင့်ယာ်များတွင် ထိုးသွင်းရန် ဝင်ိုးတိုင်ကို ြဖည်းညင်းစွာ ဆန်ထုတ်ပါ။

(6) ထိုးသွင်းပီးေနာက် ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို အနည်းငယ် (5 - 10 cm) မတင်ပီး ဝန်ပင့်ယာ်ကို ေနာက်ဆုတ်ပါ။ ထိုေနာက်
ဝန်ေအာက်ခံြပား သိုမဟုတ် ေအာက်ခံတံုးကို 10 - 20 cm ဆွဲထုတ်ပီး ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို ှိမ့်ပါ။

(7) ဝန်က ဝန်တင်ခက်ရင်းခွ၏ ေထာင်လိုက် ေရှမျက်ှာြပင် သိုမဟုတ် ထိုင်ခံုေနာက်မှီကို ညင်သာစွာ ထိသည်အထိ
ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို ထပ်မံ ထိုးသွင်းပီးေနာက် ထိုဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို မတင်ပါ။

(8) မတင်ပီးေနာက် ကုန်ပစည်းကို ေဘးကင်းစွာ ချိုင်မည့် ေနရာသိုေရာက်ေအာင် ဝန်ပင့်ယာ်ကို ြဖည်းညင်းစွာ ေနာက်ဆုတ်ပါ။
ြမင့်တင် ဝန်ပင့်ယာ်များတွင် ဝင်ိုးတိုင်ကို ဦးစွာ အတွင်းသို ြပန်ုပ်ပီးေနာက် ဝန်ေအာက်ခံြပား သိုမဟုတ် ေအာက်ခံတံုးကို

ေဘးကင်းစွာ ှိမ့်ိုင်သည့် ေနရာသိုေရာက်ေအာင် ဝန်ပင့်ယာ်ကို ေနာက်ဆုတ်ပါ။

(9) ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို 5 - 10 cm အြမင့်သို ှိမ့်ပါ၊ ဝင်ိုးတိုင်ကို ေနာက်သို လံုေလာက်စွာ ေစာင်းပီး ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို

ေြမြပင်မှ 15 - 20 cm အကွာတွင် ထားလျက် ယာ်ကို အလိုရှိရာ ေနရာသို ေရာက်ေအာင် ေရပါ။ ြမင့်တင် ဝန်ပင့်ယာ်များတွင်
ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို ြမင့်တင်ေဒါက်၏ အေပမျက်ှာြပင်အထက် အြမင့် 5 cm ခန်အထိ ှိမ့်ပါ၊ ဝင်ိုးတိုင်ကို ေနာက်သို

လံုေလာက်စွာ ေစာင်းပီး ယာ်ကို အလိုရှိရာ ေနရာသို ေရာက်ေအာင် ေရပါ။

44 (my)

3.3

ဝန်ချ လုပ်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းစ် (p.92)

ဝန်ချစ် ေအာက်ပါ လုပ်ငန်းစ်အတိုင်း လိုက်နာပါ(1) ဝန်ချမည့်ေနရာအနီးတွင် ယာ်ကို အရှိန်ေလာ့ပါ။
(2) ဝန်ချမည့်ေနရာအနား ချ်းကပ်ပီး ယာ်ကို ရပ်ပါ။
(3) ဝန်ချမည့်ေနရာတွင် ပိကျေနေသာ သိုမဟုတ် ပျက်စီးေနေသာ ဝန်သိုမဟုတ် အြခားြဖစ်ိုင်ေြခရှိေသာ အရာယ်များ ရှိ၊ မရှိ
စစ်ေဆးပါ။

(4) ဝင်ိုးတိုင်ကို ေထာင်လိုက်ထားပီး ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို အလျားလိုက်ထားကာ ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို အမှန်တကယ်
ဝန်ချချိန်အြမင့်ထက် အနည်းငယ် ပိုြမင့်ေအာင် ြမင့်တင်ပါ။

(5) ဝန်ချမည့် ေနရာကို ဂုတစိုက် စစ်ေဆးပါ၊ ယာ်ကို ြဖည်းညင်းစွာ ေရှတိုးပီး ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို ရည်ရွယ်ထားေသာ
ေနရာတွင် ှိမ့်ပါ။ ြမင့်တင် ဝန်ပင့်ယာ်များတွင် ဝင်ိုးတိုင်ကို ြဖည်းညင်းစွာ ဆန်ထုတ်ပီး ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို

ရည်ရွယ်ထားေသာ အေနအထားတွင် ှိမ့်ပါ။ ဤအေြခအေနတွင် ယာ်ကို ေရှမတိုးပါှင့်။

(6) ယာ်ကို ြဖည်းညင်းစွာ ေနာက်ဆုတ်ပါ၊ ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို 10 - 20 cm ဆွဲထုတ်ပါ၊ ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို ထပ်မံ မတင်ပါ၊
ေဘးကင်းပီး သင့်ေလျာ်ေသာ ဝန်ချမည့်ေနရာသို ယာ်ကို ေမာင်းပီး ကုန်ပစည်းချပါ။ ြမင့်တင် ဝန်ပင့်ယာ်များတွင်

ဝင်ိုးတိုင်ကို ြဖည်းညင်းစွာ အတွင်းသို ြပန်ုပ်ပါ၊ ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို 10 - 20 cm ဆွဲထုတ်ပါ၊ ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို ထပ်မံ

မတင်ပါ၊ ေဘးကင်းပီး သင့်ေလျာ်ေသာ ဝန်ချမည့်ေနရာသို ဝင်ိုးတိုင်ကို ဆန်ထုတ်ပီး ကုန်ပစည်းကို ချပါ။ ဤအေြခအေနတွင်

ဝန်ပင့်ယာ်ကို ေရှ၊ ေနာက် မေရပါှင့်။

(7) ချထားေသာ ကုန်ပစည်း တည်ငိမ်ပီးေနာက် ယာ်ကို ေနာက်ဆုတ်ပါ၊ ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို ှိမ့်ပါ၊ ဝင်ိုးတိုင်ကို လံုေလာက်စွာ
ေနာက်သို ေစာင်းပီး ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို ေြမြပင်မှ 15 - 20 cm တွင် ထားလျက် ယာ်ကို ေမာင်းှင်ပါ။

ြမင့်တင် ဝန်ပင့်ယာ်များတွင် ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို ြမင့်တင်ေဒါက်၏ အေပမျက်ှာြပင်အထက်တွင် ရှိမေနသည့်

အတိုင်းအတာထိ ှိမ့်ပါ၊ ဝင်ိုးတိုင်ကို ေနာက်သို လံုေလာက်စွာ ေစာင်းပီး ယာ်ကို ေမာင်းှင်ပါ။

45 (my)

3.4

ဝန်တင်/ဝန်ချစ် သတိြပရန် အချက်များ (p.93)

●

ဝန်တင်စ် သိုမဟုတ် ဝန်ချစ် ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို အြမင့်ဆံုးသို ေြမာက်ထားလျက် အလွန်အကံ ေစာင်းြခင်း မြပပါှင့်။

●

ဝန်ကို မထားလျက် ဝန်ပင့်ယာ်မှ လံုးဝ မဆင်းပါှင့် သိုမဟုတ် မထွက်ခွာပါှင့်။

●

ယာ်ေမာင်းထိုင်ခံုေနရာမှလွဲ၍ ဝန်တင်ခက်ရင်းခွ၊ ဝန်ေအာက်ခံြပား သိုမဟုတ် ဝန်ကဲ့သို အစိတ်အပိုင်းများေပတွင် စီးနင်းြခင်းကို
တားြမစ်ထားသည်။

ပံု 5-3 မစီးရ
●

ေယဘုယျ စည်းကမ်းအေနှင့် အမိုးကိုင်းပါေသာ ဝန်ပင့်ယာ်ကို အသံုးြပပါ။

●

ေယဘုယျ စည်းကမ်းအေနှင့် ထိုင်ခံုေနာက်မှီပါေသာ ဝန်ပင့်ယာ်ကို အသံုးြပပါ။

●

ဝန်ကို 30 cm အထက် မထားလျက် သိုမဟုတ် ဝင်ိုးတိုင်ကို ေထာင်လိုက် သိုမဟုတ် ေရှသို ေစာင်းထားလျက် မေမာင်းပါှင့်။

ပံု 5-4 ဝန်မပီး မေမာင်းရ

46 (my)

အခန်း 6
စစ်ေဆးမှင့် ထိန်းသိမ်းမ
ဝန်ပင့်ယာ်များကို ထိေရာက်စွာှင့် ေဘးကင်းစွာ အသံုးြပိုင်ရန် မှန်ကန်ေသာ ထိန်းသိမ်းမသည် အေရးကီးသည်။
ဝန်ပင့်ယာ်ှင့်ဆိုင်ေသာ မေတာ်တဆြဖစ်မများစွာသည် မလံုေလာက်ေသာ သိုမဟုတ် မမှန်ကန်ေသာ ေနစ် စစ်ေဆးမှင့်

ထိန်းသိမ်းမေကာင့် ြဖစ်ပွားရသည်။ ထိုေကာင့် အလုပ်မစမီှင့် ပံုမှန် ဝန်ပင့်ယာ် စစ်ေဆးမများကို လုပ်ေဆာင်ရန်သာမက

ြပဿနာရှိိုင်သည်ဟု သံသယြဖစ်သည့်အခါတိုင်း ဝန်ပင့်ယာ်ကို ရပ်ပီး စစ်ေဆးရန်လည်း အေရးကီးသည်။

အလုပ်ရှင်များသည် ဇယား 6-1 တွင် ြပထားသည့်အတိုင်း အလုပ်မစမီှင့် ကိုယ်တိုင် ပံုမှန်စစ်ေဆးမများကို လုပ်ေဆာင်ရန်

ဥပေဒအရ လိုအပ်သည်။

ပံု 6-1 ကိုယ်တိုင် ပံုမှန် စစ်ေဆးမ
ဇယား 6-1 ဝန်ပင့်ယာ် စစ်ေဆးမ/ ကိုယ်တိုင် စစ်ေဆးမဆိုင်ရာ စည်းမျ်းဥပေဒများ
ပစည်း

စစ်ေဆးသူ/အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များ

မှတ်ချက်များ

အလုပ်မစမီ စစ်ေဆးမများ (စက်မလုပ်ငန်း

အလုပ်ရှင်က ခန်အပ်ေသာ စစ်ေဆးသူ

စစ်ေဆးမ အချိန်ဇယား- အလုပ်မစမီ

ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ

တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊ အပိုဒ် 151၊ နံပါတ် 25)
ကိုယ်တိုင် ပံုမှန် စစ်ေဆးမ (စက်မလုပ်ငန်း
ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ

တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊ အပိုဒ် 151-22)

(ယာ်ေမာင်းသူ)

စစ်ေဆးမ မှတ်တမ်း- (သိမ်းထားရန်)

အလုပ်ရှင်က ခန်အပ်ေသာ စစ်ေဆးသူ
(ယာ်ေမာင်းသူ)

စစ်ေဆးမ အချိန်ဇယား- အနည်းဆံုး

တစ်လတစ်ကိမ်

စစ်ေဆးမ မှတ်တမ်းများ- 3 ှစ်ကာ

သိမ်းထားရမည်
သတ်မှတ်ထားေသာ ကိုယ်တိုင် စစ်ေဆးမ

ကျန်းမာေရး၊ အလုပ်သမားှင့် လူမဝန်ထမ်း

ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊

ြပာန်းထားေသာ အရည်အချင်းများ ရှိသည့်

(စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့်
အပိုဒ် 151-21 ှင့် 24)

ဝန်ကီးဌာန၏ တစ်ချက်လတ်ဥပေဒက
အလုပ်သမားများ

စစ်ေဆးမ အချိန်ဇယား- အနည်းဆံုး

တစ်ှစ်တစ်ကိမ်

စစ်ေဆးမ မှတ်တမ်းများ- 3 ှစ်ကာ
သိမ်းထားရမည်

သတ်မှတ်ထားေသာ စစ်ေဆးမကို ေဆာင်ရွက်
ပီးေကာင်း ြပသည့် "စစ်ေဆးပီးေကာင်း
စတစ်ကာ" ကို ကပ်ထားြခင်း

47 (my)

1

အလုပ်မစမီ (ကနဦး) စစ်ေဆးမ (p.99)

(E) ြဖင့် န်ြပထားေသာ ပစည်းများသည် အင်ဂျင်သံုး ဝန်ပင့်ယာ်များှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်။

1.1

အလုပ်မစမီ စစ်ေဆးမ

အလုပ်ရှင်သည် တစ်ေနတာအလုပ် မစတင်မီ ေအာက်ပါကိစရပ်များကို စစ်ေဆးရမည် (စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့်

ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊ အပိုဒ် 151-25)●

ဘရိတ်အုပ်ကိရိယာှင့် ထိန်းချပ်ကိရိယာ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များ

●

ကုန်ပစည်း ကိုင်တွယ်သည့် ကိရိယာှင့် ဟိုက်ဒေရာလစ် စနစ်၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များ

●

ဘီးတွင် မူမမှန်ြခင်း

●

ေရှမီးှင့် ေနာက်မီးများ၊ ေကွရန် အချက်ြပမီးှင့် သတိေပး ကိရိယာ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များ

ေအာက်ပါအချိန်များတွင် အလုပ်မစမီ စစ်ေဆးမ လုပ်ေဆာင်ပါ။
●

အင်ဂျင် မစတင်မီ (E) သိုမဟုတ် စက်ိး ခလုတ်သည် OFF အေနအထားတွင် ရှိေနချိန်

●

အင်ဂျင် စတင်ပီးေနာက် အင်ဂျင်ေွးေစသည့် လုပ်ေဆာင်မအတွင်း (E) သိုမဟုတ် စက်ိး ခလုတ်သည် ON အေနအထားတွင်

ရှိေနချိန်
●

စတင်ေမာင်းှင်ပီးေနာက်

48 (my)

အခန်း 7

ေဘးကင်းေရး စက်ကိရိယာှင့် ေဘးကင်းေရး
န်ကားချက်များ
1

ေဘးကင်းေရး ကိရိယာများ (p.106)

ဝန်ပင့်ယာ်များတွင် ေအာက်ပါ ေဘးကင်းေရး ကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားပီး (စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ

တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊ အပိုဒ် 27) ထိုေဘးကင်းေရး ကိရိယာများသည် မှန်ကန်စွာ အလုပ်လုပ်ရမည် (စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့်
ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊ အပိုဒ် 29)။

1.1

ေရှမီးကီးများှင့် ေန က်မီးများ

ညဘက် သိုမဟုတ် ေမှာင်ေသာ ေနရာများတွင် ေဘးကင်းစွာ ေမာင်းှင်ိုင်ရန် သိုမဟုတ် ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန် ယာ်၏ ေရှဘက်

သိုမဟုတ် ေနာက်ဘက်ရှိ ေရှမီးကီးများှင့် ေနာက်မီးများသည် အလင်းေရာင်ေပးသည်။ အလုပ်လုပ်သည့် ေနရာတွင် ေဘးကင်းစွာ

ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန် လံုေလာက်ေသာ အလင်းေရာင် မရှိလင် ဝန်ပင့်ယာ်များတွင် ေရှမီးကီးများှင့် ေနာက်မီးများ ရှိရမည်

(စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊ အပိုဒ် 151-16)။

1.2

အမိုးကိုင်း

အမိုးကိုင်းသည် ယာ်ေမာင်းေပ ဝန်ြပတ်ကျလင် ကာကွယ်ေပးိုင်ရန်အတွက် ယာ်ေမာင်း၏ခံု အေပတွင် တပ်ေပးထားသည့်

ခိုင်မာသည့် ဖရိမ် ြဖစ်သည်။ ဝန်ြပတ်ကျ၍ ေမာင်းှင်သူကို မထိခိုက်ိုင်ေြခ မရှိသည့် အချိန်မှ လွဲ၍ ဝန်ပင့်ယာ်များတွင်

သတ်မှတ်ထားေသာ ခိုင်ခံ့မှင့် အရွယ်အစားရှိသည့် အမိုးကိုင်း တပ်ဆင်ထားရမည် (စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့်

ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊ အပိုဒ် 151-17)
●

အမိုးကိုင်းသည် ဝန်ပင့်ယာ်၏ အများဆံုးဝန်၏ ှစ်ဆှင့် ညီမေသာ ညီညာစွာ ြပန်ေနသည့် တည်ငိမ်ဝန်ကို ြကံ့ြကံ့ခံလျက်

ထိန်းိုင်ရမည် (တန်ဖိုးသည် 4 တန်ထက် ေကျာ်သည့် ကိစရပ်တွင် 4 တန်)။
●

အေပဘက် ဖရိမ် အေပါက်၏ အနံ သိုမဟုတ် အလျားသည် 16 cm ထက် နည်းရမည်။

●

ထိုင်ေမာင်းရသည့် ဝန်ပင့်ယာ်များအတွက် ယာ်ေမာင်းထိုင်ခံု၏ အေပမျက်ှာြပင်မှ အမိုးကိုင်း အေပဖရိမ်၏ ေအာက်ဘက်

မျက်ှာြပင်ထိ အြမင့်သည် 95 cm ှင့် အထက် ရှိရမည်။
●

မတ်တတ်ရပ်ေမာင်းရသည့် ဝန်ပင့်ယာ်များအတွက် ယာ်ေမာင်းေနရာ၏ ကမ်းခင်းမျက်ှာြပင်မှ အမိုးကိုင်း အေပ ဖရိမ်၏

ေအာက်ဘက် မျက်ှာြပင်ထိ အြမင့်သည် 1.8 m ှင့် အထက် ရှိရမည်။

ပံု 7-1 အမိုးကိုင်း
49 (my)

1.3

ထိုင်ခံုေန က်မှီ

ထိုင်ခံုေနာက်မှီသည် ဝင်ိုးတိုင်ေနာက်သို ဝန်မကျေအာင် ကာကွယ်ေပးရန် တပ်ဆင်ထားသည့် ဖရိမ် ြဖစ်သည်။
ဝန်ြပတ်ကျ၍ ေမာင်းှင်သူကို မထိခိုက်ိုင်ေြခ မရှိသည့် အချိန်မှ လွဲ၍ ဝန်ပင့်ယာ်များတွင် ထိုင်ခံုေနာက်မှီ တပ်ဆင်ထားရမည်

(စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊ အပိုဒ် 151-18)

1.4

ဘရိတ်စနစ်

ယာ်ကို အရှိန်ေလာ့ရန်ှင့် ယာ်ကို ရပ်တန်ေနေစရန် ဘရိတ်စနစ်ကို အသံုးြပသည်။
ဘရိတ်စနစ်တွင် ေအာက်ပါစွမ်းေဆာင်ရည် ရှိရမည် (ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပံုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများ၊ အပိုဒ် 4)●

ဝန်ပင့်ယာ်သည် စံြပ ဝန်တင်မထားေသာ အေနအထားတွင် သွားလာေနပီး ကနဦး ဘရိတ်အုပ်န်းသည် 20 km/h ရှိချိန်တွင်

ရပ်ရမည့် အကွာအေဝးသည် 5 m ြဖစ်သည်။
●

ဝန်ပင့်ယာ်သည် စံြပ ဝန်တင်မထားေသာ အေနအထားတွင် သွားလာေနပီး ကနဦး ဘရိတ်အုပ်န်းသည် 10 km/h ရှိချိန်တွင်

ရပ်ရမည့် အကွာအေဝးသည် 2.5 m ြဖစ်သည်။

1.5

အေကွ အချက်ြပမီးများ

အေကွအချက်ြပမီးများသည် သင့်ယာ်ေဘးရှိ လူများ သိုမဟုတ် ေနာက်မှလိုက်ေနေသာ ယာ်များအား သင်ေကွမည့်

လားရာကို ြပသသည်။ ဝန်ပင့်ယာ်များ၏ ေဘးတစ်ဘက်စီတွင် ေကွရန် အချက်ြပမီးတစ်လံုး တပ်ဆင်ထားရမည်

(ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပံုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများ၊ အပိုဒ် 5)။

1.6

သတိေပး ကိရိယာ

သတိေပး ကိရိယာသည် စက်ိးချိန်/ေမာင်းှင်ချိန်/အလုပ်လုပ်ချိန်တွင် သင့်ယာ်အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ လူများအား ြဖစ်ိုင်ေြခရှိေသာ

အရာယ်ကို သတိေပးရန် ေဘးကင်းေစေသာ ကိရိယာ ြဖစ်ပီး ဥပေဒအရ ၎င်းကို တပ်ဆင်ထားရန် လိုအပ်သည်

(ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပံုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများ၊ အပိုဒ် 6)။

အြခားသူများကို သတိေပးသည့် ဟွန်းှင့် ေနာက်ဘက်ရှိ ပိတုန်းသံ ကိရိယာအြပင် သတိေပး ကိရိယာတွင် ယာ်အေြခအေနကို

ယာ်ေမာင်းအား အသိေပးသည့် သတိေပး ပိတုန်းသံ ကိရိယာ သိုမဟုတ် သတိေပးမီးလည်း ပါဝင်သည်။

မှတ်ချက်- သတိေပး ကိရိယာသည် ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရးယာ်များအတွက် ေဘးကင်းေရး စံန်းများ၊ အပိုဒ် 43 တွင်

ြပာန်းထားသည့် သတိေပးသံ ကိရိယာှင့် ညီမသည်။

1.7

ဟိုက်ဒေရာလစ် စနစ် ေဘးကင်းေရး ဗား

ဟိုက်ဒေရာလစ် စနစ် ေဘးကင်းေရး ဗားသည် ဟိုက်ဒေရာလစ်ရည် ဖိအား အလွန်အကံ ြမင့်တက်လာြခင်းကို ကာကွယ်ေပးသည့်

ကိရိယာြဖစ်ပီး ဥပေဒအရ ၎င်းကို တပ်ဆင်ထားရန် လိုအပ်သည် (ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပံုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများ၊ အပိုဒ် 7)။

1.8

ြပတ်ကျမ ကာကွယ်သည့် ကိရိယာ

အထက်၊ ေအာက်ေရွလျားေသာ ယာ်ေမာင်းထိုင်ခံု ပါရှိသည့် ဝန်ပင့်ယာ်များတွင် အလုပ်သမားများ ြပတ်ကျြခင်းမှ

ကာကွယ်ရာတွင် အေထာက်အကူြပရန် ယာ်ေမာင်းထိုင်ခံုအနီးတွင် လက်ကိုင်တန်း သိုမဟုတ် အလားတူ ကိရိယာ(များ) ရှိရမည်။

1.9

ထိုင်ခံု ေဘးကင်းေရး ခလုတ်

ထိုင်ခံု ေဘးကင်းေရး ခလုတ်သည် ကုန်ပစည်း ကိုင်တွယ်သည့် လီဗာ လည်ပတ်ေနသည့်တိုင်ေအာင် ယာ်ေမာင်း ထိုင်ခံုမှ

ထသွားချိန်တွင် ဝန်တင်ခက်ရင်းခွ အထက်၊ ေအာက် ေရွြခင်း၊ ဝင်ိုးတိုင် ေရှ/ေနာက် ေစာင်းြခင်းှင့် (လိမ်အားေြဖာင့်စက်သံုး

ဝန်ပင့်ယာ်များတွင်) ယာ်ေရွလျားြခင်းမှ ကာကွယ်ေပးသည်။

50 (my)

2
2.1
●

ေမာင်းှင်ေနစ် ေဘးကင်းေရး န်ကားချက်များ (p.108)
ယာ်ေမာင်းှင်ြခင်းဆိုင်ရာ န်ကားချက် အလံုးစံု (p.108)

ယာ်ေမာင်းှင်ရန် အရည်အချင်း လိုအပ်ချက်များ

သင်သည် အရည်အချင်းြပည့်မီပီး သတ်မှတ်ထားသူ မဟုတ်လင် မေမာင်းပါှင့်။ အသက် 18 ှစ်ေအာက် လူများကို

ဝန်ပင့်ယာ် မေမာင်းှင်ရန် တားြမစ်ထားသည်။

ပံု 7-2 ယာ်ေမာင်းှင်ရန် အရည်အချင်း လိုအပ်ချက်များ
●

ြပည်သူပိုင်လမ်းေပတွင် ေမာင်းှင်ြခင်း

ဂျပန်ိုင်ငံ စည်းမျ်းဥပေဒအရ လိုအပ်သည့် ပံုမှန်ယာ်စစ်ေဆးမ ေအာင်ထားသည့် ယာ်များကို အများပိုင်လမ်းေပ

ေမာင်းှင်စ် ယာ်ေမာင်းသည် ယာ်သွားယာ်လာ အက်ဥပေဒအရ ၎င်း၏ ယာ်ေမာင်းလိုင်စင်ကို ယူေဆာင်လာပီး

ယာ်စည်းကမ်းအား လိုက်နာရမည်။

ြပည်သူပိုင်လမ်းေပတွင် ဝန်ေအာက်ခံြပားများ သိုမဟုတ် ကုန်ပစည်း တင်ထားသည့် ဝန်ပင့်ယာ်များ မေမာင်းှင်ရန်

တားြမစ်ထားသည် (ေြမ၊ အေြခခံအေဆာက်အအံု၊ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဝန်ကီးဌာန အမိန်ေကာ်ြငာစာ B

(1955 ြပဌာန်းချက် နံပါတ် 331)
●

စည်းကမ်း ေလးစားလိုက်နာြခင်း

တားြမစ်ချက်များ၊ ကိတင်ကာကွယ်မများှင့် အလုပ်လုပ်ရန် နည်းလမ်းများအတွက် လုပ်ငန်းခွင် စည်းကမ်းများကို ေလ့လာပါ။
●

အလုပ်ဒဏ်ပိြခင်း သိုမဟုတ် အရက်မူးစ် ေမာင်းြခင်းကို တားြမစ်ြခင်း

သင် ေမာပန်းေနချိန်သိုမဟုတ် အရက်မူးေနချိန်တွင် ဝန်ပင့်ယာ်ကို လံုးဝ မေမာင်းှင်ပါှင့်။

ပံု 7-3 အလုပ်ဒဏ်ပိြခင်း သိုမဟုတ် အရက်မူးစ် ေမာင်းြခင်းကို တားြမစ်ြခင်း
51 (my)

●

ယာ်ေမာင်းေနရာကို သန်ရှင်းေအာင်ထားြခင်း

လီဗာများ သိုမဟုတ် ေြခနင်းများကို ဆီေပေနေသာ လက်များ သိုမဟုတ် ရှးဖိနပ်များြဖင့် ကိုင်တွယ်အသံုးြပြခင်းသည်

ေချာေစတတ်ပီး အရာယ်ရှိသည်။ ယာ်ေမာင်းထိုင်ခံုေနရာတစ်ဝိုက်ကို အမဲ သန်ရှင်းေအာင်ထားပါ။
●

သင့်ေလျာ်ေသာ အဝတ်အစားှင့် ကာကွယ်ေရး အသံုးအေဆာင်များ ဝတ်ဆင်ြခင်း

ဦးထုပ်၊ အကာအကွယ်ေပး ဖိနပ်ှင့် သင့်ေလျာ်ေသာ လုပ်ငန်းခွင်ဝတ် အဝတ်အစားများကို ဝတ်ဆင်ပီး ဦးထုပ်၏

ေမးသိုင်းကိးကို တပ်ပါ။

ဦးထုပ်

ေမးသိုင်းကိး

အကာအကွယ်ေပး ဖိနပ်

ပံု 7-4 သင့်ေလျာ်ေသာ အဝတ်အစားှင့် ကာကွယ်ေရး အသံုးအေဆာင်များ ဝတ်ဆင်ြခင်း

52 (my)

2.2
●

ယာ်ေမာင်းှင်ေရးအတွက် န်ကားချက်များ (p.110)
အမဲတမ်း အလုပ်မစမီ (ကနဦး) စစ်ေဆးမ လုပ်ေဆာင်ြခင်း

အလုပ်မစမီ (ကနဦး) စစ်ေဆးမ မပီးစီးမီ ယာ်ကို မေမာင်းှင်ပါှင့်။

ကနဦး စစ်ေဆးမ ပီးစီးသည်အထိ

ေစာင့်ဆိုင်းပါ။

ပံု 7-5 ကနဦး စစ်ေဆးမ
●

ဝန်ပင့်ယာ်ေပ အတက်အဆင်း ြပလုပ်ြခင်း

ယာ်ေပ အတက်အဆင်း လုပ်လိုလင် လက်ကိုင်တန်းှင့် ေလှကားထစ်များကို အသံုးြပပါ။ လည်ပတ်မ ဂီယာ သိုမဟုတ်

စတီယာရင်ေခွကို ကိုင်လျက် ယာ်ေပ အတက်အဆင်း မလုပ်ပါှင့်။ ယာ်ေပသို ခုန်တက်ြခင်း သိုမဟုတ် ယာ်ေပမှ

ခုန်ချြခင်း မည်သည့်အခါမ မလုပ်ပါှင့်။

ပံု 7-6 ဝန်ပင့်ယာ်ေပ အတက်အဆင်း ြပလုပ်ြခင်း

53 (my)

●

ထိုင်ခံုခါးပတ် တပ်ြခင်း

ထိုင်ခံုခါးပတ်ပါေသာ ဝန်ပင့်ယာ်ကို ေမာင်းှင်စ် ထိုင်ခံုခါးပတ် တပ်ပါ။
●

ပတ်ဝန်းကျင် ေဘးကင်းမကို စစ်ေဆးြခင်း

အင်ဂျင်စက်ိးချိန်၊ ယာ်ေမာင်းှင်ချိန် သိုမဟုတ် ေကွချိန်တွင် ပတ်ဝန်းကျင် ေနရာတစ်ဝိုက် (အထူးသြဖင့် ဝန်ပင့်ယာ်၏

ေနာက်ဘက်ေနရာ) ေဘးကင်း၊မကင်း ေသချာကည့်ပါ။
●

ဝန်တင်ခက်ရင်းခွ ေြမာက်ပီး ယာ်လံုးဝမေမာင်းြခင်း

ဝန်တင်ခက်ရင်းခွ ေြမာက်ပီး ယာ်လံုးဝမေမာင်းပါှင့်။

ဟန်ချက်ကို ှိမ့်ရန် ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို 15 - 20 cm အြမင့်သို ှိမ့်ြခင်းြဖင့် ယာ်ကို တည်ငိမ်ေစပီးေနာက် ယာ်ေမာင်းပါ။

ြမင့်တင် ဝန်ပင့်ယာ်များတွင် ဝင်ိုးတိုင်ကို ဆန်လျက် (ေရှသို ထုတ်လျက်) မေမာင်းပါှင့်။

15 - 20 cm

ပံု 7-7 ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို ှိမ့်လျက် ေမာင်းှင်ြခင်း
●

ကီးမားေသာ ဝန်များကို တင်ြခင်း/ချြခင်း

ဝန်ပင့်ယာ်၏ ေရှဘက်ြမင်ိုင်စွမ်းကို ကီးမားေသာဝန်ြဖင့် ကာဆီးထားလင် ၎င်းကို ေနာက်ြပန် ပိုေဆာင်ပါ သိုမဟုတ်

သင်ေဘးကင်းေစရန် တစ်ေယာက်ေယာက်ကို လမ်းြပခိုင်းပါ။
●

ဝန်တင်ထားေသာ ဝန်ပင့်ယာ်များကို ဆင်ေြခေလာေပတွင် ေမာင်းှင်ြခင်း

ဝန်သယ်ေဆာင်ေနစ် ယာ်၏ တည်ငိမ်မကို ထိန်းထားိုင်ရန် ကုန်းတက်လင် ေရှသို ေမာင်းပီး ကုန်းဆင်းလင် ေနာက်ြပန်

ေမာင်းပါ။

ပံု 7-8 ကုန်းတက်တွင် ေရှသိုေမာင်းပီး ကုန်းဆင်းတွင် ေနာက်ြပန်ေမာင်းြခင်း

54 (my)

●

ေတွရှိေသာ ြပဿနာများကို ချက်ချင်းြပင်ဆင်ြခင်း

ဝန်ပင့်ယာ် ေမာင်းှင်ေနစ် ြပဿနာ ေတွရှိလင် ေဘးကင်းေသာ ေနရာတွင် ယာ်ကို ချက်ချင်းရပ်ပါ၊ ြပဿနာကို

ခွဲြခားသတ်မှတ်ပါ၊ ထိုေနာက် သင့်ေလျာ်ေသာ ြပြပင်မများကို လုပ်ေဆာင်ပါ။

ပံု 7-9 ေတွရှိေသာ ြပဿနာများကို ချက်ချင်းြပင်ဆင်ြခင်း
●

ယာ်ေမာင်းေနစ် အင်ဂျင်ကို မရပ်ြခင်း

ပါဝါစတီယာရင်ပါေသာ ယာ်များ (စတီယာရင်ြမင့်တင်စနစ်) သိုမဟုတ် ဘရိတ်ြမင့်တင်စနစ်ပါေသာ ယာ်များတွင်

ယာ်ေမာင်းေနစ် အင်ဂျင် မရပ်ပါှင့်။ ထိုသိုရပ်လင် စတင်ယာရင်ေခွသည် ေလးလာပီး ဘရိတ်လုပ်ေဆာင်ချက်ကို သိသာစွာ

ေလျာ့ေစေသာေကာင့် အလွန်အရာယ်ရှိသည်။

55 (my)

2.3
●

ကုန်ပစည်း ကိုင်တွယ်ြခင်း လုပ်ငန်းစ်အတွက် န်ကားချက်များ (p.113)
ဝန်ပင့်ယာ်တွင် ဝန်ပိုမတင်ြခင်း

သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဇယားတွင် စာရင်းြပစုထားေသာ ခွင့်ြပိုင်သည့် ဝန်ထက် ေကျာ်ေသာ ဝန်များကို မကိုင်တွယ်ပါှင့်။

ပံု 7-10 ဝန်ပင့်ယာ်တွင် ဝန်ပိုမတင်ြခင်း
●

လမ်းြပ၏ လမ်းန်ချက်များကို လိုက်နာြခင်း

အြခားလူတစ်ဦးကို လမ်းြပခိုင်းလင် ယာ်ေမာင်းသူသည် ထိုသူ၏ လမ်းန်ချက်များကို လိုက်နာသင့်သည်။

လမ်းန်ေနေသာသူကို ယာ်ေမာင်း၏ ထိုင်ခံုေနရာမှ လွယ်ကူစွာ ြမင်ိုင်ရမည်။
●

ဝန်တင်ခက်ရင်းခွေအာက်တွင် လံုးဝမရပ်ြခင်း

ဝန်တင်ခက်ရင်းခွေအာက် သိုမဟုတ် ဝန်ေအာက်တွင် လူရပ်ခွင့် လံုးဝ မြပပါှင့်။

ပံု 7-11 ဝန်တင်ခက်ရင်းခွေအာက်တွင် လံုးဝမရပ်ြခင်း

56 (my)

●

လူများကို ဝန်တင်ခက်ရင်းခွြဖင့် မတင်မ လံုးဝ မလုပ်ြခင်း

ဝန်တင်ခက်ရင်းခွေပတွင် လူများတင်လျက် ၎င်းကို မတင်ြခင်း သိုမဟုတ် ေမာင်းြခင်း လံုးဝ မလုပ်ပါှင့်။

ပံု 7-12 လူများကို ဝန်တင်ခက်ရင်းခွြဖင့် မတင်မ လံုးဝ မလုပ်ြခင်း
●

ဝန်များကို နန်းကိးများြဖင့် ဝန်တင်ခက်ရင်းခွမှ တွဲေလာင်းမထားြခင်း

ဝန်များကို နန်းကိးများြဖင့် ဝန်တင်ခက်ရင်းခွမှ တွဲေလာင်းမထားပါှင့်။

ပံု 7-13 ပစည်းများကို ဝန်တင်ခက်ရင်းခွမှ လံုးဝ တွဲေလာင်းမထားြခင်း
●

ဝန်တင်/ဝန်ချစ် ဝင်ိုးတိုင်ကို လံုးဝ မကိုင်ြခင်း

ဝန်ကို ကိုင်ရန် ကိးစားရာတွင် ဝင်ိုးတိုင် သိုမဟုတ် ဆက်စပ်ေသာ အစိတ်အပိုင်းများေပ လက်တင်ေသာအခါ

သင့်ခာကိုယ်သည် မတင်သည့် လီဗာကို မေတာ်တဆ ထိမိပီး ဝင်ိုးတိုင်ကို နိမ့်လာေစိုင်သည်။ ထိုေကာင့် ကုန်ပစည်း

ကိုင်တွယ်သည့် လုပ်ငန်းစ်များအတွင်း ဝင်ိုးတိုင်ကို လံုးဝ မကိုင်ပါှင့်။

57 (my)

2.4
●

အားသွင်းြခင်းအတွက် န်ကားချက်များ (p.116)
ဝန်ပင့်ယာ်ကို သန်ရှင်းပီး ေလဝင်ေလထွက် ေကာင်းမွန်ေသာ ေနရာတွင် အားသွင်းပါ။

ပံု 7-14 ေလဝင်ေလထွက် ေကာင်းမွန်သည့်ေနရာတွင် အားသွင်းြခင်း
●

ဘက်ထရီအဖံုးကို ဖွင့်ြခင်း

အားသွင်းစ် ေလဝင်ေလထွက် ပိုေကာင်းေစရန် ဘက်ထရီ အဖံုးကို ဖွင့်ထားပါ။

ပံု 7-15 အားသွင်းေနချိန်တွင် ဘက်ထရီအဖံုးကို ဖွင့်ထားြခင်း
●

မီးှင့် ေဝးရာတွင် ထားြခင်း

ဘက်ထရီများကို အားသွင်းချိန်တွင် ဟိုက်ဒိုဂျင် ဓာတ်ေငွှင့် ေအာက်ဆီဂျင် ဓာတ်ေငွထွက်သည်။ အားသွင်းေနစ်

ဘက်ထရီကို မီးှင့် ေဝးရာတွင် ထားပါ။ ထိုြပင် မီးပွားများှင့် လပ်စီးလိုင်းပူးေနြခင်းများကို ေရှာင်ပါ။

58 (my)

အခန်း 8
ဝန်ပင့်ယာ် လည်ပတ်မဆိုင်ရာ အေြခခံ
မကင်းနစ်ပညာ
ဝန်ပင့်ယာ် စနစ်တကျ ေရွလျားမများှင့် ဝန်တင်/ဝန်ချ လုပ်ေဆာင်ချက် အားလံုးသည် ဒိုင်နမစ်ပညာှင့် မကင်းနစ်ပညာ၏

နိယာမများတွင် အေြခခံသည်။ ဒိုင်နမစ်ပညာ၏ အေြခခံ နိယာမများကို ေကာင်းစွာနားလည်ြခင်းသည် ဝန်တင်ြခင်းှင့်

ဝန်ချြခင်းအလုပ်ကို ပိုမိုေဘးကင်းပီး ထိေရာက်သည့်နည်းလမ်းြဖင့် လုပ်ေဆာင်ိုင်ေအာင် သင့်ကို အေထာက်အကူြပသည်။

ဝန်ပင့်ယာ်ြဖင့် ဝန်တင်ြခင်း လုပ်ေဆာင်ချက်များကို လက်ေတွေဆာင်ရွက်စ်အတွင်း ဟန်ချက်ှင့် တည်ငိမ်မဆိုင်ရာ

ြပဿနာများှင့် ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါ ဤအေြခခံဗဟုသုတသည် မည်မအသံုးဝင်လာိုင်ေကာင်း သင်သိြမင်လာပါမည်။

1
1.1

အားသက်ေရာက်မ (p.120)
အား၏အဂါရပ် သံုးခု

ရပ်ေနေသာ အရာဝတကို ေရွလျားေစြခင်း၊ ေရွလျားေနေသာ အရာဝတ၏ လားရာကို ေြပာင်းလဲေစြခင်းှင့် အရာတတစ်ခု၏

အလျင်ကို ေြပာင်းလဲေစြခင်းတိုသည် အရာဝတေပတွင် အားသက်ေရာက်သည့် ဥပမာများြဖစ်သည်။ အားကိုတိုင်းတာရာတွင်
လားရာ၊ ပမာဏှင့် သက်ေရာက်သည့်ေနရာတို ရှိကသည်။ ၎င်းတိုသည် ပံု 8-1 တွင် ြမားတစ်စင်းြဖင့် ကိုယ်စားြပထားသည့်

"အား၏ အဂါရပ်သံုးခု" ြဖစ်ကသည်။

ပမာဏ
လားရာ
အားသက်ေရာက်သည့် ေနရာ

ပံု 8-1 အား၏အဂါရပ် သံုးခု

59 (my)

ဗက်တာ
အား၏ လားရာအတိုင်း အားသက်ေရာက်သည့် ေနရာ A မှ B သို ဆက်သည့် မျ်းေြဖာင့်တစ်ေကာင်း ဆွဲပါ။ အား၏ အလျားသည်

ပမာဏှင့် အချိးညီသည် (ဥပမာ- 1 cm သည် 1 N (နယူတန်) ကို ကိုယ်စားြပသည်ဟု သတ်မှတ်လင် 5 cm သည် 5 နယူတန်ကို

ကိုယ်စားြပသည်)။ ဤမျ်းေြဖာင့် (AB) ၏ အလျားသည် အားသက်ေရာက်မလမ်းေကာင်းှင့် တူညီပီး ြမားသည် အား၏ လားရာကို

ကိုယ်စားြပသည်။

အား

လားရာ

ြမား၏ လားရာ

ပမာဏ

ြမားအလျား

အားသက်ေရာက်သည့်
ေနရာ

ြမားအေြခ

အား၏အဂါရပ် သံုးခု

ပံု 8-2 ဗက်တာ

60 (my)

အားသက်ေရာက်မ
လမ်းေကာင်း
ဗက်တာ
(ဥပမာ - 1 N = 1 cm)

1.2

အားများေပါင်းြခင်းှင့် အားများ ပိကွဲြခင်း (p.121)

တစ်ေနရာထဲတွင် သက်ေရာက်ေနသည့် ှစ်ခု သိုမဟုတ် ှစ်ခုထက်ပိုေသာ အားများကို တူညီေသာ အကျိးသက်ေရာက်မရှိသည့်

အားတစ်ခုတည်းအြဖစ် "ေပါင်းစပ်" ိုင်သည်။ ဤ "ေပါင်းစပ်ထားေသာ" အားကို "အကျိးအား" ဟု ေခသည်။ ှစ်ခု သိုမဟုတ်

ှစ်ခုတက်ပိုေသာ အားများကို အကျိးအားတစ်ခုအြဖစ် ေပါင်းစပ်သည့် ြဖစ်စ်ကို "အားများေပါင်းြခင်း" ဟု ရည်န်းသည်။

အားှစ်ခု ေပါင်းစပ်မ
●

မျ်းေြဖာင့်တစ်ေကာင်းေပတွင် အားများေပါင်းြခင်း

အကျိးအား (R) သည် မျ်းေြဖာင့်တစ်ေကာင်းေပတွင် လားရာတစ်ခုတည်းသို သက်ေရာက်သည့် အားှစ်ခု (F1 ှင့် F2) ၏

ေပါင်းလဒ် ြဖစ်သည်။ အားှစ်ခုသည် ဆန်ကျင်ဘက် လားရာများသို သက်ေရာက်ေနလင် အကျိးအားသည် ထိုအားှစ်ခု၏

ြခားနားချက် ြဖစ်သည်။

ပံု 8-3 အားှစ်ခု ေပါင်းစပ်မ
●

မတူညီေသာ လားရာများှင့် ပမာဏများရှိသည့် အားများေပါင်းြခင်း

ပံု 8-4 သည် အမှတ် O ေပတွင် သက်ေရာက်ေနသည့် အားှစ်ခု (F1 ှင့် F2) ၏ အကျိးအား (R) ကို ရှာနည်းအား ေဖာ်ြပသည်။

F1 ှင့် F2 ကို အနားများအြဖစ် အသံုးြပ၍ အနားပိင်စတုဂံ (OBDA) ကို ဆွဲပါ။ အမှတ် O ကို အနားပိင်စတုဂံ၏

အြခားဘက်သို ဆက်သွယ်ေပးသည့် ေထာင့်ြဖတ်မျ်းသည် အကျိးအား (R) ကို ကိုယ်စားြပသည်။
ဤနည်းလမ်းြဖင့် အကျိးအား ရှာြခင်းကို "အားများ၏ အနားပိင်စတုဂံ နိယာမ" ဟု ေခသည်။

ပံု 8-4 အားများ၏ အနားပိင်စတုဂံ နိယာမ
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1.3

အားများ ပိကွဲြခင်း

ပံု 8-5 တွင် ြပထားသည့်အတိုင်း သေဘာတစ်စီးကို ြမစ်ကမ်းပါး ှစ်ဘက်စလံုးရှိ တံတားေအာက်ခံတိုင်များ (A၊ B) တွင် ကိးြဖင့်

ချည်ထားသည်။ သေဘာေရွေစသည့် အားကို F ဟု ေပးထားပီး ကိးများေပ သက်ေရာက်သည့် အားများကို Fa ှင့် Fb ဟု

ေပးထားသည်။

ကိးများေပ သက်ေရာက်သည့် အားကို ရှာရန် ပံု 8-4 တွင် ြပထားေသာ အားများ၏ အနားပိင်စတုဂံ နိယာမကို ေြပာင်းြပန်

သံုးထားသည်။

အား Fအြဖစ် အကျိးအား R ကို ေထာင့်ြဖတ်အေနအထားှင့် ကိးများကို အနားှစ်ဖက်အြဖစ် ပါဝင်ေသာ အနားပိင်စတုဂံကို

ဆွဲြခင်းြဖင့် ထိုအားကို ရှာေဖွဆံုးြဖတ်ိုင်သည်။ Fa ှင့် Fb သည် ကိးများေပ သက်ေရာက်သည့် အားများကို ကိုယ်စားြပသည်။
"အားများ ပိကွဲြခင်း" သည် အရာဝတတစ်ခုေပတွင် သက်ေရာက်ေနေသာ အားတစ်ခုကို ှစ်ခု သိုမဟုတ် ှစ်ခုထက်ပိုေသာ
အားများအြဖစ် ခွဲြခမ်းသည့် ြဖစ်စ် ြဖစ်သည်။ အားတစ်ခုစီ (Fa ှင့် Fb) ကို "အားခွဲ" ဟု ေခသည်။

အကျိးအား (R)

a
ား F
ခွဲအ

(F ၏ တံုြပန်အား) ခွဲအ
ား
F

b

ပံု 8-5 အားများ ပိကွဲြခင်း (1)
ထိုြပင် ပံု 8-6 တွင် ြပထားသည့်အတိုင်း ဝန်ကို တူညီေသာ အားြဖင့် တွန်းသည့်တိုင်ေအာင် အလျားလိုက် အား F2 ၏ ပမာဏသည်

တွန်းသည့်ေထာင့်ေပ မူတည်ပီး ကွဲြပားသည်။

ပံု 8-6 အားများ ပိကွဲြခင်း (2)
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1.4

အားလည်ကိန်း (p.123)

"လည်ကိန်း" သည် အားတစ်ခု၏ လိမ်ိုင်ေြခ သိုမဟုတ် လည်ိုင်ေြခ ြဖစ်သည်။ သချာနည်းအရဆိုေသာ် လည်ကိန်း (M) သည် အား

(F) ှင့် ၎င်း၏ အလျား (L) (လည်ချက်ှင့် အားသက်ေရာက်မ အမှတ်ကား အကွာအေဝး) ၏ ေြမာက်လဒ် ြဖစ်သည်။
လည်ကိန်း (M) = အား (F) x အလျား (L)
"အားလည်ကိန်း" ကို "လိမ်အား" ဟုလည်း ေခသည်။

တင်းကျပ်အားှင့် လည်ကိန်း
အေြခခံအားြဖင့် ြဖစ်ေပလာသည့် တင်းကျပ်အားများ (လည်ကိန်းများ) တူညီလင် ဝင်ိုးမှ အမှတ် B ထက် ှစ်ဆပိုေဝးေသာ အမှတ်

A ရှိ အား Fa သည် အား Fb ၏ တစ်ဝက် ြဖစ်သည်။

သိုေသာ် ဤအေြခအေနတွင် မူလီေခါင်း ကျပ်ရန် အမှတ် A ရှိအားသည် အမှတ် B ရှိအားထက် ပိုေဝးေအာင် ေရရန် လိုအပ်သည်။

ဆိုလိုသည်မှာ မူလီေခါင်းကျပ်ရန် လိုအပ်ေသာ အလုပ်ပမာဏ (အား x အကွာအေဝး) သည် အမှတ် A ှင့် အမှတ် B ှစ်ခုလံုးအတွက်

တူညီသည်။

Ma = Fa x 2L
Mb = Fb x L
Fa x 2L = Fb x L
2Fa = Fb
Pa = Fb/2
အားသက်ေရာက်မ အမှတ်

လည်ပတ်မဗဟို O

ပံု 8-7 တင်းကျပ်အားှင့် လည်ကိန်း
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1.5

အားများ၏ ဟန်ချက် (p.125)

အရာဝတတစ်ခုတည်းေပတွင် သက်ေရာက်ေသာ အားများစွာ ရှိပီး ထိုအရာဝတသည် တည်ငိမ်ေနလင် ထိုအားများကို

ဟန်ချက်ညီသည်ဟု ယူဆသည်။

ဥပမာ- ဝန်တစ်ခုကို ကိးြဖင့် မတင်ပီး ထိုဝန်သည် ငိမ်ေနလင် ဝန်အေလးချိန်ေကာင့် ြဖစ်ေပသည့် ြဒပ်ဆွဲအား (W = mg) ှင့်

တူညီေသာ အေပဘက်ရှိ အား F သည် ကိးေပသို သက်ေရာက်ပီး ထိုအားများသည် ဟန်ချက်ညီသည်။

အားသက်ေရာက်
သည့် ေနရာ

ြဒပ်ထု (M)

ပံု 8-8 အားများ၏ ဟန်ချက်

အမှတ်တစ်ခုတည်းရှိ အားများ၏ ဟန်ချက်
လူှစ်ဦးက ထုတ်သည့်အားများ (အား F1 ှင့် အား F2) ၏ အကျိးအား F သည် ဝန်၏ အေလးချိန် W ှင့် တူညီလင် ပံု 8-9 ရှိ

အားများသည် ဟန်ချက်ညီပီး တည်ငိမ်ေနမည်။

ြဒပ်ထု (M)
ပံု 8-9 အမှတ်တစ်ခုတည်းရှိ အားများ၏ ဟန်ချက်

64 (my)

မျ်းပိင်အားတို၏ ဟန်ချက်
ပံု 8-10 တွင် တိုင်တစ်တိုင်ေပ သက်ေရာက်သည့်အားသည် တည်ငိမ်ေနလင် လည်ပတ်မဗဟိုရှိ လက်ဝဲရစ် လည်ကိန်း (Ma) သည်

လက်ယာရစ် လည်ကိန်း (Mb) ှင့် တူညီသည်။ ညီမြခင်းကို ေအာက်ပါအတိုင်း ြပန်လည်ေရးသားိုင်သည်Ma = Mb
Ma = Wa x a
Mb = Wb x b
ထိုလူ၏ ပခံုးသည် အား P (Wa + Wb) ကို အေထာက်အကူြပေကာင်း သတိြပပါ။

ပံု 8-10 မျ်းပိင်အားတို၏ ဟန်ချက်
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ဝန်ပင့်ယာ်များတွင် အားများ၏ ဟန်ချက်
တည်ငိမ်အား၏ ဟန်ချက်
ညီညာေသာ ေြမြပင်တွင် ရှိသည့် ဝန်တင်ပီး ရပ်ထားသည့် တန်ြပန်အေလးချိန်ပါ ဝန်ပင့်ယာ်ေပ သက်ေရာက်အားများ၏

ဟန်ချက်ကို စ်းစားကည့်ပါ။

ပံု 8-11 အားများ၏ ဟန်ချက်
W0 သည် ယာ်ြဒပ်ထု၊ W1 သည် ဝန်ြဒပ်ထု၊ L0 သည် ေရှဘီး (လည်ချက်) မှ ယာ်၏ ဟန်ချက်အကား အကွာအေဝးှင့် L1 သည်

ေရှဘီးမှ ဝန်၏ ဟန်ချက်အကား အကွာအေဝး ြဖစ်လင်-

ယာ်ြဒပ်ထုေကာင့် ြဖစ်ေပသည့် လည်ကိန်း (တည်ငိမ်မ လည်ကိန်း)- M0 = W0 x L0
ဝန်ြဒပ်ထုေကာင့် ြဖစ်ေပသည့် လည်ကိန်း (တိမ်းေစာင်းမ လည်ကိန်း)- M1 = W1 x L1
ဆိုလိုသည်မှာ တည်ငိမ်မ လည်ကိန်း M0 သည် တိမ်းေစာင်းမ လည်ကိန်း M1 ထက် ကီးေနသေရွ စုစုေပါင်း ြဒပ်ထု (W0 + W1) ကို

ဘီးများက ေထာက်ခံထားပီး ယာ်သည် တည်ငိမ်သည်။ ဆန်ကျင်ဘက်အေနှင့် တိမ်းေစာင်းမ လည်ကိန်း M1 သည် တည်ငိမ်မ

လည်ကိန်း M0 ထက် ပိုလင် ယာ်သည် ေရှသို တိမ်းေစာင်းပီး ေနာက်ဘီးသည် ေြမြပင်မှ လွတ်ကာ ယာ်ကို ေမာင်းှင်ရန်
မြဖစ်ိုင်ဘဲ ရှိပါမည်။

တည်ငိမ်မ လည်ကိန်းသည် မေြပာင်းလဲေသာေကာင့် ဝန်ကို ဝန်တင်ခက်ရင်းခွ၏ အစွန်ဆံုးတွင် တင်လင် L1 သည် ပိုရှည်လာပီး

ဝန်တင်ထားသည့်ဘက်ရှိ လည်ကိန်း M1 ကို တိုးြမင့်ေစကာ ယာ်ကို မတည်မငိမ် ြဖစ်ေစသည်။ ပံု 8-12 တွင် ြပထားသည့်အတိုင်း

ဝန်ပင့်ယာ်ကို ေစာင်းြခင်းသည် ဝန်၏ ဟန်ချက် (G1) ကို အတွင်းဘက် (G1’) သို ထပ်မံ ေရွေစသည်။ L1 တန်ဖိုး အသစ် (L’1)

သည် တန်ဖိုးအေဟာင်းထက် ပိုတိုေသာေကာင့် တိမ်းေစာင်းမ လည်ကိန်းကို ေလျာ့ေစပီး ယာ်ကို တည်ငိမ်ေစသည်။
ထိုေကာင့် ဝန်ပင့်ယာ်များတွင် သတ်မှတ်ထားေသာ ဝန်၏အလယ်ဗဟိုအကွာအေဝး (ဇယား 1-3 တွင် ကည့်ရန်) ှင့်
ခွင့်ြပိုင်သည့် ဝန် (ပံု 1-5 တွင် ကည့်ရန်) သတ်မှတ်ချက်များ ရှိသည်။

ပံု 8-12 ေစာင်းေနချိန်တွင် အရာဝတပစည်း၏ ဟန်ချက်
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ပံု 8-13 တွင် ြပထားသည့်အတိုင်း ဝန်တင်ထားေသာ ဝန်ပင့်ယာ်သည် ဆင်ေြခေလာတွင် အတည့်ဆင်းလင် ြပင်ညီမျက်ှာြပင်ေပရှိ
တန်ဖိုးှင့် ိင်းစာလင် သက်ဆိုင်ရာ အရာဝတပစည်းများ၏ ဟန်ချက်များ၏ အြမင့်များေကာင့် L’0 သည် L0 ထက် ပိုတိုပီး L’1

သည် L1 ထက် ပိုရှည်လာသည်။ ဤအချက်ေကာင့် ယာ်သည် တိမ်းေစာင်းမကို ခံိုင်ရည် မရှိြခင်း ြဖစ်သည်။

ပံု 8-14 တွင် ြပထားသည့်အတိုင်း ဝန်ပင့်ယာ်သည် ဆင်ေြခေလာတွင် ေနာက်ြပန်ဆင်းလင် L’0 သည် L0 ထက် ပိုရှည်ပီး L’1 သည်

L1 ထက် ပိုတိုလာေသာေကာင့် ပိုမိုတည်ငိမ်ေစသည်။

ြပင်ညီမျက်ှာြပင်ေပတွင်
ကုန်းဆင်းတွင်
အတည့်ေမာင်းှင်ြခင်း

ပံု 8-13 ဆင်ေြခေလာတွင် အတည့်ဆင်းြခင်း

ြပင်ညီမျက်ှာြပင်ေပတွင်
ကုန်းဆင်းတွင် ေနာက်ြပန်ေမာင်းှင်ြခင်း

ပံု 8-14 ဆင်ေြခေလာတွင် ေနာက်ြပန်ဆင်းြခင်း

67 (my)

2
2.1

ြဒပ်ထုှင့် ဟန်ချက် (p.128)
ြဒပ်ထု
ဇယား 8-1 သိပ်သည်းြခင်း (တစ်ယူနစ်ထုထည်တွင်ရှိသည့် ြဒပ်ထ)ု

ကုန်ကမ်းပစည်း

သိပ်သည်းြခင်း (t/m3)

ကုန်ကမ်းပစည်း

သိပ်သည်းြခင်း (t/m3)

ကုန်ကမ်းပစည်း

သိပ်သည်းြခင်း (t/m3)

ခဲ

11.4

ကွန်ကရစ်

2.3

ဝက်သစ်ချပင်

0.9

ေကးနီ

8.9

ေြမကီး

1.8 - 2.0

ထင်းရှးပင်

0.5

သံမဏိ

7.8

ေကျာက်စရစ်/သဲ

1.5 - 2.0

ဆီဒါပင်/ဆိုက်ပရက်ပင်

0.4

သွန်းသံ

7.2

ေကျာက်မီးေသွး

0.8

ေပလိုနီယာပင်

0.3

အလူမီနီယံ

2.7

မီးေသွး

0.5

ေရ

1.0

2.2

ဟန်ချက် (p.130)

ြဒပ်ဆွဲအားသည် အရာဝတတစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်းအားလံုးေပတွင် သက်ေရာက်သည်။ အရာဝတတစ်ခု၏ "ဟန်ချက်" သည်

ြဒပ်ဆွဲအား စုေနသည်ဟု ထင်ရသည့် အမှတ်ြဖစ်သည်။

ဟန်ချက်၏ တည်ေနရာ
ပံုသဏာန် ိုးရှင်းေသာ အရာဝတတစ်ခုတွင် ဟန်ချက်၏ တည်ေနရာ (G) သည် များေသာအားြဖင့် ထိုအရာဝတ၏

အလယ်ဗဟိုအနီးတွင် ရှိသည်။ အရာဝတ မည်သို တည်ရှိေနပါေစ ဟန်ချက်၏ တည်ေနရာသည် မည်သည့်အခါမ မေြပာင်းလဲပါ။

ဟန်ချက်ှင့် တည်ငိမ်မ
အရာဝတတစ်ခု၏ "တည်ငိမ်မ" သည် တိမ်းေစာင်းြခင်းကို တွန်းလှန်ိုင်စွမ်း ြဖစ်သည်။ အရာဝတ၏ ဟန်ချက်မှ ေအာက်သို

စိတ်ကူးြဖင့်ဆွဲေသာ မျ်းမတ်သည် ထိုအရာဝတ၏ ေအာက်ေြခမျက်ှာြပင်ကို ြဖတ်သွား၊ မသွားေပ မူတည်ပီး တည်ငိမ်မကို

ဆံုးြဖတ်သည်။

မျ်းမတ်သည် ေအာက်ေြခ မျက်ှာြပင်၏ အလယ်ကို ြဖတ်သွားလင် ထိုအရာဝတသည် တိမ်းေစာင်းရန် ခက်ခဲသည် ("တည်ငိမ်မ

အားေကာင်းသည်")၊ သိုေသာ် မျ်းမတ်သည် ေအာက်ေြခ မျက်ှာြပင်၏ အစွန်းနားတွင် ြဖတ်သွားလင် ထိုအရာဝတသည်

အလွယ်တကူ တိမ်းေစာင်းိုင်သည် ("တည်ငိမ်မ အားနည်းသည်")၊ ထိုြပင် မျ်းမတ်က ေအာက်ေြခကို မြဖတ်ေတာ့လင် ၎င်းသည်

တိမ်းေစာင်းပါမည်။

ထိုေကာင့် အရာဝတတစ်ခုကို ေဘးဘက်တွင် ေစာင်းထားလင် သိုမဟုတ် ဆင်ေြခေလာေပတွင် ထားလင် အလွယ်တကူ

တိမ်းေစာင်းြခင်း ြဖစ်သည်။ ပံု 8-15 တွင် ကည့်ပါ။ ဟန်ချက်ြမင့်ေသာ အရာဝတသည်လည်း ထိုအရာဝတ၏ ေအာက်ေြခကို

မျ်းမတ် ြဖတ်သွားသည့်တိုင်ေအာင် အလွယ်တကူ တိမ်းေစာင်းိုင်သည် (ဥပမာ- မတ်မတ်ေထာင်ထားေသာ ပိန်ရှည်ရှည်
အရာဝတ)။ ေအာက်ေြခဧရိယာ ပိုကျယ်ေသာ ပစည်းများမှာ တည်ငိမ်မ အားေကာင်းသည်။ ပံု 8-16 တွင် ကည့်ပါ။

68 (my)

ဟန်ချက် (G) မှ မျ်းမတ်သည် ေအာက်ေြခကို

ြဖတ်သွားလင် အရာဝတသည် တည်ငိမ်သည်

ဟန်ချက် (G) မှ မျ်းမတ်သည် ေအာက်ေြခကို

ြဖတ်မသွားပါက အရာဝတသည် မတည်ငိမ်ပါ

(G- ဟန်ချက်)

ေအာက်ေြခ

ေအာက်ေြခ

ပံု 8-15 ဟန်ချက်ှင့် တည်ငိမ်မ

ပံု 8-16 တည်ငိမ်မ ိင်းယှ်ချက်

69 (my)

ဝန်ပင့်ယာ်ရှိ ဟန်ချက် တည်ေနရာှင့် သက်ဆိုင်ရာ တည်ငိမ်မ
အရာဝတှစ်ခုကို အတူထားလင် ေပါင်းစပ်ဟန်ချက် (G) ၏ တည်ေနရာသည် ထိုအရာဝတှစ်ခု၏ ဟန်ချက်များ (G1 ှင့် G2)

အကား မျ်းေြဖာင့်ေပတွင် ရှိသည်။ ဝန်ပင့်ယာ်က ဝန်ကို သယ်ေဆာင်စ်တွင် ဤအတိုင်းပင် ြဖစ်သည်။ ဝန်တင်ထားေသာ

ဝန်ပင့်ယာ်ကို စ်းစားကည့်ပါ။ ေပါင်းစပ်ဟန်ချက် (G) ၏ တည်ေနရာသည် ယာ်ကို ပံ့ပိုးသည့် ေရှဘီးများ၏ ေရှတွင် ရှိလင်

ေနာက်ဘီးများသည် ေြမြပင်မှ ကွလာေသာေကာင့် ဝန်ပင့်ယာ်သည် တိမ်းေစာင်းိုင်ေြခ ပိုများသည်။

ဆန်ကျင်ဘက်အေနှင့် ေပါင်းစပ်ဟန်ချက် (G) ၏ တည်ေနရာသည် ေရှ (ပံ့ပိုးေသာ) ဘီးများ၏ ေနာက်တွင် ရှိလင် ယာ်သည်

တည်ငိမ်သည်။

အရာဝတ၏
ဟန်ချက်

အရာဝတပစည်း၏
ဟန်ချက်အလံုးစံု

အရာဝတ၏ ဟန်ချက်

ပံု 8-17 ဟန်ချက် တည်ေနရာ
အရာဝတပစည်း၏
ဟန်ချက်အလံုးစံု
ဝန်၏ ဟန်ချက်

ဝန်ပင့်ယာ်၏
ဟန်ချက်

လည်ချက်

ပံု 8-18 တိမ်းေစာင်းေစိုင်သည့် ဟန်ချက်

70 (my)

ဝန်ပင့်ယာ်သည် ဝန်ကို မတင်ရာတွင် ပိုြမင့်ေလေလ ေပါင်းစပ်ဟန်ချက် (G) ၏ တည်ေနရာသည် ြမင့်လာေလေလ ြဖစ်သည်။ ၎

င်းသည် အလံုးစံု တည်ငိမ်မကို ေလျာ့ေစသည်။

အရာဝတပစည်း၏
ဟန်ချက်အလံုးစံု (G)

ဝန်၏ ဟန်ချက် (G1)

လည်ချက်

ကိုယ်ထည်၏ ဟန်ချက် (G2)

ပံု 8-19 အရာဝတပစည်း၏ ဟန်ချက်တစ်ခုလံုး ေရွလျားမ

မညီေသာ မျက်ှာြပင်များတွင် ေပါင်းစပ်ဟန်ချက် (G) ၏ တည်ေနရာသည် ေရှဘီး၏ အြပင်ဘက်ရှိ ညာဘက် သိုမဟုတ်

ဘယ်ဘက်တွင် ရှိလင် ဝန်ပင့်ယာ်များသည် ေဘးဘက်သို တိမ်းေစာင်းတတ်သည်။

အရာဝတပစည်း၏
ဟန်ချက်အလံုးစံု (G)

ေရှဘီး

လည်ချက်

ပံု 8-20 မညီေသာ မျက်ှာြပင်များေပတွင် တိမ်းေစာင်းမ၏ အရာယ်

71 (my)

ထိုေကာင့် ေရွေနစ် ဝန်ကို နိမ့်ေသာ ေနရာတွင် ထားရန် အေရးကီးသည်။ ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကို ြမင့်ထားေသာအခါ ေမာင်းှင်ပီး

ေကွေနစ် တိမ်းေစာင်းမကို ကာကွယ်ရန် ဝန်ပင့်ယာ်ကို ဂုတစိုက် ေမာင်းှင်ရန် အလွန်အေရးကီးသည်။ တာယာတစ်ဖက်ကို

မိုေမာက်ေသာ ေနရာေပတွင်၊ ချိင့်ထဲတွင် ေမာင်းလင် သိုမဟုတ် ဘီးေပါက်ေနစ် ေမာင်းလင် တိမ်းေစာင်းိုင်ေြခ ြမင့်သည်။

ေရှဘီး

ေနာက်ဘီး

COG မှာ G2 တွင် ရှိေနလင် ယာ်ငိမ်ေနမည် ြဖစ်ေသာ်လည်း COG မှာ

G1 သိုမဟုတ် G3 သို ေရာက်ေနလင် ၎င်းတိမ်းေစာင်းသွားိုင်ပါသည်။

ပံု 8-21 ဝန်ပင့်ယာ်၏ COG တည်ေနရာ
အရှိန်ြမင့်ြခင်း

ုတ်ချည်းေကွမည်

ဖရိမ်

ေနာက်ဝင်ိုး
ဗဟိုပင်

ပံု 8-22 OCG မညီလင်

72 (my)

3
3.1

ေရလျားမ (p.133)
အင်န းရှားှင့် အင်န းရှားအား (p.134)

အရာဝတ တစ်ခုေပသို ြပင်ပအား မသက်ေရာက်လင် ၎င်းသည် ရပ်ေနချိန်တွင် ဆက်လက် နားေနလိုသည့် သိုမဟုတ်

ေရွေနချိန်တွင် ဆက်လက် လပ်ရှားေနလိုသည့် သေဘာရှိသည်။ ၎င်းကို "အင်နားရှား" ဟု ေခသည်။ အရာဝတတစ်ခုေပတွင်

အင်နားရှားက သက်ေရာက်ပံုေပါက်သည့် အားကို "အင်နားရှားအား" ဟု ေခသည်။ အင်နားရှားအားသည် ြဒပ်ထုှင့် အရှိန်ှင့်

အချိးကျသည်။

ဝန်တင်ထားသည့် ဝန်တင်ယာ် ေရွလျားေနချိန်တွင် အေရးေပဘရိတ် ဆွဲလိုက်ပါက ဝန်ြပတ်ကျြခင်း သိုမဟုတ် ေရှသို

ခုန်ထွက်သွားြခင်း မကာခဏ ြဖစ်တတ်သည်။ ထိုသိုြဖစ်ရြခင်းမှာ ဝန်ပင့်ယာ် ရပ်သွားချိန်တွင် "အင်နားရှား" သည် ဝန်ကို

ဆက်လက်ေရွလျားေစရန် ကိးပမ်းသည့်အတွက် ြဖစ်သည်။

ထိုေကာင့် ုတ်တရက် ရပ်ြခင်းများသည် အလွန်အရာယ်ကီးသည်။

ပံု 8-23 ဝန်ပင့်ယာ်၏ အင်နားရှားအား

3.2

ဗဟိုခွာအားှင့် ဗဟိုချ်းအား (p.134)

သင်သည် ကိးတစ်ေချာင်း၏ တစ်ဖက်စွန်းတွင် အေလးတံုးတစ်ခုကို ချည်ပီး အြခားတစ်ဖက်စွန်းကို ကိုင်ထား၍ ထိုအေလးတံုးကို

စက်ဝိုင်းပံုစံ လဲလင် သင့်လက်သည် အေလးတံုးဘက် ပါသွားသည်။ အေလးတံုးကို ပိုြမန်ေအာင်လဲလင် သင့်လက်ကို ဆွဲသည့်အား

တိုးလာသည်။ သင်သည် ကိးကို လတ်လိုက်လင် အေလးတံုးသည် ဝိုက်၍ လွင့်ထွက်သွားသည်။

အရာဝတတစ်ခုသည် စက်ဝိုင်းပံုစံြဖင့် ေရွလျားေနစ် အြပင်ဘက်သို ထွက်သည့် အားကို "ဗဟိုခွာအား" ဟု ေခသည်။

"ဗဟိုချ်းအား" သည် ဗဟိုခွာအားှင့် ပမာဏ တူညီေသာ်လည်း အေလးတံုးကိုင်ထားသည့် လက်ထံ အတွင်းဘက်သို

သက်ေရာက်သည်။

ဗဟိုချ်းအား

ဗဟိုခွာအား

၏
င်း
်ြခ
ည ာ
လ ားရ
လ

ပံု 8-24 ဗဟိုခွာအားှင့် ဗဟိုချ်းအား

73 (my)

(မှတ်ချက်)စက်ဝန်းအလျင်ဆိုသည်မှာ အချိန်တစ်ယူနစ်အတွင်း စက်ဝိုင်းတွင် ေရွလျားသည့် အကွာအေဝးကို ဆိုလိုသည်။
အရှိန်ြမင့်စွာ သွားလာေနေသာ ဝန်တင်ထားသည့် ဝန်ပင့်ယာ်သည် ုတ်တရက် ချိးေကွလိုက်ေသာအခါ ဗဟိုခွာအားသည်

ထိုယာ်ေပ သက်ေရာက်ပီး တိမ်းေစာင်းိုင်ေြခ ရှိသည်။ ထိုသို ေမာင်းှင်ြခင်းသည် အလွန်အရာယ်ရှိသည်။ အလံုးစံု ဟန်ချက် (G)
ကို ြမင့်သည့် တည်ေနရာသို ြမင့်ေပးသည့် ဝန်ကို သယ်ေဆာင်ေနသာ ဝန်ပင့်စက်ကို ေကွြခင်းသည် အလံုးစံု ဟန်ချက်ကို တာယာ

(လည်ချက်) အြပင်ဘက်သို ေရွေစပီး တိမ်းေစာင်းေစိုင်ေသာေကာင့် အလွန်အရာယ်ရှိသည်။

အရာဝတပစည်း၏ ဟန်ချက်အလံုးစံု

ဗဟိုခွာအား

ြဒပ်ထုတစ်ခုလံုး၏ အကျိးြပအား

သက်ေရာက်မ လမ်းေကာင်းှင့်

အကျိးအား

ဗဟိုခွာအားတိုသည် တာယာ

(လည်ချက်) ြပင်ပတွင် ရှိေနလင်

သက်ေရာက်မ

ယာ်တိမ်းေမှာက်ိုင်သည်။

လမ်းေကာင်း

လည်ချက်

ပံု 8-25 ဗဟိုခွာအားေကာင့် တိမ်းေစာင်းြခင်း

74 (my)

အခန်း 9
သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒများှင့် စည်းမျ်းဥပေဒများ
1

ဝန်ပင့်ယာ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒစနစ် (p.143)

ဝန်ပင့်ယာ် ေမာင်းှင်ြခင်းအတွက် လိုအပ်ေသာ သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒများအြဖစ် စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး

ဥပေဒ အပါအဝင် ဥပေဒများကဲ့သို ဥပေဒှင့် စည်းမျ်းဥပေဒများစွာကို ြပာန်းထားပီး အြခား အစိုးရဆိုင်ရာှင့် ဝန်ကီးဌာနဆိုင်ရာ

တစ်ချက်လတ်ဥပေဒများသည် ထိုဥပေဒများေပတွင် အေြခခံသည်။ ဤစာအုပ်တွင် က်ုပ်တိုသည် ၎င်းတိုထဲမှ အဓိက

ဥပေဒများှင့် စည်းမျ်းဥပေဒများကို ရည်န်းပါသည်။ ဝန်ပင့်ယာ်ကို ေဘးကင်းစွာ လည်ပတ်ိုင်ရန် အလုပ်ရှင်ှင့် ဝန်ပင့်ယာ်

ေမာင်းှင်သူသည် ၎င်းတိုကို လိုက်နာရန် တာဝန်ရှိသည်။

ဤဥပေဒစနစ်ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အမျိးအစားခွဲြခားိုင်သည်-

စီမခ
ံ နခ
် မ
ဲွ စ
 နစ်င
ှ ့် ဝန်ပင့ယ
် ာ် အသံးု ြပ၍ အလုပလ
် ပ
ု စ
် ် စီမခ
ံ နခ
် ရ
ဲွ န် လိအ
ု ပ်သည့် ကိစရ
 ပ်များ
စီမံခန်ခွဲမစနစ်ှင့် ဝန်ပင့်ယာ် အသံုးြပ၍ အလုပ်လုပ်စ် စီမံခန်ခွဲရန် လိုအပ်သည့် ကိစရပ်များ (စီမံခန်ခွဲရန် လိုအပ်သည့် အဓိက

ကိစရပ်များ) ကို ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားပီး အလုပ်ရှင်သည် ၎င်းတိုကို လိုက်နာရန် တာဝန်ရှိသည်။

(1) လုပ်ငန်းအစီအစ် (စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊ အပိုဒ် 151-3)

အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်လုပ်မည့်ေနရာ၊ အသံုးြပမည့် ဝန်ပင့်ယာ် အမျိးအစားှင့် လုပ်ိုင်စွမ်း၊ ကုန်ပစည်း အမျိးအစားှင့်

ပံုသဏာန်အရ ကိုက်ညီသည့် အလုပ် အစီအစ်ကို ချမှတ်ပီး ထိုလုပ်ငန်းအစီအစ်ှင့်အညီ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရမည်။
●

လုပ်ငန်းအစီအစ်တွင် ဝန်ပင့်ယာ် သွားလာမည့် လမ်းေကာင်းှင့် စက်ကို အသံုးြပမည့် အလုပ်၏ နည်းလမ်း ပါဝင်ရမည်။

●

အလုပ်ရှင်သည် ချမှတ်ထားေသာ လုပ်ငန်းအစီအစ်ကို သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားများအား အသိေပးရမည်။

(2) လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ ေခါင်းေဆာင် (စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊ အပိုဒ် 151-4)
အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်အတွက် ေခါင်းေဆာင်တစ်ဦး ခန်အပ်ပီး ၎င်းေခါင်းေဆာင်သည် လုပ်ငန်းအစီအစ်ေပ အေြခခံ၍

အလုပ် န်ကားရမည်။

(3) ြမန်န်း ကန်သတ်ချက် (စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊ အပိုဒ် 151-5)
အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်လုပ်မည့် ေနရာ၏ သဘာဝ ေြမမျက်ှာသွင်ြပင်ှင့် ေြမြပင်၏ အေနအထားများအလိုက်

ဝန်ပင့်ယာ်အတွက် သင့်ေလျာ်ေသာ ြမန်န်း ကန်သတ်ချက်ကို ကိတင် သတ်မှတ်ပီး ထိုြမန်န်း ကန်သတ်ချက်ြဖင့်

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရမည်။

75 (my)

(4) ယာ်လဲြခင်းကို ကာကွယ်ြခင်း စသည် (စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊
အပိုဒ် 151-6)

အလုပ်ရှင်သည် ဝန်ပင့်ယာ် ေမှာက်ြခင်း သိုမဟုတ် လဲြခင်းေကာင့် အလုပ်သမားအချင်းချင်း အရာယ်ြကံရြခင်းမှ

ကာကွယ်ရန် ဝန်ပင့်ယာ် သွားလာမည့် လမ်းေကာင်းအတွက် လိုအပ်ေသာ ေအာက်ပါစီမံချက်များကို လုပ်ေဆာင်ရမည်(a) လိုအပ်ေသာ အကျယ်ကို ထိန်းသိမ်းထားြခင်း။
(b) ေြမြပင် မညီညာြခင်းကို ကာကွယ်ြခင်း။
(c) ပလက်ေဖာင်းများ ပိြခင်းကို ကာကွယ်ြခင်း။

အကယ်၍ လမ်းေဘးပလက်ေဖာင်း သိုမဟုတ် ဆင်ေြခေလာတွင် အလုပ်လုပ်ရပီး ဝန်ပင့်ယာ် ေမှာက်ြခင်း သိုမဟုတ်

လဲြခင်းေကာင့် အလုပ်သမားများအတွက် အရာယ်ြဖစ်ိုင်ေြခရှိလင် အလုပ်ရှင်သည် ဝန်ပင့်ယာ်ကို လမ်းန်ေပးရန်
လမ်းြပတစ်ဦး စီစ်ေပးရမည်။

(5) အလုပ်သမားများကို တိုက်မိြခင်းမှ ကာကွယ်ြခင်း (စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊
အပိုဒ် 151-7)

အလုပ်ရှင်သည် လမ်းြပ စီစ်ေပးပီး စက်ကို လမ်းန်ေစသည့် အချိန်မှလွဲ၍ အလုပ်သမားများကို ဝန်ပင့်ယာ် သိုမဟုတ် ၎

င်း၏ ကုန်ပစည်းြဖင့် တိုက်မိိုင်ေသာ အရာယ်ရှိသည့် ေနရာသို အလုပ်သမားကို ဝင်ခွင့် မြပရပါ။

ဝန်ပင့်ယာ် ေမာင်းှင်သူသည် လမ်းြပ၏ န်ကားချက်ကို လိုက်နာရမည်။

(6) အချက်ြပမီးများ (စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊ အပိုဒ် 151-8)

ဝန်ပင့်ယာ်အတွက် လမ်းြပထားလင် အလုပ်ရှင်သည် အချက်ြပမီးများကို အေသတပ်ဆင်ထားပီး လမ်းြပကို အချက်ြပမီးများ

ြပခိုင်းရမည်။

ဝန်ပင့်ယာ် ေမာင်းှင်သူသည် လမ်းြပ၏ အချက်ြပမီးများကို လိုက်နာရမည်။
(7) ဝင်ခွင့် တားြမစ်ြခင်း (စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊ အပိုဒ် 151-9)

ဝန်ပင့်ယာ်ှင့် ပတ်သက်ပီး စက်ြပင်သည့် သိုမဟုတ် စက်စစ်ေဆးသည့် အလုပ်များ ြပလုပ်စ်ှင့် အလုပ်သမားက

ေဘးကင်းေဒါက် သိုမဟုတ် ေဘးကင်းဘေလာက်တံုး စသည်တိုကို အသံုးြပသည့် အချိန်မှလွဲ၍ အလုပ်ရှင်သည်

အလုပ်သမားကို ဝန်တင်ခက်ရင်းခွ သိုမဟုတ် ဝန်ပင့်ယာ်က သယ်သည့် ကုန်ပစည်းစသည်တို၏ ေအာက်သို ဝင်ခွင့် မြပရပါ။

စက်ြပင်သည့် သိုမဟုတ် စက်စစ်ေဆးသည့် အလုပ် လုပ်ေနသည့် အလုပ်သမားသည် ေဘးကင်းေဒါက် သိုမဟုတ်

ေဘးကင်းဘေလာက်တံုး စသည်တိုကို အသံုးြပရမည်။

76 (my)

ဝန်ပင့်ယာ်ကို ေမာင်းှင်စ် စီမံခန်ခွဲရန် လိုအပ်သည့် ကိစရပ်များ
ဝန်ပင့်ယာ်ကို အသံုးြပပီး အလုပ်လုပ်စ် အလုပ်ရှင်က စီမံခန်ခွဲရန် လိုအပ်ေသာ ကိစရပ်များကို ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားပီး

အလုပ်ရှင်ှင့် ဝန်ပင့်ယာ်ေမာင်းှင်သူသည် ၎င်းတိုကို လိုက်နာရန် တာဝန်ရှိသည်။

(1) ယာ်ေမာင်းှင်ရန် အရည်အချင်း လိုအပ်ချက် (စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး ဥပေဒ၊ အပိုဒ် 59၊ 61 ှင့်
စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး အက်ဥပေဒ အတည်ြပအမိန်၊ အပိုဒ် 20)

အလုပ်ရှင်သည် 1 တန်ေအာက် ကန်သတ်ဝန် သယ်ိုင်စွမ်းရှိသည့် ဝန်ပင့်ယာ်ကို ေမာင်းှင်ရန် အထူးပညာေရး

ပီးေြမာက်ထားသူကို ခန်ထားရမည်။

အလုပ်ရှင်သည် 1 တန်ှင့်အထက် ကန်သတ်ဝန် သယ်ိုင်စွမ်းရှိသည့် ဝန်ပင့်ယာ်ကို ေမာင်းှင်ရန် စွမ်းရည်ြဖည့်တင်းသင်တန်း

ပီးေြမာက်ထားသူကို ခန်ထားရမည်။

(2) ကုန်ပစည်းတင်ြခင်း (စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊ အပိုဒ် 151-10)
ဝန်ပင့်ယာ်ေပသို ကုန်ပစည်းတင်ချိန်တွင် မညီမေသာ ဝန်တင်ြခင်း မြဖစ်ေစသည့် နည်းလမ်းြဖင့် တင်ရမည်။

(3) ယာ်ေမာင်းထိုင်ခံုေနရာမှ ထွက်လင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများ (စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ
တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊ အပိုဒ် 151-11)

ဝန်ပင့်ယာ် ေမာင်းှင်သူသည် ယာ်ေမာင်းထိုင်ခံုေနရာမှ ထွက်လင် အလုပ်ရှင်သည် ေမာင်းှင်သူအား

ေအာက်ပါစည်းကမ်းများကို လိုက်နာေစရမည်●

ဝန်တင်ခက်ရင်းခွကဲ့သို ကုန်ပစည်း ကိုင်တွယ်သည့် ကိရိယာကို အနိမ့်ဆံုးဆင်းသည့် အေနအထားတွင် ထားြခင်း။

●

ဝန်ပင့်ယာ် ေလာထွက်ြခင်းမှ ကာကွယ်ရန် ပင်မလည်စက်ကို ရပ်ပီး ဘရိတ် ေသချာအုပ်ိုင်ရန် အဆင့်များ လုပ်ေဆာင်ြခင်း။

ဝန်ပင့်ယာ် ေမာင်းှင်သူသည် ဝန်ပင့်ယာ်၏ ယာ်ေမာင်းထိုင်ခံုေနရာမှ မထွက်မီ အထက်ပါ စည်းကမ်းတစ်ချက်ချင်းစီကို
လိုက်နာရမည်။

(4) ဝန်ပင့်ယာ်ကို ေရေြပာင်းြခင်း (စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊ အပိုဒ် 151-12)

ဝန်ပင့်ယာ်ကို ေရေြပာင်းရန်အတွက် ကိုယ်တိုင်ေမာင်းှင်ြခင်း သိုမဟုတ် ကိးှင့် ဆွဲြခင်းြဖင့် ဝန်တင်ြပား သိုမဟုတ် ဖိုေြမကို

အသံုးြပ၍ ထိုစက်ကို ကုန်တင်ကားေပသို တင်ချိန်တွင် သိုမဟုတ် ကုန်တင်ကားေပမှ ချချိန်တွင် စက်ေမှာက်ြခင်း

သိုမဟုတ် ြပတ်ကျြခင်းေကာင့် ြဖစ်တတ်ေသာ အရာယ်ကို ကာကွယ်ရန် ေအာက်ပါြပာန်းချက်များကို လိုက်နာရမည်●

ြပင်ညီှင့် ခိုင်ခံ့ေသာ ေနရာတွင် ဝန်တင်ြခင်း

●

ဝန်တင်ြပားကို အသံုးြပစ် လံုေလာက်ေသာ အလျား၊ အနံှင့် ခိုင်ခံ့မရှိေသာ ဝန်တင်ြပားကို အသံုးြပပီး သင့်ေလျာ်ေသာ

ေစာင်းတွင် ေသချာတပ်ဆင်ြခင်း။
●

ဖိုေြမ သိုမဟုတ် ယာယီ ညပ်တိုင်ကို အသံုးြပစ် လံုေလာက်ေသာ အကျယ်၊ ခိုင်ခံ့မှင့် သင့်ေလျာ်ေသာ ေစာင်း ရှိေစြခင်း။

77 (my)

(5) စီးနင်းြခင်း ကန်သတ်ချက် (စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊ အပိုဒ် 151-13)

အလုပ်သမားများ ြပတ်ကျြခင်းေကာင့် ြဖစ်တတ်သည့် အရာယ်ကို ကာကွယ်ရန် အဆင့်များ လုပ်ေဆာင်ပီးချိန်မှ လွဲ၍

အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမားကို ဝန်ပင့်ယာ်၏ ထိုင်ခံုမှလွဲ၍ အြခားေနရာများတွင် စီးနင်းရန် ခွင့်မြပရပါ။

(6) အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှလွဲ၍ အြခားအသံုးြပမအေပ ကန်သတ်ချက် (စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ
တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊ အပိုဒ် 151-14)

အလုပ်သမားများကို အရာယ် မြဖစ်ေစိုင်သည့် အချိန်မှလွဲ၍ ဝန်ပင့်ယာ်ကို ၎င်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ြဖစ်သည့်

ဝန်မတင်ြခင်း၊ အလုပ်သမားကို ြမင့်ေပးြခင်း သိုမဟုတ် ှိမ့်ေပးြခင်း အစရှိသည်တိုမှလွဲပီး အြခားကိစများအတွက်

အသံုးမြပရပါ။

(7) ြပြပင်ြခင်း စသည် (စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊ အပိုဒ် 151-15)

ဝန်ပင့်ယာ်ကို ြပြပင်စ် သိုမဟုတ် ၎င်း၏ ဆက်စပ်ပစည်းများကို တပ်ဆင်စ် သိုမဟုတ် ြဖတ်စ် အလုပ်ရှင်သည်

ထိုအလုပ်ကို န်ကားမည့်သူကို သတ်မှတ်ေပးပီး ထိုသူအား ေအာက်ပါကိစရပ်များကို ေဆာင်ရွက်ေစရမည်●

အလုပ်အတွက် လုပ်ငန်းစ်ကို ဆံုးြဖတ်ပီး ထိုအလုပ်ကို တိုက်ိုက် ကီးကပ်ြခင်း။

●

ေဘးကင်းေဒါက်၊ ေဘးကင်းဘေလာက်တံုးစသည်တိုကို အသံုးြပမအား ေစာင့်ကည့်ထိန်းချပ်ြခင်း။

78 (my)

ဝန်ပင့်ယာ်၏ တည်ေဆာက်ပံုှင့် လုပ်ေဆာင်ချက်ဆိုင်ရာ ကိစရပ်များ
ဝန်ပင့်ယာ်ကို အသံုးြပပီး ေဘးကင်းစွာ အလုပ်လုပ်ိုင်ရန် မေတာ်တဆြဖစ်မများကို ကာကွယ်ရန် လိုအပ်သည့် စက်ပစည်း

ကိရိယာများကို ဝန်ပင့်ယာ်တွင် တပ်ဆင်ထားရန် လိုအပ်သည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ဝန်ပင့်ယာ်၏ တည်ေဆာက်ပံုှင့်

လုပ်ေဆာင်ချက်များဆိုင်ရာ ေအာက်ပါြပာန်းချက်များကို အလုပ်ရှင်အတွက် ေဖာ်ြပထားပီး အလုပ်ရှင်သည် ၎င်းတိုကို

လိုက်နာရမည်။

(1) ေရှမီးှင့် ေနာက်မီးများ (စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊ အပိုဒ် 151-16)

ေဘးကင်းစွာ အလုပ်လုပ်ိုင်ရန် လိုအပ်ေသာ အလင်းေရာင် ရှိသည့် ေနရာမှလွဲ၍ အလုပ်ရှင်သည် ဝန်ပင့်ယာ်ကို ေရှမီးှင့်

ေနာက်မီးများ မပါဘဲ အသံုးမြပရပါ။

(2) အမိုးကိုင်း (စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊ အပိုဒ် 151-17)

ကုန်ပစည်း ြပတ်ကျမေကာင့် ဝန်ပင့်ယာ် ေမာင်းှင်သူကို အရာယ်ြဖစ်ိုင်ေြခ မရှိသည့် အချိန်မှလွဲ၍ အလုပ်ရှင်သည်
သတ်မှတ်ထားေသာ ခိုင်ခံ့မရှိသည့် အမိုးကိုင်း မပါဘဲ ဝန်ပင့်ယာ်ကို အသံုးမြပရပါ။

(3) ထိုင်ခံုေနာက်မှီ (စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊ အပိုဒ် 151-18)

ဝင်ိုးတိုင် ေနာက်ပိုင်းတွင် ကုန်ပစည်း ြပတ်ကျမေကာင့် အလုပ်သမားများကို အရာယ်ြဖစ်ိုင်ေြခ မရှိသည့် အချိန်မှလွဲ၍

အလုပ်ရှင်သည် ထိုင်ခံုေနာက်မှီ မပါဘဲ ဝန်ပင့်ယာ်ကို အသံုးမြပရပါ။

(4) ဝန်ေအာက်ခံြပား စသည် (စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊ အပိုဒ် 151-19)
ဝန်ပင့်ယာ်ြဖင့် ကုန်ကမ်းပစည်း ကိုင်တွယ်ရာတွင် အသံုးြပသည့် ဝန်ေအာက်ခံြပား သိုမဟုတ် ေအာက်ခံတံုးကို

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေြခအေနများမှလွဲ၍ အသံုးမြပရပါ●

၎င်းတိုသည် တင်မည့် ကုန်ပစည်းအလိုက် ခိုင်ခံ့မအား လံုေလာက်သည်။

●

၎င်းတိုသည် အလွန်အမင်း ထိခိုက်ြခင်း၊ ပံုစံပျက်ြခင်း သိုမဟုတ် ပျက်စီးြခင်း မရှိေစရပါ။

(5) အသံုးြပမ ကန်သတ်ချက် (စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊ အပိုဒ် 151-20)

အလုပ်ရှင်သည် ဝန်ပင့်စက်ကို ခွင့်ြပိုင်သည့် ဝန် (၎င်း၏ တည်ေဆာက်ပံု၊ ကုန်ကမ်းပစည်းှင့် ဝန်တင်ခက်ရင်းခွေပတွင်

တင်မည့် ဝန်၏ ဟန်ချက်အကွာအေဝးအလိုက် ထမ်းိုင်ေသာ အများဆံုး ဝန် စသည်) ှင့် အြခားစွမ်းေဆာင်ရည်များကို

ေကျာ်လွန်သည့် အေြခအေနများတွင် အသံုးမြပရပါ။

79 (my)

ဝန်ပင့်ယာ်ကို ကိုယ်တိုင် စစ်ေဆးြခင်း အစရှိသည့် ကိစရပ်များ
ဝန်ပင့်ယာ်ကို ေဘးကင်းစွာ အသံုးြပိုင်ရန် စစ်ေဆးမများ၊ ပံုမှန် စစ်ေဆးမများှင့် ထိန်းသိမ်းမကို ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပီး

အလုပ်ရှင် ေဆာင်ရွက်ရမည့် စစ်ေဆးမများှင့် ပတ်သက်ေသာ ကိစရပ်များကို ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားပီး အလုပ်ရှင်သည် ၎

င်းတိုကို လိုက်နာရမည်။

(1) ကိုယ်တိုင် ပံုမှန်စစ်ေဆးမများ (အပိုဒ် 151-21 ှင့် 151-22)

အလုပ်ရှင်သည် သတ်မှတ်ထားေသာ ကိစရပ်များအတွက် ဝန်ပင့်ယာ်ကို ကိုယ်တိုင်စစ်ေဆးမများကို တစ်လထက်

မေကျာ်ေသာ ကာလအတွင်း တစ်ကိမ်စီှင့် တစ်ှစ်ထက် မေကျာ်ေသာ ကာလအတွင်း တစ်ကိမ်စီ လုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်ပီး

အထက်ပါကာလများ ေကျာ်သည်အထိ အသံုးမြပေသာ ကာလအတွင်း လုပ်ေဆာင်ရန် မလိုအပ်ပါ။

(2) သတ်မှတ်ထားေသာ ကိုယ်တိုင်စစ်ေဆးမများ (စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊
အပိုဒ် 151-24 ှင့် 151-21)

သတ်မှတ်ထားေသာ ကိုယ်တိုင်စစ်ေဆးမအြဖစ် ကိုယ်တိုင် ပံုမှန်စစ်ေဆးမကို တစ်ှစ်လင် တစ်ကိမ် လုပ်ေဆာင်ရမည်။

သတ်မှတ်ထားေသာ ကိုယ်တိုင်စစ်ေဆးမများကို ကျန်းမာေရး၊ အလုပ်သမားှင့် လူမဝန်ထမ်း ဝန်ကီးဌာန၏

တစ်ချက်လတ်ဥပေဒတွင် ြပာန်းထားသည့် အရည်အချင်းရှိေသာ အလုပ်သမားက လုပ်ေဆာင်ရမည်။

သတ်မှတ်ထားေသာ ကိုယ်တိုင်စစ်ေဆးမကို လုပ်ေဆာင်ပီးေသာအခါ သတ်မှတ်ထားေသာ ကိုယ်တိုင်စစ်ေဆးမလုပ်ေဆာင်သ
ည့် ရက်စွဲကို ေဖာ်ြပသည့် စတစ်ကာကို ဝန်ပင့်ယာ်၏ အလွယ်တကူြမင်ိုင်ေသာ ေနရာတွင် ကပ်ထားရမည်။

(3) ကိုယ်တိုင် ပံုမှန်စစ်ေဆးမများ မှတ်တမ်း (စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊ အပိုဒ်
151-23)

ကိုယ်တိုင်စစ်ေဆးမများကို လုပ်ေဆာင်ပီးသည့်အခါ အလုပ်ရှင်သည် သတ်မှတ်ထားေသာ ကိစရပ်များကို မှတ်တမ်းတင်ပီး

ထိုမှတ်တမ်းကို သံုးှစ်ကာ သိမ်းထားရမည်။

(4) စစ်ေဆးမ (စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊ အပိုဒ် 151-25)
အလုပ်ရှင်သည် တစ်ေနတာအလုပ် မစတင်မီ ေအာက်ပါကိစရပ်များကို စစ်ေဆးရမည်-

●

ဘရိတ်အုပ်ကိရိယာှင့် ထိန်းချပ်ကိရိယာ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်

●

ကုန်ပစည်း ကိုင်တွယ်သည့် ကိရိယာှင့် ဟိုက်ဒေရာလစ် စနစ်၏ လုပ်ေဆာင်ချက်

●

ဘီးတွင် မူမမှန်ြခင်း

●

ေရှမီးှင့် ေနာက်မီးများ၊ ေကွရန် အချက်ြပမီးှင့် သတိေပး ကိရိယာ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များ

(5) ြပြပင်ြခင်း စသည် (စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊ အပိုဒ် 151-26)

ကိုယ်တိုင်စစ်ေဆးမ သိုမဟုတ် စစ်ေဆးမတွင် မူမမှန်ြခင်း တစ်စံုတစ်ရာ ေတွပါက အလုပ်ရှင်သည် ထိုဝန်ပင့်ယာ်ကို ြပြပင်ပီး

လိုအပ်ေသာ အဆင့်များကို ချက်ချင်း ေဆာင်ရွက်ရမည်။

80 (my)

ေဘးကင်းေရး ကိရိယာကို ထိေရာက်စွာ ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့် အလုပ်သမားများက သတိြပရမည့်
ကိစရပ်များ
ဥပေဒများှင့် ထိုဥပေဒများေအာက်ရှိ တစ်ချက်လတ်ဥပေဒများတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ေဘးကင်းေရး ကိရိယာများ အစရှိသည်တိုကို

ထိေရာက်ေသာ အေြခအေနတွင် အသံုးြပိုင်ရန်အတွက် အလုပ်ရှင်က စစ်ေဆးပီး ထိန်းသိမ်းရမည့်အြပင် အလုပ်သမားများက

သတိြပရမည့် ကိစရပ်များကိုလည်း ေဖာ်ြပထားသည်။

(1) ေဘးကင်းေရး ကိရိယာကို ထိေရာက်စွာ ထိန်းသိမ်းြခင်း စသည် (စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ
တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊ အပိုဒ် 28)

အလုပ်ရှင်သည် ေဘးကင်းေရး ကိရိယာ၊ အဖံုးှင့် ြခံဝန်း စသည်တိုကို (ဤမှစ၍ေနာင်တွင် "ေဘးကင်းေရး ကိရိယာ စသည်"

ဟု ေဖာ်ြပမည်) ထိေရာက်ေသာ အေြခအေနများတွင် အသံုးြပိုင်ရန် စစ်ေဆးမှင့် ထိန်းသိမ်းမကို လုပ်ေဆာင်ရမည်။

(2) အလုပ်သမားများက သတိြပရမည့် ကိစရပ်များ (စက်မလုပ်ငန်း ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တစ်ချက်လတ်ဥပေဒ၊
အပိုဒ် 29)

အလုပ်သမားများသည် ေဘးကင်းေရး ကိရိယာှင့် ပတ်သက်ပီး ေအာက်ပါကိစရပ်များကို သတိြပရမည်●

ေဘးကင်းလံုြခံေရး ကိရိယာ စသည်တိုကို ဖယ်ရှားြခင်း သိုမဟုတ် ၎င်း၏ လုပ်ေဆာင်ချက်ကို ဖယ်ထားြခင်း မြပလုပ်ရ။

●

ေဘးကင်းလံုြခံေရး ကိရိယာ အစရှိသည်တိုကို ေခတြဖတ်ရန် သိုမဟုတ် ၎င်း၏ လုပ်ေဆာင်ချက်ကို ယာယီ ဖယ်ထားရန်

လိုအပ်ပါက အလုပ်ရှင်ထံမှ ကိတင်ခွင့်ြပချက် ေတာင်းခံပါ။
●

အလုပ်ရှင်ထံမှ ခွင့်ြပချက် ေတာင်းခံ၍ ေဘးကင်းလံုြခံေရး ကိရိယာ အစရှိသည်တိုကို ြဖတ်ပီးေသာအခါ သိုမဟုတ် ၎င်း၏
လုပ်ေဆာင်ချက်ကို ဖယ်ထားပီးေသာအခါ လိုအပ်ချက် ြပည့်ပီးေနာက် ၎င်း၏ မူလအေြခအေနသို ချက်ချင်း ြပန်ထားပါ။

●

ေဘးကင်းလံုြခံေရး ကိရိယာ အစရှိသည်တိုကို ြဖတ်ထားေကာင်း ၎င်း၏ လုပ်ေဆာင်ချက်ကို ဖယ်ထားေကာင်း သိရှိပါက
ထိုအေကာင်းအရာကို အလုပ်ရှင်ထံ ချက်ချင်း သတင်းပိုပါ။

81 (my)

