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ယ်ာဉ်မော�ာင်�်��ာ�အိုတွကဲ် ်အိုမော��ကြီးက်း�မော�ာ �ာာကြားက်ာ�ချ�က််
�ထ�ဆုံးး��အိုကြိက်�်ု က်ာ�မော�ာင်�်ပြချုင်�်သည် ်ထတုွလ်ိုန ်စ်�ာမောက်ာင်�်မောသာ်လိုည်�် စုတွလ်ို�်ုရှား�ာ�ဖဲွယ် ်အိုမောတွဲ�အိုကြက်း�တွစ်ချု�လိုည်�်ပြဖွစ်သည်။် 
သင်က််ု�ယ်တ်ွု�င် ်လိုတဲွလ်ို�်စာဲ မော�ာင်�်နှ�င်ခ်ျုငဲ််ရ်ှား�ုပြချုင်�်သည် ်အိုချုငဲ််အ်ိုလို�်� က်�ာာသစ်တွစ်ချု�က်ု� လို�်�ဖဲွင််လ်ိုု�က်�်ာမော�ာက်ပ်ြီး�း� က်ာ�စက်�်နှု�ု�း 
ကြိက်�ုတွင်ပ်ြ�င်ဆ်ုံးင်ပ်ြီး�း� လို�်�စည်�်က်�်��ုာ�က်ု� သရုှား�ုမောအိုာင်လ်ို��်ပြချုင်�်ပြဖွင်် ်လို�်�က်ု� �ှမောဝါအိုသး��ပြ��သအူိုာ�လိုး��အိုတွကဲ် ်�ု��ု�အိုနှတ�ာယ်က််င်�်မောစ
�ည်ပ်ြဖွစ်သည်။် 

ဤယ်ာဉ်မော�ာင်�် လိုက်စ်ဲ�စာအို��်တွငဲ် ်�ါရှား�ုမောသာအိုချုုက်�်ုာ�က်ု� ဖွတွရု်ှုပြချုင်�်၊ နာ�လိုည်မ်ောအိုာင်လ်ို��်ပြချုင်�်နှ�င်် ်အိုမောက်ာင်အ်ိုထည်မ်ောဖွာ်ပြချုင်�်
သည် ်မော��က်င်�်မောသာယ်ာဉ်မော�ာင်�်တွစ်ဦး�ပြဖွစ်လိုာ�န ်သင််အ်ိုာ� လို�်�မောကြက်ာင်�်မော�်မော�ာက်မ်ောစ�ါ�ည်။် လိုက်စ်ဲ�စာအို��်�ါ အိုမောသ�စုတွ်
အိုချုုက်အ်ိုလိုက်�်ုာ�က် �ု��ု�ရှား�င်�်ပြ�မော���ည်ပ်ြဖွစ်မောသာ်လိုည်�် ဤအိုမောပြချုချုးအိုနှတ�ာယ်က််င်�်ရှား�င်�်မော�� စည်�်�ုဉ်��ုာ�က်ု� လိုု�က်န်ာပြချုင်�်ပြဖွင်် ်စတွင််
နှု�င်�်ါသည်။် 

• ယ်ာဉ်၏ �ည်သ်ည််မ်ောန�ာတွငဲ် ်ထု�င်သ်ည်ပ်ြဖွစ်မောစ ချုါ��တွ�်တွ�်ါ။

• ပြ�နန်ှနု�်က်န ်သ်တွခ်ျုုက်က််ု� လိုု�က်န်ာ�ါ။

• က်ာ�မော�ာင်�်သည််အ်ိုလို��်တွငဲ် ်အိုပြ�ည််အ်ိုဝါအိုာရှုး�စု�က်�်ါ။ 

• အို�က်�်��ူ�� က်ာ�မော�ာင်�်�ါ။    

ဤလိုက်စ်ဲ�စာအို��်�ါ လိုက်မ်ောတွဲ�က်ုမောသာ အိုချုုက်�်ုာ�က်ု� အိုချုုုနယ်် ူမောလိုလ်ိုာပြီး�း� ၎င်�်တွု�က််ု� ယ်ာဉ်မော�ာင်�်မောလိုက််ုင််�်ာတွငဲ် ်မော�ါင်�်စ�်
အိုသး��ချုုသည််အ်ိုတွကဲ် ်မောက်ု�ဇူူး�တွင်�်ါသည်။် အိုဆုံးု��ါ သင်ယ််�ူအုိုမောတွဲ�အိုကြက်း�နှ�စ်��်နှ�င်် ်မော��က်င်�်မောသာ ယ်ာဉ်မော�ာင်�်တွစ်ဦး�ပြဖွစ်�န ်
သင်၏်က်တွပုြ��မောဆုံးာင်�ဲ်က်ခ်ျုုက်�်ုာ�က်ု� အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါပြ�ည်န်ယ်၏် လို�်��ှမောဝါအိုသး��ပြ��သအူိုာ�လိုး��က် မောက်ု�ဇူူး�တွင်က်ြက်သည်။်  

ယ်ာဉ်မော�ာင်�်လိုု�င်စ်င်န်ှာင်် ်ID ဝါန်မော�ာင်�ု်မော���ည်် ်မောန�ာ�ု� ် �ာဲ�မော�ာက်ပ်ြချင်�်
ပြ�ည်န်ယ်တ်ွစ်ဝါန�်လိုး��၌ Iowa DOT ဝါနမ်ောဆုံးာင်�်စုင်တ်ွာ�ုာ�နှ�င်် ်မောက်ာင်တ်ွး�ဏ္ဍာာမော���း�ရှုး� ��ုာ�တွငဲ် ်ဝါနမ်ောဆုံးာင်�်မုော��သည်် ်မောန�ာ�ုာ� ရှား�ုသည်။် �ည်သ်ည််မ်ောန�ာသု��်ဆုံးု� သာဲ�မော�ာက်န်ှု�င်သ်ည်။် 
သင်မ်ောနထု�င်�်ာမောန�ာနှ�င်် ်အိုနး�ဆုံးး��ပြဖွစ်�န ်�လိုု��ါ။ ထု�အ်ိုပြ�င် ်သင်သ်ည် ်အိုသက် ်18 နှ�စ်နှ�င််အ်ိုထက်ပ်ြဖွစ်ပြီး�း� အိုပြချုာ�သတွ�်�တွခ်ျုုက်�်ုာ�နှ�င်် ်က်ု�က်ည််း�ါက် လိုု�င်စ်င်သ်က်တ်ွ�်�တွု��ပြချုင်�်က်�သ်ု�မ်ောသာ 
အိုချုုု� �ဝါနမ်ောဆုံးာင်�်�ုုာ�က်ု� အဲိုနလ်ိုု�င်�်တွငဲ် ်�ရှား�ုနှု�င်�်ါသည်။်

DOT တွည်မ်ောန�ာတွငဲ် ်�က်ခ်ျုုုန�်စးစဉ်�ါ-
www.iowadot.gov/service-selector

မောက်ာင်တ်ွး�ဏ္ဍာာမော���း�ရှုး� �တွငဲ်-်
၎င်�်တွု� ် လို��်င်န�်လို��်မောဆုံးာင်မ်ောန�း�က်ု� ကြက်ည််�်နအ်ိုတွကဲ် ်သင်သ်ာဲ�မော�ာက်�်န ်စးစဉ်ထာ�သည်် ်တွည်မ်ောန�ာက်ု� ဆုံးက်သ်ယဲ်�်န ်မောအိုာက်�်ါ ဝါက်�်ဆ်ုံးု�က်က််ု� အိုသး��ပြ���ါ။
www.iowadot.gov/mvd/iowa-dot-locations

အဲိုနလ်ိုု�င်�်-
အဲိုနလ်ိုု�င်�်ဝါနမ်ောဆုံးာင်�်�ုုာ� �ယ်�ူနအ်ိုတွကဲ် ်သင််
သတွ�်�တွခ်ျုုက်ပ်ြ�ည််�်း� ုရှား�ု၊ �ရှား�ု စစ်မောဆုံး�ကြက်ည််ရု်ှု�ါ။
www.mymvd.iowadot.gov

၎င်�်�ည် ်�င််လ်ိုု�င်စ်င်က််ု� အိုန်ဲလိုု�င်�်တွငဲ် ်�က်တ်ွ�်�တွု��နှု�င်�်ည်် ်
တွစခ်ျ�တွည်�်မော�ာမောန�ာပြ�စ�်ည်။် က်ွနှ်��်တွု�အ်ိုချ��်မော��အို�်�ည်် ်

အိုချ�က်အ်ိုလိုက်�်�ာ�က်ု� မော�ာင်�်ချ�မောန�ည်် ်ပြ�င်�် ဝါက်ဘ််�်ု�က်�်�ာ�စာဲ ရှိာု
�ါ�ည်။် ၎င်�်တွု��်ည် ်�င််အ်ိုာ� ယ်ာဉ်မော�ာင်�်လိုု�င်စ်င်အ်ို�စ�်မောတွာ�်လိုု� 

ထင်မ်ောစမော�ာ်လိုည်�် �င်အ်ို�ာန်တွက်ယ် ်�ရှိာု�ည်�်ဟု�တွ�်ါ။ 

http://www.iowadot.gov/service-selector
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 အိုချုန်� 1 

�င်၏် ယ်ာဉ်မော�ာင်�်

လိုု�င်စ်င််
1.1 အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါပြ�ည်န်ယ် ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�်
လိုု�င်စ်င်က််ု� �ည်�်တူွု� ် လိုု�အို�်�နည်�်။
အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါပြ�ည်န်ယ်တ်ွငဲ် ်အို�ုာ��ု�င်လ်ို�်��ုာ�မော�်၌ မော�ာ်မောတွာ်ယ်ာဉ်၊ မော�ာ်မောတွာ်ဆုံးု�င်က််ယ် ်သု��်ဟု�တွ ်
စက်တ်ွ�် မောပြချုနင်�်စက်�်း� မော�ာင်�်နှ�င်မ်ောသာ�ည်သ်�ူဆုံးု� �ါ�စ် သု��်ဟု�တွ ်လိုု�င်စ်င်ရ်ှား�ု�န ်လိုု�အို�်သည်။် 
သင်သ်ည် ်မောအိုာက်�်ါအိုချုုက်�်ုာ�ထ��� အိုနည်�်ဆုံးး��တွစ်ချု�နှ�င််က််ု�က်ည််းလိုှင် ်အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါတွငဲ်မ်ောနထု�င်မ်ောသာ 
ယ်ာဉ်မော�ာင်�်လိုု�င်စ်င်ပ်ြ��လို��်နှု�င်သ်အူိုပြဖွစ် သတွ�်�တွခ်ျုး�သည်-် 

• ဤပြ�ည်န်ယ်တ်ွငဲ် ်��မော���န ်စာ�င်�်မော��ထာ�လိုှင်။်

• သင််က််မောလို�က်ု� အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါအိုစု���မောက်ုာင်�်တွစ်မောက်ုာင်�်တွငဲ် ်အို�်နှ�းထာ�လိုှင်။်

• အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါတွငဲ် ်အိုပြီး��တွ�်�အိုလို��်တွစ်ချု� လိုက်ခ်ျုးထာ�လိုှင်။်

• အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါတွငဲ် ်�က်မ်ော�ါင်�် 30 ဆုံးက်တ်ွု�က်မ်ောနထု�င်ထ်ာ�လိုှင်။်

• အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါတွငဲ် ်အို�်ုပြချုးမောပြ�အိုချုနဲက််င်�်လိုတဲွခ်ျုငဲ်် ်သု��်ဟု�တွ ်�ု�င်ဆ်ုံးု�င်�်တုွစ်ချု�ချု�အိုတွကဲ် ်စစ်
�က်ဆ်ုံးု�င်�်ာ အိုချုနဲက််င်�်လိုတဲွခ်ျုငဲ်် ်မောလိုှာက်ထ်ာ�ချု�လ်ိုှင်။်

• အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါပြ�ည်န်ယ်�်� အိုစု���အိုက်အူိုည်း �ယ်လူိုှင်။်

မောအိုာက်�်ါအိုချုုက်�်ုာ�နှ�င််က််ု�က်ည််းလိုှင် ်သင်သ်ည် ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�်လိုု�င်စ်င် ်�လိုု�အို�်�ါ- 

• အိုမော��ုက်နတ်ွ�်�မောတွာ်တွငဲ် ်တွာဝါနထ်�်�မောဆုံးာင်စ်ဉ် စစ်ယ်ာဉ်တွစ်စး� မော�ာင်�်နှ�င်ပ်ြချုင်�်။

• အို�်ုစု�က်�်ုု��မော��ပြချုးနှ�င်် ်အိုနး�နာ�ရှား�ု လိုယ်ယ််ာမောပြ� သု��်ဟု�တွ ်လိုယ်ယ််ာလို��်င်န�်အိုကြက်ာ� နှ�စ်
�ု�င်အ်ိုတွငဲ်�် လိုယ်ယ််ာသး��စက်က််�ုုယ်ာ�ုာ� မော�ာင်�်နှ�င်ပ်ြချုင်�်။

• ချု�း�သည် ်သု��်ဟု�တွ ်မောက်ုာင်�်သာ�အိုပြဖွစ် အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါတွငဲ် ်ရှား�ုမောနစဉ် သင််ဇ်ူးာတွပုြ�ည်န်ယ် ်
သု��်ဟု�တွ ်နှု�င်င််း�� လိုက်ရ်ှား�ုလိုု�င်စ်င်ပ်ြဖွင်် ်မော�ာင်�်နှ�င်ပ်ြချုင်�်။
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1.2 �င်၏် လိုု�င်စ်င်န်ှာင်် ်အိုာ�ခံျ
က်ု� �ယ်မ်ော�ာင်ပ်ြချင်�်
က်ာ�မော�ာင်�်မောနစဉ် သင််တ်ွငဲ် ်သင််လ်ိုု�င်စ်င် ်သု��်ဟု�တွ ်�ါ�စ် အိုပြီး��ရှား�ု��ည်။် အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါတွငဲ် ်
��တွ�်း�တွင်ထ်ာ�မောသာ ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�သည် ်တွာဝါနယ််�ူ ုအိုာ�ချုးအိုမောထာက်အ်ိုထာ�က်ု� 
စစ်မောဆုံး��နအ်ိုတွကဲ် ်အိုာ�ချုးက်တွ ်(�း�နှ��်ု သု��်ဟု�တွ ်အိုးလိုက်ထ်မော�ာနစ်) က်ု�လိုည်�် က်ု�ယ််
နှ�င််�်က်ာဲ သယ်မ်ောဆုံးာင်�်�ည်။် ထု�သု�လ်ို��်မောဆုံးာင်�်န ်�ုက်က််ကဲ်�်ါက် ေဏ်မ်ောကြက်��ုာ� က်ု
သင််ပ်ြီး�း� မော�ာ်မောတွာ်ယ်ာဉ်က်ု� သ�်ု�ဆုံးည်�်ပြချုင်�် ချုး�နှု�င်သ်ည်။်

1.3 လိုု�အို�်မော�ာ က်�န်��ာမော��
စစမ်ော���ု��ာ�နှာင်် ်စာမော���ဲ���ာ�
လိုု�င်စ်င်က််ု� မောလိုှာက်ထ်ာ�သည််အ်ိုချုါ မောအိုာက်�်ါတွု�က််ု� လို��်မောဆုံးာင်�်န ်လိုု�အို�်�ါ�ည်-်

• အိုပြ�င်အ်ိုာရှုး�စစ်မောဆုံး�� ုပြီး�း�မောပြ�ာက်�်န။်

• ဗဟု�သ�တွစာမော���ဲ� မောအိုာင်ပ်ြ�င်�်န။်

• (18 နှ�စ်မောအိုာက်ပ်ြဖွစ်�ါက်) အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါ�� ချုငဲ််ပ်ြ��ထာ�မောသာ ယ်ာဉ်မော�ာင်�်
�ည်ာသင်တ်ွန�်က်ု� မောအိုာင်ပ်ြ�င်စ်ာဲပြီး�း�ဆုံးး��မောကြက်ာင်�် ပြ�သ�န။်

• ယ်ာဉ်မော�ာင်�်စာမော���ဲ� မောပြဖွဆုံးု��န ်(ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ည်ာသင်တ်ွန�်လိုု�အို�်ချုုက်က််ု� 
ပြ�ည််�်းလိုှင် ်�လိုု�အို�်�ါ)။

က်ွနှ်��်တွု�၏် မောလိုက််ုင််စ်ာမော���ဲ�နှ�င််အ်ိုတွ ူအိုဲနလ်ိုု�င်�်တွငဲ် ်
မောလိုလ်ိုာ�ါ-
www.iowadot.gov/mvd/driverslicense/
manuals-and-practice-tests

မောအိုာက်�်ါတွု�န်ှ �င််�်တွသ်က်၍် မောလိုလ်ိုာ
�န ်IOWADOT.GOV သု� ် ဝါင်က်ြက်ည််�်ါ- 

သင််လ်ိုု�င်စ်င်က််ု� သက်တ်ွ�်�တွု����ည််အ်ိုချုုုနန်ှ�င်် ်သက်တ်ွ�်�တွု��နည်�်။

သင်တ်ွန�်ဆုံးင်�် ယ်ာဉ်မော�ာင်�်လိုု�င်စ်င် ်အိုစးအိုစဉ် (18 နှ�စ်မောအိုာက် ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�အိုတွကဲ်)်။ 

အို�်ု သု��်ဟု�တွ ်မောက်ုာင်�်တွငဲ် ်ဗဟု�သ�တွစာမော���ဲ� မောပြဖွဆုံးု�ပြချုင်�် (ချု�း��ထကဲ်�်� မောဆုံးာင်�ဲ်က်ပ်ြချုင်�်)

စက်တ်ွ�် မောပြချုနင်�်စက်�်း�လိုု�င်စ်င်�်ုာ�နှ�င်် ်CDL �ုာ�က်�သ်ု�မ်ောသာ အိုထ�ူယ်ာဉ်မော�ာင်�်လိုု�င်စ်င်အ်ို�ုု��
အိုစာ��ုာ�။
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အိုချုန်� 2 

လို�်�ညွှှန် လို�်�

အို�ာတွအ်ို�ာ���ာ�နှာင်် ်

လို�်�စည််�က်�်���ာ�

2.1 လို�်�ညွှှန် လို�်�အို�ာတွအ်ို�ာ���ာ� 
လို�်�ညွှှန ်လို�်�အို��တွအ်ိုသာ��ုာ�သည် ်ယ်ာဉ်စည်�်က်�်�၊ အိုနှတ�ာယ်�်ုာ�၊ တွည်မ်ောန�ာ၊ လို�်�ညွှှန်
�ုာ�နှ�င်် ်ဝါနမ်ောဆုံးာင်�်�ုုာ� တွည်ရ်ှား�ု�ာမောန�ာက်ု� ညွှှနပ်ြ�မော���ါသည်။် လို�်�ညွှှန ်လို�်�အို��တွအ်ိုသာ�
�ုာ�၏ �း�သဏ္ဌာာနန်ှ�င်် ်အိုမော�ာင်သ်ည် ်၎င်�်တွု� ် သတွ�်�တွသ်ည်် ်အိုချုုက်အ်ိုလိုက်အ်ို�ုု��အိုစာ�က်ု� သ�လိုနဲစ်
မော��သည်။်

စးထာ�၍ အိုသး��ပြ��သည်် ်အိုမော�ာင်�်ုာ�

အိုနး 
ဆုံးု�င်�်��တွတ်ွငဲ် ်ပြ�ထာ�သည််အ်ိုတွု�င်�် ��်�ါ၊ 
လို�်�ဦး�စာ�မော���ါ သု��်ဟု�တွ ်လို��်မောဆုံးာင်�်ါ။

အိုစ�်ု�
လို�်�ညွှှန။် မောန�ာတွစ်ချု�၏ တွည်မ်ောန�ာ 
သု��်ဟု�တွ ်မောန�ာတွစ်ချု�က် သင်မ်ော�ာက်ရ်ှား�ုမောန
သည််မ်ောန�ာနှ�င်် ်�ည်�်ှမောဝါ�သည်က််ု� ညွှှနပ်ြ�သည်။်

အိုပြ�ာ
ချု�း�သာဲ��ုာ�အိုတွကဲ် ်ဝါနမ်ောဆုံးာင်�်�ုုာ�။ 
အို�န�်မောပြဖွမောန�ာ�ုာ�၊ ချု�း�သာဲ�မောန�ာ�ုာ�၊ 
မောဆုံး�ရှုး��ုာ�၊ တွည်�်ချုု�ချုန�်�ုာ�၊ ဆုံးးဆုံးု�င်�်ုာ�၊ 
စာ�မောသာက်ဆ်ုံးု�င်�်ုာ�နှ�င်် ်ချု�း�သာဲ� အိုထင်က််�
မောန�ာ�ုာ�က်�သ်ု�မ်ောသာ မောန�ာ�ုာ�သု� ် လို�်�ညွှှန်
မော��သည်။်

အိုဝါါ 
အိုမောထမဲောထသဲတွမုော��ချုုက်။်

စ�်ု�ဝါါမော�ာင်�်း� 
လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ၊ စက်�်း�နှ�င်် ်မောက်ုာင်�် 
သတွမုော��ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�။

အိုပြ�ူ 
စည်�်�ုဉ်�စည်�်က်�်�။ ပြ�ဋ္ဌာာန�် ဥ�မောေ�ုာ�နှ�င်် ်
စည်�်�ုဉ်�စည်�်က်�်� အိုချုုက်အ်ိုလိုက်�်ုာ�က်ု� 
ပြ�သသည်။်

လိုမုော�်ာ် 
လို�်�လို��်င်န�်၊ ယ်ာယ်းယ်ာဉ်မောကြက်ာထနု�်ချုု��်�ု
နှ�င်် ်ပြ��ပြ�င်ထ်နု�်သ�်ု�� ုသတွမုော��ချုုက်�်ုာ�။ ပြ�န်
နှနု�်က်န ်သ်တွခ်ျုုက်�်ုာ� မောပြ�ာင်�်လို�ပြချုင်�်နှ�င်် ်လို�်�
မော�် ရှား�ု အိုလို��်သ�ာ��ုာ�က်ု� မောသချုုာသတွထုာ� 
ကြက်ည််ရု်ှု�ါ။

အိုည်�ု 

အို�န�်မောပြဖွပြချုင်�်နှ�င်် ်ယ်ဉ်မောက်ု��ဆုုံးု�င်�်ာ 
စုတွဝ်ါင်စ်ာ�ဖဲွယ် ်မောန�ာ�ုာ�။ သ�ု�င်�်ဝါင်မ်ောန�ာ�ုာ�၊ 
�န�်ပြချုး�ုာ� သု��်ဟု�တွ ်အို�န�်မောပြဖွစ�ာမောန�ာ�ုာ�
သု� ် လို�်�ညွှှနမ်ော��သည်။်

�န်�မော�ာင်�်း�
ယ်ာဉ်တွု�က်�် ုရှား�င်�်လိုင်�်မော��၊ အို�ုက်အ်ိုစး��ုာ� 
ဖွယ်ရ်ှား�ာ�ပြချုင်�် စသည်တ်ွု�က််�သ်ု�မ်ောသာ �မောတွာ်တွဆုံး
� ုက်ု�င်တ်ွယဲ်မ်ောပြဖွရှား�င်�်ပြချုင်�်အိုတွကဲ် ်သတွမုော��ချုုက််
နှ�င်် ်လို�်�ညွှှနဆ်ုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�။
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စး�း�သဏ္ဌာာန�်ုာ�

အိုဌဂံံ
�း�သဏ္ဌာာနသ်ည် ်��်တွန ်ပ်ြချုင်�် သမောက်ေတွအိုတွကဲ် ်သး�သန ််
ပြဖွစ်သည်။် ဤဆုံးု�င်�်��တွပ်ြ�ထာ�မောသာ လို�်�ဆုံးး�တွငဲ် ်လိုး��
ဝါ��်�ါ။ 

�ံ��နာ�ည်း ကြီးတွဂံုံ 
လို�်�မောကြက်ာ��နက််ု� ဦး�စာ�မော���ါ။

တွခဲံျန်
ဤဆုံးု�င်�်��တွသ်ည် ်လို�်�၏ �ယ်�်က်ပ်ြချု�်�တွငဲ် ်ရှား�ု�ါ
�ည်။် ၎င်�်သည် ်မောက်ုာ်�တွက်�်ဇူး�နက််ု� သတွမုော��သည်။်

စန်ုတွံ��
သတွမုော��ချုုက်။် အိုထ�ူလို�်�အိုနှတ�ာယ်�်ုာ�က်ု� သတွမုော��
သည်။် ဆုံးု�င်�်��တွမ်ော�် ရှား�ု စက်ာ�လိုး���ုာ� သု��်ဟု�တွ ်ရှု��်�း�
�ုာ�သည် ်အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာ�်န ်လိုု�အို�်မောကြက်ာင်�် သု��်ဟု�တွ ်
အိုထ�ူသတွထုာ��န ်လိုု�အို�်မောကြက်ာင်�် ပြ�သ�ါ�ည်။်

စတွ�ဂံံ 
စည်�်�ုဉ်�၊ လို�်�ညွှှနန်ှ�င်် ်သတွမုော��ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�အိုတွကဲ် ်
အိုသး��ပြ��သည်။်

�ဥ္စစဂံံ 
မောက်ုာင်�်လိုကူ်�ူလို�်�ရှား�ုသည်။် ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�သည် ်
မောက်ုာင်�်မောန�ာ�ုာ�နှ�င်် ်မောက်ုာင်�်လိုကူ်�ူလို�်��ုာ�က်ု� 
အို��တွအ်ိုသာ�ပြ���ါသည်။်

ကြားက်က်မ်ောပြချချတွ ်
�ထာ�လို�်�ပြဖွတွက််�ူသည်် ်ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�က်ု� �ထာ�
လို�်�ဆုံးး�တွု�င်�်တွငဲ် ်ထာ�ရှား�ုသည်။် ကြက်က်မ်ောပြချုချုတွ�်ုာ�
မောအိုာက်ရ်ှား�ု နး�ါတွသ်မောက်ေတွသည် ်ပြဖွတွမ်ောက်ုာ်��ည်် ်�ထာ�
သးလို�်�အိုမော�အိုတွကဲ်က််ု� ပြ�သသည်။်

စက်ဝု်ါ�င်�် 
မောရှား� �တွငဲ် ်�ထာ�လို�်�ဆုံးး�ရှား�ုသည်။်
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2.2 ယ်ာဉ်စည်�်က်�်�ထန်ု���်ု�မော�� �ု�င်�်ဘ်�တွ�်�ာ�
ဤဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�သည် ်ယ်ာဉ်လို�်�မောကြက်ာင်�်၊ လို�်�မောကြက်ာအိုသး��ပြ���၊ု အိုမောက်ဲ�၊ ပြ�နန်ှနု�်၊ ယ်ာဉ်��်နာ�ပြချုင်�်နှ�င်် ်အိုပြချုာ�မောသာ အိုထ�ူအိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�အိုတွကဲ် ်စည်�်က်�်��ုာ�နှ�င််�်တွသ်က်သ်ည်် ်
အိုချုုက်အ်ိုလိုက်�်ုာ�က်ု� မောဖွာ်ပြ�မော���ါသည်။် အိုချုုု� �မောသာ ယ်ာဉ်စည်�်က်�်�ထနု�်သ�်ု�မော�� ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�တွငဲ် ်သမောက်ေတွတွစ်ချု�အိုမော�် အိုနးမော�ာင်�်ုဉ်�မောစာင်�်�ါမောသာ အိုနးမော�ာင်စ်က်ဝု်ါ�င်�်ရှား�ုသည်။် 
၎င်�်တွု�သ်ည် ်တွစ်စး�တွစ်ချု�က်ု� �လို��်�ဟု� ညွှှနပ်ြ�သည်။် ဥ��ာ- �ယ်�်မောက်ဲ��၊ ည်ာ�မောက်ဲ�� သု��်ဟု�တွ ်ဂီင်ယ်မ်ောက်ဲ� �မောက်ဲ��။

ပြ�နန်ှနု�်က်န ်သ်တွခ်ျုုက် ်ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�
ပြ�နန်ှနု�်က်န ်သ်တွခ်ျုုက် ်ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�သည် ်ချုငဲ််ပ်ြ��ထာ�သည်် ်
အိုပြ�င််ဆ်ုံးး�� သု��်ဟု�တွ ်အိုန�ု််ဆုံးး�� အိုနှတ�ာယ်က််င်�်မောသာပြ�နန်ှနု�်
က်ု� ညွှှနပ်ြ�သည်။် အိုပြ�င််ဆ်ုံးး��ပြ�နန်ှနု�်က်န ်သ်တွခ်ျုုက်�်ုာ�သည် ်
အိုမောက်ာင်�်ဆုံးး��မော�ာင်�်နှ�င်�် ုအိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�အိုတွကဲ်ပ်ြဖွစ်သည်။် 
တွစ်ချုါတွစ်�းတွငဲ် ်လို�်�မောချုုာ်မောနချုုုန ်(�ု���ဲာမောနချုုုန ်သု��်ဟု�တွ ်နှ�င်�်
�ုာ�က်ုမောနချုုုန)် သု��်ဟု�တွ ်လို�်�အိုဆုံးင်�်က်ု� ရှား�င်�်ရှား�င်�်လိုင်�်လိုင်�် 
ပြ�င်�်�န ်ချုက်သ်ည််အ်ိုချုုုန ်(ပြ�ူနှ�င်�်�ုာ�က်ုချုုုန)် က်�သ်ု� ် အိုမောပြချုအိုမောန
အို� လိုု�အို�်သည််အ်ိုချုါ သင််အ်ိုရှား�ုနက််ု� မောလိုှာခ်ျုု��ါ�ည်။် အိုချုုု� �
မောသာ ပြ�နန်ှနု�်ပြ�င််လ်ို�်��ုာ�တွငဲ် ်အိုန�ု််ဆုံးး��ပြ�နန်ှနု�်က်န ်သ်တွခ်ျုုက််
�ုာ� ရှား�ုသည်။် ဤအိုန�ု််ဆုံးး��ပြ�နန်ှနု�်သည် ်သင််အ်ိုတွကဲ် ်ပြ�နလ်ိုနဲ�်
�ါက် အိုပြချုာ�လို�်�မောကြက်ာင်�်က်ု� အိုသး��ပြ��သင််သ်ည်။်

လို�်�မောကြက်ာထနု�်ချုု��်
မော�� ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�
ဤဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�သည် ်သင်သ်ာဲ�နှု�င်သ်ည််မ်ောန�ာ�ုာ�နှ�င်် ်သင််
မောက်ဲ� နှု�င်သ်ည််မ်ောန�ာ�ုာ�က်ု� အို��တွအ်ိုသာ�ပြ�ပြီး�း� ပြ�ာ�သမောက်ေတွ
က်ု� �ကြက်ာချုဏ်အိုသး��ပြ��သည်။် ထု�ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�သည် ်လို�်�
တွစ်မောလိုှာက်တ်ွငဲ်ရ်ှား�ုသည် ်သု��်ဟု�တွ ်လို�်�မော�်တွငဲ် ်ချုုုတွ်
ထာ�သည်။် တွစ်ချုါတွစ်�းတွငဲ် ်အိုပြဖွူမော�ာင်ပ်ြ�ာ��ုာ�က်ု� လို�်�မော�်
တွငဲ်လ်ိုည်�် မောဆုံး�သ�တွထ်ာ�နှု�င်သ်ည်။်

မောက်ုာ်�တွက်�် ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�
ဤဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�သည် ်အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်တွစ်စး�က်ု� မောက်ုာ်တွက်�်န ်
အိုနှတ�ာယ်�်က်င်�်သည်် ်မောန�ာက်ု� ညွှှနပ်ြ�သည်။် မောက်ုာ်�တွက်�်ဇူး�န ်
ဆုံးု�င်�်��တွသ်ည် ်မောက်ုာ်�တွက်�်ဇူး�န၏် အိုစတွငဲ် ်တွည်ရ်ှား�ုသည်။် 
မောက်ုာ်တွက်န်ှု�င်မ်ောသာ ဧ�ုယ်ာ�ုာ�သည် ်မောရှား� �က်ု� သင်ပ်ြ�င်န်ှု�င်သ်ည်် ်
အိုက်ာဲအိုမောဝါ�မော�်တွငဲ် ်အိုမောပြချုချုးထာ�သည်။် မောက်ုာ်တွက်ခ်ျုငဲ််ပ်ြ��သည်််
မောန�ာတွငဲ် ်အိုနှတ�ာယ်က််င်�်��သာလိုှင် ်မောက်ုာ်တွက်န်ှု�င်သ်ည်။် မောက်ုာ်
�တွက်�်ဇူး�န ်လို�်� အို��တွအ်ိုသာ��ုာ�က်ု� စာ�ုက်န်ှ�ာ 42 တွငဲ် ်
မောဖွာ်ပြ�ထာ��ါသည်။်

��် ဆုံးု�င်�်��တွ်
��်��ည် ်ဆုံးု�င်�်��တွတ်ွစ်ချု�သည် ်လိုး��ဝါ��်�ပြီး�း� ဆုံးက်�်သာဲ�
�း လို�်�ပြဖွတွက််�ူသည်် ်ယ်ာဉ်�ုာ�နှ�င်် ်လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ�ုာ� 
ရှား�င်�်လိုင်�်သာဲ�သည်အ်ိုထ ုမောစာင််�်�ည်က််ု� ဆုံးု�လိုု�သည်။် ��်
�ုဉ်�တွစ်ချု�ရှား�ု�ါက် ထု�မောန�ာတွငဲ်�်�်�ါ။ လိုု�အို�်�ါက် ��်��ည် ်
ဆုံးု�င်�်��တွ ်သု��်ဟု�တွ ်လို�်�ဆုံးး�အိုစနဲ�်�က်သ်ု� ် က်�်ပြီး�း�မောနာက် ်
ဆုံးက်သ်ာဲ��န ်အိုနှတ�ာယ်က််င်�်သည််အ်ိုချုါ မောရှား� �ဆုံးက်သ်ာဲ��ါ။

လို�်�ဦး�စာ�မော�� ဆုံးု�င်�်��တွ်
လို�်�ဦး�စာ�မော�� ဆုံးု�င်�်��တွဆ်ုံးု�သည်�်�ာ သင်ပ်ြဖွတွက််�ူမောနမောသာ လို�်�ဆုံးး� 
သု��်ဟု�တွ ်သင်ဝ်ါင်မ်ော�ာက်မ်ောသာလို�်�တွငဲ် ်အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာပ်ြီး�း� လို�်�မောကြက်ာ
��နက််ု� ဦး�စာ�မော����ည်ဟ်ု� ဆုံးု�လိုု�သည်။်

ချုဲ�ထကဲ် ်အိုမောဝါ�မောပြ��လို�်�� 
မောရှား� �တွငဲ် ်လို�်�ချုဲ�ထကဲ်သ်ည်။် ဤဆုံးု�င်�်��တွသ်ည် ်က်ွန�် သု��်ဟု�တွ ်
အိုတွာ�အိုဆုံးး�တွစ်ဝုါ�က်ရ်ှား�ု ယ်ာဉ်အိုသာဲ�အိုလိုာက်ု� ညွှှနပ်ြ�သည်။်

တွစ်လို�်�သာဲ�
ပြ�ာ�၏ ဦး�တွည်�်ာအိုတွု�င်�်သာ ယ်ာဉ်သာဲ��သည်။်

�ဝါင်�် ဆုံးု�င်�်��တွ်
�ဝါင်�်မောသာ လို�်�အိုဝါင်ဝ်ါ�ုာ�တွငဲ် ်ဤဆုံးု�င်�်��တွက််ု� မောတွဲ���ါ�ည်။် 
၎င်�်တွု�က််ု� အိုထကဲ် ်အိုတွက်လ်ို�်��ုာ�တွငဲ်၊် ချုဲ�ထကဲ်လ်ို�်��ုာ�မော�် ရှား�ု 
လို�်�ဆုံးး�လို�်�ချု�ဲုာ�အိုတွငဲ်�်နှ�င်် ်တွစ်လို�်�သာဲ�လို�်��ုာ�မော�် ရှား�ု မောန�ာ
အို�ုာ�အိုပြ�ာ�တွငဲ် ်၎င်�်တွု�က််ု� ပြ�င်မ်ောတွဲ���ည်ပ်ြဖွစ်သည်။်

လို�်���ာ�
��ာ�ယ်ငဲ်�်မောသာအိုမောက်ဲ�တွစ်ချု�ပြ��လို��်ပြီး�း� �ုက်န်ှ�ာချုုင်�်ဆုံးု�င်လ်ိုာမောနမောသာ 
ယ်ာဉ်လို�်�မောကြက်ာင်�်တွစ်ချု�ထ�သု� ် ဝါင်သ်ာဲ�သည်။် သင််က််ာ�က်ု� လို�်�၏ 
သာဲ�ထာ�မောသာအို�ု�င်�်�� ဖွယ်ရ်ှား�ာ�ပြီး�း� ��်တွန ်က််ာ တွတွန်ှု�င်သ်�ှ ပြ�န်
ပြ�န ်မော��က်င်�်စာဲ မောက်ဲ��ါ။
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2.3 �တွမုော�� �ု�င်�်ဘ်�တွ�်�ာ�
သတွမုော��ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�သည် ်အိုဝါါမော�ာင်ပ်ြဖွစ်ပြီး�း� အိုနက်မ်ော�ာင်အ်ိုက်ခ�ာ သု��်ဟု�တွ ်သမောက်ေတွ�ုာ�ရှား�ုက်ာ အို�ုာ�စ���ာ စုနတ်ွး���း�စးပြဖွစ်သည်။် ဤဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�သည် ်အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာ�်န ်သတွမုော��ပြီး�း� 
လိုု�အို�်�ါက် ��်တွန ်�်န ်ပြ�င်ဆ်ုံးင်�်ါ။ အိုထ�ူအိုမောပြချုအိုမောန သု��်ဟု�တွ ်အိုနှတ�ာယ်သ်ည် ်မောရှား� �တွငဲ်ရ်ှား�ုမောန�ါသည်။် အိုမောတွဲ��ုာ�မောသာ သတွမုော��ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�က်ု� မောအိုာက်တ်ွငဲ်ပ်ြ�ထာ�သည်။်

လို�်�ဆုံးး�/လို�်�ချုဲ
သင်သ်ာဲ�မောနသည််လ်ို�်�က်ု� ပြဖွတွသ်ည်် ်
မောရှား� �တွငဲ် ်အိုပြချုာ�လို�်�တွစ်ချု�ရှား�ုသည်။် 
သင််လ်ို�်�မောကြက်ာင်�်ရှား�ု ပြဖွတွသ်န�်မောနမောသာ
ယ်ာဉ်�ုာ�က်ု� ဂီရှု�တွစု�က်က်ြက်ည််ရု်ှု�ါ။ 

မောရှား� �တွငဲ် ်�း��ဲု�င််ရ်ှား�ုသည််
ဤဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�က်ု� အိုရှား�ုန�ု်�ပြ�ိင််၍် 
မော�ာင်�်�မောသာ လို�်��ုာ�တွငဲ် ်သး��သည်။် 
လို�်�ဆုံးး�နှ�င်် ်�း�နးအိုတွကဲ် ်အိုဆုံးင်သ်င်််
ပြ�င်ထ်ာ��ါ။

မော�ါင်�်စည်�် ယ်ာဉ်မောကြက်ာ
လို�်��ကြိက်း�မော�်တွငဲ်ရ်ှား�ုပြီး�း� ဤဆုံးု�င်�်��တွ်
က်ု�မောတွဲ��ါက် သင််လ်ို�်�ထ�သု� ် ဝါင််
မော�ာက်လ်ိုာနှု�င်သ်ည်် ်အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်�ုာ�
အိုတွကဲ် ်ပြ�င်ဆ်ုံးင်ထ်ာ��ါ။

နှ�စ်လို�်�သာဲ� ယ်ာဉ်မောကြက်ာ
တွစ်လို�်�သာဲ�လို�်���ထကဲ်ပ်ြီး�း� နှ�စ်
လို�်�သာဲ�လို�်�သု� ် ဝါင်မ်ောသာမောကြက်ာင်် ်
ည်ာ�က်�်�မော�ာင်�်�ါ။ 

ချုဲ�ထကဲ် ်အိုမောဝါ�မောပြ��လို�်�� 
စတွင်သ်ည််
သင်သ်ည် ်နှ�စ်လို�်�သာဲ�ယ်ာဉ်မောကြက်ာ
က်ု� လို�်�လိုယ်က််ွန�်ပြဖွင်် ်�ု�င်�်ပြချုာ�ထာ�
သည််မ်ောန�ာနှ�င်် ်နး�က်�်မောနပြီး�းပြဖွစ်သည်။်

ချုဲ�ထကဲ် ်အိုမောဝါ�မောပြ��လို�်�� ဆုံးး��
ပြီး�း
နှ�စ်လို�်�သာဲ�ယ်ာဉ်မောကြက်ာက်ု� လို�်�
လိုယ်က််ွန�်ပြဖွင်် ်�ု�င်�်ပြချုာ�မောတွာ�်ည် ်
�ဟု�တွ�်ါ။ �ုက်န်ှ�ာချုုင်�်ဆုံးု�င်လ်ိုာမောန
မောသာ ယ်ာဉ်�ုာ�က်ု� သတွထုာ��ါ။

ပြ�င်�်လို�ည်�်
ယ်ာဉ်လို�်�မောကြက်ာ�ုာ�မော�်တွငဲ် ်မောနှ��
မောက်�ဲစာဲ မော�ဲ�လိုုာ�မောနမောသာ ပြ�င်�်လို�ည်�်
�ုာ�က်ု� သတွထုာ��ါ။ အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာပ်ြီး�း� 
ပြဖွည်�်ပြဖွည်�်ချုုင်�် မောက်ုာ်တွက်�်ါ။

လို�်�ဆုံးး��သာဲ�သည််
နှ�စ်လို�်�သာဲ�ယ်ာဉ်မောကြက်ာသည် ်�ကြက်ာ
�း တွစ်လို�်�သာဲ�ယ်ာဉ်မောကြက်ာ ပြဖွစ်လိုာ
�ည်။် မော�ါင်�်စည်�်သည််အ်ိုချုါ ယ်ာဉ်မောကြက်ာ 
ဦး�စာ�မော����ည်။် 

လိုယ်ယ််ာသး��စက််
ယ်ာဉ်လို�်�မောကြက်ာ�ုာ�မော�်တွငဲ် ်မောနှ��မောက်�ဲ
စာဲ သာဲ�မောနမောသာ လိုယ်ယ််ာသး�� စက််
�ုာ�က်ု� သတွထုာ��ါ။ အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာပ်ြီး�း� 
ပြဖွည်�်ပြဖွည်�်ချုုင်�် မောက်ုာ်တွက်�်ါ။ 

လိုကူ်�ူ�ုဉ်�က်ုာ�
သင််ယ််ာဉ်မောရှား� �တွငဲ် ်လို�်�မောလိုှာက် ်
သု��်ဟု�တွ ်မောပြ��နှု�င်သ်ည်် ်လို�ူုာ�က်ု� 
သတွထုာ��ါ။ 

သ�င်က််�ူလို�်�
မောေသတွငဲ်�် လို�်�ပြဖွတွက််�ူ�န ်ကြိက်�ု�စာ�
မောနမောသာ သ�င်�်ုာ�ရှား�ုနှု�င်သ်ည်။် အိုရှား�ုန်
မောလိုှာပ်ြီး�း� ဂီရှု�တွစု�က်က်ြက်ည််�်ါ။

က်�န�်ပြ�င်််
ဤဆုံးု�င်�်��တွသ်ည် ်မောရှား� �လို�်�က် မောတွာင််
ဆုံးင်�်လို�်�ပြဖွစ်မောကြက်ာင်�် ယ်ာဉ်အိုာ�လိုး��က်ု� 
သတွမုော��ပြချုင်�်ပြဖွစ်သည်။် မောတွာင်�်ဆုံးင်�်
�း ��ုတွ�်ုာ�က်ု� စစ်သင််သ်ည်။်

မောရှား� �တွငဲ် ်တွး �း�သဏ္ဌာာန ်လို�်�ဆုံးး�
ရှား�ုသည််
သင်သ်ာဲ�မောနသည််လ်ို�်�သည် ်မောရှား� �တွည်််
တွည််�်သာဲ��ါ။ လိုက်ဝ်ါ� သု��်ဟု�တွ ်
လိုက်ယ််ာသု� ် မောက်ဲ��နပ်ြ�င်ဆ်ုံးင်�်ါ။ 

မောရှား� �တွငဲ် ်မောက်ုာင်�်က်ာ���်သည််
��်ထာ�မောသာ မောက်ုာင်�်က်ာ�တွစ်
က်ာ� ချု�း�သည်�်ုာ� သယ်မ်ောဆုံးာင်�်ည်် ်
သု��်ဟု�တွ ်ချုုမော���ည််မ်ောန�ာအိုနး�သု� ် 
သင်မ်ော�ာက်မ်ောနသည်။် က်မောလို��ုာ�က်ု� 
ကြက်ည််�်ါ။ ��်�န ်အိုဆုံးင်သ်င််ပ်ြ�င်ထ်ာ��ါ။ 

လိုက်ယ််ာ�က်သ်ု� ် 
တွပြဖွည်�်ပြဖွည်�်ဝုါ�က်သ်ာဲ�
သည််
မောရှား� �လို�်�သည် ်လိုက်ယ််ာ�က််
သု� ် တွပြဖွည်�်ပြဖွည်�်ဝုါ�က်သ်ာဲ�သည်။် 
ဦး�တွည်�်က်အ်ိုမောပြ�ာင်�်အိုလို�
အိုတွကဲ် ်ပြ�င်ဆ်ုံးင်ထ်ာ��ါ။ 

စု�စတဲွသ်ည််အ်ိုချုါ လို�်�မောချုုာ်
သည််
မောရှား� �လို�်�သည် ်စု�စတဲွမ်ောသာ
�ာသးဥတွ�တွငဲ် ်လို�်�မောချုုာ်သည်။် 
ထု�အိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�တွငဲ် ်အိုရှား�ုန်
မောလိုှာ�်ါ။  

လို�်�အိုနှတ�ာယ်ပ်ြ� 
ဆုံးု�င်�်��တွ်
လို�်�၏ဦး�တွည်�်က်မ်ောပြ�ာင်�်လို��ု
က်ု� အိုာရှုး�စု�က်�်န ်လိုု�အို�်ချုုုနတ်ွငဲ် ်
�ုဉ်�မောက်�ဲဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�အိုပြ�င် ်
၎င်�်က်ု� အိုသး��ပြ��သည်။်

အိုတွက်လ်ို�်� ပြ�နန်ှနု�်
အိုတွက် ်အိုထကဲ်လ်ို�်�မော�်တွငဲ် ်
အိုကြက်းပြ��ထာ�မောသာပြ�နန်ှနု�်။ 

မောက်ုာင်�်လိုကူ်�ူလို�်�
ရှား�ုမောကြက်ာင်�် ကြိက်�ုတွင််
သတွမုော��ချုုက််
လိုကူ်�ူလို�်�ရှား�ုသည်် ်မောက်ုာင်�်
ဧ�ုယ်ာအိုနး�သု� ် သင်မ်ော�ာက််
မောနသည်။် က်မောလို��ုာ�နှ�င်် ်
အို��တွအ်ိုသာ�ပြ�ထာ�မောသာ 
မောက်ုာင်�်လိုကူ်�ူလို�်�က်ု� သတွထုာ�
�ါ။ ဤဆုံးု�င်�်��တွ၏်အိုမော�ာင်သ်ည် ်
အိုဝါါမော�ာင်ပ်ြဖွစ်နှု�င်သ်ည်။်
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အိုနးမော�ာင်�်း� ငြိင်�်ုမောနပြချင်�်
လိုး��ဝါ��်�ါ။ 

အိုနးမော�ာင်�်း� တွ���်���်လိုင်�်ပြချင်�်
၎င်�်က်ု� ��်��ည်် ်ဆုံးု�င်�်��တွက််�သ်ု� ် သမော�ာထာ��ါ။ 

အိုဝါါမော�ာင်�်း� ငြိင်�်ုမောနပြချင်�်
အိုနှတ�ာယ်က််င်�်စာဲ ��်နှု�င်လ်ိုှင် ်လို�်�ဆုံးး�သု� ် �ဝါင်�်ါနှ�င််။် အိုနှတ�ာယ်က််င်�်
စာဲ ���်နှု�င်လ်ိုှင် ်သတွပုြဖွင်် ်လို�်�ဆုံးး�က်ု�ပြဖွတွ�်ါ။ 

အိုဝါါမော�ာင်�်း� တွ���်���်လိုင်�်ပြချင်�်
သတွထုာ�၍ ဆုံးက်သ်ာဲ��ါ။ ယ်ာဉ်�ုာ�နှ�င်် ်လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ�ုာ�က်ု� 
ဦး�စာ�မော��ပြီး�း� အိုနှတ�ာယ်က််င်�်သည််အ်ိုချုါ ဆုံးက်သ်ာဲ��ါ။

အိုစ�်ု�မော�ာင်�်း� ငြိင်�်ုမောနပြချင်�်
လို�်�ဆုံးး�ရှား�င်�်မောနသည််အ်ိုချုုုန�်�သာ သာဲ��ါ။ လို�်�ဆုံးး�ရှား�ု ယ်ာဉ်�ုာ�နှ�င်် ်
လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ�ုာ�က်ု� ဦး�စာ�မော���ါ။ �း�မော�ာင်မ်ောပြ�ာင်�်မောသာအိုချုါ 
လို�်�ဆုံးး�တွငဲ် ်ယ်ာဉ်မောကြက်ာ�ုတွန်ှု�င်ပ်ြီး�း� ရှား�င်�်သာဲ�သည််အ်ိုထ ုအိုချုုုနမ်ော����ါ
�ည်။်  

ငြိင်�်ုမောနမော�ာ အိုနးမော�ာင်ပ်ြ�ာ�
လိုက်ဝ်ါ� သု��်ဟု�တွ ်လိုက်ယ််ာမောက်ဲ��ည်် ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ� ��်��ည်။် 

ငြိင်�်ုမောနမော�ာ အိုဝါါမော�ာင်ပ်ြ�ာ�
လိုက်ဝ်ါ� သု��်ဟု�တွ ်လိုက်ယ််ာမောက်ဲ� အိုချုုက်ပ်ြ��း�သည် ်အိုနးမောပြ�ာင်�်မောတွာ်
�ည်။် အိုနှတ�ာယ်က််င်�်စာဲ ��်နှု�င်လ်ိုှင် ်လို�်�ဆုံးး�သု� ် �ဝါင်�်ါနှ�င််။် လို�်�ဆုံးး�
ထ�တွငဲ် ်ရှား�ုမောနပြီး�း�ပြဖွစ်�ါက် လိုက်ဝ်ါ� သု��်ဟု�တွ ်လိုက်ယ််ာမောက်ဲ� ပြချုင်�်က်ု� ပြီး�း�
မောအိုာင်လ်ို��်�ါ။

အိုဝါါမော�ာင်ပ်ြ�ာ� တွ���်���်လိုင်�်ပြချင်�်
�ုက်န်ှ�ာချုုင်�်ဆုံးု�င်လ်ိုာမောနမောသာ ယ်ာဉ်မောကြက်ာနှ�င်် ်လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ�ုာ�
က်ု� ဦး�စာ�မော���ါ၊ ထု�မ်ောနာက် ်လိုက်ဝ်ါ��က်သ်ု� ် သတွထုာ�၍ ဆုံးက်မ်ောက်ဲ��ါ။ 
�ုက်န်ှ�ာချုုင်�်ဆုံးု�င်လ်ိုာမောသာယ်ာဉ်မောကြက်ာတွငဲ် ်�း�စု�်�သည်။်

ငြိင်�်ုမောနမော�ာ အိုစ�်ု�မော�ာင်ပ်ြ�ာ�
ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�သည် ်လိုက်ဝ်ါ� သု��်ဟု�တွ ်လိုက်ယ််ာ�က်သ်ု� ် ဆုံးက််
မောက်ဲ� နှု�င်သ်ည်။် �ုက်န်ှ�ာချုုင်�်ဆုံးု�င်လ်ိုာမောနမောသာယ်ာဉ်မောကြက်ာက် ��်��ည်။် 
တွည််�်ပြဖွတွ�်။ ပြ�ာ�၏ ဦး�တွည်�်က်အ်ိုတွု�င်�်သာ မော�ာင်�်�ါ။ လို�်�ဆုံးး�
တွငဲ်ရ်ှား�ုမောနပြီး�း�သာ� အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်�ုာ�နှ�င်် ်လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ�ုာ�အိုတွကဲ် ်
လို�်�မောကြက်ာ��နက််ု� ဦး�စာ�မော���ါ။

2.4 အိုမောနှာ�ယ်ာဉ် �ု�င်�်ဘ်�တွ်
ယ်ာဉ်၏မောနာက်�်က်ရ်ှား�ု မော�ာင်ပ်ြ�နလ်ိုမုော�ာ််မော�ာင်က်ြိတွဂုီးသည် ်တွစ်နာ�း 35 �ု�င်န်ှ�င််မ်ောအိုာက် ်သာဲ�မောနသည်ဟ်ု� ဆုံးု�လိုု�သည်။် လို�်�ပြ��ပြ�င်ထ်နု�်သ�်ု�မော��
စက်�်ုာ�၊ လိုယ်ယ််ာသး��ယ်ာဉ်�ုာ� သု��်ဟု�တွ ်ပြ�င်�်လို�ည်�်�ုာ�မော�်တွငဲ် ်ဤဆုံးု�င်�်��တွက််ု� မောတွဲ� နှု�င်သ်ည်။်

2.5 လို�်�ညွှှန်�ု�င်�်ဘ်�တွ�်�ာ�
လို�်�ညွှှနဆ်ုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�သည် ်ပြီး�ု���ုာ�၊ မောလိုဆုံး�်ု�ုာ�၊ ပြ�ည်န်ယ် ်နယ်န်�ုုတွ�်ုဉ်��ုာ�က်�သ်ု�မ်ောသာ မောန�ာအို�ုု���ုု�� သု��်ဟု�တွ ်မောေသအို�ုု���ုု�� 
သု��်ဟု�တွ ်အို�ုု��သာ�ဥယ်ုာဉ်�ုာ�၊ သ�ု�င်�်ဝါင်မ်ောန�ာ�ုာ� သု��်ဟု�တွ ်ပြ�တွု�က်�်ုာ�က်�သ်ု�မ်ောသာ စုတွဝ်ါင်စ်ာ�ဖဲွယ်မ်ောန�ာ�ုာ�သု� ် ဦး�တွည်�်က်�်ုာ�
နှ�င်် ်အိုက်ာဲအိုမောဝါ�က်ု� ပြ�သည်။် �ု�င်ည်ွှှန�်�တွ�်ုာ�သည် ်အိုပြ�နလ်ို�်��� သင်သ်ာဲ�မောနသည်် ်ပြ�ည်န်ယ်တ်ွငဲ်�်သု� ် ဝါင်မ်ော�ာက်သ်ည်် ်�ု�င်အ်ိုမော�အိုတွကဲ််
က်ု�ပြ�သသည်။် သင််အ်ိုထကဲ်လ်ို�်� သု��်ဟု�တွ ်သင်သ်ာဲ��ည််မ်ောန�ာနှ�င်် ်အိုက်ာဲအိုမောဝါ���ာဏ်က်ု� တွကဲ်ခ်ျုုက်ပ်ြီး�း� အိုမော��မော�်အိုမောပြချုအိုမောနတွငဲ် ်သင်််
တွည်မ်ောန�ာအိုတွအုိုက်ုက်ု�မော���နအ်ိုတွကဲ် ်၎င်�်တွု�က််ု� အိုသး��ပြ��နှု�င်သ်ည်။်

2.6 ဝါန်မော�ာင်�ု်ပြ� �ု�င်�်ဘ်�တွ�်�ာ�
ဝါနမ်ောဆုံးာင်�်ပုြ� ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�သည် ်အိုနာ�ယ်�ူနမ်ောန�ာ�ုာ�၊ ဓာာတွဆ်ုံးးဆုံးု�င်�်ုာ�၊ စချုန�်ချုုက်ငဲ်�်�ုာ� သု��်ဟု�တွ ်မောဆုံး�ရှုး��ုာ�က်�သ်ု� ် ဝါနမ်ောဆုံးာင်�်အုို�ုု��
�ုု��၏ တွည်မ်ောန�ာက်ု� ပြ�သသည်။်

2.7 လို�်�မောကြားက်ာင်�်ပြ� �ု�င်�်ဘ်�တွ�်�ာ�
လို�်�မောကြက်ာင်�် ဆုံးု�င်�်��တွ၏် �း�သဏ္ဌာာနသ်ည် ်�ည်သ်ည််လ်ို�်�အို�ုု��အိုစာ�ပြဖွစ်သည်က််ု� ညွှဲနပ်ြ�သည် ်- အိုပြ�နလ်ို�်�၊ အိုမော��ုက်နပ်ြ�ည်မ်ောထာင်စ်� 
အိုမောဝါ�မောပြ��လို�်��ကြိက်း�၊ အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါ လို�်�မောကြက်ာင်�်၊ မောက်ာင်တ်ွးလို�်� စသပြဖွင််။် ချု�း�စဉ်အိုတွငဲ်�် ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�က်ု� လိုု�က်န်ာပြီး�း� သင််လ်ို�်�မောကြက်ာင်�်
အိုတွု�င်�် ဆုံးက်သ်ာဲ��ါ။

2.8 �း��ုဲ�င််အ်ိုချ�က်ပ်ြ��ု��ာ�
�း��ဲု�င်် ်အိုချုုက်ပ်ြ���ုုာ�အိုပြ�င် ်ဥ�မောေစု���ု��မော�� ��အို�ာရှား�ု�ုာ�၊ အိုမောဝါ�မောပြ��လို�်�ဝါနထ်�်��ုာ� သု��်ဟု�တွ ်မောက်ုာင်�်လို�်�က်�ူအိုမောစာင််�်ုာ�က်လိုည်�် 
ယ်ာဉ်မောကြက်ာထနု�်ချုု��်�ကု်ု� မောဆုံးာင်�ဲ်က်မ်ော��နှု�င်သ်ည်။် အိုဆုံးု��ါ��ဂီုု�လို�်ုာ�ထး�� လို�်�ညွှှနခ်ျုုက်�်ုာ�က်ု� လိုု�က်န်ာ��ည်။်
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2.9 �ထာ�လို�်��ံ���ာ�
�ထာ�လို�်�ဆုံးး��ုာ�တွငဲ် ်အိုထ�ူသတွထုာ�ပြီး�း� �ထာ�သးလို�်�မော�်တွငဲ် ်သင််က််ာ�က်ု� �ယ််
မောသာအိုချုါ�� ���်�ါနှ�င််။် �ထာ��ုာ�သည် ်အိုပြ�န�်��်နှု�င်�်ါ။ 

ကြိက်�ုတွင်သ်တွမုော��ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�နှ�င်် ်လို�်� အို��တွအ်ိုသာ��ုာ�သည် ်မောရှား� �တွငဲ် ်�ထာ�
သးလို�်��ုာ� ပြဖွတွသ်ာဲ�သည်က််ု� ညွှှနပ်ြ�သည်။် သးလို�်��ုာ�အိုနး�သု�မ်ော�ာက်လ်ိုာသပြဖွင်် ်
အိုမောနှ�ာင််အ်ိုယ်�က်�်ုာ�က်ု� ဖွယ်ရ်ှား�ာ��ါ၊ သင််က််ာ�ပြ�တွင်�်မော�ါက်�်ုာ�က်ု� ချုုပြီး�း� သးချုုင်�်�ုတွ�်ါ။ 
�ထာ�ပြဖွတွသ်န�်�န ်နး�က်�်လိုာလိုှင် ်သင််က််ာ�က်ု� သးလို�်�သု��်မော�ာက်�်း ��်�နပ်ြ�င်ထ်ာ�
�ါ။ လို�်�မော�် ရှား�ု လို�်� အို��တွအ်ိုသာ��ုာ�သည် ်“RR” စာလိုး���ုာ��ါသည်် ်စာလိုး��အိုကြိက်း� 
“X” ပြဖွစ်သည်။် ဤအို��တွအ်ိုသာ��ုာ�က်ု� လို�်�ဆုံးး�တွု�င်�်တွငဲ် ်�သး���ါ။

ပြ�ည်သ်�ုူ�င်�်ထာ�လို�်�ဆုံးး��ုာ�တွငဲ် ်ကြက်က်မ်ောပြချုချုတွ ်ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ� ထာ�ရှား�ုသည်။် ဤ
ဆုံးု�င်�်��တွသ်ည် ်�ယ်၊် ည်ာကြက်ည််�်န၊် နာ�စငဲ််�်နန်ှ�င်် ်�ထာ��ုာ�က်ု� ဦး�စာ�မော���န ်
ဆုံးု�လိုု�သည်။် ကြက်က်မ်ောပြချုချုတွမ်ောအိုာက်ရ်ှား�ု နး�ါတွသ်မောက်ေတွသည် ်ဆုံးု�င်�်��တွမ်ော�်�တူွည်၍် 
�ထာ�သးလို�်�တွစ်လို�်�ထက်�ု်�ရှား�ုမောကြက်ာင်�် ညွှှနပ်ြ�သည်။်

တွဖွု�်ဖွု�်လိုင်�်မောသာ အိုချုုက်ပ်ြ��း��ုာ�က်ု� ကြက်က်မ်ောပြချုချုတွ�်ုာ�နှ�င််အ်ိုတွ ူအိုသး��ပြ��နှု�င်သ်ည်။် 
�း��ုာ� တွဖွု�်ဖွု�်လိုင်�်သည််အ်ိုချုါ ��်�ါ။ အိုနှတ�ာယ်က််င်�်စာဲ ပြဖွတွက််�ူ၍ ���ချုုင်�် 
လို�်��က်�ူ�ါနှ�င််။် သးလို�်�တွစ်လို�်�ထက်�ု်�ရှား�ု�ါက် ဦး�တွည်�်က်တ်ွစ်ဖွက်တ်ွည်�်��ပြဖွစ်မောစ 
ဆုံးန ်က််ုင်�်က်�်�ပြဖွစ်မောစလိုာမောသာ �ထာ��ုာ�က်ု� သတွထုာ�ကြက်ည််�်ါ။

လို�်�ဆုံးး�အိုချုုု� � ရှား�ု ဂုီတွ�်ုာ�တွငဲ် ်တွဖွု�်ဖွု�်လိုင်�်သည််�်း��ုာ�က်ု� တွဲ�သး��သည်။် ဂုီတွ�်က်ု
�း �း��ုာ� စပြီး�း�တွဖွု�်ဖွု�်လိုင်�်လိုာသည််အ်ိုချုါ ��်�ါ။ ဂုီတွ�်ုာ�အိုမော�်တွက်သ်ာဲ�ပြီး�း� �း�
�ုာ� တွဖွု�်ဖွု�်လိုင်�်ပြချုင်�်��်သာဲ�သည်အ်ိုထ ု��်မောန�ါ။ ဂုီတွ�်ုာ�အိုနး�တွငဲ် ်လိုး��ဝါ�
မော�ာင်�်�ါနှ�င််။် ၎င်�်သည် ်အိုနှတ�ာယ်ရ်ှား�ုပြီး�း� ဥ�မောေက်ု� ချုုု��မောဖွာက်�်ာမော�ာက်သ်ည်။် �ထာ�
တွစ်စး� နး�က်�်လိုာပြီး�းပြဖွစ်မောကြက်ာင်�် �ထာ�လို�်�ဂုီတွ�်ုာ�နှ�င်် ်သတွမုော��အိုချုုက်ပ်ြ��း��ုာ�က် 
သတွမုော��သည်။် 

အိုမောဝါ�မောပြ�� �ထာ�လို�်�ဆုံးး��ုာ�တွငဲ် ်�ထာ�လို�်�
အို�ည်န်ှ�င်် ်အိုမော��မော�်အိုမောပြချုအိုမောနတွငဲ် ်မောချု်ဆုံးု��န ်
ဖွ�န�်နး�ါတွတ်ွု� ်ပြဖွင်် ်အို��တွအ်ိုသာ�လို��်ထာ�သည်။် 
အိုချုုက်ပ်ြ��း� ချုုု� �ယ်ငဲ်�်� ုသု��်ဟု�တွ ်အိုပြချုာ�အိုနှတ�ာယ််
ရှား�ုမောသာ အိုမောပြချုအိုမောနတွစ်ချု� (စက်မ်ောသသာဲ�မောသာယ်ာဉ်
တွစ်စး�၊ အိုပြချုာ�အိုတွာ�အိုဆုံးး� သု��်ဟု�တွ ်သးလို�်�
�ုက်စ်း��ကု်�သ်ု� ်) က်ု� သတွပုြ���ု�ါက် မောကြက်ည်ာထာ�
မောသာ ဖွ�န�်နး�ါတွသ်ု� ် မောချု်ဆုံးု�ပြီး�း� သက်ဆ်ုံးု�င်�်ာ �ထာ�လို�်�က်ု� အိုမောကြက်ာင်�်ကြက်ာ��ါ။

��်�န ်လိုု�အို�်သည််
မောက်ုာင်�်က်ာ�၊ စင်�်လိုး��င်�ာ� �တွစ််က်ာ��ုာ�၊ ချု�း�သည်တ်ွင်မ်ောသာ အိုင်�ာ�ယ်ာဉ်�ုာ� (Uber 
သု��်ဟု�တွ ်Lyft က်�သ်ု� ်) နှ�င်် ်အိုနှတ�ာယ်ရ်ှား�ုမောသာ �စစည်�်�ုာ�အိုတွကဲ် ်တွးဆုံး�်ုက်�်ထာ��နလ်ိုု�
အို�်မောသာ ယ်ာဉ်အိုာ�လိုး��သည် ်�ပြဖွတွသ်န�်�း �ထာ�သးလို�်��ုာ�၏ 15 မော��� မော� 50 
အိုတွငဲ်�် ��်��ည်။် ��အို�ာရှား�ု သု��်ဟု�တွ ်အိုမောဝါ�မောပြ��ယ်ာဉ်ထနု�်အိုချုုက်ပ်ြ�က် အိုမောဝါ�
မောပြ��ယ်ာဉ်မောကြက်ာက်ု� ဆုံးက်သ်ာဲ��န ်ညွှှနက်ြက်ာ��ါက် ��်တွန ်�်န ်�လိုု�အို�်�ါ။ လို�်�ဆုံးး�က်ု� 
“EXEMPT” ဆုံးု�င်�်��တွပ်ြဖွင်် ်��တွသ်ာ�ထာ�လိုှင်လ်ိုည်�် ��်တွန ်�်န ်�လိုု�အို�်�ါ။

2.10 လို��်င်န်�ခဲျင် ်ဇု�န်��ာ�
�တွညူ်းမောသာ အိုမောပြချုအိုမောနအို�ုု���ုု��က်ု� ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ� 
သတွပုြ���ုမောစ�န ်ပြ�ာ�ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�၊ ယ်ာယ်း အိုချုုက်ပ်ြ��း��ဲု�င်််
�ုာ�၊ အိုလိုး�ုာ�နှ�င်် ်လို�်�တွာ�က်�ုုယ်ာ�ုာ�က်�သ်ု�မ်ောသာ ယ်ာဉ်မောကြက်ာ
ထနု�်က်�ုုယ်ာ�ုာ�က်ု� လို��်င်န�်ချုငဲ် ်ဇူး�န�်ုာ�တွငဲ် ်ပြဖွည််ထ်ာ�သည်။် အိုလို��်
ဧ�ုယ်ာ�ုာ�ရှား�ု ဆုံးု�င်�်��တွအ်ို�ုာ�စ�သည် ်စုနတ်ွး���း�သဏ္ဌာာနပ်ြဖွစ်မောသာ်လိုည်�် အိုနည်�်င်ယ်�်�ာ 
စတွ�ဂီး�း�သဏ္ဌာာနပ်ြဖွစ်သည်။် လိုမုော�ာ််မော�ာင်သ်ည် ်ဤဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�နှ�င်် ်သတွမုော��က်�ုုယ်ာ
�ုာ�၏ အိုမောပြချုချုးအိုမော�ာင်ပ်ြဖွစ်သည်။် 

မောဆုံးာက်လ်ို��်မော��၊ ပြ��ပြ�င်ထ်နု�်သ�်ု�မော��၊ စစ်တွ�်�နှ�င်် ်လိုှ�်စစ်�း�/မော� အိုသး��ဝါနမ်ောဆုံးာင်�်ု
ဆုံးု�င်�်ာ လို��်င်န�်ချုငဲ် ်ဇူး�န�်ုာ�က်ု� အို��တွအ်ိုသာ�ပြ���န ်ယ်ာဉ်မောကြက်ာထနု�်က်�ုုယ်ာ�ုာ�
နှ�င်် ်ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�က်ု� အိုသး��ပြ���ါသည်။် ၎င်�်တွု�သ်ည် ်လို��်င်န�်ချုငဲ် ်ဇူး�နတ်ွစ်မောလိုှာက် ်
ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�နှ�င်် ်လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ�ုာ�က်ု� အိုနှတ�ာယ်က််င်�်မောစပြီး�း� လို�်�မော�်
ရှား�ု အိုလို��်သ�ာ��ုာ�က်ု�လိုည်�် အိုနှတ�ာယ်က််င်�်မောစမောသည်။် အိုလို��်ဧ�ုယ်ာဇု�န်��ာ�တွငဲ် ်
ဒဏ််မောင်နဲှာစ�်တွု��နှု�င်�်ပြ�င်် ်�တွထုာ�ငြိ�း� မော�ာင်�်နှာင်�်ါ။

လို��်င်န�်ချုငဲ် ်ဇူး�န�်ုာ�သည် ်အိုနှတ�ာယ်ရ်ှား�ုနှု�င်ပ်ြီး�း� လို�်�လို��်သာ��ုာ�သည် ်၎င်�်တွု� ် မော��က်င်�်
မောစ�နအ်ိုတွကဲ် ်သင််အ်ိုာ� ��းချုု�မောန�သည်-်

ယ်ာဉ်မောကြက်ာအိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�အိုလိုု�က် ်သင််ပ်ြ�နန်ှနု�်က်ု� ထနု�်ညိ်�ုါ။ 

ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�၊ �း��ဲ�ုင််�်ုာ�နှ�င်် ်အိုလိုးက်ု�င်သ်�ူုာ�က် မောဖွာ်ပြ�သည်် ် 
လို�်�ညွှနှခ်ျုုက်အ်ိုာ�လိုး��က်ု� နာချုး�ါ။ 

အိုက်ာဲအိုမောဝါ�က်ု� �ု�၍ချု�်ချုာဲချုာဲထာ�က်ာ မော�ာင်�်�ါ။ 

ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ာတွငဲ် ်အိုပြ�ည််အ်ိုဝါအိုာရှုး�စု�က်�်ါ။ 

ပြ�ာ�ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�
လို�်�မောကြက်ာ သု��်ဟု�တွ ်လို�်��ချုး��က်ု� �ုတွသ်ည်််
အိုချုါ တွဖွု�်ဖွု�်လိုင်�်မောသာ ပြ�ာ�မော�ာင်က််ကဲ််
အိုကြိက်း��ုာ�က်ု� �း���နအ်ိုာ�ပြဖွင််သ်း��သည်။် 

အိုလိုးက်ု�င်သ်�ူုာ�
��်/အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာ ်တွက်�်ုာ�က်ု�င်ထ်ာ�မောသာ လို�ူုာ�သည် ်
လို��်င်န�်ချုငဲ် ်ဇူး�န�်ုာ�တွငဲ် ်ယ်ာဉ်မောကြက်ာက်ု� က်ညူ်းထနု�်ချုု��်မော��သည်။် 
၎င်�်တွု�၏် လို�်�ညွှှနခ်ျုုက်�်ုာ�က်ု� လိုု�က်န်ာ�ါ။ ၎င်�်တွု�သ်ည် ်
အိုလိုင်�်ပြ�နမ်ောသာ စု�်�ဝါါ သု��်ဟု�တွ ်လိုမုော�ာ််မော�ာင် ်စ�်ဲက်ုယ်�်ုာ�၊ 
ရှား��်အိုက်ီု �ုာ� သု��်ဟု�တွ ်အိုမော�်အိုက်ီု �ုာ�က်ု� ဝါတွဆ်ုံးင်ထ်ာ�သည်။် 
၎င်�်တွု�သ်ည် ်�း���နအ်ိုာ�ပြဖွင်် ်��်/အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာ ်ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�က်ု� 
အိုသး��ပြ���ါ�ည်။် တွစ်ချုါတွစ်�း အိုနးမော�ာင်အ်ိုလိုး�ုာ�က်ု� အိုသး��ပြ��
နှု�င်သ်ည်။်

လို�်�တွာ�က်�ုုယ်ာ�ုာ�
အိုတွာ�အိုဆုံးး��ုာ�၊ မောေါင်လ်ိုု�က်အ်ိုက်န ်�်ုာ�၊ ေ��်�ုာ�၊ က်မောတွာ�်ုာ�နှ�င်် ်ပြွ�နမ်ောချုုာင်�်
အို��တွအ်ိုသာ��ုာ�သည် ်�း���န�်ဟု�တွသ်ည်် ်အိုနှတ�ာယ်ပ်ြဖွစ်နှု�င်မ်ောပြချု�ုာ�မောသာ အိုမောပြချုအိုမောန
�ုာ�က်ု� ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�အိုာ� သတွမုော���နန်ှ�င်် ်
လို��်င်န�်ချုငဲ် ်ဇူး�နတ်ွစ်မောလိုှာက် ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�်
�ုာ�က်ု� မော��က်င်�်စာဲ လို�်�ညွှှန�်နအ်ိုတွကဲ် ်
အိုသး��အို�ုာ�ဆုံးး��က်�ုုယ်ာ�ုာ�ပြဖွစ်သည်။်
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2.11 လို�်� အို�ာတွအ်ို�ာ���ာ�နှာင်် ်အိုပြချာ�
လို�်�မောကြားက်ာ ထန်ု�ချ���်�ု��ာ�
လို�်� အို��တွအ်ိုသာ��ုာ�သည် ်အိုမောဝါ�မောပြ��လို�်�ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�က်�သ်ု��်င် ်ယ်ာဉ်မောကြက်ာက်ု� လို�်�ညွှှနပ်ြီး�း� ထနု�်ညိ်ု
မော��သည်။် ၎င်�်တွု�ခ်ျုုည်�်ပြဖွစ်မောစ၊ ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�၊ �း��ဲု�င််�်ုာ�နှ�င််တ်ွဲ�သး��ပြချုင်�်က်ု�ပြဖွစ်မောစ မောတွဲ���ါ�ည်။် အိုပြဖွူမော�ာင်�်ုဉ်�
�ုာ�သည် ်တွညူ်းမောသာ ဦး�တွည်�်က်သ်ု� ် သာဲ�မောနမောသာ ယ်ာဉ်မောကြက်ာ�ုာ�က်ု� ချုဲ�ပြချုာ�သည်။် အိုဝါါမော�ာင်�်ုဉ်��ုာ�သည် ်
ဆုံးန ်က််ုင်�်က်သ်ု� ် သာဲ�မောနမောသာ ယ်ာဉ်မောကြက်ာ�ုာ�က်ု� ချုဲ�ပြချုာ�သည်။်

နှ�စ်လို�်�သာဲ�လို�်��ုာ�မော�်တွငဲ် ်အိုချုုု� �မောန�ာ�ုာ�၌ အိုဝါါမော�ာင်�်ုဉ်�မောကြက်ာင်�်တွစ်မောကြက်ာင်�်နှ�င်် ်၎င်�်မော��တွငဲ် ်�ုဉ်�ပြ�တွ်
တွစ်မောကြက်ာင်�်က်ု� မောတွဲ���ည်။် အိုဝါါမော�ာင်�်ုဉ်�ရှား�ုသည််�်က်တ်ွငဲ် ်မောက်ုာ်တွက်ပ်ြချုင်�်က်ု� ချုငဲ််�်ပြ���ါ။ �ုဉ်�ပြ�တွရ်ှား�ုသည််�်က််
တွငဲ် ်ယ်ာဉ်�ုာ�သည် ်အိုနှတ�ာယ်က််င်�်သည််အ်ိုချုါ မောက်ုာ်တွက်န်ှု�င်သ်ည်။်

2.12 ဦး�စာ�မော����ဉ်���ာ�
ဦး�စာ�မော���ုဉ်��ုာ�တွငဲ် ်ချုုဉ်�က်�်လိုာမောသာယ်ာဉ်�ုာ��က်သ်ု� ် ညွှှနပ်ြ�သည်် ်အိုပြဖွူမော�ာင်က်ြိတွဂုီးအိုတွန�် �ါဝါင်သ်ည်။် 
“ဦး�စာ�မော��” ဆုံးု�င်�်��တွ ်သု��်ဟု�တွ ်“ဤမောန�ာတွငဲ် ်လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ�ုာ�က်ု� ဦး�စာ�မော���ါ” ဆုံးု�င်�်��တွန်ှ�င််အ်ိုည်း 
ယ်ာဉ်�ုာ� ဦး�စာ�မော��သင််သ်ည််မ်ောန�ာက်ု� ညွှှနပ်ြ��န ်ဤ�ုဉ်��ုာ�က်ု� ချု�း�လို�်�တွစ်မောလိုှာက် ်ချုု��ထာ�သည်။်

2.13 လိုကူ်�ူ��ဉ်�ကြားက်ာ���ာ�၊ ��်��ဉ်���ာ�
နှာင်် ်လို�်�ညွှှန်ပြ�ာ� အို�ာတွအ်ို�ာ���ာ�
ဆုံးု�င်�်��တွ ်သု��်ဟု�တွ ်အိုချုုက်ပ်ြ��း�မောကြက်ာင်် ်��်တွန ်�်န ်လိုု�အို�်သည််အ်ိုချုါ သင််ယ််ာဉ်သည် ်��်�ုဉ်�သု��်မော�ာက်�်း 
သု��်ဟု�တွ ်လိုကူ်�ူ�ုဉ်�ကြက်ာ�ရှား�ုလိုှင် ်လိုကူ်�ူ�ုဉ်�ကြက်ာ��မော�ာက်�်း ��်��ည်။် လိုကူ်�ူ�ုဉ်�ကြက်ာ��ုာ�သည် ်လို�်�သာဲ�လို�်�
လိုာ�ုာ� ပြဖွတွက််�ူ��ည်် ်ဧ�ုယ်ာက်ု� သတွ�်�တွသ်ည်။် လိုကူ်�ူ�ုဉ်�ကြက်ာ�မော�် ရှား�ု သု��်ဟု�တွ ်လို�်�ဆုံးး�သု� ် ဝါင်မ်ောတွာ�်ည်် ်
လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ�ုာ�က်ု� ဦး�စာ�မော����ည်။် လိုကူ်�ူ�ုဉ်�ကြက်ာ�အိုာ�လိုး��က်ု� အို��တွအ်ိုသာ��လို��်ထာ��ါ။ သတွ�်�တွ်
ထာ�မောသာ လိုကူ်�ူ�ုဉ်�ကြက်ာ��ုာ��ရှား�ုသည်် ်လို�်�ဆုံးး��ုာ�က်ု�ပြဖွတွသ်ည််အ်ိုချုါ လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ�ုာ�က်ု� သတွထုာ��ါ။ 

အိုထ�ူပြ�ာ�အို��တွအ်ိုသာ��ုာ� ရှား�ုမောနနှု�င်ပ်ြီး�း� ၎င်�်တွု�က််ု� အိုသး��ပြ��သည််အ်ိုချုါ ထု�လို�်�မောကြက်ာတွငဲ် ်မော�ာင်�်ချုုုနတ်ွငဲ် ်ချုငဲ််ပ်ြ��
ထာ�သည်် ်သု��်ဟု�တွ ်သတွ�်�တွထ်ာ�သည်် ်လို�်ုရှား�ာ���ုုာ�က်ု� ပြ�သသည်။် 

2.14 မောနာက်ပ်ြ�န်လိုာည််န်ှု�င်မ်ော�ာ လို�်�မောကြားက်ာ��ာ�
အိုချုုု��မောသာချု�း�သာဲ�လို�်��ုာ�အိုာ� အိုချုုု� �အိုချုုုန�်ုာ�တွငဲ် ်ဦး�တွည်�်က်တ်ွစ်ချု�သု� ် ယ်ာဉ်မောကြက်ာမောပြ��ဆုံးဲ��နန်ှ�င်် ်အိုပြချုာ�
အိုချုုုန�်ုာ�တွငဲ် ်ဆုံးန ်က််ုင်�်က်သ်ု� ် ယ်ာဉ်မောကြက်ာမောပြ��ဆုံးဲ��န ်စးစဉ်သတွ�်�တွထ်ာ�သည်။် ဤလို�်�မောကြက်ာ�ုာ�က်ု� 
�ုာ�မောသာအိုာ�ပြဖွင်် ်အိုဝါါမော�ာင်�်ုဉ်�ပြ�တွန်ှ�စ်မောကြက်ာင်�်ပြဖွင်် ်အို��တွအ်ိုသာ�ပြ��ထာ�သည်။် ၎င်�်တွု�အ်ိုမော�် �မော�ာင်�်�း ထု�
အိုချုုုနတ်ွငဲ် ်အိုသး��ပြ��နှု�င်သ်ည်် ်လို�်�မောကြက်ာ�ုာ�က်ု� စစ်မောဆုံး�ကြက်ည််�်ါ။ လို�်�မော�� သု��်ဟု�တွ ်မောချုါင်�်မော�်တွငဲ် ်ဆုံးု�င်�်��တွ်
�ုာ� က်�်ထာ�နှု�င်သ်ည်။် တွစ်ချုါတွစ်�း အိုထ�ူ�း��ုာ�က်ု� အိုသး��ပြ��ကြက်သည်။် အိုစု�်�မော�ာင်ပ်ြ�ာ�တွစ်စင်�်သည် ်မောအိုာက််
ရှား�ု လို�်�မောကြက်ာက်ု� အိုသး��ပြ��နှု�င်သ်ည်ဟ်ု� ဆုံးု�လိုု�သည်။် အိုနးမော�ာင် ်"X" ဆုံးု�လိုှင် ်အိုသး���ပြ��နှု�င်�်ါ။ တွဖွု�်ဖွု�်လိုင်�်မောသာ 
အိုဝါါမော�ာင် ်“X” ဆုံးု�သည်�်�ာ လို�်�မောကြက်ာသည် ်မောက်ဲ��နအ်ိုတွကဲ်သ်ာပြဖွစ်သည်ဟ်ု� ဆုံးု�လိုု�သည်။် ပြီးင်�်ုမောနမောသာ အိုဝါါမော�ာင် ်
“X” ဆုံးု�လိုှင် ်လို�်�မောကြက်ာအိုသး��ပြ��� ုမောပြ�ာင်�်မောတွာ�်ည်ပ်ြဖွစ်၍ အိုနှတ�ာယ်က််င်�်သည်န်ှ�င်် ်ယ်င်�်မောန�ာ�� ထကဲ်သ်င််သ်ည််
ဟု� ဆုံးု�လိုု�သည်။်

B

�ံ� 2.1- လို�်�မောကြားက်ာထန်ု�ချ���်မော�� အို�ာတွအ်ို�ာ���ာ�

�ံ� 2.2- ဦး�စာ�မော����ဉ်���ာ�

နှ�စ်လို�်�သာဲ� လို�်�

တွစ်လို�်�သာဲ� လို�်�

�ံ� 2.3- လိုကူ်�ူ��ဉ်�ကြားက်ာ�၊ ��်��ဉ်���ာ�နှာင်် ်လို�်�ညွှှန်
ပြ�ာ� အို�ာတွအ်ို�ာ���ာ�

�ံ� 2.4- မောနာက်ပ်ြ�န်လိုာည််န်ှု�င်မ်ော�ာ လို�်�မောကြားက်ာ��ာ�

��်�ုဉ်��ုာ� လို�်�ညွှှနပ်ြ�ာ� 
အို��တွအ်ိုသာ��ုာ�

လိုကူ်�ူ�ုဉ်�ကြက်ာ� 
အို�ုု���ုု��
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�ံ� 2.5- �ှ�ံ�� ဘ်ယ်မ်ောက်ဲ�လို�်�မောကြားက်ာ

�ံ� 2.6- �း��န ််လို�်�မောကြားက်ာ �ု�င်�်ဘ်�တွ်
ဤဥ��ာတွငဲ် ်လို�်�မောကြက်ာက်ု� လိုနူှ�စ်ဦး�နှ�င်််
အိုထက် ်သယ်မ်ောဆုံးာင်မ်ောသာ လိုတူွင်�်ုာ�မောသာ
ယ်ာဉ်�ုာ� (HOV) အိုတွကဲ် ်သး�သန ်ထ်ာ�ရှား�ု
သည်။်

2.15 �ှ�ံ�� ဘ်ယ်မ်ောက်ဲ�လို�်�မောကြားက်ာ
လို�်�မောကြက်ာင်�်တွစ်ဖွက်ဖ်ွက်�်� လိုက်ဝ်ါ�မောက်ဲ�လိုာမောသာ ယ်ာဉ်�ုာ�အိုတွကဲ် ်�ှသး�� �ယ်မ်ောက်ဲ�လို�်�မောကြက်ာ သး�သန ်ထ်ာ�
ရှား�ုသည်။် လို�်��ုက်န်ှ�ာပြ�င်မ်ော�်တွငဲ် ်ဦး�တွည်�်က်တ်ွစ်ဖွက်ရ်ှား�ု ယ်ာဉ်မောကြက်ာအိုတွကဲ် ်လိုက်ဝ်ါ�မောက်ဲ� ပြ�ာ��ုာ�နှ�င်် ်အိုပြချုာ�
ဦး�တွည်�်က်�်�လိုာမောသာ ယ်ာဉ်မောကြက်ာအိုတွကဲ် ်လိုက်ဝ်ါ�လို�ည််ပ်ြ�ာ��ုာ� တွစ်က်န ်စ်းရှား�ုသည်။် ဤလို�်�မောကြက်ာ�ုာ�က်ု� 
တွစ်ဖွက်စ်းတွငဲ် ်အိုဝါါမော�ာင်�်ုဉ်�နှ�င်် ်အိုဝါါမော�ာင်�်ုဉ်�ပြ�တွတ်ွု� ်ပြဖွင်် ်��တွသ်ာ�ထာ�သည်။် လိုက်ဝ်ါ��က်သ်ု� ် �မောက်ဲ��း ယ်ာဉ်
�ုာ�သည် ်ထု�လို�်�မောကြက်ာထ�တွငဲ် ်ဝါင်ပ်ြီး�း� ��်နှု�င်မ်ောသာ်လိုည်�် လို�်�မောကြက်ာက်ု� မောက်ုာ်တွက်ပ်ြချုင်�်အိုတွကဲ် ်အိုသး��ပြ��၍�
��ါ။

2.16 �း��န ််လို�်�မောကြားက်ာ��ာ�
လို�်�အို�ုု���ုု��တွငဲ် ်အိုထ�ူယ်ာဉ်�ုာ�အိုတွကဲ် ်လို�်�မောကြက်ာတွစ်ချု�နှ�င််အ်ိုထက်က််ု� သး�သန ်ထ်ာ�ရှား�ုသည်။် သး�သန ်လ်ို�်�
မောကြက်ာ�ုာ�က်ု� အိုထ�ူအိုသး��ပြ���အုိုတွကဲ် ်လို�်�မောကြက်ာက်ု� သး�သန ်ထ်ာ�ရှား�ုသည်ဟ်ု� မောဖွာ်ပြ�မောသာ ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�ပြဖွင်် ်
��တွသ်ာ�ထာ�ပြီး�း� လို�်�မော��တွငဲ် ်က်�်ထာ�မောသာ နှ�င််/်သု��်ဟု�တွ ်လို�်��ုက်န်ှ�ာပြ�င်တ်ွငဲ် ်အိုမော�ာင်သ်�တွထ်ာ�မောသာ 
အိုပြဖွူမော�ာင်စု်နတ်ွး���း�စးတွစ်ချု� ရှား�ုတွတွသ်ည်။် အိုဆုံးု��ါယ်ာဉ်အို�ုု��အိုစာ�က်ု� �မော�ာင်�်နှ�င်�်ါက် ထု�လို�်�မောကြက်ာင်�်တွစ်ချု�ချု�
�� �သာဲ��ါနှ�င််။်

2.17 အိုမောထမဲောထလဲို�်�မောကြားက်ာ အို�ံ��ပြ���ု
• ဦး�တွည်�်က်တ်ွစ်ချု�တွည်�်သာဲ�မောသာ လို�်�မောကြက်ာနှ�စ်ချု�နှ�င််အ်ိုထက်ရ်ှား�ုသည်် ်လို�်�မော�်တွငဲ် ်�ယ်�်က်လ်ို�်�မောကြက်ာက်ု� မောယ်��ယ်ုအိုာ�ပြဖွင်် ်မောက်ုာ်တွက်�်နအ်ိုတွကဲ် ်အိုသး��ပြ��သည်။် လို�်�

မောကြက်ာသး��ချု�နှ�င််အ်ိုထက်ရ်ှား�ုသည်် ်လို�်�တွငဲ် ်မောက်ုာ်တွက်�်န�်�လိုဲ�၍ ည်ာ�က် ်သု��်ဟု�တွ ်အိုလိုယ်လ်ို�်�မောကြက်ာတွငဲ် ်မော�ာင်�်�ါ။ ဝါင်လ်ိုာသည််ယ််ာဉ်မောကြက်ာ�ုာ��ါက် အိုလိုယ်လ်ို�်�မောကြက်ာက်ု� 
အိုသး��ပြ��ပြချုင်�်သည် ်အိုမောက်ာင်�်ဆုံးး��ပြဖွစ်သည်။်

• ယ်ာဉ်မောကြက်ာထနု�်က်�ုုယ်ာ သု��်ဟု�တွ ်အို�ာရှား�ုက် ညွှှနက်ြက်ာ�ပြချုင်�်�ရှား�ုလိုှင် ်လို�်��၏ လို�်��ချုး��သာ�မော�်တွငဲ် ်�ယ်မ်ောတွာ�်��မော�ာင်�်�ါနှ�င််။်

• လို�်�ချုင်�်ထာ�သည်ပ်ြဖွစ်မောစ၊ �ချုင်�်ထာ�သည်ပ်ြဖွစ်မောစ လို�်��ချုး��မော�် �ယ်မ်ောတွာ�်� မောက်ုာ်�သာဲ��ါမောစနှ�င််။် အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�က် သင််က််ု� ထု�မောန�ာတွငဲ်ရ်ှား�ုမောန�ည်က််ု� �မော�ှာ်လိုင်််
ထာ�၍ �ကြက်ည််�်� က်ာ���်�ုနှု�င်သ်ည်။်

• အိုမောက်ဲ�က်ု� ထနု�်ချုု��်�န ်ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ� သု��်ဟု�တွ ်လို�်�မောကြက်ာအို��တွအ်ိုသာ��ုာ� �ရှား�ုသည််အ်ိုမောန�ာတွငဲ် ်သင်သ်ာဲ�လိုု�သည်် ်ဦး�တွည်�်က်န်ှ�င််အ်ိုနး�ဆုံးး�� လို�်�မောကြက်ာ�� မောက်ဲ� ပြီး�း� သင််
လိုာချု�သ်ည်် ်ဦး�တွည်�်က်န်ှ�င််အ်ိုနး�ဆုံးး�� လို�်�မောကြက်ာထ�သု� ် မောက်ဲ��ါ။ (�း� 2.7 က်ု� ကြက်ည််�်ါ)

• မောက်ဲ�သည််အ်ိုချုါ လို�်�မောကြက်ာ�ုဉ်��ုာ�က်ု� �ပြဖွတွ�်� သု��်ဟု�တွ ်ယ်ာဉ်မောကြက်ာက်ု� �မောနှ�ာင််ယ််�က်�်� တွတွန်ှု�င်သ်�ှတွု�က်ရု်ှု�က် ်လို�်�မောကြက်ာတွစ်ချု��� မောနာက်တ်ွစ်ချု�သု� ် သာဲ��ါ။ မောက်ဲ� ပြီး�း�သာဲ�
သည်န်ှ�င်် ်လိုု�အို�်�ါက် အိုပြချုာ�လို�်�မောကြက်ာသု� ် မောပြ�ာင်�်နှု�င်သ်ည်။်

ယ်ာဉ်မောကြားက်ာထ�တွငဲ် ်

အိုတွာ�အို�း� �ပြဖွစ်�ါမောစနှ�င်််

သင််လ်ို�်�မောကြက်ာတွငဲ် ်ဆုံးက်ရ်ှား�ုမောနပြချုင်�်
သည် ်အိုပြချုာ�သ�ူုာ�အိုာ� �း�နးတွငဲ် ်
အိုနှတ�ာယ်က််င်�်စာဲ လိုက်ယ််ာမောက်ဲ� မောက်ဲ�
မောစနှု�င်သ်ည်။်

သင််လ်ို�်�မောကြက်ာတွငဲ် ်ဆုံးက်ရ်ှား�ုမောန
ပြချုင်�်သည် ်လိုက်ဝ်ါ�မောက်ဲ�မောနမောသာ 
ယ်ာဉ်မောကြက်ာနှ�င်် ်တွု�က်�ု်ပြချုင်�်က်ု� 
တွာ�ဆုံးး�မော��သည်။်

�ံ� 2.7- မောက်ဲ��ည််အ်ိုချါ �င််လ်ို�်�မောကြားက်ာတွငဲ် ်�က်ရ်ှိာုမောနငြိ�း� �င်လ်ိုာချ��်ည််လ်ို�်�မောကြားက်ာနှာင်် ်အိုနး��ံ��လို�်�မောကြားက်ာထ��ု� ် မောက်ဲ��ါ။
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2.18 စက်ဘ််း�လို�်�မောကြားက်ာ��ာ�
နှာင်် ်လို�်� အို�ာတွအ်ို�ာ���ာ�

စက်�်း�လို�်�မောကြက်ာ�ုာ�
စက်�်း�လို�်�မောကြက်ာ�ုာ�သည် ်စက်�်း�စး�သ�ူုာ�သး���နအ်ိုတွကဲ် ်�ည်�ဲ်ယ်မ်ောသာ လို�်�၏ 
တွစ်စုတွအ်ို�ု�င်�်�ုာ�ပြဖွစ်ပြီး�း� ၎င်�်တွု�က််ု� လို�်��ုက်န်ှ�ာပြ�င်မ်ော�်တွငဲ် ်စက်�်း��း�အို��တွအ်ိုသာ�
�ုာ�၊ ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�နှ�င််အ်ိုတွ ူအိုပြဖွူမော�ာင်�်ုဉ်��ုာ�ပြဖွင်် ်အို��တွအ်ိုသာ�လို��်ထာ�သည်။် 

• အိုပြဖွူမော�ာင်�်ုဉ်�နှ�စ်မောကြက်ာင်�်၊ အိုဟုန ်အ်ိုတွာ��ုာ�၊ တွု�င်�်ုာ� သု��်ဟု�တွ ်အို�င််
�ုာ�က်ု� သး��ပြီး�း� အိုချုုု� �စက်�်း�လို�်�မောကြက်ာ�ုာ�က်ု� ယ်ာဉ်မောကြက်ာ�� မောနာက်ထ်�်
ချုဲ�ပြချုာ�နှု�င်သ်ည်။် 

• စက်�်း�လို�်�မောကြက်ာ�ုာ�က်ု� အိုစု�်�မော�ာင်မ်ောဆုံး�အိုပြ�ည််ပ်ြချုယ်ထ်ာ�ပြီး�း� 
ယ်ာဉ်မော�ာင်�်သ�ူုာ�သည် ်အိုစု�်�မော�ာင်လ်ို�်��ုက်န်ှ�ာပြ�င်က််ု� �ပြဖွတွ�်း စက်�်း�
စး�သ�ူုာ�ရှား�ု၊ �ရှား�ု အိုထ�ူသတွထုာ� ရှား�ာမောဖဲွသင််သ်ည်။် ယ်ာဉ်မော�ာင်�်သ�ူုာ�
သည် ်အိုစု�်�မော�ာင်လ်ို�်��ုက်န်ှ�ာပြ�င်မ်ော�်တွငဲ် ်���်သင််�်ါ။ (�း� 2.8 က်ု� ကြက်
ည််�်ါ)

• ယ်ာဉ်မော�ာင်�်သ�ူုာ�သည် ်အိုမောက်ဲ�လို�်ုရှား�ာ���ုုာ�ပြ��လို��်သည််အ်ိုချုါ��သာ 
စက်�်း�လို�်��ုာ�က်ု� အိုသး��ပြ��နှု�င်ပ်ြီး�း� စက်�်း�စး�သ�ူုာ�အိုတွကဲ် ်၎င်�်တွု�၏် 
ယ်ာဉ်မော��နှ�င််မ်ောနာက်က််ု� ဂီရှု�တွစု�က်က်ြက်ည််ပ်ြီး�း� သတွထုာ�ပြဖွတွ�်�ည်။်

�ှသး��လို�်�မောကြက်ာ အို��တွအ်ိုသာ��ုာ�
“sharrows” ဟု�လိုည်�် မောချု်သည်် ်�ှသး��လို�်�မောကြက်ာ လို�်� အို��တွအ်ိုသာ��ုာ�သည် ်
စက်�်း�စး�သ�ူုာ�ရှား�ုမောနမောကြက်ာင်�် ယ်ာဉ်မော�ာင်�်သ�ူုာ�က်ု� သတွမုော��သည်၊် ယ်ာဉ်မော�ာင်�်
သ�ူုာ�က် စက်�်း�စး�သ�ူုာ� မော��က်င်�်စာဲ ပြဖွတွသ်န�်နှု�င်မ်ောစ�န ်အိုာ�မော��က်ာ လို�်���ာ�၍ 
စက်�်း�စး�ပြချုင်�်အိုပြ�င် ်က်ာ�တွးချုါ�နှ�င်် ်တွု�က်�ု်နှု�င်မ်ောပြချု �မောတွာ်တွဆုံးပြဖွစ်��်�ုာ�က်ု� မောလိုှာခ်ျုု
မော��သည်။် စက်�်း�လို�်�မောကြက်ာ�ုာ�နှ�င််�်တွ�ူ� sharrows သည် ်စက်�်း��ုာ�သး�သန ််
အိုသး��ပြ���နအ်ိုတွကဲ် ်လို�်��၏ သး�ပြချုာ�အိုစုတွအ်ို�ု�င်�်တွစ်ချု�က်ု� သတွ�်�တွ�်ထာ��ါ။ (�း� 
2.9 က်ု� ကြက်ည််�်ါ)

စက်�်း�အိုက်ကဲ်�်ုာ� 
စက်�်း�အိုက်ကဲ်�်ုာ�သည် ်အိုချုုက်ပ်ြ�လို�်�ဆုံးး�တွစ်ချု�တွငဲ် ်စက်�်း�စး�သ�ူုာ� အိုနှတ�ာယ်က််င်�်
စာဲ မောက်ဲ� နှု�င်မ်ောစ�န ်ထာ�ရှား�ုမောသာ လို�်��ုက်န်ှ�ာပြ�င်အ်ို��တွအ်ိုသာ��ုာ�ပြဖွစ်သည်။် စက်�်း�
အိုက်ကဲ်�်ုာ�သည် ်အိုစု�်�မော�ာင်ပ်ြဖွစ်ပြီး�း� စက်�်း�စး�သတူွစ်ဦး�၏ �း�တွစ်�း�ရှား�ုသည်။် ၎င်�်
တွု�သ်ည် ်လိုကူ်�ူ�ုဉ်�ကြက်ာ�နှ�င််က််�်လိုုက်တ်ွည်ရ်ှား�ုပြီး�း� ချု�း�သာဲ�လို�်�မောကြက်ာ အိုက်ုယ််
တွစ်မောလိုှာက်လ်ိုး��က်ု� ဖွး��လို�်ှ�သည် ်(�း� 2.10 က်ု� ကြက်ည််�်ါ)

စက်�်း�မောထာက်လ်ို��်� သမောက်ေတွ
သမောက်ေတွက်ု� လို�်��ုက်န်ှ�ာပြ�င်မ်ော�်တွငဲ် ်ထာ�နှု�င်ပ်ြီး�း� ၎င်�်သည် ်စက်�်း�စး�သတူွစ်ဦး� 
ယ်ာဉ်မောကြက်ာအိုချုုက်ပ်ြ�က်ု� စဖဲွင််/်အိုစ�ုု��နှု�င်မ်ောစ�နအ်ိုတွကဲ် ်
အိုမောက်ာင်�်ဆုံးး��အိုမောနအိုထာ�က်ု� ညွှှနပ်ြ�သည်။်

�ံ� 2.10- စက်ဘ််း�အိုက်ကဲ်�်�ာ�

�ံ� 2.9- �ှ�ံ��လို�်�မောကြားက်ာ အို�ာတွအ်ို�ာ���ာ�

�ံ� 2.8- အိုစ�်ု�မော�ာင် ်စက်ဘ််း�လို�်� 

ဤမောန�ာတွငဲ် ်မောစာင်််
�ါ

ဤမောန�ာတွငဲ် ်မောစာင်််
�ါ
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2.19 စက်ဘ််း�နှာင်် ်လို�်��ာဲ�လို�်�
လိုာ အိုချ�က်ပ်ြ��မောက်ေတွ��ာ�

မောထာင််�်�နစ်တွ�ဂီး�း� အိုပြ�နတ်ွဖွု�်ဖွု�်
လိုင်�်မောသာ အိုချုုက်ပ်ြ��း��ုာ� 
မောထာင််�်�နစ်တွ�ဂီး�း� အိုပြ�နတ်ွဖွု�်ဖွု�်လိုင်�်မောသာ အိုချုုက်ပ်ြ��း��ုာ�က်ု� ဆုံးဲ�ချုလို�တွပ်ြဖွင်် ်လို�်�
သာဲ�လို�်�လိုာ�ုာ�က် က်ု�ယ်တ်ွု�င်ဖဲ်ွင််ပ်ြီး�း� �း��ဲု�င််�်ရှား�ုမောသာ လို�်�ဆုံးး��ုာ�တွငဲ် ်သု��်ဟု�တွ ်
အိုလိုယ်�ု်တွ ်လိုကူ်�ူ�ုဉ်�ကြက်ာ��ုာ�တွငဲ် ်ထာ�မောလိုရ်ှား�ုသည်။် ဖဲွင််သ်ည််အ်ိုချုါ �ယ်င်�်မော�ာင်�်း�
�ုာ�သည် ်ပြ�နဆ်ုံးနမ်ောသာ�း�စးပြဖွင်် ်တွဖွု�်ဖွု�်လိုင်�်သည်။် ယ်ာဉ်မော�ာင်�်သ�ူုာ�သည် ်လိုကူ်�ူ
�ုဉ်�ကြက်ာ�မော�် ရှား�ု လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ�ုာ�အိုတွကဲ် ်��်မော���ပြီး�း� အိုချုုက်ပ်ြ��း� တွဖွု�်ဖွု�်
လိုင်�်မောနသည််အ်ိုချုုုန ်လိုကူ်�ူ�ုဉ်�ကြက်ာ�သု� ် ဝါင်လ်ိုာမောတွာ�်ည်် ်လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ�ုာ�က်ု� 
သတွထုာ���ည်။် 

လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ နှ�စ်�ုု��စ�်အိုချုုက်ပ်ြ��း��ုာ�
လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ နှ�စ်�ုု��စ�်အိုချုုက်ပ်ြ��း��ုာ�သည် ်လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ�ုာ�အိုာ� လို�်�
က်ု� အိုနှတ�ာယ်က််င်�်စာဲ ပြဖွတွသ်န�်ချုငဲ််ပ်ြ��သည်။် ဤအိုချုုက်ပ်ြ��း��ုာ�သည် ်လို�်�သာဲ�လို�်�
လိုာတွစ်ဦး�က် စဖဲွင််သ်ည််အ်ိုချုုုန�်�သာ လို��်မောဆုံးာင်သ်ည်။် �း�အိုာ�လိုး��မော��ာင်သ်ာဲ�သည််အ်ိုချုါ 
ယ်ာဉ်မော�ာင်�်သ�ူုာ�သည် ်သတွပုြဖွင်် ်ဆုံးက်သ်ာဲ�နှု�င်သ်ည်။် ဖဲွင််လ်ိုု�က်သ်ည်န်ှ�င်် ်မောအိုာက်�်း�ဝါါ 
တွဖွု�်ဖွု�်လိုင်�်ပြီး�း� ယ်ာဉ်မော�ာင်�်သ�ူုာ�သည် ်အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာ�်�ည်။် ထု�မ်ောနာက် ်မောအိုာက်�်း�ဝါါ 
အိုပြ�ည််လ်ိုင်�်လိုာပြီး�း� ယ်ာဉ်မော�ာင်�်သ�ူုာ�သည် ်��်�နပ်ြ�င်�်�ည်။် ထု�မ်ောနာက် ်အိုမော�် �း�နး
တွစ်ချု� အိုပြ�ည််လ်ိုင်�်လိုာပြီး�း� ယ်ာဉ်မော�ာင်�်သ�ူုာ�သည် ်လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ�ုာ�အိုတွကဲ် ်��်
မော����ည်။် ချုဏ်အိုကြက်ာတွငဲ် ်အိုမော�် �း�နးနှ�စ်ချု� စပြီး�း�တွဖွု�်ဖွု�်လိုင်�်လိုာ�ည်။် ယ်ာဉ်မော�ာင်�်
သ�ူုာ�သည် ်���်�မောသ��ါက် ��်မော���ပြီး�း� ထု�မ်ောနာက် ်လိုကူ်�ူ�ုဉ်�ကြက်ာ�တွငဲ် ်လိုရူှား�င်�်သာဲ�
�ါက် သတွပုြဖွင်် ်ဆုံးက်သ်ာဲ�နှု�င်သ်ည်။် 

2.20 အိုပြ�င်အ်ိုာရံုံ�ချ�ု� �တွ�မ်ော�ာ လို�်��ာဲလို�်�လိုာ��ာ�
သင််ယ််ာဉ်က် ကြိက်�ု�တွ�်ထာ�မောသာ အိုက်တူွ�ုစာာနတ်ွစ်မောက်ာင်က်် မောရှား� �က်ဦး�မောဆုံးာင်ပ်ြီး�း� အိုပြဖွူစတဲွစ်တဲွ ်သု��်ဟု�တွ ်အိုနးမော�ာင်အ်ိုဖွုာ�ရှား�ုသည်် ်အိုပြဖွူမော�ာင် ်တွ�တွမ်ောက်ာက်တ်ွစ်မောချုုာင်�်နှ�င််အ်ိုတွ ူ
လို�်�မောလိုှာက်မ်ောနသည်် ်လိုတူွစ်ဦး�နှ�င်် ်နး�က်�်လိုာ�ါက် ထု�လိုသူည် ်အိုပြ�င်အ်ိုာရှုး�ချုုု� �တွ�န်ှု�င်မ်ောပြချု ရှား�ုသည်။် အိုဆုံးု��ါလိုကူ်ု� ထခုျုု�က်�်�ုပြဖွစ်မောစ�န ်အိုထ�ူသတွထုာ��ါ။

2.21 လို�်��ံ���ာ�

အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်အိုာ� အို�င်သ်ာဲ�ချုငဲ််မ်ော����ည််အ်ိုချုုုန်
ယ်ာဉ်အိုချုုင်�်ချုုင်�် သု��်ဟု�တွ ်လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာအိုချုုင်�်ချုုင်�် ဆုံးး�နှု�င်မ်ောပြချုရှား�ုသည််မ်ောန�ာနှ�င်် ်ယ်ာဉ်မောကြက်ာထနု�်�န ်ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ� သု��်ဟု�တွ ်အိုချုုက်ပ်ြ�သမောက်ေတွ�ုာ��ရှား�ုသည််မ်ောန�ာတွငဲ် ်အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်
အိုာ� အို�င်သ်ာဲ�ချုငဲ််မ်ော����ည််လ်ိုကူ်ု� သတွ�်�တွမ်ော��သည်် ်စည်�်�ုဉ်��ုာ�ရှား�ုသည်။် ဤစည်�်�ုဉ်��ုာ�သည် ်�တွညူ်းမောသာယ်ာဉ်မောကြက်ာအိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�တွငဲ် ်�ည်သ်ကူ်အို�င်သ်ာဲ�ပြီး�း� �ည်သ်ကူ် မောစာင််�်
�ည်က််ု� ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�အိုာ� မောပြ�ာပြ�သည်။် အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်အိုာ� အို�င်သ်ာဲ�ချုငဲ််မ်ော����ည််လ်ိုကူ်ု� ဥ�မောေအို� သတွ�်�တွမ်ော��သည်၊် ၎င်�်သည် ်�ည်သ်ူက််ု��ဆုံးု� အို�င်သ်ာဲ�ချုငဲ်် ်�မော���ါ။ �ည်သ်ူတ်ွငဲ် ်အို
�င်သ်ာဲ�ချုငဲ််ရ်ှား�ုသည်ပ်ြဖွစ်မောစ လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ သု��်ဟု�တွ ်အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်က်ု� �တွု�က်�ု်မောစ�န ်တွတွစ်�်ဲ�သ�ှ လို��်မောဆုံးာင်သ်င််သ်ည်။်

အိုထ�ူသပြဖွင်် ်စက်�်း�စး�သ�ူုာ�က်ု� သတွထုာ��ါ။ စက်�်း�စး�သ�ူုာ�နှ�င်် ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�်သ�ူုာ�တွငဲ် ်လို�်�အိုသး��ပြ��ပြချုင်�်ဆုံးု�င်�်ာ အိုချုငဲ််အ်ိုမော���ုာ�နှ�င်် ်တွာဝါန�်ုာ� အိုတွတူွ�ူင်ပ်ြဖွစ်မောသာ်ပြင်ာ�လိုည်�် 
စက်�်း�စး�သ�ူုာ�သည် ်ယ်ာဉ်တွု�က်�်�ုုာ�တွငဲ် ်ချု�ချုးနှု�င်စ်�်ဲ� အိုလိုနဲန်ည်�်�ါ�မောကြက်ာင်�် ယ်ာဉ်မော�ာင်�်သ�ူုာ�က် သရုှား�ုထာ�သင််သ်ည်။် ထု�မ်ောကြက်ာင်် ်မော�ာ်မောတွာ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�်သ�ူုာ�သည် ်စက်�်း�စး�သ�ူုာ�
နှ�င်် ်�တွု�က်�ု်မောစ�န ်မောက်ာင်�်�နဲသ်ည်် ်ချု�ချုးက်ာက်ယဲ်မ်ောသာ ယ်ာဉ်မော�ာင်�်က်ွ�်�က်ုင်�်�ုုာ�က်ု� အိုသး��ပြ��သင််သ်ည်။် စက်�်း�စး�သ�ူုာ�က် သင််က််ု� ဦး�စာ�မော��သင််သ်ည်် ်အိုချုုုန�်ုာ�တွငဲ်�်င် ်၎င်�်တွု�အ်ိုာ� 
အို�င်သ်ာဲ�ချုငဲ််မ်ော���န ်အိုသင််ပ်ြ�င်ထ်ာ��ါ။ ၎င်�်တွု�သ်ည် ်ယ်ာဉ်တွစ်စး�က်ု� ချု�ချုးက်ာက်ယဲ်န်ှု�င်စ်�်ဲ��ရှား�ုမောသာမောကြက်ာင်် ်၎င်�်တွု�က််ု� သတွထုာ��န�်�ာ ယ်ာဉ်မော�ာင်�်တွစ်ဦး�ပြဖွစ်သည်် ်သင််တ်ွာဝါနပ်ြဖွစ်သည်။် 

�ံ� 2.11- မောထာင််�်ာန်စတွ�ဂံံ�ံ� အိုပြ�န်တွ���်���်လိုင်�်မော�ာ အိုချ�က်ပ်ြ��း�

�ံ� 2.12- လို�်��ာဲ�လို�်�လိုာ နှာစ�်�ု��စ�်အိုချ�က်ပ်ြ��း�

အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်အိုာ� အို�င်သ်ဲာ�ချုဲင််�်မော��ပြချုင်�်သည်် အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါပြ�ည််နယ််ရှိာု ယ်ာဉ်မောကြားက်ာနှာင်် ်�က််နှယှ််မော�ာ မော��ံ���ု��ာ�၏ #1 အိုမောကြားက်ာင်�်�င်�် ပြဖွစ်သည််။ 
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ထနု�်ချုု��်ထာ�မောသာ (ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�ပြဖွင်် ်အို��တွအ်ိုသာ�လို��်ထာ�မောသာ) လို�်�ဆုံးး��ုာ�
မောအိုာက်�်ါ အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်အိုာ� အို�င်သ်ာဲ�ချုငဲ််မ်ော��သည်် ်စည်�်က်�်��ုာ�က်ု� လို�်�ဆုံးး��ုာ�တွငဲ် ်က်ုင််သ်း��သည်-်

• �း�နးတွငဲ် ်��်ပြီး�း�မောနာက် ်လိုက်ယ််ာမောက်ဲ� မောက်ဲ�လိုု�သည််အ်ိုချုါ ဦး�စာ�မော����ည်။် 
တွာ�ပြ�စ်ထာ�သည်် ်ဆုံးု�င်�်��တွ�်ရှား�ုလိုှင် ်�း�နးတွငဲ် ်လိုက်ယ််ာမောက်ဲ� ပြချုင်�်က်ု� ချုငဲ်််
ပြ��သည်။်

• လိုသူာဲ�လို�်�က်ု� ပြဖွတွသ်န�်မောနမောသာ၊ ပြချုးတွငဲ်�်လို�်�၊ လို�်�ကြိက်�ုလို�်�ကြက်ာ� သု��်ဟု�တွ ်
ယ်ာဉ်��်နာ��ာမောန�ာက်ု� ဝါင်မ်ောသာ သု��်ဟု�တွ ်၎င်�်�� ထကဲ်လ်ိုာ�မောသာ ယ်ာဉ်မော�ာင်�်
�ုာ�သည် ်လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ�ုာ�က်ု� ဦး�စာ�မော����ည်။် ပြဖွတွက််�ူပြချုင်�်��လိုဲ�၍ လိုူ
သာဲ�လို�်�မော�်တွငဲ် ်က်ာ�မော�ာင်�်ပြချုင်�်သည် ်တွ�ာ��ဝါင်�်ါ။

• လိုက်ဝ်ါ�မောက်ဲ�မောသာ ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�သည် ်မောရှား� �သု�တ်ွည််တ်ွည််သ်ာဲ�မောနသည်် ်
�ုက်န်ှ�ာချုုင်�်ဆုံးု�င်လ်ိုာမောနမောသာက်ာ��ုာ�က်ု� ဦး�စာ�မော����ည်။် (�း� 2.13a က်ု� 
ကြက်ည််�်ါ)

• လို�်�မောကြက်ာင်�်အိုာ�လိုး����်တွငဲ် ်လို�်�ဆုံးး�သု� ် ဦး�ဆုံးး��မော�ာက်မ်ောသာယ်ာဉ်မော�ာင်�်သည် ်
(အိုပြ�ည််�်�်ပြီး�း�မောနာက်)် အို�င်သ်ာဲ��သည်။် တွစ်ချုုုနတ်ွည်�်မော�ာက်မ်ောသာယ်ာဉ်�ုာ�
အိုတွကဲ် ်ည်ာ�က်ရ်ှား�ုယ်ာဉ်သည် ်ဦး�ဆုံးး��သာဲ��သည်။် (�း� 2.13b က်ု� ကြက်ည််�်ါ)

• ပြချုးတွငဲ်�်လို�်�၊ လို�်�ကြိက်�ုလို�်�ကြက်ာ� သု��်ဟု�တွ ်လို�်�မော���� လို�်�တွစ်လို�်�သု� ်
ဝါင်မ်ောသာ ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�သည် ်လို�်��မော�်တွငဲ် ်ရှား�ုမောနပြီး�း�သာ� ယ်ာဉ်�ုာ�က်ု� 
ဦး�စာ�မော����ည်။်

• အို��တွအ်ိုသာ�လို��်ထာ�သည်ပ်ြဖွစ်မောစ၊ �လို��်ထာ�သည်ပ်ြဖွစ်မောစ လိုကူ်�ူ�ုဉ်�ကြက်ာ�
�ုာ�တွငဲ် ်လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ�ုာ�အိုတွကဲ် ်ဦး�စာ�မော����ည် ်သု��်ဟု�တွ ်��်မော���
�ည်။်

�ထနု�်ချုု��်ထာ�မောသာ (အို��တွအ်ိုသာ��လို��်ထာ�မောသာ) လို�်�ဆုံးး��ုာ�
��်��ည်် ်ဆုံးု�င်�်��တွ ်သု��်ဟု�တွ ်�း��ဲု�င််�်ရှား�ုမောသာ လို�်�ဆုံးး�တွစ်ချု�တွငဲ် ်အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာပ်ြီး�း� သတွထုာ�ချုုဉ်�က်�်�န�်�ာ ယ်ာဉ်မော�ာင်�်အိုာ�လိုး��၏ တွာဝါနပ်ြဖွစ်သည်။် ထနု�်ချုု��်ထာ�မောသာ လို�်�ဆုံးး�တွစ်ချု�တွငဲ် ်
က်ုင််သ်း��သည်် ်အိုထက်မ်ောဖွာ်ပြ��ါ စည်�်�ုဉ်�အိုာ�လိုး��က်ု� �ထနု�်ချုု��်ထာ�မောသာလို�်�ဆုံးး�တွစ်ချု�တွငဲ်လ်ိုည်�် က်ုင််သ်း��သည်။် �ထနု�်ချုု��်ထာ�မောသာ လို�်�ဆုံးး��ုာ�တွငဲ် ်�ု�သတွထုာ�သင််သ်ည်။်

�ံ� 2.13b- လို�်�မောကြားက်ာင်�်အိုာ�လိုံ�� ��်
�မောက်ေတွ - ယ်ာဉ်နှ�စ်စး�သည် ်လို�်�ဆုံးး�
သု� ် တွစ်ချုုုနတ်ွည်�်မော�ာက်ရ်ှား�ုသည်။် 
အိုစု�်�မော�ာင်က််ာ�သည် ်အို�င်သ်ာဲ�ချုငဲ်််
ရှား�ုသပြဖွင်် ်ဦး�ဆုံးး��သာဲ�နှု�င်သ်ည်။်

�ံ� 2.13c- ပြ�တွ�်ည််ယ််ာဉ်က်ု� ဦး�စာ�မော��
ပြချင်�် - အိုနးမော�ာင်က််ာ��ုာ�သည် ်အိုစု�်�
မော�ာင်က််ာ��ုာ�က်ု� ဦး�စာ�မော����ည်။်

�ံ� 2.13d- �ထန်ု�ချ���်ထာ�မော�ာ
လို�်��ံ� - ယ်ာဉ်နှ�စ်စး�သည် ်အိုကြက်�်�ဖွုင်�်
အိုာ�ပြဖွင်် ်တွစ်ချုုုနတ်ွည်�်တွငဲ် ်လို�်�ဆုံးး�
သု� ် မော�ာက်ရ်ှား�ုသည်။် လိုက်ဝ်ါ��က်ရ်ှား�ု
ယ်ာဉ်မော�ာင်�် (အိုနးမော�ာင်က််ာ�) သည် ်
လိုက်ယ််ာ�က်ရ်ှား�ုယ်ာဉ်မော�ာင်�် (အိုစု�်�
မော�ာင်က််ာ�) က်ု� ဦး�စာ�မော����ည်။်

�ံ� 2.13a- လို�်�မောကြားက်ာင်�်နှာစမ်ောကြားက်ာင်�် 
��်�မောက်ေတွ (ပြ�တွ�်ည််ယ််ာဉ်က် ���်
�) - အိုနးမော�ာင်က််ာ�သည် ်ယ်ာဉ်မောကြက်ာ
ထ�သု� ် လိုက်ဝ်ါ�မောက်ဲ��ည်ပ်ြဖွစ်မောသာမောကြက်ာင်် ်
တွည််တ်ွည််သ်ာဲ�မောနမောသာ အိုစု�်�မော�ာင််
က်ာ�သည် ်အို�င်သ်ာဲ�နှု�င်သ်ည်။် 

2.22 အိုမော��မော�်ယ်ာဉ်��ာ�
မောအိုာက်�်ါတွု�က််ု� လို��်မောဆုံးာင်ပ်ြချုင်�်ပြဖွင်် ်��က်ာ�၊ �း�သတွက််ာ�၊ လိုနူာတွင်က််ာ� သု��်ဟု�တွ ်ဥဩ သု��်ဟု�တွ ်မောလိုဟုနဲ�်နှ�င််/်သု��်ဟု�တွ ်အိုနးမော�ာင် ်သု��်ဟု�တွ ်အိုပြ�ာမော�ာင် ်တွဖွု�်ဖွု�်လိုင်�်မောသာ�း��ုာ�
က်ု� အိုသး��ပြ��မောသာ အိုပြချုာ�အိုမော��မော�်ယ်ာဉ်�ုာ�က်ု� အို�င်သ်ာဲ�ချုငဲ််မ်ော���ါ- 

• �ည်သ်ည််ဦ်း�တွည်�်က်�်��ဆုံးု� ချုုဉ်�က်�်လိုာမောသာ အိုမော��မော�်ယ်ာဉ်တွစ်စး�က်ု� ပြ�င်သ်ည််အ်ိုချုါ သု��်ဟု�တွ ်ကြက်ာ�သည််အ်ိုချုါ လို�်�၏ ည်ာ�က်စ်နဲ�် သု��်ဟု�တွ ်ည်ာ�က်သ်ု�န် း�နှု�င်သ်�ှနး�
နး� ��်�ါ။ 

• လို�်�ဆုံးး� (အိုဝုါ�င်�်�ုာ� အို�ါအိုဝါင်)် တွငဲ် ်ရှား�ုမောန�ါက် ���်�း လို�်�ဆုံးး�က်ု� ပြဖွတွမ်ော�ာင်�်�ါ။ သု�မ်ောသာ် အိုလိုယ်တ်ွငဲ်တ်ွစ်ချု�ချု�ပြဖွင််ပ်ြချုာ�ထာ�မောသာ လို�်� သု��်ဟု�တွ ်အိုမောဝါ�မောပြ��လို�်�မော�်တွငဲ်ရ်ှား�ု
မောနပြီး�း� အိုမော��မော�်ယ်ာဉ်သည် ်အိုပြချုာ�တွစ်ဖွက်တ်ွငဲ်ရ်ှား�ုမောန�ါက် ��်�န�်လိုု��ါ။ 

• �း��ုာ�နှ�င်် ်ဥဩ�ုာ�အိုသး��ပြ��မောသာ �ည်သ်ည််အ်ိုမော��မော�်ယ်ာဉ်�ဆုံးု�နှ�င်် ်အိုနည်�်ဆုံးး�� မော� 500 မောနာက်�်�ာမောန�ါ။

ဤဥ္စ��ာ��ာ�တွငဲ် ်အိုနးမော�ာင်က််ာ��ည် ်ချ�ဉ်�က်�်လိုာမော�ာယ်ာဉ်��ာ�က်ု� ဦး�စာ�မော����ည်။်
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�ံ� 2.14- ��်ထာ�မော�ာ မောက်�ာင်�်က်ာ� အိုမောပြချအိုမောန��ာ�

2.23 မောက်�ာင်�်က်ာ���ာ�

မောက်ုာင်�်က်ာ� အိုမောပြချုအိုမောန 1
�င်�်ည် ်လို�်�မောကြားက်ာနှာစလ်ို�်� �ု��်ဟု�တွ ်�ံ��လို�်�ရှိာု�ည်် ်လို�်�
မော�်တွငဲ် ်မော�ာင်�်နှာင်မ်ောန�ည််

မောက်�ာင်�်က်ာ�က်ု� အိုမောနာက်ဘ််က်�်ာချ�ဉ်�က်�်ပြချင်�်
တွဖွု�်ဖွု�်လိုင်�်မောသာ�း�နး သု��်ဟု�တွ ်�ယ်င်�်မော�ာင်သ်တွမုော���း��ုာ�က်ု� ပြ�င်သ်ည််အ်ိုချုါ မောက်ုာင်�်က်ာ�
က်ု� မောက်ုာ်တွက်ခ်ျုငဲ််�်ပြ��၍ ��်�နပ်ြ�င်�်�ည်။် မောက်ုာင်�်က်ာ���်သာဲ�ပြီး�း� ၎င်�်၏ ��်လိုက်တ်ွးက်ု� ဆုံးန ််
ထ�တွသ်ည််အ်ိုချုါ မောက်ုာင်�်က်ာ�မောနာက်တ်ွငဲ် ်��်�ါ။ က်ာ�၏ မောနာက်�်� 15 မော�ထက်�်နး�သည််မ်ောန�ာ
တွငဲ်�်�်ပြီး�း� ��်လိုက်တ်ွးက်ု� ပြ�နသ်ငဲ်�်ပြီး�း� မောက်ုာင်�်က်ာ� ပြ�နစ်မော�ဲ�သည်အ်ိုထ ု��်မောန�ါ။ သတွထုာ�၍ 
ဆုံးက်သ်ာဲ��ါ။

အိုမောရှိာ �ဘ်က်�်ာ မောက်�ာင်�်က်ာ�နှာင််�်ံ�ပြချင်�်
�ယ်င်�်မော�ာင်သ်တွမုော���း��ုာ� တွဖွု�်ဖွု�်လိုင်�်မောနသည်က််ု� ပြ�င်သ်ည််အ်ိုချုါ ယ်ာဉ်က်ု� တွစ်နာ�း
လိုှင် ်�ု�င် ်20 ထက်�်�ု��� အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာပ်ြီး�း� ��်�နပ်ြ�င်�်�ည်။် မောက်ုာင်�်က်ာ���်သာဲ�ပြီး�း� ၎င်�်၏ ��်
လိုက်တ်ွးက်ု� ဆုံးန ်ထ်�တွသ်ည််အ်ိုချုါ မောက်ုာင်�်က်ာ�၏ အိုမောရှား��တွငဲ်�်�်�ါ။ ��်လိုက်တ်ွးက်ု� ပြ�နသ်ငဲ်�်
ပြီး�း�သည်အ်ိုထ ု��်မောန�ါ။ သတွထုာ�၍ ဆုံးက်သ်ာဲ��ါ။

ဤဥ္စ�မောဒက်ု� ချ�ု��မော�ာက်�်ါက် �င််လ်ိုု�င်စ်င်က််ု� �က်မ်ော�ါင်�် 180 
အိုထ ု�ု�င်�်င်ံထ်ာ�နှု�င်�်ည်။် 

မောက်ုာင်�်က်ာ� အိုမောပြချုအိုမောန 2
�င်�်ည် ်လို�်�မောကြားက်ာမောလို�လို�်�နှာင််အ်ိုထက်ရ်ှိာုမော�ာ လို�်�မော�်တွငဲ် ်
မော�ာင်�်မောန�ည််

မောက်�ာင်�်က်ာ�က်ု� အိုမောနာက်ဘ််က်�်ာချ�ဉ်�က်�်ပြချင်�်
အိုမောနာက်�်က်�်� လိုု�က်သ်ည််အ်ိုချုါ စည်�်�ုဉ်��ုာ�သည် ်လို�်�မောကြက်ာနှ�စ်လို�်�/သး��လို�်�ရှား�ုမောသာ လို�်�
က်�သ်ု� ် အိုတွတူွပူြဖွစ်သည်။် တွဖွု�်ဖွု�်လိုင်�်မောသာ�း�နး သု��်ဟု�တွ ်�ယ်င်�်မော�ာင်သ်တွမုော���း��ုာ�က်ု� 
ပြ�င်သ်ည််အ်ိုချုါ မောက်ုာင်�်က်ာ�က်ု� မောက်ုာ်တွက်ခ်ျုငဲ််�်ပြ��၍ ��်�နပ်ြ�င်�်�ည်။် မောက်ုာင်�်က်ာ���်သာဲ�
ပြီး�း� ��်လိုက်တ်ွးက်ု� ဆုံးန ်ထ်�တွသ်ည််အ်ိုချုါ မောက်ုာင်�်က်ာ�မောနာက်တ်ွငဲ် ်��်�ါ။ က်ာ�၏ မောနာက်�်� 15 မော�
ထက်�်နး�သည််မ်ောန�ာတွငဲ်�်�်ပြီး�း� ��်လိုက်တ်ွးက်ု� ပြ�နသ်ငဲ်�်ပြီး�း� မောက်ုာင်�်က်ာ� ပြ�နစ်မော�ဲ�သည်အ်ိုထ ု
��်မောန�ါ။ သတွထုာ�၍ ဆုံးက်သ်ာဲ��ါ။

အိုမောရှိာ �ဘ်က်�်ာ မောက်�ာင်�်က်ာ�နှာင််�်ံ�ပြချင်�်
ဆုံးန ်က််ုင်�်က်လ်ို�်�မောကြက်ာနှ�စ်လို�်� (နှ�င််အ်ိုထက်)် �� တွစ်လို�်�တွငဲ် ်မောက်ုာင်�်က်ာ�နှ�င်် ်ဆုံးး�သည််အ်ိုချုါ 
မောက်ုာင်�်က်ာ�က် �း��ုာ� တွဖွု�်ဖွု�်လိုင်�်က်ာ ��်လိုက်တ်ွးက်ု� ထ�တွပ်ြီး�း� ��်ထာ�လိုှင်�်င် ်သင်�်�်�န်
�လိုု��ါ။ ၎င်�်သည် ်��်ထာ�ပြီး�း� ��်လိုက်တ်ွးက်ု� ဆုံးန ်ထ်�တွထ်ာ�သည်် ်မောက်ုာင်�်က်ာ�က်ု� မောက်ုာ်တွက််
နှု�င်သ်ည်် ်တွစ်ချု�တွည်�်မောသာအိုချုုုနပ်ြဖွစ်သည်။်

ဤဥ္စ�မောဒက်ု� ချ�ု��မော�ာက်�်ါက် �င််လ်ိုု�င်စ်င်က််ု� �က်မ်ော�ါင်�် 180 
အိုထ ု�ု�င်�်င်ံထ်ာ�နှု�င်�်ည်။် 

လို�်�မောကြားက်ာ 3 လို�်�နှာင််မ်ောအိုာက်-် ယ်ာဉ်အိုာ�လိုံ�� ��်��ည််

4 လို�်�နှာင််အ်ိုထက်-် 
အိုမောနာက်�်ာ လိုု�က်လ်ိုာမော�ာ ယ်ာဉ်��ာ� ��်��ည််

နှာစလ်ို�်��ာဲ�လို�်��ကြီးက်း�

မောလို�လို�်��ာဲ� လို�်��ကြီးက်း�

အိုလိုယ်တ်ွငဲ် ်အိုမောက်ဲ�လို�်�ရှိာုမော�ာ မောလို�လို�်��ာဲ�လို�်��ကြီးက်း�

အိုလိုယ််တွဲင်် အိုက်ဲမော်လို�်��ှ�ုမောာ နှစ်လို�်��ဲာ�လို�်��က်ပြး�

�ံ��လို�်��ာဲ� လို�်��ကြီးက်း�



စာ�ုက််နှ�ာ

18

အိုချုန်� 2

2.24 ယ်ာဉ်��်နာ�ပြချင်�်
��်ပြီး�း�မောနာက် ်ယ်ာဉ်�ုာ�သည် ်အိုနှတ�ာယ်�်ပြဖွစ်လိုာမောကြက်ာင်�် မောသချုုာမောစ�နအ်ိုတွကဲ် ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�တွငဲ် ်တွာဝါနရ်ှား�ုသည်။် ယ်ာဉ်��်နာ�သည််အ်ိုချုါ ဤလို�်�ညွှှနခ်ျုုက်�်ုာ�က်ု� လိုု�က်န်ာ�ါ။

• ပြဖွစ်နှု�င်လ်ိုှင် ်သတွ�်�တွထ်ာ�မောသာမောန�ာတွငဲ် ်��်�ါ။

• လို�်��မော�်တွငဲ် ်��်��ည်ဆ်ုံးု��ါက် သင််ယ််ာဉ်က်ု� ယ်ာဉ်မောကြက်ာနှ�င်် ်မောဝါ�နှု�င်သ်�ှ
မောဝါ�မောဝါ�တွငဲ် ်��်�ါ။ အိုဟုန ်တ်ွစ်ချု�ရှား�ု�ါxက် ထု�အိုဟုန ်၏် 18 လိုက်�်အိုက်ာဲတွငဲ် ်
သု��်ဟု�တွ ်ယ်င်�်ထက်�ု်�နး�မောအိုာင် ်��်�ါ။

• ယ်ာဉ်မောကြက်ာက်ု� မောနှ�ာင််ယ််�က်ပ်ြချုင်�်�� မောရှား�ာင်ရ်ှား�ာ��န ်�ည်သ်ည််ခ်ျု�း�လို�်��ဆုံးု��� မောဝါ�
မောဝါ���်�ါ။

• တွးချုါ��ဖဲွင််�်း ယ်ာဉ်မောကြက်ာက်ု� စစ်မောဆုံး�ကြက်ည််ရု်ှု�ါ။ လိုု�အို�်�ါက် အိုဟုန ်�်က်တ်ွငဲ် ်
ယ်ာဉ်��ထကဲ်�်ါ။ 

2.25 ယ်ာဉ်���်�
ယ်ာဉ်���်�မောသာ မောန�ာ�ုာ�စာဲရှား�ုသည်။် ယ်ာဉ်��်နာ�ပြချုင်�်က်ု� တွာ�ပြ�စ် သု��်ဟု�တွ ်က်န ်သ်တွသ်ည်် ်ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�ရှား�ု၊ �ရှား�ု စစ်မောဆုံး��ါ။ ယ်ာဉ်��်နာ�� ုက်န ်သ်တွခ်ျုုက်အ်ိုချုုု� �က်ု� အိုမော�ာင်ပ်ြချုယ််
ထာ�မောသာအိုက်န ် ်အို��တွအ်ိုသာ��ုာ�ပြဖွင်် ်ညွှှနပ်ြ�သည်။် ယ်ာဉ်���်�-

• လိုကူ်�ူ�ုဉ်�ကြက်ာ�မော�်တွငဲ်။်

• ပြ�ည်သ်�ုူ�င် ်သု��်ဟု�တွ ်��ဂီလုိုကု် ပြချုးတွငဲ်�်လို�်�မောရှား� �တွငဲ်။်

• ပြီး�ု��မောတွာ်နယ်န်�ုုတွ�်ုာ�အိုပြ�င်ရ်ှား�ု တွးတွာ�မော�်တွငဲ် ်သု��်ဟု�တွ ်အိုမောဝါ�မောပြ��
ဥ�င်လ်ိုု�ဏ်မ်ောချုါင်�်�ုာ�ထ�တွငဲ်။်

• မောနာက်ထ်�်��်ထာ�မောသာ သု��်ဟု�တွ ်�ါက်င်ထ်ု��ထာ�မောသာ က်ာ�နှ�င်် ်က်�်လိုုက် ်
(နှ�စ်က်ာ�တွဲ���်ပြချုင်�်)။

• �း�သတွမ်ော��ု�က်�်� င်ါ�မော�ထက်န်း�၍၊ သု��်ဟု�တွ ်သတွ�်�တွထ်ာ�မောသာ မော��ု�က်ရ်ှား�ု
မောကြက်ာင်�် သတွမုော��ဇူး�နအ်ိုတွငဲ်�်တွငဲ်။်

• ��်��ည်် ်ဆုံးု�င်�်��တွ�်� 10 မော�ထက်န်း�၍။

• �း�သတွဌ်ာာနဝါင်မ်ော�ါက်�်� မော� 20 ထက်န်း�၍။

• �ထာ�လို�်�ဆုံးး��� မော� 50 ထက်န်း�၍။

• ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ� သု��်ဟု�တွ ်အိုဝါါမော�ာင်ပ်ြချုယ်ထ်ာ�မောသာ အိုက်န ်�်ုာ�ပြဖွင်် ်
�ုာ�မောသာအိုာ�ပြဖွင်် ်အို��တွအ်ိုသာ�လို��်ထာ�မောသာ “ယ်ာဉ်���်�မောန�ာ�ုာ�” တွငဲ်။်

• လို�်�ဆုံးး�တွစ်ချု�ထ�တွငဲ်။်

• လိုသူာဲ�လို�်�မော�်တွငဲ်။်

• အိုပြ�နလ်ို�်��ုာ�နှ�င်် ်အိုမောဝါ�မောပြ��လို�်��ုာ�မော�်တွငဲ််

�သနစ်�်ဲ�သ�ူုာ�အိုတွကဲ် ်ယ်ာဉ်��်နာ�ပြချုင်�်
သင််တ်ွငဲ် ်�သနစ်�်ဲ�သ�ူုာ� ယ်ာဉ်��်ချုငဲ််ရ်ှား�ု�ါက် �သနစ်�်ဲ�သ�ူုာ�အိုတွကဲ် ်သး�သန ်ထ်ာ�ရှား�ုမောသာ မောန�ာတွငဲ်သ်ာ ��်�ါ။ သတွ�်�တွခ်ျုုက်ပ်ြ�ည််�်း�ဆုုံးု�င်�်ာ 
အိုချုုက်အ်ိုလိုက်�်ုာ�အိုတွကဲ် ်iowadot.gov/mvd/vehicleregistration/Persons-with-disabilities သု� ် ဝါင်က်ြက်ည််�်ါ။
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2.26 ��်ထာ�မော�ာ ယ်ာဉ်��ာ�က်ု� ချ�ဉ်�က်�်ပြချင်�် အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါပြ�ည်န်ယ်၏် 
မောန�ာမောရုံှ�မော��ပြချင်�် �ု��်ဟု�တွ ်အိုရှိာုန်မောလိုှာပ်ြချင်�် ဥ္စ�မောဒ
အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါပြ�ည်န်ယ်၏် မောန�ာမောရှုှ�မော��ပြချုင်�် သု��်ဟု�တွ ်အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာပ်ြချုင်�် ဥ�မောေအို� တွဖွု�်ဖွု�်လိုင်�်မောသာ�း��ုာ�ပြ�သည်် ်မောအိုာက်�်ါ ��်ထာ�မောသာ ယ်ာဉ်�ုာ���တွစ်ချု�သု� ် ချုုဉ်�က်�်သည််အ်ိုချုါ 
ယ်ာဉ်မော�ာင်�်သ�ူုာ�သည် ်လို�်�မောကြက်ာ�ုာ�မောပြ�ာင်�်�န ်လိုု�အို�်သည်။် 

• တွဖွု�်ဖွု�်လိုင်�်မောသာ �း��ုာ�ဖဲွင််ထ်ာ�ပြီး�း� ��်ထာ�မောသာ �ည်သ်ည််အ်ိုမော��မော�် ယ်ာဉ်၊ ဆုံးဲ�သည််ယ််ာဉ်၊ က်ယ်ဆ်ုံးယ်မ်ော��ယ်ာဉ်၊ ပြ��ပြ�င်ထ်နု�်သ�်ု�မော��ယ်ာဉ်၊ မောဆုံးာက်လ်ို��်မော��က်ာ�၊ 
အို�ုုက်က််ာ� သု��်ဟု�တွ ်ပြ�နလ်ိုည်အ်ိုသး��ပြ��နှု�င်သ်ည်် ်�စစည်�်စ�မောဆုံးာင်�်ယ်ာဉ်�ဆုံးု�။

• အိုနှတ�ာယ်အ်ိုချုုက်ပ်ြ��း��ုာ�က်ု� အိုဆုံးက်�်ပြ�တွပ်ြ�မောနမောသာ ချု�း�သည်တ်ွင်ယ််ာဉ်အို�ါအိုဝါင် ်��်ထာ�မောသာ �ည်သ်ည််မ်ော�ာ်မောတွာ်ယ်ာဉ်�ဆုံးု�။

လို�်�မောကြက်ာမောပြ�ာင်�်၍��လိုှင်ပ်ြဖွစ်မောစ၊ ဥ�မောေ�� တွာ�ပြ�စ်ထာ�လိုှင်ပ်ြဖွစ်မောစ၊ အိုနှတ�ာယ်�်က်င်�်လိုှင်ပ်ြဖွစ်မောစ အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာပ်ြီး�း� ��်�နပ်ြ�င်�်�ည်။် ပြ�နန်ှနု�်က်ု� သတွ�်�တွ�်ထာ�မောသာ်လိုည်�် ၎င်�်သည် ်
လိုက်ရ်ှား�ုအိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�အိုတွကဲ် ်က်ုု��မောကြက်ာင်�်သင််ပ်ြီး�း� ဆုံးးမောလိုုာ်��ည်။်

ဤဥ္စ�မောဒက်ု� ချ�ု��မော�ာက်�်ါက် �င််လ်ိုု�င်စ်င်က််ု� တွစန်ှာစအ်ိုထ ု�ု�င်�်င်ံထ်ာ�နှု�င်�်ည်။် 

2.27 မော�ာင်�်နှာင်�်ါ-ရှိာင်�်လိုင်�်�ါ 
ထခုျုု�က်ေ်ဏ်�်ာ���ုရှား�ုသည်် ်ယ်ာဉ်တွု�က်�်တုွငဲ် ်�ါဝါင်�်တွသ်က်�်ါက် အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါဥ�မောေအို� ယ်ာဉ်အိုာ� မော�ာင်�်နှ�င်န်ှု�င်ပ်ြီး�း� မော��က်င်�်စာဲ မောရှုှ�မောပြ�ာင်�်နှု�င်လ်ိုှင် ်သင််ယ််ာဉ်က်ု� ယ်ာဉ်မောကြက်ာ၏ မော�ာင်�်နှ�င််
နှု�င်မ်ောသာ လို�်�မောကြက်ာ�ုာ��� မောရှုှ��န ်လိုု�အို�်သည်။် �ုနစ်တွု�င်�်တွငဲ် ်ပြ�ည်န်ယ်တ်ွငဲ်�် ယ်ာဉ်မောကြက်ာလို�်� �ုတွဆ်ုံးု�မ်ောနသည််အ်ိုတွကဲ် ်ဆုံးင််�်ာဲ�ယ်ာဉ်တွု�က်�်ပုြဖွစ်နှု�င်မ်ောပြချုသည် ်အိုကြက်�်�ဖွုင်�်အိုာ�ပြဖွင်် ်2.8 
�ာချုု�င်န်ှနု�် တွု��လိုာသည်။် (�း� 2.15 က်ု� ကြက်ည််�်ါ)

လို�်�မောကြက်ာ�ုာ�က်ု� �ုတွဆ်ုံးု�ထ်ာ�သည်် ်�ုနစ်တွု�င်�် �ုနစ်တွု�င်�်တွငဲ် ်ဆုံးင််�်ာဲ�ယ်ာဉ်
တွု�က်�်ပုြဖွစ်နှု�င်မ်ောပြချု 2.8% တွု��လိုာသည်။်

�ုနစ ်30 ဝါန်�က်�င်�်ု�လိုှင် ်�င််�ဲ်ာ�ယ်ာဉ်တွု�က်�ု် ပြ�စန်ှု�င်မ်ောပြချ အိုလိုန်ဲပြ�င််�်ာ��ည်။်

�ုနစတ်ွု�င်�်တွငဲ် ်လို�်�မောကြက်ာတွစ်ချု�
အိုာ� �ုတွဆ်ုံးု� ်ပြချုင်�်သည် ်ယ်ာဉ်မောကြက်ာ

အိုတွကဲ် ်မောနှ�ာင််မ်ောနှ��� ု4 �ုနစန်ှ �င်် ်
ည်း�ှသည်။် 

အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါတွငဲ် ်တွစ်နှ�စ်လိုှင် ်
ယ်ာဉ်�မောတွာ်တွ��ုမော�ါင်�် 
55,000 ချုန ် ်ပြဖွစ်�ာဲ�သည်။် 

အိုပြချာ�ယ်ာဉ်တွု�က်�ု်��ာ�အိုာ� တွာ��း�က်ာက်ယဲ်�်န်နှာင်် ်ယ်ာဉ်
လို�်�မောကြားက်ာင်�်��ာ� မောချ�ာင်မ်ောနမောစ�န် တွု�က်�ု်မော�ာ ယ်ာဉ်��ာ�က်ု� 
မော�ာင်�်နှာင်န်ှု�င်မ်ော�ာ လို�်�မောကြားက်ာ��ာ��ာ မောရုံှ ��ါ။ လို�်��ခံျ��

�ံ� 2.15- မော�ာင်�်နှာင်�်ါ-ရှိာင်�်လိုင်�်�ါ ဥ္စ�မောဒ
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အိုချုန်� 3 

မော�ာင်�်နှာင်�်န် 

ပြ�င်�်င်ပ်ြချင်�်

သင်သ်ာဲ��ည််မ်ောန�ာက်ု� အိုနှတ�ာယ်က််င်�်စာဲနှ�င်် ်အိုမောနှ�ာင််အ်ိုယ်�က်က််င်�်စာဲ မော�ာက်ရ်ှား�ုပြချုင်�်သည် ်သင်််
အိုင်ဂ်ီုင်�်စတွင်�်း သင်လ်ို��်မောဆုံးာင်ခ်ျု�မ်ောသာ ဆုံးး��ပြဖွတွခ်ျုုက်�်ုာ�နှ�င်် ်လို��်မောဆုံးာင်ခ်ျုုက်�်ုာ�အိုမော�် �ုာ�စာဲ
�တူွည်�်ါသည်။် သင်မ်ော�ာ သင််က််ာ�မော�ာက် မောရှား� � ရှား�ု လို�်�အိုတွကဲ် ်အိုဆုံးင်သ်င််ပ်ြဖွစ်�ါမောစ။

3.1 �င််ယ််ာဉ်က်ု� ပြ��ပြ�င်ထ်န်ု���်ု�ပြချင်�် 
သင််က််ာ�က်ု� စနစ်တွက်ုပြ��ပြ�င်ထ်နု�်သ�်ု�ပြချုင်�်သည် ်မောင်ကဲ်�နသ်က်သ်ာရှုး�သာ�က် အိုမော��မော�်
အိုမောပြချုအိုမောနတွငဲ် ်သင််အ်ိုာ� အိုာ�သာချုုက်တ်ွစ်ချု�ပြဖွစ်မောစသည်။် ယ်ာဉ်�ု�င်ရ်ှား�င်၏်လိုက်စ်ဲ�တွငဲ်မ်ောဖွာ်ပြ�ထာ�
မောသာ အိုကြက်းပြ��ထနု�်သ�်ု�မော��အိုချုုုနဇ်ူးယ်ာ�က်ု� လိုု�က်န်ာ�ါ။ 

��ုတွစ်နစ် 
က်ာ��ုာ�နှ�င်် ်ထ��်က်ာ��ုာ�သည် ်မောပြချု��ုတွန်ှ�င်် ်ဟုန�်��ုတွဟ်ု၍ူ သး�ပြချုာ���ုတွစ်နစ်နှ�စ်ချု� လိုု�အို�်
သည်။် မော�ာ်မောတွာ်ဆုံးု�င်က််ယ်�်ုာ�နှ�င်် ်စက်တ်ွ�်မောပြချုနင်�်စက်�်း�ုာ�သည် ်အိုနည်�်ဆုံးး��တွစ်ချု�လိုု�အို�်
သည်။် သင််�်�ုတွ�်ုာ� မောက်ာင်�်�နဲစ်ာဲအိုလို��်လို��်�း��မော�် ပြချုင်�်၊ ဆုံးညူ်းသး�ုာ�ထကဲ်မ်ောနပြချုင်�်၊ �း���န်
�ဟု�တွမ်ောသာအိုနး�်ုာ�ထကဲ်မ်ောနပြချုင်�် သု��်ဟု�တွ ်��ုတွမ်ောပြချုနင်�် က်ုပြချုင်�်ပြဖွစ်မောန�ါက် စက်ပ်ြ�င်ဆ်ုံး�ာ
အိုာ� ၎င်�်တွု�က််ု� စစ်မောဆုံး�ချုု�င်�်�ါ။
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�း��ုာ� 
• အိုချုုက်ပ်ြ��း��ုာ�၊ ��ုတွ�်း��ုာ�၊ မောနာက်�်း��ုာ�နှ�င်် ်မောရှား� ��း��ုာ�သည် ်ယ်ာဉ်အိုပြ�င်�်�

မောန၍ စစ်မောဆုံး�ပြချုင်�်ပြဖွင်် ်မောက်ာင်�်စာဲအိုလို��်လို��်မောကြက်ာင်�် မောသချုုာ�ါမောစ။

• က်ာ��ုာ�နှ�င်် ်ထ��်က်ာ��ုာ�အိုာ�လိုး��သည် ်ယ်ာဉ်၏အိုမောရှား���က်တ်ွငဲ် ်မောရှား� ��း�နှ�စ်ချု�
လိုု�အို�်သည်-် ည်ာ�က်တ်ွငဲ် ်တွစ်ချု�နှ�င်် ်�ယ်�်က်တ်ွငဲ် ်တွစ်ချု�။ ယ်ာဉ်မောနာက်�်က််
တွငဲ်လ်ိုည်�် အိုနည်�်ဆုံးး�� �း�နးတွစ်ချု�လိုု�အို�်ပြီး�း� အိုနည်�်ဆုံးး�� မော� 500 အိုက်ာဲတွငဲ် ်၎င်�်
က်ု� ပြ�င်န်ှု�င်�်�ည်။် အိုမောနာက်လ်ိုု�င်စ်င်န်း�ါတွပ်ြ�ာ�က်ု� လိုင်�်မောစ�န ်အိုပြဖွူမော�ာင်�်း�တွစ်
ချု�က်ု�လိုည်�် လိုု�အို�်သည်။် 

• ယ်ာဉ်တွငဲ် ်အိုချုုက်ပ်ြ��း��ုာ� တွ�်ဆုံးင်ထ်ာ��ါက် ၎င်�်တွု�သ်ည် ်အိုလို��်လို��်��ါ�ည်။် 
က်ာ��ုာ�၊ ထ��်က်ာ��ုာ�နှ�င်် ်40 လိုက်�်ထက်က််ုယ်မ်ောသာ မောနာက်တ်ွဲ�ယ်ာဉ်�ုာ�
အိုာ�လိုး��အိုတွကဲ် ်အိုမောက်ဲ�အိုချုုက်ပ်ြ��း��ုာ� လိုု�အို�်�ါသည်။် 

• မောရှား� �တွည််တ်ွည််က််ု� �ထု��မောသာ က်ာ�မောရှား� ��း�သည် ်သင််အ်ိုတွကဲ် ်အိုက်အူိုည်း�ပြဖွစ်
မောစမောသာ မောန�ာက်ု� �း�ထု��မော��ပြီး�း� အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�က်ု� �ပြ�င်န်ှု�င်ပ်ြဖွစ်မောစသည်။် 
ည်�က်တ်ွငဲ် ်မောက်ာင်�်မောက်ာင်�်�ပြ�င်�်�ါက် သု��်ဟု�တွ ်အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�က် 
၎င်�်တွု�၏် က်ာ�မောရှား� ��း��ုာ�က်ု� သင််ထ်း �ကြက်ာချုဏ် မောတွာက်ပ်ြ�မောန�ါက် စက်ပ်ြ�င်ဆ်ုံး�ာ
တွစ်ဦး�အိုာ� က်ာ�မောရှား� ��း��ုာ�က်ု� စစ်မောဆုံး�ချုု�င်�်�ါ။ 

• က်ာ�မောရှား� ��း��ုာ�၊ မောနာက်ဆ်ုံး�တွ�်း��ုာ�၊ ��ုတွန်ှ�င်် ်မောနာက်�်း��ုာ�က်ု� သန ်ရ်ှား�င်�်မောန
မောအိုာင်ထ်ာ��ါ။ ��န�်းလို�ူ�ုာ�မော�် ရှား�ု အိုည်စ်အိုမောကြက်��ုာ�သည် ်�း�မောက်ာင်�်မောက်ာင်�်
ထု��နှု�င်�်ကု်ု� 50 �ာချုု�င်န်ှနု�်အိုထ ုမောလိုုာက််ုမောစနှု�င်သ်ည်။်

မောလိုက်ာ��န၊် မောလိုက်ာ��န ်ဝုါ�က်�်ါ
�ုာ�နှ�င်် ်��န�်ုက်န်ှ�ာပြ�င်�်ုာ� 
က်ာ�မော�ာင်�်မောနစဉ် ရှား�င်�်ရှား�င်�်လိုင်�်လိုင်�် ပြ�င်�်မောကြက်ာင်�် မောသချုုာမောစ�န ်မောအိုာက်�်ါအိုဆုံးင််�်ုာ�
က်ု� လို��်မောဆုံးာင်�်ါ။ 

• ထခုျုု�က်ထ်ာ�မောသာ သု��်ဟု�တွ ်က်ဲ�မောနမောသာ ပြ�တွင်�်��န�်ုာ�က်ု� လို��ါ။ ထခုျုု�က်ထ်ာ�
မောသာ ��နသ်ည် ်အိုမောသ�စာ� ယ်ာဉ်တွု�က်�်တုွငဲ်�်င် ်သု��်ဟု�တွ ်မောလိုက်ာ��နက််ု� တွစ်ချု�ချု�
က် ရုှု�က်�ု်သည််အ်ိုချုါတွငဲ် ်အိုလိုယဲ်တ်ွက် ူက်ဲ�သာဲ�နှု�င်သ်ည်။် ၎င်�်က် ပြ�င်က််ငဲ်�်က်ု�
လိုည်�် �ရှား�င်�်�လိုင်�်ပြဖွစ်မောစနှု�င်သ်ည်။် 

• မောလိုက်ာ��နက််ု� သန ်ရ်ှား�င်�်မောနမောအိုာင် ်ထာ��ါ။ ည်စ်မော�မောနမောသာ မောလိုက်ာ��နမ်ော�်
တွငဲ် ်မောတွာက်�်မောသာမောနမော�ာင် ်သု��်ဟု�တွ ်မောရှား� ��း��ုာ�က်ုပြချုင်�်သည် ်ပြ�င်က််ငဲ်�်က်ု� 
မောက်ာင်�်မောက်ာင်�်�ပြ�င်�်ပြဖွစ်မောစသည်။် 

• သင််မ်ောလိုက်ာ��န ်မောဆုံး�သည််အ်ို�ည်က််ု� အိုပြ�ည််ထ်ည််ထ်ာ�ပြီး�း� အို�ခူျုုုနက်် မောအို�ချု���တွ်
မောအိုာက် ်က်ုဆုံးင်�်နှု�င်ခ်ျုုုနတ်ွငဲ် ်�ချု�သည်် ်��နမ်ောဆုံး�အို�ည်က််ု� သး���ါ။ 

• ပြ�တွင်�်�ာန်အိုာ�လိုံ���� နှ�င်�်၊ မော�ချု� သု��်ဟု�တွ ်ဆုံးး�နှ�င်�်ချု��ုာ�က်ု� ရှား�င်�်လိုင်�်�ါ။ သင် ်က်ာ�
�မော�ာင်�်�း မောရှား� ��က်၊် မော���က်န်ှ�င်် ်မောနာက်�်က် ်ပြ�တွင်�်��န�်ုာ�က်ု� သန ်ရ်ှား�င်�်�ါ။ 

• လိုု�အို�်သည်် ်မောလိုက်ာ��န ်ဝုါ�က်�်ါ�ုာ� မောက်ာင်�်မောက်ာင်�်အိုလို��်လို��်မောကြက်ာင်�် မောသချုုာ
�ါမောစ။ ဝုါ�က်�်ါ ယ်က်ပ်ြ�ာ��ုာ�က် မောလိုက်ာ��နက််ု� သန ်ရ်ှား�င်�်�မော��နှု�င်�်ါက် ၎င်�်တွု�က််ု� 
အိုသစ်လို��ါ။

• စတွစ်က်ာက်�်သည်် ်ပြ�တွင်�်��န�်ုာ�မော�်တွငဲ် ်သး��ပြချုင်�်က်ု� မောရှား�ာင်က်ြက်ဉ်�ါ။ အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါ
ဥ�မောေအို� စတွစ်က်ာက်�်ထာ�သည်် ်မောလိုက်ာ��န�်ုာ�နှ�င်် ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�်၏ ည်ာ�က် ်
သု��်ဟု�တွ ်�ယ်�်က်က််�်လိုုက်ရ်ှား�ု ပြ�တွင်�်��န�်ုာ�သည် ်အိုနည်�်ဆုံးး�� အိုလိုင်�် 70 
�ာချုု�င်န်ှနု�် မောဖွာက်ဝ်ါင်န်ှု�င်�်�ည်ဟ်ု� သတွ�်�တွထ်ာ�သည်။် အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါပြ�ည်န်ယ်တ်ွငဲ် ်
မောဆုံး�က်�သ�ဆုုံးု�င်�်ာ အိုမောကြက်ာင်�်�င်�်�ုာ�မောကြက်ာင်် ်ပြ�တွင်�်��န�်ုာ�တွငဲ် ်စတွစ်က်ာက်�်
ချုငဲ််ပ်ြ��ပြချုင်�် �ရှား�ု�ါ။ ပြ�တွင်�်��န ်စတွစ်က်ာက်�်သည်် ်စးသတွ�်�တွခ်ျုုက်�်ုာ�က်ု� သရုှား�ု
�န ်www.iowadot.gov/mvd/resources/windowtintingstandards.pdf သု� ် 
သာဲ��ါ။

• သင််ပ်ြ�င်က််ငဲ်�်က်ု� �ာ���က်ယဲ်�်ါမောစနှ�င််။် သင််မ်ောနာက်က်ြက်ည််�်�န�်ုာ�တွငဲ် ်�ာ�စစည်�်
�� ချုုုတွ�်ထာ��ါနှ�င်် ်သု��်ဟု�တွ ်မောလိုက်ာ��နက််ု� စတွစ်က်ာ�း��ုာ� ရုှု�်�မဲောနမောအိုာင် ်က်�်
�ထာ��ါနှ�င််။် 

တွာယ်ာ�ုာ� 
�ါ�မောနမောသာ၊ တွာယ်ာ�န�်�ရှား�ုမောတွာမ်ောသာ သု��်ဟု�တွ ်ဟုနခ်ျုုက်�်ည်းမောသာ တွာယ်ာ�ုာ�သည် ်
သင်၏်က်ာ���်သည်် ်အိုက်ာဲအိုမောဝါ�က်ု� ပြ�င််တ်ွက်မ်ောစနှု�င်ပ်ြီး�း� (စာ�ုက်န်ှ�ာ 56 က်ု� ကြက်ည််�်ါ) 
တွာယ်ာက်ု� �ု�၍ပြ�နပ်ြ�နဆ်ုံးနဆ်ုံးန ်�ါ�သာဲ�မောစပြီး�း� ဆုံးးလိုည်�်�ု�က်�နမ်ောစသည််အ်ိုပြ�င် ်က်ာ�က်ု� 
ထနု�်ချုု��်�နန်ှ�င်် ်��်�န ်ချုက်ခ်ျု�မောစသည်။် က်ာ�ချု�နမ်ောန�ါက်၊ စတွးယ်ာ�င်မ်ောချု ဲလို�်ုမောန�ါက် 
သု��်ဟု�တွ ်က်ာ�က် တွစ်ဖွက်သ်ု�ဆ်ုံးဲ�မောန�ါက် စက်ပ်ြ�င်ဆ်ုံး�ာက်ု� စစ်ကြက်ည််ခ်ျုု�င်�်�ါ။ 

• သင််တ်ွာယ်ာ�ုာ�က်ု� မောလိုအိုပြ�ည််ပ်ြဖွည််ထ်ာ�မောကြက်ာင်�် မောသချုုာ�ါမောစ။ တွာယ်ာ�ုာ�
မောအို�မောနချုုုနတ်ွငဲ် ်မောလိုမော�ါင်ခ်ျုုုနတ်ွု�င်�်က်�ုုယ်ာပြဖွင်် ်တွာယ်ာမောလိုမော�ါင်ခ်ျုုုနက််ု� စစ်မောဆုံး�
�ါ။ အိုကြားက်ပံြ��ထာ��ည်် ်တွာယ်ာ မောလိုမော�ါင်ခ်ျ�ုန်က်ု� ယ်ာဉ်မော�ာင်�်ဘ်က်ပ်ြချ�်� တွခံျါ�
အိုတွငဲ်�်ရှိာု စတွစက််ာမော�်တွငဲ် ်�ု��်ဟု�တွ ်ယ်ာဉ်�ု�င်ရ်ှိာင် ်လိုက်စ်ဲ�စာအို��်တွငဲ် ်အို��ာ�
အိုာ�ပြ�င်် ်မော�ာ်ပြ�ထာ��ည်။်

• အိုမော�က်မောစသ်း��၍ တွာယ်ာ�န�်က်ု� စစ်မောဆုံး��ါ။ တွာယ်ာ�န�်ထ�သု� ် အိုမော�က်မောစ၏် 
“မောချုါင်�်” မောအိုာက်ထ်ာ�၍ စု�က်�်ါ။ တွာယ်ာ�န�်သည် ်အိုနည်�်ဆုံးး�� လိုင်က််နဲ�်၏ 
ဦး�မောချုါင်�်ထ�်ုအိုထ ုတွက်�်လိုာ�ါက် တွာယ်ာသည် ်စုတွ�်ချုု�၍ အိုသစ်လို�သင်််
သည်။် (�း� 3.1 က်ု� ကြက်ည််�်ါ)

�ံ� 3.1- အိုမော�က်မောစ်�ံ��၍ �င််တ်ွာယ်ာ�န်�က်ု� စစမ်ော���ါ

 သင််တ်ွာယ်ာ  

 �ုာ�က်ု� လို��  

 �ည််အ်ိုချုုုန ်

http://www.iowadot.gov/mvd/resources/windowtintingstandards.pdf
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အိုချုန်� 3

စတွးယ်ာ�င် ်စနစ်�ုာ� 
က်ာ�သည် ်မောက်ဲ��ချုက်မ်ောန�ါက် သု��်ဟု�တွ ်စတွးယ်ာ�င်မ်ောချုကဲ်ု� အို�င်မ်ောက်ဲ�လိုု�က်ခ်ျုုုနတ်ွငဲ် ်
လိုု�က်�်မောက်ဲ��ါက် စက်ပ်ြ�င်ဆ်ုံး�ာအိုာ� စတွးယ်ာ�င်က််ု� စစ်မောဆုံး�ချုု�င်�်�ါ။ 

ဆုံးု�င်�်ထနု�်စနစ် 
ဆုံးု�င်�်ထနု�်စနစ်သည် ်သင််က််ာ�က်ု� ထနု�်ချုု��်နှု�င်မ်ောအိုာင် ်က်ညူ်းမော��ပြီး�း� အို�ုု���ုု��မောသာ လို�်�
�ုက်န်ှ�ာပြ�င်�်ုာ�မော�်တွငဲ် ်သက်မ်ောသာင််သ်က်သ်ာ စး�နင်�်နှု�င်မ်ောစသည်။် က်ာ�က် အိုလိုနဲခ်ျု�နမ်ောန
�ါက် သု��်ဟု�တွ ်ချုုု�င််တ်ွစ်ချု�က်ု� ပြဖွတွပ်ြီး�း�မောနာက် ်သု��်ဟု�တွ ်သင် ်က်ာ���်လိုု�က်ပ်ြီး�း�မောနာက် ်
ဆုံးက်ခ်ျု�နမ်ောန�ါက် မောရှား�ာ�်ာ� သု��်ဟု�တွ ်အိုပြချုာ�ဆုံးု�င်�်ထနု�်စနစ်အို�ု�င်�်�ုာ�က်ု� အိုသစ်လို�
�နလ်ိုု�နှု�င်သ်ည်။် 

အိုတုွမ်ောဇူးာစနစ် 
အိုတုွမ်ောဇူးာစနစ်သည် ်အိုင်ဂ်ီုင်�်� အိုဆုံး�်ုပြဖွစ်မောစမောသာ ဓာာတွမ်ောင်ဲ��ုာ�က်ု� ဖွယ်ရ်ှား�ာ�မော��ပြီး�း� 
အိုင်ဂ်ီုင်ဆ်ုံးညူ်းသးက်ု� မောလိုှာခ်ျုုမော��က်ာ အိုင်ဂ်ီုင်ထ်���ထကဲ်မ်ောသာ ဓာာတွမ်ောင်ဲ�အို��ူုာ�က်ု� မောအို�
သာဲ�မောအိုာင် ်က်ညူ်းမော��သည်။် ယ်ု�စု�််မောနမောသာ အိုတုွမ်ောဇူးာ�ု�က်�်� အိုချုု��အိုမောင်ဲ��ုာ�သည် ်အိုချုုုန်
တွု�အိုတွငဲ်�်��ာ�င် ်အိုသက်မ်ောသဆုံးး��မောစနှု�င်သ်ည်။် 

 သင််အ်ိုင်ဂ်ီုင်က််ု� က်ာ�ဂီု�မောေါင်ထ်�တွငဲ် ်�ယ်မ်ောတွာ ် 

 �� စက်န်ှု�ု�ထာ�ချု��်ါနှ�င်် ်သု��်ဟု�တွ ်ပြ�တွင်�်��န�်ချုု  

 �� စက်န်ှု�ုထာ�မောသာ က်ာ�ထ�တွငဲ် ်ထု�င်�်မောန�ါနှ�င််။် 

အိုင်ဂ်ီုင် ်
မောက်ာင်�်မောက်ာင်�် ချုုုနညိ််�ုထာ�မောသာ အိုင်ဂ်ီုင်သ်ည် ်�း���နမ်ော�ာင်�်နှ�င်ပ်ြချုင်�်နှ�င်် ်အိုမော��မော�်
အိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�အိုတွကဲ် ်လိုု�အို�်မောသာ အိုင်ဂ်ီုင်�်ါဝါါက်ု� ဆုံးး��ရုှုး�သာဲ�နှု�င်သ်ည်၊် စက်န်ှု�ု၍ �
���ပြဖွစ်နှု�င်သ်ည်၊် ဆုံးးက်�နပ်ြ�နမ်ောစသည်၊် မောလိုထ�ည်စ်ည်�်�မောစသည််အ်ိုပြ�င် ်လို�်�မော�်တွငဲ််
မော�ာင်�်မောနစဉ် အိုင်ဂ်ီုင်စ်က်မ်ောသသာဲ�ပြီး�း� ယ်ာဉ်မောကြက်ာပြ�ဿနာ ပြဖွစ်မောစနှု�င်သ်ည်။် ပြ��ပြ�င််
ထနု�်သ�်ု��နအ်ိုတွကဲ် ်ယ်ာဉ်�ု�င်ရ်ှား�င် ်လိုက်စ်ဲ�စာအို��်တွငဲ် ်အိုကြက်းပြ��ထာ�သည်် ်လို��်င်န�်စဉ်
�ုာ�က်ု� လိုု�က်န်ာ�ါ။

ဟုနဲ�် 
ဟုနဲ�်သည် ်အိုမော��ကြိက်း�မောသာ မော��က်င်�်မော��က်�ုုယ်ာတွစ်ချု� ဟု�တွ�်း�မော�်ချုုင်�်�မော�်�ည်ပ်ြဖွစ်
မောသာ်လိုည်�် ၎င်�်သည် ်သတွမုော��သည််အ်ိုမောနပြဖွင်် ်သင််အ်ိုသက်က််ု� က်ယ်တ်ွင်န်ှု�င်သ်ည်။် 
အိုပြချုာ�သ�ူုာ�အိုာ� သတွမုော���နအ်ိုတွကဲ်သ်ာ ၎င်�်က်ု�သး��သင််သ်ည်။် 

��န�်ုာ� 
သင်သ်ည် ်သင််က််ာ�၏ မောနာက်က်ြက်ည််�်�နထ်�တွငဲ် ်သင််မ်ောနာက်ရ်ှား�ု အိုနည်�်ဆုံးး�� မော� 200 အိုက်ာဲ
အိုထကု်ု� ပြ�င်န်ှု�င်�်�ည်။် သင််ပ်ြ�င်က််ငဲ်�်က်ု� �စစည်�်တွစ်ချု�က် �ုတွဆ်ုံးု�မ်ောန�ါက် မော����နတ်ွစ်ချု�
ရှား�ု��ည်။် ဗင်က််ာ��ုာ� သု��်ဟု�တွ ်ဗင်အ်ို�ုု��အိုစာ� က်ာ��ုာ�တွငဲ် ်�ယ်န်ှ�င််ည််ာ မော����နန်ှ�စ်
ချု�လိုး�� ရှား�ု��ည်။် 

3.2 ထု�င်ခံ်ျ���ာ�နှာင်် ်�ာန်
��ာ�က်ု� ချ�ုန်ညိ်ပုြချင်�်
��နက််နမ်ောသာ ထု�င်ခ်ျုး�နှ�င်် ်��နအ်ိုမောနအိုထာ�သည် ်က်ာ�က်ု� မော��က်င်�်စာဲ ထနု�်ချုု��်မော�ာင်�်နှ�င််
�ာတွငဲ် ်အိုမော��ကြိက်း�သည်။် က်ာ��မော�ာင်�်�း ယ်ာဉ်မော�ာင်�်၏ ထု�င်ခ်ျုး�နှ�င်် ်��န�်ုာ�သည် ်သင်််
အိုတွကဲ် ်��နက််နစ်ာဲ ချုုုနမ်ော��ထာ�မောကြက်ာင်�် မောသချုုာမောစ�န ်၎င်�်တွု�က််ု� ချုုုနညိ််�ုါ။ 

ထု�င်ခ်ျုး�အိုမောနအိုထာ�
သင််မ်ောက်ုာက်ု� ထု�င်ခ်ျုး�တွငဲ် ်မောသချုုာက်�်��း၍ ထု�င်�်ါ။ စတွးယ်ာ�င်မ်ောချုနဲှ�င်် ်သင််�်င်�်တွက်ြက်ာ� 
အိုနည်�်ဆုံးး�� 10 လိုက်�်ချုာဲထာ�သင််ပ်ြီး�း� မောလိုအိုတုွက်် သင််�်င်�်တွက််ု� �ုက်န်ှ�ာ�မူောနသင်််
သည်။် 

စတွးယ်ာ�င်မ်ောချု၏ဲ ထ�်ုသည် ်သင််�်ချုး���ုာ�ထက် ်�ပြ�င််�်�ါ။ သင််မ်ောပြချုဖွမောနာင််က်် က်ာ�
ကြက်�်�ပြ�င်န်ှ�င််ထ်ထုာ�ပြီး�း� ��ုတွန်ှ�င်် ်လိုးဗာကြက်ာ� ပြ�နပ်ြ�န�်က်မ်ောပြ�ာင်�်နင်�်နှု�င်�်န ်ထု�င်ခ်ျုး�က်ု� 
မောရှား� �သု� ် သု��်ဟု�တွ ်မောနာက်သ်ု�မ်ောရှုှ��ါ။ အို��်��မောသာ ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�သည် ်မောလိုအိုတုွ�်� 10 
လိုက်�်အိုက်ာဲတွငဲ် ်မော��က်င်�်စာဲ ထု�င်န်ှု�င်�်န ်ထု�င်ခ်ျုး�က်ရူှား�င် ်သု��်ဟု�တွ ်မောပြချုနင်�် ဆုံးန ်ထ်�တွ်
က်�ုုယ်ာ�ုာ� လိုု�အို�်နှု�င်သ်ည်။် မောချုါင်�်အို��းသည် ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�်၏ ဦး�မောချုါင်�်အိုလိုယ်တ်ွည်််
တွည််တ်ွငဲ် ်ရှား�ုသင််သ်ည်။်

��န�်ုာ�
မောအိုာက်�်ါနည်�်လို�်�သည် ်မော��အိုက်င်�်ဆုံးး��ပြဖွစ်မောစ�နအ်ိုတွကဲ် ်မော��က်�်လိုုက် ်လို�်�
မောကြက်ာ�ုာ�က်ု� အိုမောက်ာင်�်ဆုံးး�� ပြ�င်န်ှု�င်မ်ောစသည်။် 

က်ာ�တွငဲ်�် မောနာက်က်ြားက်ည််�်ာန်- ယ်ာဉ်မော�ာင်�်ထု�င်ခ်ျုး�တွငဲ် ်�တွ�်တွထ်ု�င်ပ်ြီး�း� က်ာ�တွငဲ်�် 
မောနာက်က်ြက်ည််�်�နထ်�တွငဲ် ်မောနာက်�်က် ်က်ာ�ပြ�တွင်�်��နတ်ွစ်ချု�လိုး��က်ု� ပြ�င်မ်ောန�မောစ�န ်ချုုုန်
ညိ်�ုါ။ ဤ��နသ်ည် ်ယ်ာဉ်၏မောနာက်တ်ွငဲ် ်ရှား�ုမောနသည််အ်ို�ာ�ုာ�က်ု� ကြက်ည််�်န ်အိုဓုာက်��န်
ပြဖွစ်သည်။် 

ဘ်ယ်ဘ််က် ်မောနာက်က်ြားက်ည််�်ာန်- သင််ဦ်း�မောချုါင်�်က်ု� �ယ်�်က်ပ်ြ�တွင်�်��န�်က်သ်ု� ် မောစာင်�်
ကြက်ည််ပ်ြီး�း� က်ာ�၏မော���က်က််ု�ယ်ထ်ည်က််ု� ပြ�င်�်သည်ဆ်ုံးု�ရှုး��ှ အိုမောနအိုထာ�ပြဖွစ်
မောအိုာင် ်�ယ်�်က် ်မောနာက်က်ြက်ည််�်�နက််ု� ချုုုန�်ါ။ �တွ�်တွထ်ု�င်မ်ောနချုုုနတ်ွငဲ် ်က်ာ�က်ု� ထု�
မောနာက်က်ြက်ည််�်�နထ်��� ပြ�င်�်မောန�သင််�်ါ။ 

ည်ာဘ်က် ်မောနာက်က်ြားက်ည််�်ာန်- က်ာ�၏ အိုလိုယ်ေ်ု�င်ခ်ျုကဲ်ခ်ျုး�မော�်�� မောက်ုာ်၍ ည်ာ�က်သ်ု�မ်ောစာင်�်
ကြက်ည််ပ်ြီး�း� က်ာ�၏ ည်ာ�က်က််ု�ယ်ထ်ည်က််ု� ပြ�င်�်သည်ဆ်ုံးု�ရှုး��ှ အိုမောနအိုထာ�မော�ာက်မ်ောအိုာင် ်
ည်ာ�က် ်မော��ကြက်ည််�်�နက််ု� ချုုုန�်ါ။
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3.3 အို�င််ပ်ြ�င်် ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�် မောထာက်က််စူနစ�်�ာ�
အိုဆုံးင််ပ်ြ�င်် ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�် မောထာက်က််စူနစ်�ုာ� (ADAS) သည် ်က်ာ�မော�ာင်�်နှ�င်�်ာတွငဲ် ်�ု��ု�မော��က်င်�်လိုး�ပြချုး�မောစ�န ်ေးဇုူး�င်�်ထ�တွထ်ာ�သည်် ်နည်�်�ည်ာ လို��်မောဆုံးာင်ခ်ျုုက်�်ုာ�ပြဖွစ်သည်။် မောအိုာ်တွု� 
အိုမော��မော�် ��ုတွဖ်ွ�်�စနစ်၊ �ုက်က််ယဲ်မ်ောန�ာ မောစာင််က်ြက်ည််စ်နစ်နှ�င်် ်အိုမောရှား� �တွငဲ်တ်ွု�က်န်ှု�င်သ်ည််အ်ို�ာရှား�ုမောကြက်ာင်�် သတွမုော��စနစ်က်�သ်ု� ် လို��်မောဆုံးာင်ခ်ျုုက်�်ုာ�သည် ်��နက််နစ်ာဲ အိုသး��ပြ��လိုှင် ်က်ွနှ်��်တွု� ်
အိုာ�လိုး��က်ု� �ု�၍မော��က်င်�်မောစသည်။် ADAS လို��်မောဆုံးာင်ခ်ျုုက်�်ုာ�၏ အိုလို��်လို��်�း�နှ�င်် ်၎င်�်တွု�၏်က်န ်သ်တွခ်ျုုက်�်ုာ�က်ု� နာ�လိုည်�်န ်အိုမော��ကြိက်း�သည်။် 

စ�်�သ�်မော�ာင်�်နှ�င်စ်ဉ်အိုတွငဲ်�် သင်သ်ည် ်မောနာက်က်ြက်ည််ပ်ြ�င်က််ငဲ်�် က်င်�်�ာ�ုာ�က်�သ်ု� ် ယ်ာဉ် မော��က်င်�်မော�� နည်�်�ည်ာ�ုာ�၏ အိုက်အူိုည်းက်ု� ယ်သူင််မ်ောသာ်လိုည်�် အိုလိုု�က်သ်င်် ်ယ်ာဉ်ထနု�်ချုု��်စနစ်
က်�သ်ု� ် ယ်ာဉ်အိုတွကဲ် ်အိုဆုံးင်မ်ောပြ�မောစသည်် ်နည်�်�ည်ာ�ုာ�၏ အိုက်အူိုည်းက်ု� �ယ်သူင််�်ါ။ 

�ံ� 3.2- အိုစ�်�မော�ာင်�်ပြ��န်အိုတွကဲ် ်ခဲျင််ပ်ြ��ထာ��ည်် ်ယ်ာဉ် နည်�်�ည်ာ��ာ�နှာင်် ်ခဲျင််ပ်ြ���ထာ��ည်် ်ယ်ာဉ် နည်�်�ည်ာ��ာ�

�တွမုော�� စနစ�်�ာ� အိုစ�်�မော�ာင်�်ပြ��န်အိုတွကဲ် ်ခဲျင််ပ်ြ��ထာ��ည််
မောနာက်ဆ်ုံး�တွ ်သတွမုော��စနစ် ခဲျင််ပ်ြ���ည််

�ုက်က််ယဲ်မ်ောန�ာ မောစာင််က်ြက်ည််သ်တွမုော��စနစ် ခဲျင််ပ်ြ���ည််

က်င်�်�ာ နည်�်�ည်ာ�ုာ� (မောနာက်က်ြက်ည််၊် မော��ကြက်ည််၊် �တွလ်ိုည်က်ြက်ည််)် ခဲျင််ပ်ြ���ည််

အိုမောက်ဲ�တွငဲ် ်အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာ�်န ်သတွမုော��စနစ် ခဲျင််ပ်ြ���ည််

ရှား�ာမောဖဲွမောဖွာ်ထ�တွ�် ုနည်�်�ည်ာ�ုာ� (စက်�်း�၊ လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာနှ�င်် ်အိုတွာ�အိုဆုံးး� ရှား�ာမောဖဲွမောဖွာ်ထ�တွ�်)ု ခဲျင််ပ်ြ���ည််

အိုမောရှား��တွငဲ် ်တွု�က်န်ှု�င်သ်ည််အ်ို�ာရှား�ုမောကြက်ာင်�် သတွမုော��စနစ် ခဲျင််ပ်ြ���ည််

အိုရှား�ုန�်ုာ�မောကြက်ာင်�် သတွမုော��စနစ် ခဲျင််ပ်ြ���ည််

လို�်�မောကြက်ာ�� ထကဲ်ခ်ျုာဲချုုုန ်သတွမုော��က်�ုုယ်ာ ခဲျင််ပ်ြ���ည််

က်ာ��ါက်င်ထ်ု�� အိုာရှုး�ချုးစနစ်�ုာ� ခဲျင််ပ်ြ���ည််

ယ်ာဉ်မောနာက်ဆ်ုံး�တွခ်ျုုုန ်မောနာက်�်�က်ာ�လိုာမောနမောကြက်ာင်�် သတွမုော��စနစ် ခဲျင််ပ်ြ���ည််

မောထာက်က််စူနစ�်�ာ� အိုစ�်�မော�ာင်�်ပြ��န်အိုတွကဲ် ်ခဲျင််ပ်ြ��ထာ��ည််
မောအိုာ်တွု� အိုမော��မော�် ��ုတွဖ်ွ�်�စနစ်�ုာ� သု��်ဟု�တွ ်��ုတွအ်ိုက်အူိုည်း ခဲျင််ပ်ြ���ည််

က်ာ�မောနာက်ဆ်ုံး�တွခ်ျုုုန ်မောအိုာ်တွု� ��ုတွဖ်ွ�်�စနစ် ခဲျင််ပ်ြ���ည််

ယ်ာဉ် လို�်�မောကြက်ာအိုတွငဲ်�်ရှား�ုမောန�န ်အိုထနု�်မောထာက်က််စူနစ် ခဲျင််ပ်ြ���ည််

�ယ်မ်ောက်ဲ�ချုုုန ်�တွု�က်�ု်မောအိုာင်က််ာက်ယဲ်သ်ည််စ်နစ် ခဲျင််ပ်ြ���ည််

အိုလိုု�က်သ်င်် ်ယ်ာဉ်ထနု�်ချုု��်စနစ် ချုငဲ််�်ပြ���ါ

မောအိုာ်တွု� အိုပြီး�ု�င်က််ာ��ါက်င်ထ်ု��စနစ် ချုငဲ််�်ပြ���ါ

က်ာ�တွစ်စး�တွငဲ် ်နည်�်�ည်ာ လို��်မောဆုံးာင်ခ်ျုုက်�်ုာ� �ါဝါင်မ်ောသာ်လိုည်�် နည်�်�ည်ာ�ုာ�က်ု� ယ်ာဉ်မော�ာင်�်က် က်ု�ယ်တ်ွု�င် ်�ုတွ�်န ်လိုု�အို�်မောသာအိုချုါ၊ နည်�်�ည်ာ�ုာ�က်ု� သး����မောတွာမ်ောသာအိုချုါ 
သု��်ဟု�တွ ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�်က် နည်�်�ည်ာ�သး��ထာ�သည်် ်အိုပြချုာ�က်ာ�က်ု� မော�ာင်�်နှ�င်မ်ောသာအိုချုါ က်ာ�က်ု� ထနု�်ချုု��်မော�ာင်�်နှ�င်န်ှု�င်စ်�်ဲ�ရှား�ုမောကြက်ာင်�် ပြ�သ��ည်။်
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ယ်ာဉ် သတွမုော��စနစ် နည်�်�ည်ာ�ုာ�
ဤနည်�်�ည်ာ�ုာ�၏ အိုဓုာက်�ည်�ဲ်ယ်ခ်ျုုက်�်�ာ အိုချုုု� �မောသာ အိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�တွငဲ် ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�်အိုာ� သတွမုော���နပ်ြဖွစ်သည်။် ယ်ာဉ် သတွမုော��စနစ် နည်�်�ည်ာ�ုာ�သည် ်ယ်ာဉ်တွု�က်�် ုပြဖွစ်�ာဲ�မောတွာ်
�ည််အ်ိုချုါ ယ်ာဉ်မော�ာင်�်အိုာ� အိုသး၊ �း� သု��်ဟု�တွ ်တွ�နခ်ျုါ�ပုြဖွင်် ်သတွမုော��အိုမောကြက်ာင်�်ကြက်ာ�သည် ်သု��်ဟု�တွ ်ယ်ာဉ်တွငဲ်ပ်ြ�ဿနာရှား�ုမောကြက်ာင်�် သု��်ဟု�တွ ်ချုွတွယ််ငဲ်�်�ရုှား�ုမောကြက်ာင်�် သတွမုော��သည်။်။ ဤ
နည်�်�ည်ာအို�ုာ�စ�သည် ်အိုလိုု�အိုမောလိုုာက်တ်ွး� ်ပြ�နပ်ြချုင်�်�ရှား�ု�ါ။ ဆုံးု�လိုု�သည်�်�ာ ၎င်�်တွု�သ်ည် ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�်က်ု� ပြဖွစ်လိုာနှု�င်သ်ည်် ်ပြ�ဿနာက်ု� သတွမုော��မောသာ်လိုည်�် ပြ�ဿနာ သု��်ဟု�တွ ်ယ်ာဉ်တွု�က််
�ကု်ု� �ပြဖွစ်မောအိုာင် ်အိုလိုု�အိုမောလိုုာက် ်တွာ�ပြ�စ်မော��ပြချုင်�်�ရှား�ု�ါ။ ယ်ာဉ်မော�ာင်�်သည် ်ပြ�ဿနာ သု��်ဟု�တွ ်ယ်ာဉ်တွု�က်�်ကု်ု� �ပြဖွစ်မောအိုာင် ်တွာ�ပြ�စ်�န ်ယ်ာဉ်၏ ထနု�်ချုု��်မော�ာင်�်နှ�င်�်း�က်ု� မောပြ�ာင်�်လို��န ်
လိုု�နှု�င်သ်ည်။်

မောနာက်�်�တွ ်�တွမုော��စနစ်

ရှိာင်�်လိုင်�်မော�ာ်ပြ�ချ�က်-် ယ်ာဉ်၏မောနာက်တ်ွငဲ် ်ရှား�ုမောနသည််အ်ို�ာ�ုာ�က်ု� စက်နဖ်ွတွရ်ှား�ာမောဖဲွ�န ်အိုမောနာက် ်အိုာရှုး�ချုးစနစ်�ုာ�က်ု� သး��ပြီး�း� အို�ာဝါတုွ�တွစ်ချု�ချု�က်ု� 
မောတွဲ� ရှား�ု�ါက် သတွမုော��သည်။်

၎င်�်၏ အိုလို��်လို��်�ံ�- မောနာက်က်ြက်ည်် ်သတွမုော�� လို��်မောဆုံးာင်ခ်ျုုက်သ်ည် ်ယ်ာဉ်က်ု� မောနာက်ဆ်ုံး�တွသ်ည််အ်ိုချုါ ယ်ာဉ်မောနာက်တ်ွငဲ် ်�ာရှား�ုမောနသည်က််ု� စက်နဖ်ွတွ်
ရှား�ာမောဖဲွသည်။် ယ်ာဉ်မော�ာင်�်၏ မောနာက်တ်ွည််တ်ွည််တ်ွငဲ် ်အို�ာဝါတုွ�တွစ်ချု� သု��်ဟု�တွ ်က်ာ�တွစ်စး�ရှား�ုလိုှင် ်အိုသး၊ တွ�နခ်ျုါ� ုသု��်ဟု�တွ ်နှ�စ်�ုု��လိုး��ပြဖွင်် ်သင််က််ု� 
အိုသမုော���ါ�ည်။်

သင််က််ာ�က်ု� မောနာက်ဆ်ုံး�တွစ်ဉ် က်ာ�က်ု� မော��က်င်�်စာဲ မောစာင််က်ြက်ည််၍် ထနု�်ချုု��်မော�ာင်�်နှ�င်�်နအ်ိုတွကဲ် ်လိုု�အို�်မောသာ အိုပြ��အို�အူိုာ�လိုး��က်ု� ပြ���သူင််သ်ည်။် 
၎င်�်တွု�တ်ွငဲ် ်မောအိုာက်�်ါအို�ာအိုာ�လိုး��က်ု� စစ်မောဆုံး�ပြချုင်�် �ါဝါင်သ်ည်-်

• မော��ကြက်ည််�်�န�်ုာ�

• မောနာက်က်ြက်ည််�်�န်

• �ချုး��မောက်ုာ်ကြက်ည််ပ်ြချုင်�် (မောချုါင်�်လို�ည််စ်စ်မောဆုံး���ုုာ�)

• အိုပြချုာ�က်င်�်�ာ(�ုာ�)၊ တွ�်ဆုံးင်ထ်ာ�လိုှင််

��က်က််ယဲ်မ်ောန�ာ မောစာင််က်ြားက်ည််�်တွမုော��စနစ်

ရှိာင်�်လိုင်�်မော�ာ်ပြ�ချ�က်-် သမောက်ေတွပြ�သ�၊ု အိုသး သု��်ဟု�တွ ်တွ�နခ်ျုါပြချုင်�်ပြဖွင်် ်သင််�်ုက်က််ယဲ်မ်ောန�ာ�ုာ�တွငဲ် ်မော�ာင်�်မောနသည်် ်အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်�ုာ�က်ု� သင်််
အိုာ� သတွမုော��သည်။် လို�်�မောကြက်ာတွငဲ် ်အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်�ုာ�ရှား�ုမောနချုုုန ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�်တွစ်ဦး�က် ၎င်�်၏အိုမောက်ဲ�အိုချုုက်ပ်ြ��း�က်ု� အိုသး��ပြ���ါက် မောနာက်ထ်�်
သတွမုော��ချုုက်တ်ွစ်ချု� ပြဖွစ်မော�်လိုာနှု�င်သ်ည်။်

၎င်�်၏ အိုလို��်လို��်�ံ�- �ုက်က််ယဲ်မ်ောန�ာ မောစာင််က်ြက်ည််စ်က်သ်ည် ်အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်မောကြက်ာက်ု� �ု��ု�သတွပုြ���ုမောစ�န ်က်ညူ်းမော���ါသည်။် �ုက်က််ယဲ်မ်ောန�ာ မောစာင်််
ကြက်ည််စ်က်�်�မော��မောသာ သတွမုော��ချုုက်�်ုာ�သည် ်လို�်�မောကြက်ာမောပြ�ာင်�်�ာတွငဲ် ်အိုမောထာက်အ်ိုက်ပူြဖွစ်နှု�င်မ်ောသာ်လိုည်�် ယ်ာဉ်မော�ာင်�်သည် ်လို�်�မောကြက်ာ�ုာ�
မောပြ�ာင်�်�နအ်ိုတွကဲ် ်�ုက်က််ယဲ်မ်ောန�ာ မောစာင််က်ြက်ည််စ်က်�်ုာ�မော�်တွငဲ်သ်ာ အိုာ�က်ု��မောက်ုန�်�မောနသင််�်ါ။ ၎င်�်တွု�တ်ွငဲ် ်�ကြက်ာချုဏ် မောသချုုာအိုနှ�း ်ကြက်ည််ပ်ြချုင်�် 
�ါဝါင်သ်ည်-်

• မော��ကြက်ည််�်�န�်ုာ�

• မောနာက်က်ြက်ည််�်�န်

• �ချုး��မောက်ုာ်ကြက်ည််ပ်ြချုင်�် (မောချုါင်�်လို�ည််စ်စ်မောဆုံး���ုုာ�) 

• တွ�်ဆုံးင်ထ်ာ�လိုှင် ်�ုက်က််ယဲ်မ်ောန�ာ မောစာင််က်ြက်ည််မ်ော�ာ်နးတွာ
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အိုချုန်� 3

က်င်�်�ာနည်�်�ည်ာ�ုာ�

အိုမောနာက် ်က်င်�်�ာ

ရှိာင်�်လိုင်�်မော�ာ်ပြ�ချ�က်-် ယ်ာဉ်မောနာက်ဆ်ုံး�တွမ်ောနစဉ် ယ်ာဉ်မောနာက်�်က်ရ်ှား�ု ပြ�င်က််ငဲ်�်က်ုယ်က််ု�ပြ�သပြချုင်�်ပြဖွင်် ်ယ်ာဉ်မောနာက်�်က်တ်ွည််တ်ွည််ရ်ှား�ု အို�ာဝါတုွ��ုာ�
က်ု� ပြ�င်န်ှု�င်�်န ်က်ညူ်းမော��သည်။် အိုချုုု� �က်င်�်�ာ�ုာ�သည် ်အိုပြချုာ�က်င်�်�ာ�ုာ�ထက် ်�ု�က်ုယ်မ်ောသာပြ�င်က််ငဲ်�်က်ု� ပြ�သသည်။်

၎င်�်၏ အိုလို��်လို��်�ံ�- ယ်ာဉ်မော�ာင်�်က် က်ာ�မောနာက်ပ်ြ�နဆ်ုံး�တွမ်ောသာအိုချုါ ယ်ာဉ်မောနာက်�်က်ရ်ှား�ု ဧ�ုယ်ာက်ု�ပြ�သ�န ်အိုမောနာက်က််င်�်�ာ စဖဲွင််သ်ည်။် ယ်ာဉ်
မော�် �တူွည်၍် ပြ�သသည််�်ုက်န်ှ�ာပြ�င်က််ု� အိုလိုယ်ေ်ု�င်ခ်ျုကဲ်ခ်ျုး�၊ မောနာက်က်ြက်ည််�်�န၊် မောနမော�ာင်က််ာတွငဲ် ်သု��်ဟု�တွ ်အိုပြချုာ�မောန�ာ�ုာ�တွငဲ် ်မောတွဲ� ရှား�ုနှု�င်�်ါသည်။်

မောနာက်က််င်�်�ာ�ုာ�က်ု� အိုာ��က်ု���� ဆုံးက်လ်ိုက်စ်စ်မောဆုံး��ါ-

• မော��ကြက်ည််�်�န�်ုာ�

• မောနာက်က်ြက်ည််�်�န်

• �ချုး��မောက်ုာ်ကြက်ည််ပ်ြချုင်�် (မောချုါင်�်လို�ည််စ်စ်မောဆုံး���ုုာ�)

• အိုပြချုာ�က်င်�်�ာ(�ုာ�)၊ တွ�်ဆုံးင်ထ်ာ�လိုှင််

မောဘ်�ကြားက်ည််က််င်�်�ာ

ရှိာင်�်လိုင်�်မော�ာ်ပြ�ချ�က်-် အိုမောက်ဲ�အိုချုုက်ပ်ြ��း�က်ု� အိုသး��ပြ��သည််အ်ိုချုါ သု��်ဟု�တွ ်လို��်မောဆုံးာင်ခ်ျုုက်က််ု� က်ု�ယ်တ်ွု�င်စ်ဖဲွင််သ်ည််အ်ိုချုါ ယ်ာဉ်မော��ရှား�ု လို�်�မောကြက်ာ
တွစ်ချု�၏ ချုု��ထာ�သည််ပ်ြ�င်က််ငဲ်�်က်ု� ပြ�သသည်။် ဤလို��်မောဆုံးာင်ခ်ျုုက်သ်ည် ်�ုက်က််ယဲ်မ်ောန�ာ မောစာင််က်ြက်ည််စ်က်�်ုာ�၏ အိုသး��ပြ����ုုာ�နှ�င်် ်ဆုံးင်တ်ွသူည်။်

၎င်�်၏ အိုလို��်လို��်�ံ�- ဤလို��်မောဆုံးာင်ခ်ျုုက်သ်ည် ်သင််ယ််ာဉ်မော��ရှား�ု သု��်ဟု�တွ ်သင််ယ််ာဉ်နှ�င််ယ််�ဉ်လိုုက်လ်ိုာ�ည်် ်အို�ာ�ုာ�၏ ဗးေးယ်ု�ပြ�င်က််ငဲ်�်က်ု� ပြ�သ
မော��သည်။် ၎င်�်က်ု� ရုှု� �ရုှု� ���န�်ုာ�နှ�င်် ်တွဲ�ဖွက်၍် သု��်ဟု�တွ ်၎င်�်တွု�မ်ောန�ာတွငဲ် ်အိုစာ�ထု�� အိုသး��ပြ��နှု�င်�်ါသည်။် အိုမောက်ဲ�အိုချုုက်ပ်ြ��း�က်ု� အိုသး��ပြ��နှု�င်သ်ည် ်
သု��်ဟု�တွ ်အိုမောက်ဲ�အိုချုုက်ပ်ြ�မော�ာင်�်တွးချုလို�တွမ်ော�်တွငဲ် ်အို�ုာ�အိုာ�ပြဖွင််ရ်ှား�ုမောသာ ချုလို�တွက််ု�သး��၍ လို��်မောဆုံးာင်ခ်ျုုက်က််ု� ဖဲွင််န်ှု�င်သ်ည်။် က်ာ�မောနာက်ဆ်ုံး�တွမ်ောန
စဉ်တွငဲ် ်ဤလို��်မောဆုံးာင်ခ်ျုုက်က််ု� သး��၍���ါ သု��်ဟု�တွ ်အိုရှား�ုနမ်ောနှ��မောနှ��ပြဖွင််မ်ော�ာင်�်မောန��သာ ၎င်�်က်ု� ဖဲွင််န်ှု�င်သ်ည်။်

မော��ကြက်ည််က််င်�်�ာ�ုာ�က်ု� ရုှု� �ရုှု� ���န�်ုာ�၊ မောချုါင်�်လို�ည််စ်စ်မောဆုံး���ုုာ� (�ချုး��က်ု�မောက်ုာ်ကြက်ည််ပ်ြချုင်�်) နှ�င်် ်တွဲ�ဖွက်အ်ိုသး��ပြ��သင််သ်ည်။် အိုချုုု� �မောသာယ်ာဉ်အိုသစ်
�ုာ�တွငဲ် ်ရုှု� �ရုှု� ���န�်ုာ�အိုစာ� မော��ကြက်ည််က််င်�်�ာ�ုာ� တွ�်ဆုံးင်ထ်ာ�နှု�င်သ်ည်။်

�တွလ်ိုည်က်ြားက်ည်် ်မော�ာ်နးတွာ �ု��်ဟု�တွ ်�တွလ်ိုည်က်ြားက်ည််မ်ော�ာ်နးတွာစနစ ်

ရှိာင်�်လိုင်�်မော�ာ်ပြ�ချ�က်-် ယ်ာဉ်၏အိုထက်�်�မောန၍ �း��ု�်မောယ်ာင်င််�က်�်ုက်လ်ိုး��ပြ�င်က််ငဲ်�်ပြဖွင်် ်ယ်ာဉ်၏�တွ�်တွလ်ိုည်က််ု� �ု��ု�မောက်ာင်�်�နဲစ်ာဲနာ�လိုည်သ်ရုှား�ုပြချုင်�်
ပြဖွင်် ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�က်ု� �ု��ု�လိုယဲ်က််စူာဲ က်ာ��ါက်င်ထ်ု��နှု�င်�်န ်က်ညူ်းမော��သည်။် �တွလ်ိုည်က်ြက်ည်် ်မော�ာ်နးတွာသည် ်ယ်ာဉ်��်နာ��နမ်ောန�ာ�ုာ�နှ�င်် ်က်�်
လိုုက်အ်ို�ာဝါတုွ��ုာ�တွစ်ဝုါ�က်ရ်ှား�ု �ုဉ်�မောကြက်ာင်�်�ုာ�နှ�င်် ်ယ်�ဉ်၍ ယ်ာဉ်၏ အိုမောနအိုထာ�က်ု� ပြ�င်သ်ာစာဲ အိုတွည်ပ်ြ��နှု�င်မ်ောစ�ါသည်။်

၎င်�်၏ အိုလို��်လို��်�ံ�- �တွလ်ိုည်က်ြက်ည်် ်မော�ာ်နးတွာသည် ်က်င်�်�ာမောလို�လိုး���� ဗးေးယ်ု�က်ု� စး�းမောဆုံးာင်�ဲ်က်ပ်ြီး�း� ယ်ာဉ်အိုမော�်တွည််တ်ွည််တ်ွငဲ် ်င်�က််
�ုက်လ်ိုး��ပြ�င်က််ငဲ်�်က်င်�်�ာတွစ်ချု�ရှား�ုမောနသက်�သ်ု� ် �ုက်န်ှ�ာပြ�င်မ်ော�်တွငဲ် ်မော�ါင်�်စ�်ဗးေးယ်ု�ဖုွ�င်က််ု� ပြ�သမော��သည်။် အိုမောရှား� �၊ အိုမောနာက်၊် �ယ်န်ှ�င်် ်ည်ာ�က်ရ်ှား�ု 
ပြ�င်က််ငဲ်�်က်ုယ် ်က်င်�်�ာမောလို�လိုး��သည် ်�တွလ်ိုည်က်ြက်ည််�်�န၏် အိုမောပြချုချုးစနစ်�ုာ�ပြဖွစ်သည်။်

�တွလ်ိုည်က်ြက်ည်် ်မော�ာ်နးတွာ သု��်ဟု�တွ ်�တွလ်ိုည်က်ြက်ည်် ်မော�ာ်နးတွာစနစ်�ုာ�က်ု� ရုှု� �ရုှု� ���န�်ုာ�နှ�င်် ်�ချုး��က်ု�မောက်ုာ်၍ ကြက်ည််ပ်ြချုင်�် (မောချုါင်�်လို�ည််စ်စ်မောဆုံး���ုုာ�) 
နှ�င်် ်တွဲ�ဖွက်၍် အိုသး��ပြ��သင််သ်ည်။် အိုချုုု� �မောသာယ်ာဉ်အိုသစ်�ုာ�တွငဲ် ်ရုှု� �ရုှု� ���န�်ုာ�အိုစာ� �တွလ်ိုည်က်ြက်ည်် ်မော�ာ်နးတွာ သု��်ဟု�တွ ်�တွလ်ိုည်က်ြက်ည်် ်မော�ာ်နး
တွာစနစ်�ုာ� တွ�်ဆုံးင်ထ်ာ�နှု�င်သ်ည်။်
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အိုချုန်� 3

ရှား�ာမောဖဲွမောဖွာ်ထ�တွ�် ုနည်�်�ည်ာ�ုာ�

စက်ဘ််း�၊ လို�်��ာဲ�လို�်�လိုာ��ာ�နှာင်် ်အိုတွာ�အို�း���ာ�က်ု� ရှိာာမော�ဲမော�ာ်ထ�တွပ်ြချင်�်

ရှိာင်�်လိုင်�်မော�ာ်ပြ�ချ�က်-် မောယ်��ယ်ုအိုာ�ပြဖွင်် ်တွစ်နာ�း 25 �ု�င်န်ှနု�်ပြဖွင်် ်ပြဖွည်�်ပြဖွည်�် မော�ာင်�်နှ�င်ခ်ျုုုနတ်ွငဲ် ်စက်�်း�၊ လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ၊ မောနှ��မောက်�ဲစာဲ 
မော�ဲ�လိုုာ�မောနမောသာ သု��်ဟု�တွ ်��်တွန ်မ်ောနမောသာ အိုတွာ�အိုဆုံးး�က်ု� မောတွဲ� ရှား�ုသည််အ်ိုချုါ သင််အ်ိုာ� သတွမုော��သည်။် အိုချုုု� �မောသာစနစ်�ုာ�သည် ်စက်�်း�စး�
သ�ူုာ�၊ လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ�ုာ� သု��်ဟု�တွ ်အိုတွာ�အိုဆုံးး��ုာ�က်ု� ယ်ာဉ်မောရှား� �တွည််တ်ွည််ပ်ြဖွတွသ်ာဲ�သည််အ်ိုချုါနှ�င်် ်ဦး�တွည်�်ာတွစ်ချု�တွည်�် သာဲ�မောနသည်််
အိုချုါ��သာ မောတွဲ� ရှား�ုနှု�င်သ်ည်။် အိုတွာ�အိုဆုံးး� ရှား�ာမောဖဲွမောဖွာ်ထ�တွပ်ြချုင်�်၏ အိုချုုု� �မောသာ�း�စးက်ဲ��ုာ�သည် ်��ုတွ�်ုာ�က်ု� အိုလိုု�အိုမောလိုုာက်န်င်�်မော���ါ�ည်။်

၎င်�်၏ အိုလို��်လို��်�ံ�- ယ်ာဉ်၏မောရှား�� သု��်ဟု�တွ ်အိုမောနာက် ်(သု��်ဟု�တွ ်အိုမောရှား�� နှ�င််အ်ိုမောနာက်န်ှ�စ်ဖွက်လ်ိုး��) တွငဲ်ရ်ှား�ုမောသာ အိုာရှုး�ချုးစနစ်�ုာ�သည် ်ယ်ာဉ်က် 
၎င်�်၏ အိုမောရှား�� သု��်ဟု�တွ ်အိုမောနာက်တ်ွငဲ်ရ်ှား�ုမောသာ စက်�်း�၊ လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ သု��်ဟု�တွ ်အိုတွာ�အိုဆုံးး�နှ�င်် ်�ည်�်ှနး�က်�်မောနသည်က််ု� သရုှား�ုနှု�င်သ်ည်။် ၎င်�်
တွု�သ်ည် ်�ုာ�မောသာအိုာ�ပြဖွင်် ်မော�ေါအိုမောပြချုချုးထာ�ပြချုင်�်ပြဖွစ်သည်။် သတွမုော��ချုုက်�်ုာ�သည် ်အိုသး၊ ရှု��်�း�၊ တွ�နခ်ျုါ��ုုာ�၊ ��ုတွအ်ိုပြ�နတ်ွ�နခ်ျုါသာဲ�� ု�း�စးပြဖွင်််
ပြဖွစ်နှု�င်သ်လိုု� ထု�အို�ာ�ုာ�မော�ါင်�်စ�်၍ သတွမုော���လုိုည်�်ပြဖွစ်နှု�င်သ်ည်။် ယ်ာဉ်သည် ်စက်�်း�၊ လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ သု��်ဟု�တွ ်အိုတွာ�အိုဆုံးး�နှ�င်် ်နး�က်�်
လိုာသည်န်ှ�င််အ်ို�ှ တွတွးတွးပြ�ည်သ်း�ုာ� �ု�ပြ�နလ်ိုာသည်။် ဆုံးက်တ်ွု�က် ်တွတွးတွးပြ�ည်လ်ိုာလိုှင် ်ယ်ာဉ်တွု�က်�်ပုြဖွစ်ချုါနး�ဆုံး�ဆုံး�အိုချုုုန ်ပြဖွစ်သည်။်

စက်�်း�၊ လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ သု��်ဟု�တွ ်အိုတွာ�အိုဆုံးး� မောထာက်လ်ို��်��စုနစ်က်ု�သာ သင်အ်ိုာ��က်ု��သင််�်ါ။ သင််�်တွဝ်ါန�်က်ုင်က််ု� အိုပြီး��သတွပုြ��မောနပြီး�း� 
အိုထ�ူသပြဖွင်် ်ပြီး�ု�� ပြ�မောေသ�ုာ�တွငဲ် ်စက်�်း�စး�သ�ူုာ�၊ လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ�ုာ� သု��်ဟု�တွ ်အိုတွာ�အိုဆုံးး��ုာ� ရှား�ု၊ �ရှား�ု �း���နစ်စ်မောဆုံး��ါ။

စက်�်း�မောထာက်လ်ို��်�စနစ်

လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ မောထာက်လ်ို��်�စနစ်

အိုတွာ�အိုဆုံးး� မောထာက်လ်ို��်�စနစ်

�း���နအ်ိုာရှုး�ချုး
က်�ုုယ်ာ

တွည်မ်ောန�ာ�ုာ�

အိုာရံုံ� ခံျက်�ုုယ်ာ��ာ� �ာန်က်န်စာဲ လို��်မော�ာင်န်ှု�င်�်န်အိုတွကဲ် ်၎င်�်တွု��်န ််ရှိာင်�်မောန�န် လိုု�အို�်�ါ�ည်။်

အိုမောက်ဲ�တွငဲ် ်အိုရှိာုန်မောလိုှာ�်န် �တွမုော��စနစ်

ရှိာင်�်လိုင်�်မော�ာ်ပြ�ချ�က်-် လို�်�မော�်တွငဲ် ်အိုမောက်ဲ�တွစ်ချု� သု��်ဟု�တွ ်ထကဲ်မ်ော�ါက်တ်ွစ်ချု�နှ�င်် ်အိုလိုနဲလ်ိုုင်ပ်ြ�နစ်ာဲ နး�က်�်လိုာသည််အ်ိုချုါ သင််က််ု� သတွမုော��သည်။်

၎င်�်၏ အိုလို��်လို��်�ံ�- GPS ��တွစ်ဆုံးင်် ်ယ်ာဉ်၏ပြ�နန်ှနု�်နှ�င်် ်တွည်မ်ောန�ာက်ု� မောပြချု�ာချုးပြီး�း� အိုမောက်ဲ��ုာ�၊ ထကဲ်မ်ော�ါက်�်ုာ�နှ�င်် ်နး�က်�်လိုာမောသာအိုချုါ အိုရှား�ုန်
မောလိုှာ�်န ်သင််အ်ိုာ� သတွမုော��သည်။်

အိုမောက်ဲ� ပြ�နန်ှနု�်သတွမုော��ချုုက်�်ုာ�က်ု�သာ သင်အ်ိုာ��က်ု��သင််�်ါ။ ယ်ာဉ်မော�ာင်�်မောနစဉ်နှ�င်် ်အိုမောက်ဲ��ုာ� သု��်ဟု�တွ ်ထကဲ်မ်ော�ါက်�်ုာ�နှ�င်် ်နး�က်�်လိုာချုုုနတ်ွငဲ် ်
အိုနှတ�ာယ်က််င်�်မောသာ ပြ�နန်ှနု�်က်ု� ထနု�်ထာ�သင််သ်ည်။် 



စာ�ုက််နှ�ာ
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အိုချုန်� 3

အိုမောရှိာ �တွငဲ် ်တွု�က်န်ှု�င်�်ည််အ်ို�ာရှိာုမောကြားက်ာင်�် �တွမုော��စနစ်

ရှိာင်�်လိုင်�်မော�ာ်ပြ�ချ�က်-် သင််မ်ောရှား� �တွငဲ် ်မောနှ��မောက်�ဲစာဲမော�ဲ�လိုုာ�မောနမောသာ သု��်ဟု�တွ ်��်တွန ်မ်ောနမောသာ ယ်ာဉ် သု��်ဟု�တွ ်အို�ာဝါတုွ�နှ�င်် ်တွု�က်�ု်ချုါနး�တွငဲ် ်အိုချုုုန�်း 
��ုတွအ်ို��်နှု�င်မ်ောစ�န ်သု��်ဟု�တွ ်မောက်ဲ� နှု�င်မ်ောစ�န ်သင််အ်ိုာ� သတွမုော��သည်။် သတွမုော��ချုုက်တ်ွစ်ချု�တွည်�်ပြဖွင်် ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�်သည် ်အိုလိုု�အိုမောလိုုာက် ်
��ုတွအ်ို��်နှု�င်�်ည် ်�ဟု�တွ�်ါ။ မောရှား� � နှ�င််တ်ွု�က်�ု်ပြချုင်�် သတွမုော��စနစ်သည် ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�်မောနစဉ် မောရှား� �လို�်�တွစ်မောလိုှာက်လ်ိုး��က်ု� စက်နဖ်ွတွစ်စ်မောဆုံး�သည်။်

၎င်�်၏ အိုလို��်လို��်�ံ�- ယ်ာဉ်၏အိုမောရှား���က်တ်ွငဲ်ရ်ှား�ုမောသာ အိုာရှုး�ချုးက်�ုုယ်ာ�ုာ�သည် ်ထု�ယ်ာဉ်က် သင််မ်ောရှား� � ရှား�ု အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်�ုာ�နှ�င်် ်�ည်�်ှနး�က်�်မောနသည််
က်ု� သရုှား�ုနှု�င်သ်ည်။် ၎င်�်တွု�သ်ည် ်�း���နအ်ိုာ�ပြဖွင်် ်က်င်�်�ာ သု��်ဟု�တွ ်မော�ေါအိုမောပြချုချုးစနစ်�ုာ� ပြဖွစ်သည်။် ၎င်�်သည် ်အိုမောရှား�� �� ယ်ာဉ် သု��်ဟု�တွ ်အို�ာဝါတုွ�
နှ�င်် ်အိုနှတ�ာယ်ရ်ှား�ုစာဲ နး�က်�်လိုာမောသာအိုချုါတွငဲ် ်သင််အ်ိုာ� သတွမုော���န ်�ည်�ဲ်ယ်�်ါသည်။် သတွမုော��ချုုက်�်ုာ�သည် ်အိုသး�ုာ�၊ ရှု��်�း��ုာ�၊ တွ�နခ်ျုါ��ုုာ�၊ အို
ပြ�န�်�ုတွခ်ျု�နပ်ြချုင်�် သု��်ဟု�တွ ်မော�ါင်�်စ�်သတွမုော��ချုုက်�်ုာ� �း�စးပြဖွင်် ်လိုာနှု�င်သ်ည်။် မောရှား� � နှ�င််တ်ွု�က်�ု်ပြချုင်�်သတွမုော��စနစ်သည် ်သင််ယ််ာဉ်မောရှား� � မော� 500 အိုထ ု
လို�်�မောကြက်ာင်�်က်ု� တွစ်စက်က န ်လ်ိုှင် ်အိုကြိက်�်ု 20 ပြဖွင်် ်ကြိက်�ုတွင်စ်က်နဖ်ွတွပ်ြီး�း� သင််လ်ို�်�မောကြက်ာင်�်တွငဲ် ်အိုနှတ�ာယ်ရ်ှား�ုလိုှင် ်��ုတွအ်ို��်နှု�င်မ်ောစ�န ်သု��်ဟု�တွ ်
ထနု�်မော�ာင်�်နှု�င်မ်ောစ�န ်သင််အ်ိုာ� သတွမုော���ါ�ည်။် ဥ��ာအိုာ�ပြဖွင််၊် ဤသည်�်�ာ သတွမုော��ချုုက် ်အိုဆုံးင််သ်း��ဆုံးင််ပ်ြဖွစ်သည်*်-

ပြ�န်နှန်ု�
ယ်ာဉ်တွု�က်�ု်�ပြ�စ�်း �တွမုော��

�ည််အ်ိုချ�ုန်
တွစ်နာ�းလိုှင် ်15-18 �ု�င်န်ှနု�် 3 စက်က န ််

တွစ်နာ�းလိုှင် ်18-50 �ု�င်န်ှနု�် 4 စက်က န ််

တွစ်နာ�းလိုှင် ်50+ �ု�င်န်ှနု�် 5 စက်က န ််

အိုပြီး��သတွရုှား�ုသင််ပ်ြီး�း� ယ်ာဉ်အိုသာဲ�အိုလိုာက်ု� �း���နစ်စ်မောဆုံး�က်ာ အိုနှတ�ာယ်က််င်�်မောသာ ချုာဲမော�ာင်�်သည်် ်အိုက်ာဲအိုမောဝါ�က်ု� ထနု�်ထာ��ါ။ အိုက်ယ်၍် သင််
သည် ်အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်နှ�င်် ်��ည်�ဲ်ယ်�်� အိုလိုနဲန်း�က်�်သာဲ��ါက် မောရှား� � နှ�င််တ်ွု�က်�ု်ပြချုင်�် သတွမုော��စနစ်သည် ်သင် ်အိုလိုုင်အ်ိုပြ�န ်��ုတွအ်ို��်နှု�င်မ်ောစ�န ်
သု��်ဟု�တွ ်ထနု�်မော�ာင်�်နှု�င်မ်ောစ�န ်သင််အ်ိုာ� သတွမုော���ါ�ည်။် 

အိုရှိာုန်��ာ�မောကြားက်ာင်�် �တွမုော��စနစ်

ရှိာင်�်လိုင်�်မော�ာ်ပြ�ချ�က်-် သင် ်အိုရှား�ုနလ်ိုနဲမ်ောန�ါက် သတွမုော��သးပြ�ည်ပ်ြချုင်�်ပြဖွင်် ်အိုနှတ�ာယ်က််င်�်မောသာ ပြ�နန်ှနု�်က်ု� ထနု�်ထာ�နှု�င်�်န ်က်ညူ်းမော��သည်။်

၎င်�်၏ အိုလို��်လို��်�ံ�- မောကြက်ည်ာထာ�မောသာ ပြ�နန်ှနု�်က်ု� သရုှား�ုမောကြက်ာင်�် မောသချုုာမောစ�န ်GPS သု��်ဟု�တွ ်က်ာ�၏အိုချုုက်အ်ိုလိုက်မ်ော�� မောဖွုာ်မောပြဖွမော��စနစ်သည် ်
အို�်ေတုွပ်ြဖွစ်မောန��ည်။် မောကြက်ာ်ပြင်ာထာ�မောသာ ပြ�နန်ှနု�်ထက် ်မောက်ုာ်မောန�ါက် တွတွးတွးပြ�ည်သ်း�ုာ� သု��်ဟု�တွ ်ဖွနသ်ာ�ပြ�င်မ်ော�်တွငဲ် ်အိုမော�ာင်မ်ောပြ�ာင်�်ပြချုင်�်
က်�သ်ု� ် အိုပြ�င်အ်ိုာရှုး�  သတွမုော��ချုုက်�်ုာ�ပြဖွင််ပ်ြဖွစ်မောစ၊ တွဖွု�်ဖွု�်လိုင်�်မောနသည်် ်ပြ�နန်ှနု�်က်န ်သ်တွခ်ျုုက် ်သမောက်ေတွပြဖွင််ပ်ြဖွစ်မောစ သတွမုော��ချုုက် ်စ�ငဲ််လ်ိုာ�ါ
�ည်။် သတွမုော��ချုုက်သ်းပြ�ည်လ်ိုာ�ါက် လိုးဗာက်ု� လိုတှွ၍်ပြဖွစ်မောစ၊ ပြဖွည်�်ပြဖွည်�်ချုုင်�် ��ုတွအ်ို��်၍ပြဖွစ်မောစ က်ာ�က်ု� မောကြက်ည်ာထာ�သည်် ်သင််မ်ောလိုုာ်မောသာ 
ပြ�နန်ှနု�်က်န ်သ်တွခ်ျုုက်သ်ု� ် ဂီရှု�တွစု�က် ်အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာခ်ျုုသင််သ်ည်။် အိုနှတ�ာယ်က််င်�်မောသာ ပြ�နန်ှနု�်က်ု� ထနု�်ထာ��န ်��ုတွက််ု��နင်�်�ါနှ�င််။်

ပြ�နန်ှနု�်ပြ�င််သ်တွမုော��ချုုက်က််ု�သာ အိုာ��က်ု��သင််�်� သင််ပ်ြ�နန်ှနု�်က်ု� အိုပြီး��မောစာင််က်ြက်ည််မ်ောနသင််သ်ည်၊် အိုနှတ�ာယ်က််င်�်မောသာ ပြ�နန်ှနု�်က်ု� ထနု�်ထာ�က်ာ လို�်�
မော�်တွငဲ် ်ပြ�နန်ှနု�်က်န ်သ်တွခ်ျုုက်က််ု� လိုု�က်န်ာသင််သ်ည်။်

လို�်�မောကြားက်ာ�ာ ထကဲ်ခဲ်ျာချ�ုန် �တွမုော��က်�ုုယ်ာ

ရှိာင်�်လိုင်�်မော�ာ်ပြ�ချ�က်-် သင်လ်ို�်�မောကြက်ာ�� မောသဖဲွည်သ်ာဲ�သည််အ်ိုချုါ အိုပြ�င်အ်ိုာရှုး� ၊ တွ�နခ်ျုါ� ုသု��်ဟု�တွ ်အိုသးပြဖွင်် ်သတွမုော��ချုုက်�်ုာ�က်ု� အိုသး��ပြ��၍ သင်််
အိုာ� သတွမုော��သည်။် သင်�်�ာ�ပြီး�း� လို�်�မောကြက်ာင်�်မောသဖဲွည်သ်ာဲ�လိုှင် ်ယ်ာဉ်တွု�က်�်�ုပြဖွစ်မောအိုာင် ်တွာ�ဆုံးး��နအ်ိုတွကဲ် ်သင််လ်ို�်�မောကြက်ာ၏ အိုလိုယ်ဗ်ဟုု�သု� ် 
ပြ�နလ်ိုည်မ်ော�ာင်�်နှ�င်�်န ်ဤလို��်မောဆုံးာင်ခ်ျုုက်က်် သင််အ်ိုာ� က်ညူ်းသတွမုော��နှု�င်�်ါသည်။်

၎င်�်၏ အိုလို��်လို��်�ံ�- ဤလို��်မောဆုံးာင်ခ်ျုုက်သ်ည် ်ယ်ာဉ်လိုည်�်တွမ်ော�ာင်�်နှ�င်မ်ောစ�န ်လို�်�အို��တွအ်ိုသာ��ုာ�က်ု� အိုာ�ထာ�သည်။် က်ာ�သည် ်လို�်�မောကြက်ာ
တွစ်ချု��� စတွင်မ်ောသဖဲွည်လ်ိုာလိုှင် ်သတွမုော��ချုုက်အ်ို�ုု��အိုစာ� တွစ်ချု�နှ�င််အ်ိုထက်ပ်ြဖွင်် ်သင််အ်ိုာ� သတွမုော���န ်၎င်�်က်ု� ေးဇုူး�င်�်ထ�တွထ်ာ�သည်။်

��နက််နမ်ောသာ လို�်�မောကြက်ာအိုမောနအိုထာ�က်ု� ထနု�်သ�်ု��န ်လို�်�မောကြက်ာ��ထကဲ်ခ်ျုာဲ� ုသတွမုော��က်�ုုယ်ာ�ုာ�က်ု� အိုာ��က်ု���ါနှ�င််။်
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က်ာ��ါက်င်ထ်ု�� အိုာရံုံ� ခံျစနစ�်�ာ�

ရှိာင်�်လိုင်�်မော�ာ်ပြ�ချ�က်-် သင်�်�်ထာ�စဉ် သင််ယ််ာဉ်�တွ�်တွလ်ိုည်ရ်ှား�ု အို�ာဝါတုွ��ုာ�၏ အိုမောနအိုထာ�က်ု� သင်််
အိုာ� သတွမုော��သည်။်

၎င်�်၏ အိုလို��်လို��်�ံ�- ယ်ာဉ်၏ မောရှား� � သု��်ဟု�တွ ်မောနာက်တ်ွငဲ် ်အို�ာဝါတုွ��ုာ� ရှား�ုမောနမောကြက်ာင်�်က်ု� အိုသး
သတွမုော��ချုုက်�်ုာ� မော��နှု�င်သ်ည်။် ယ်ာဉ်က် အို�ာဝါတုွ�နှ�င်် ်�ု�နး�က်�်လိုာမောလို၊ တွတွးတွးပြ�ည်သ်း�ုာ�အိုကြက်ာ� 
ကြက်ာချုုုန ်�ု�တွု�မောတွာင်�်လိုာမောလိုပြဖွစ်သည်။် အိုဆုံးက်�်ပြ�တွ ်အိုသးပြ�ည်မ်ောနလိုှင် ်ယ်ာဉ်သည် ်အို�ာဝါတုွ�တွစ်ချု�
နှ�င်် ်နး�က်�်မောနပြချုင်�်က်ု� ဆုံးု�လိုု�သည်။်

အို�ာဝါတုွ�အိုာ�လိုး��က်ု� မောထာက်လ်ို��်�နှု�င်�်န ်ယ်ာဉ်��်နာ�အိုာရှုး�ချုးက်�ုုယ်ာ�ုာ�မော�်တွငဲ်သ်ာ အိုာ�က်ု���မောန�ါ
နှ�င််။် ၎င်�်တွု�သ်ည် ်မောပြ�ပြ�င်မ်ော�်တွငဲ် ်တွစ်မောပြ��ည်းတွည်�်ပြဖွစ်မောနမောသာ၊ ��်�ါမောအိုာက်၊် ယ်ာဉ်နှ�င်် ်နး�က်�်လိုနဲ�်မောသာ သု��်ဟု�တွ ်မောဝါ�လိုနဲ�်သည်် ်အို�ာ�ုာ�
က်ု� �မောထာက်လ်ို��်�နှု�င်�်ါ။ ယ်ာဉ် မောနာက်�်က်အ်ိုနး�ရှား�ု လို�်�ကြက်ာ�သု� ် ဝါင်မ်ော�ာက်လ်ိုာနှု�င်သ်ည်် ်လို ူသု��်ဟု�တွ ်အို�ာဝါတွတ ��ုာ�က်ု� သတွထုာ�ပြချုင်�် အို�ါအိုဝါင် ်
က်ာ���န�်ုာ�၊ က်ာ�မောချုါင်�်စစ်မောဆုံး���ုုာ�နှ�င်် ်အိုမောနာက်က််င်�်�ာ�ုာ�က်ု� အိုသး��ပြ��ပြချုင်�်ပြဖွင်် ်သင််�်တွဝ်ါန�်က်ုင်က််ု� သတွထုာ��ါ။

ယ်ာဉ်မောနာက်�်�တွခ်ျ�ုန် မောနာက်�်ာက်ာ�လိုာမောနမောကြားက်ာင်�် �တွမုော��စနစ်

ရှိာင်�်လိုင်�်မော�ာ်ပြ�ချ�က်-် ယ်ာဉ်မောနာက်ဆ်ုံး�တွမ်ောနသည်် ်လို�်�မောကြက်ာင်�်သု� ် အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်တွစ်စး�နှ�င််အ်ိုထက် ်ဝါင်မ်ော�ာက်မ်ောတွာ�်ည်ဆ်ုံးု�လိုှင် ်သင််က််ု� သတွမုော��
သည်။် မောနာက်ဆ်ုံး�တွမ်ောနစဉ် ပြဖွတွသ်န�်သာဲ�နှု�င်သ်ည်် ်ယ်ာဉ်�ုာ�က်ု� မောထာက်လ်ို��်�နှု�င်သ်ည်။်

၎င်�်၏ အိုလို��်လို��်�ံ�- ယ်ာဉ်၏မောနာက်�်က်�်တွလ်ိုည်ရ်ှား�ု အိုာရှုး�ချုးက်�ုုယ်ာ�ုာ�သည် ်အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်�ုာ� �ယ်န်ှ�င််ည််ာ�� ချုုဉ်�က်�်လိုာသည်က််ု� သရုှား�ု
နှု�င်သ်ည်။် သတွမုော��အိုချုုက်ပ်ြ�သး သု��်ဟု�တွ ်သင််အ်ိုာ� ��်တွန ်�်န ်သတွမုော��မောသာ က်ာ���န�်ုာ� သု��်ဟု�တွ ်ေက်ရ်ှား�်��တွမ်ော�် ရှား�ု တွဖွု�်ဖွု�်�း��ုာ�ပြဖွင်် ်
သင််အ်ိုာ� သတွမုော��နှု�င်�်ါသည်။်

မောနာက်�်က်ယ််ာဉ်မောကြက်ာ ပြဖွတွသ်န�်�သုတွမုော��ချုုက်က််ု�သာ အိုာ��က်ု���ါနှ�င််၊် ယ်ာဉ် မောနာက်�်က်အ်ိုနး�ရှား�ု လို�်�ကြက်ာ�သု� ် ဝါင်မ်ော�ာက်လ်ိုာနှု�င်သ်ည်် ်လို ူ
သု��်ဟု�တွ ်အို�ာဝါတွတ ��ုာ�က်ု� သတွထုာ�ပြချုင်�် အို�ါအိုဝါင် ်က်ာ���န�်ုာ�၊ က်ာ�မောချုါင်�်စစ်မောဆုံး���ုုာ�နှ�င်် ်အိုမောနာက်က််င်�်�ာ�ုာ�က်ု� အိုသး��ပြ��ပြချုင်�်ပြဖွင်် ်သင်််
�တွဝ်ါန�်က်ုင်က််ု� သတွထုာ��ါ။

ယ်ာဉ်မော�ာင်�်အိုက်စူနစ် နည်�်�ည်ာ�ုာ�
ဤနည်�်�ည်ာ�ုာ�၏ အိုဓုာက်�ည်�ဲ်ယ်ခ်ျုုက်�်�ာ တွကု်ုမောသာအိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�တွငဲ် ်မော�ာင်�်နှ�င်�်လုို��်မောဆုံးာင်ခ်ျုုက်၏် အိုစုတွအ်ို�ု�င်�်တွစ်ချု�က်ု� လို��်မောဆုံးာင်�်နပ်ြဖွစ်သည်။် ယ်ာဉ်အိုက်စူနစ် နည်�်�ည်ာ
�ုာ�သည် ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�အိုာ� အိုနှတ�ာယ်န်ှ�င်် ်ယ်ာဉ်တွု�က်�်�ုုာ�က်ု� မောရှား�ာင်ရ်ှား�ာ�နှု�င်�်န ်က်ညူ်းမော���ါသည်။် အိုချုုု� �က် ယ်ာဉ်က်ု� အိုလိုု�အိုမောလိုုာက် ်ချုုုနညိ််မုော��ကြက်ပြီး�း� အိုချုုု� �က် ��ုတွ ်သု��်ဟု�တွ ်စတွး
ယ်ာ�င်က််�သ်ု� ် ချုုုနညိ််�ု�ုုာ� ပြ��လို��်�ာတွငဲ် ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�်က်ု� က်ညူ်းမော��သည်။် ယ်ာဉ်မော�ာင်�်သည် ်ပြ�ဿနာ သု��်ဟု�တွ ်ယ်ာဉ်တွု�က်�်�ုပြဖွစ်မောအိုာင် ်က်ာက်ယဲ်�်နအ်ိုတွကဲ် ်ယ်ာဉ်၏လိုည်�်တွ�်ကု်ု� 
မောပြ�ာင်�်လို��န ်လိုု�အို�်မောနမောသ�မောသာ်လိုည်�် ယ်ာဉ်က် က်ညူ်းမော���ါလို�ု််�ည်။်

မောအိုာ်တွု� အိုမော��မော�် ဘ်�ုတွ�်�်�စနစ�်�ာ� �ု��်ဟု�တွ ်ဘ်�ုတွအ်ိုက်အူိုည်း

ရှိာင်�်လိုင်�်မော�ာ်ပြ�ချ�က်-် ယ်ာဉ်အိုသာဲ�အိုလိုာ မောနှ��မောက်�ဲပြချုင်�် သု��်ဟု�တွ ်��်တွန ်သ်ာဲ�ပြချုင်�် 
သု��်ဟု�တွ ်မောရှား� �တွငဲ်ရ်ှား�ုမောသာ အို�ာတွစ်ချု�က်ု� အိုာရှုး�ချုးနှု�င်ပ်ြီး�း� သင်တ်ွး� ်ပြ�န�်န�်ုက်က််ကဲ်လ်ိုှင် ်
��ုတွက််ု� အိုပြ�နအ်ိုသး��ပြ��သည်။်

၎င်�်၏ အိုလို��်လို��်�ံ�- မောရှား� �တွငဲ်ရ်ှား�ုမောနမောသာ အိုနှတ�ာယ်က််ု� မောရှား�ာင်ရ်ှား�ာ��န ်သင်�်�ုတွ�်အို��်နှု�င််
�ါက် သု��်ဟု�တွ ်ယ်ာဉ်က်ု��ထနု�်နှု�င်�်ါက် ယ်ာဉ်သည် ်လိုုင်ပ်ြ�နစ်ာဲ အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာသ်ာဲ��ါ�ည် ်
သု��်ဟု�တွ ်ယ်ာဉ်တွု�က်�်ကု်ု� မောရှား�ာင်ရ်ှား�ာ��န ်၎င်�်�ာသာ ��်သာဲ��ါ�ည်။် သင်သ်ည် ်အိုနှတ�ာယ််
�ုာ�ရှား�ု၊ �ရှား�ု လို�်�တွစ်မောလိုှာက် ်ဆုံးက်လ်ိုက်စ်စ်မောဆုံး�ပြီး�း� အိုနှတ�ာယ်က််င်�်မောသာ ချုာဲမော�ာင်�်
သည််အ်ိုက်ာဲအိုမောဝါ�က်ု� ထနု�်ထာ��ါ။ 

တွတွးတွးပြ�ည်�်ံတွတွးတွးပြ�ည်�်ံတွတွးတွးပြ�ည်�်ံတွတွးတွးပြ�ည်�်ံ

ဘ်�ုတွ်
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က်ာ�မောနာက်�်�တွခ်ျ�ုန် မောအိုာ်တွု� ဘ်�ုတွ�်�်�စနစ ်

ရှိာင်�်လိုင်�်မော�ာ်ပြ�ချ�က်-် ယ်ာဉ်က်ု� မောနာက်ဆ်ုံး�တွမ်ောနစဉ် အိုတွာ�အိုဆုံးး�တွစ်ချု�က်ု� မောတွဲ� ရှား�ု�ါက် ��ုတွ�်ုာ�က်ု� အိုသး��ပြ��နှု�င်သ်ည်။် ယ်ာဉ်မောနာက်ပ်ြ�န ်မော�ဲ�လိုုာ�
မောနစဉ် ယ်ာဉ်တွု�က်�်ပုြဖွစ်နှု�င်မ်ောပြချုက်ု� က်ညူ်းတွာ�ဆုံးး�မော��သည်။်

၎င်�်၏ အိုလို��်လို��်�ံ�- ယ်ာဉ်မောနာက်ဆ်ုံး�တွမ်ောနစဉ် အို�ာဝါတုွ�တွစ်ချု�က်ု� မောတွဲ� ရှား�ု�ါက် တွတွးတွးပြ�ည်သ်း�ုာ� ဆုံးက်တ်ွု�က်က်ြက်ာ��နှု�င်သ်ည် ်သု��်ဟု�တွ ်အိုမောနာက််
�က်တ်ွငဲ် ်အို�ာဝါတုွ�တွစ်ချု� ရှား�ုမောနသည်က််ု� သင််အ်ိုာ�သတွမုော���နအ်ိုတွကဲ် ်ပြ�င်က််ငဲ်�်အိုချုုက်ပ်ြ�သမောက်ေတွ�ုာ�က်ု� သင်ပ်ြ�င်�်နှု�င်�်ါသည်။် သင်�်တွး� ်ပြ�န�်ါက် 
မောနာက်ပ်ြ�နမ်ောအိုာ်တွု���ုတွသ်ည် ်အိုသက်ဝ်ါင်လ်ိုာပြီး�း� ယ်ာဉ်တွု�က်�်ပုြဖွစ်နှု�င်မ်ောပြချုက်ု� က်ညူ်းတွာ�ဆုံးး�မော���န ်��ုတွ�်ုာ�က်ု� ချုုက်ခ်ျုုင်�်အိုသး��ပြ��သည်။်

မောနာက်ပ်ြ�နမ်ောအိုာ်တွု���ုတွစ်နစ်က်ု�သာ အိုာ��က်ု���ါနှ�င််။် က်ာ���န�်ုာ�က်ု� ဆုံးက်လ်ိုက်စ်စ်မောဆုံး��ါ၊ �ချုး���� မောက်ုာ်ကြက်ည််၍် စစ်မောဆုံး��ါ (က်ာ�မောချုါင်�် စစ်မောဆုံး�
ပြချုင်�်)၊ အိုမောနာက်က််င်�်�ာ�ုာ� တွ�်ထာ��ါက် ၎င်�်တွု�က််ု� အိုသး��ပြ���ါ။

ယ်ာဉ် လို�်�မောကြားက်ာအိုတွငဲ်�်ရှိာုမောန�န် အိုထန်ု�မောထာက်က််စူနစ်

ရှိာင်�်လိုင်�်မော�ာ်ပြ�ချ�က်-် ဤလို��်မောဆုံးာင်ခ်ျုုက်သ်ည် ်သင်လ်ို�်�မောကြက်ာ�� မောသဖဲွည်သ်ာဲ�လိုှင် ်ယ်ာဉ်တွု�က်�်ပုြဖွစ်နှု�င်မ်ောပြချုက်ု� တွာ�ဆုံးး�မော��ပြီး�း� သင််အ်ိုာ� သင််လ်ို�်�
မောကြက်ာသု� ် ပြ�နမ်ော�ာက်မ်ောအိုာင် ်က်ညူ်းမော��နှု�င်�်ါသည်။်

၎င်�်၏ အိုလို��်လို��်�ံ�- ယ်ာဉ်သည် ်လို�်�မောကြက်ာ�� မောသဖဲွည်သ်ာဲ�လိုှင် ်အိုသး၊ တွဖွု�်ဖွု�်
�း� သု��်ဟု�တွ ်တွ�နခ်ျုါ��ု�တွစ်ဆုံးင်် ်သတွမုော��ချုုက်က််ု� လိုက်ခ်ျုး�ရှား�ုနှု�င်�်ါသည်။် သင်၏်လို�်�
မောကြက်ာသု� ် ပြ�နလ်ို�ည််သ်င််သ်ည်၊် သင်�်မောဆုံးာင်�ဲ်က်လ်ိုှင် ်ဤလို��်မောဆုံးာင်ခ်ျုုက်သ်ည် ်ယ်ာဉ်
က်ု� ၎င်�်၏ လို�်�မောကြက်ာင်�်ထ�မော�ာက်မ်ောအိုာင် ်ပြဖွည်�်ပြဖွည်�်ချုုင်�် ထနု�်မော�ာင်�်မော���ါ�ည်။် ယ်င်�်
လို��်မောဆုံးာင်ခ်ျုုက်က််ု� �း�က်ု� အိုသာအိုယ်ာတွု��ပြချုင်�်ပြဖွင်် ်�ယ်ဖ်ွုက်န်ှု�င်သ်ည်။် လို�်�မောကြက်ာ
�ုဉ်��ုာ� ��ုနမ်ောနပြချုင်�် သု��်ဟု�တွ ်နှ�င်�်�ုာ� သု��်ဟု�တွ ်ဖွ�န�်ုာ�ဖွး��လို�်ှ�မောနသည််အ်ိုချုါ ဤ
လို��်မောဆုံးာင်ခ်ျုုက်သ်ည် ်အိုလို��်�လို��်�ါ။

ယ်ာဉ်မော�ာင်�်သည် ်လို�်�မောကြက်ာထနု�်အိုက်စူနစ်အိုမော�် အိုာ��ထာ��� လို�်�မော�်တွငဲ် ်ယ်ာဉ်က်ု� 
အိုပြီး��ထနု�်ထာ�က်ာ ယ်ာဉ်လို�်�မောကြက်ာအိုတွငဲ်�် ရှား�ုမောနသင််သ်ည်။် 

ဘ်ယ်မ်ောက်ဲ�ချ�ုန် �တွု�က်�ု်မောအိုာင်က််ာက်ယဲ်�်ည််စ်နစ်

ရှိာင်�်လိုင်�်မော�ာ်ပြ�ချ�က်-် ဤလို��်မောဆုံးာင်ခ်ျုုက်သ်ည် ်အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာ၍် �ယ်�်က််
သု� ် မောက်ဲ�မောသာအိုချုါ (�း��ဲု�င််က််�သ်ု� ်) လို�်�မောကြက်ာင်�်က်ု� မောစာင််က်ြက်ည််သ်ည်။် ၎င်�်သည် ်သတွမုော��အိုသး�ုာ�နှ�င်် ်ေက်ရ်ှား�်��တွ�်း��ုာ�က်ု� ဖဲွင််ပ်ြီး�း� အိုပြချုာ�
ယ်ာဉ်၏လို�်�မောကြက်ာင်�်ထ�သု� ် �ယ်မ်ောက်ဲ�မောန�ါက် ��ုတွက််ု� အိုလိုု�အိုမောလိုုာက်အ်ိုသး��ပြ��သည်။်

၎င်�်၏ အိုလို��်လို��်�ံ�- ဆုံးန ်က််ုင်�်က် ်ယ်ာဉ်လို�်�မောကြက်ာက်ု� အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာ၍် စမောက်ဲ�သည််အ်ိုချုါ �ယ်မ်ောက်ဲ� အိုက်စူနစ်က် ဝါင်လ်ိုာ�ည််လ်ို�်�မောကြက်ာင်�်က်ု� 
မောစာင််က်ြက်ည််မ်ော���ါသည်။် မောက်ဲ��နအ်ိုတွကဲ် ်လို�်�တွငဲ် ်ကြက်ာ�မောန�ာ နည်�်�ါ�လိုနဲ�်�ါက် စနစ်သည် ်ယ်ာဉ်အိုာ� မောရှား� �ဆုံးက်�်သာဲ�မောစ�န ်တွာ�ဆုံးး�မော��သည်။်

လိုာ�ည််ယ််ာဉ်နှ�င်် ်တွု�က်ခ်ျုါနး�ဆုံး�ဆုံး�ပြဖွစ်�ါက် စနစ်သည် ်အိုလိုု�အိုမောလိုုာက် ်အိုမော��မော�်��ုတွထ်နု�်စနစ်က်ု� စတွင်ပ်ြချုင်�်ပြဖွင်် ်ယ်င်�်အိုမောက်ဲ�က်ု� အိုချုုုန�်း 
��်တွန ်�်ည်ပ်ြဖွစ်သည်။်

�ယ်မ်ောက်ဲ�ယ်ာဉ်တွု�က်�် ုက်ာက်ယဲ်မ်ော��စနစ်က်ု� အိုာ��က်ု���ါနှ�င််။် အိုနှတ�ာယ်�်ုာ�က်ု� ကြိက်�ုတွင်သ်နုှု�င်�်န ်မော�ာင်�်နှ�င်သ်ည်် ်�တွဝ်ါန�်က်ုင်အ်ိုနှ�း ် မော��က်င်�်စာဲ 
ကြက်ည််ရု်ှုစစ်မောဆုံး�၍ အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်မောကြက်ာ�ုာ�မောရှား� �သု� ် မောက်ဲ��န ်မော��က်င်�်သည််အ်ိုချုုုနက််ု� ဆုံးး��ပြဖွတွသ်င််သ်ည်။်

တွ�န်ချါ�ုတွ�န်ချါ�ု
တွတွးတွးပြ�ည်�်ံတွတွးတွးပြ�ည်�်ံတွတွးတွးပြ�ည်�်ံတွတွးတွးပြ�ည်�်ံ
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အိုချုန်� 3

အိုဆုံးင်မ်ောပြ�လိုယဲ်က််သူည်် ်နည်�်စနစ်�ုာ�
မောအိုာက်�်ါ နည်�်စနစ်�ုာ�သည် ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�်အိုတွကဲ် ်အိုဆုံးင်မ်ောပြ�လိုယဲ်က််စူာဲ မော�ာင်�်နှ�င်န်ှု�င်မ်ောစ�န ်�း�ု်��မော��သည််အ်ိုပြ�င် ်မောလိုှာက်ထ်ာ�သအူိုမောနပြဖွင်် ်လိုု�အို�်မောသာ စ�်ဲ��ည်အ်ိုစ�စ�က်ု� လိုက်မ်ောတွဲ� ပြ��န ်
�လိုု�အို�်�ါ။ အိုဆုံးင်မ်ောပြ�လိုယဲ်က််သူည်် ်နည်�်စနစ်�ုာ�က်ု� ယ်ာဉ်အိုစ�်�မော�ာင်�်စဉ် အိုသး��ပြ���န ်ချုငဲ််�်ပြ���ါ။

အိုလိုု�က်�်င်် ်ယ်ာဉ်ထန်ု�ချ���်စနစ်

ရှိာင်�်လိုင်�်မော�ာ်ပြ�ချ�က်-် ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�� သတွ�်�တွထ်ာ�မောသာ ချုာဲမော�ာင်�်သည်် ်အိုက်ာဲအိုမောဝါ�က်ု� ထနု�်�န ်ယ်ာဉ်၏ ပြ�နန်ှနု�်က်ု� တွု��နှု�င် ်သု��်ဟု�တွ ်မောလိုှာ်
နှု�င်သ်ည်။် အိုဆုံးင််ပ်ြ�င််�်း�စး�ုာ�တွငဲ် ်ယ်ာဉ်က်ု� လို�်�မောကြက်ာ�ုတွခ်ျုုုန�်ုာ�၌�င် ်အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာ၍် ��်တွန ်န်ှု�င်မ်ောစပြီး�း� ယ်င်�်မောနာက် ်အိုလိုု�အိုမောလိုုာက် ်အိုရှား�ုနပ်ြ�ိင်််
မော��သည်။်

၎င်�်၏ အိုလို��်လို��်�ံ�- သင်၏် သတွ�်�တွပ်ြ�နန်ှနု�်သု� ် အိုရှား�ုနပ်ြ�ိင််ပ်ြီး�း�မောနာက် ်မောရှား� �ယ်ာဉ်�ုာ�နှ�င်် ်သင််မ်ောလိုုာ်မောသာ အိုက်ာဲအိုမောဝါ�ထနု�်စနစ် (ACC) က်ု� ဖဲွင််သ်ည်။် 
ထု�မ်ောနာက်တ်ွငဲ် ်သင် ်ချုာဲမော�ာင်�်လိုု�သည်် ်အိုက်ာဲအိုမောဝါ�ကြက်ာ� �ည်�်ှနး�က်�်လိုု�မောကြက်ာင်�် (မောယ်��ယ်ုအိုာ�ပြဖွင်် ်နး�၊ အိုတွနအ်ိုသင်် ်သု��်ဟု�တွ ်မောဝါ�) က်ု� ACC 
အိုာ� မောပြ�ာပြ�နှု�င်သ်ည်။်

ယ်ာဉ်မော�် ရှား�ု အိုာရှုး�ချုးက်�ုုယ်ာ�ုာ�သည် ်ယ်ာဉ်အိုသာဲ�အိုလိုာအိုတွကဲ် ်မောရှား� �လို�်�က်ု� ဖွတွက််ာ သင်န်ှ�င်် ်မောရှား� �ယ်ာဉ်ကြက်ာ� အိုက်ာဲအိုမောဝါ�က်ု� ထနု�်ပြီး�း� လိုု�အို�်
�ါက် အိုက်ာဲအိုမောဝါ�ထနု�်�နအ်ိုတွကဲ် ်သင််ပ်ြ�နန်ှနု�်က်ု� မောလိုှာခ်ျုုသည်။် သု�မ်ောသာ် ယ်ာဉ်မော�ာင်�်သည် ်၎င်�်၏ �တွဝ်ါန�်က်ုင်က််ု� ဆုံးက်လ်ိုက်သ်တွရုှား�ုမောန�န ်
လိုု�အို�်သည်။် �ာသးဥတွ�ဆုံးု���ဲာ�ချုုုနန်ှ �င်် ်အိုပြချုာ�အိုနှတ�ာယ်�်ုာ�မောသာ မော�ာင်�်နှ�င်�် ုအိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�တွငဲ် ်ACC အို�ါအိုဝါင် ်�ည်သ်ည််က််ာ�ရှား�ုနန်ှနု�်ထနု�် 
က်�ုုယ်ာက်ု��ှ အိုသး���ပြ���န ်အိုကြက်းပြ���ါသည်။်

မောအိုာ်တွု� အိုငြိ�ု�င်က််ာ��ါက်င်ထ်ု��စနစ်

ရှိာင်�်လိုင်�်မော�ာ်ပြ�ချ�က်-် အိုပြီး�ု�င်ယ််ာဉ်��်နာ�သည််မ်ောန�ာသု� ် သင််က််ု� လို�်�ညွှှနမ်ော��သည်။် ��ုတွအ်ို��်ပြချုင်�်နှ�င်် ်�တွဝ်ါန�်က်ုင်က််ု� မောလိုလ်ိုာမောစာင််က်ြက်ည််ပ်ြချုင်�်
အိုတွကဲ် ်သင််တ်ွငဲ် ်ဆုံးက်လ်ိုက်တ်ွာဝါနရ်ှား�ု�ါသည်။်

၎င်�်၏ အိုလို��်လို��်�ံ�- ��်နာ��န ်အိုသင််ပ်ြဖွစ်မောသာအိုချုါတွငဲ် ်ယ်ာဉ်၏ အိုလိုု�အိုမောလိုုာက် ်အိုပြီး�ု�င်�်�်နာ�သည်် ်အိုာရှုး�ချုးက်�ုုယ်ာ�ုာ�က်ု� စဖဲွင််န်ှု�င်�်ါသည်။် 
က်ာ���်�န ်သင််မ်ောလိုုာ်မောသာ မောန�ာတွစ်ချု�က်ု� မောတွဲ� ရှား�ုမောသာအိုချုါ ယ်ာဉ်၏ အိုလိုု�အိုမောလိုုာက် ်အိုပြီး�ု�င်�်�်နာ�သည််စ်နစ်သည် ်သင််အ်ိုာ� အိုသမုော���ည််
ပြဖွစ်သည်။် ယ်ာဉ်�� ညွှှနက်ြက်ာ�ထာ�မောသာ သတွမုော��ချုုက်�်�နသ်�ှက်ု� လိုု�က်န်ာ��ည်။် ၎င်�်တွု�တ်ွငဲ် ်မောန�ာအိုမောရှား�� �ု�င်�်သု� ် ယ်ာဉ်က်ု�ဆုံးဲ�ပြချုင်�်၊ မောနာက်ပ်ြ�နလ်ို�ည်််
ပြချုင်�်နှ�င်် ်စတွးယ်ာ�င်�်း�မော�်တွငဲ် ်လိုက်�်တွင်ပ်ြချုင်�်တွု� ် �ါဝါင်န်ှု�င်သ်ည်။် ယ်ာဉ်မော�ာင်�်တွငဲ် ်��ုတွအ်ို��်�န ်တွာဝါနရ်ှား�ု�ါသည်။် ယ်ာဉ်က်ု� ��်နာ�ပြီး�း�မောနာက် ်
၎င်�်က် အိုမောက်ာင်�်ဆုံးး�� အိုမောနအိုထာ�တွငဲ် ်ရှား�ုမောကြက်ာင်�် မောသချုုာမောစ�န ်အိုနည်�်င်ယ် ်ချုုုနညိ််�ုအုိုချုုု� � ပြ��လို��်�န ်လိုု�အို�်နှု�င်သ်ည်။်

သင်၏် ယ်ာဉ်�ု�င်ရ်ှား�င် ်လိုက်စ်ဲ�စာအို��်က်ု� ဂီရှု�တွစု�က် ်သး��သ�်ပြီး�း� သင််အ်ိုတွကဲ် ်အိုသစ်အိုဆုံးန�်ပြဖွစ်မောနသည်် ်လို��်မောဆုံးာင်ခ်ျုုက်�်ုာ�အိုမောကြက်ာင်�် ဖွတွရု်ှုက်ာ ၎င်�်တွု�အ်ိုလို��်လို��်�း�က်ု� သင်မ်ောသချုုာသု
မောအိုာင် ်လို��်�ါ။ သင််တ်ွငဲ် ်မော��စ�ာ�ုာ� ရှား�ုမောနမောသ��ါက် အိုမော�ာင်�်က်ု�ယ်စ်ာ�လို�ယ်�်� ရှား�င်�်ပြ�မော��နှု�င်�်န ်၎င်�်က်ု� ဆုံးက်သ်ယဲ်�်ါ။
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အိုချုန်� 3

3.4 ��က်က််ယဲ်မ်ောန�ာ��ာ�
က်ု� �တွထုာ�ပြချင်�်
�ုက်က််ယဲ်မ်ောန�ာ�ုာ�သည် ်က်ာ���န�်ုာ�ပြဖွင်် ်ကြက်ည််၍်��သည်် ်သင််ယ််ာဉ်အိုပြ�င်�်က််
ရှား�ု မောန�ာ�ုာ�ပြဖွစ်သည်။် ယ်ာဉ်အိုစုတွအ်ို�ု�င်�်�ုာ� (မောနာက်က်ြက်ည််�်�န�်ုာ�၊ တွးချုါ�တွု�င်�်ုာ� 
စသပြဖွင််)် နှ�င်် ်သင်မ်ော�ာင်�်နှ�င်�်ာ �တွဝ်ါန�်က်ုင် ်(သစ်�င်�်ုာ�၊ မောနမော�ာင်ပ်ြချုည်၊် ချုုး�တွန�်
�ုာ�၊ က်�န�်ပြ�င််�်ုာ�နှ�င်် ်နး�း�ုာ�) မောကြက်ာင်် ်အိုပြ�င်အ်ိုာရှုး�  အိုဟုန ်အ်ိုတွာ�ပြဖွစ်သည််အ်ိုချုါလိုည်�် 
�ုက်က််ယဲ်မ်ောန�ာ�ုာ� ပြဖွစ်လိုာနှု�င်သ်ည်။် 

အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�၏ �ုက်က််ယဲ်မ်ောန�ာ�ုာ�
(�း� 3.3 က်ု� ကြက်ည််�်ါ)

• အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်မော�ာင်�်၏ �ုက်က််ယဲ်မ်ောန�ာတွငဲ် ်က်ာ��မော�ာင်�်�ါနှ�င််။် သင််ယ််ာဉ်က်ု� 
အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်မော�ာင်�် ပြ�င်န်ှု�င်မ်ောစ�န ်အိုရှား�ုနပ်ြ�ိင််�်ါ သု��်ဟု�တွ ်အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာ�်ါ။ 

• အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်က်ု� မောက်ုာ်တွက်သ်ည််အ်ိုချုါ အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်မော�ာင်�်၏ �ုက်က််ယဲ်မ်ောန�ာ
က်ု� တွတွန်ှု�င်သ်�ှ ပြ�နပ်ြ�နပ်ြဖွတွမ်ောက်ုာ်�ါ။ 

• က်�နတ်ွင်က််ာ� သု��်ဟု�တွ ်�တွစ််က်ာ�က်�သ်ု� ် ယ်ာဉ်ကြိက်း��ုာ�မော���� လိုး��ဝါက်�်�
လိုု�က်�်ါနှ�င််။် ထု�ယ်ာဉ်�ုာ�တွငဲ် ်ကြိက်း��ာ�မောသာ �ုက်က််ယဲ်မ်ောန�ာ�ုာ�ရှား�ု၍ သင််က််ု� 
ပြ�င်န်ှု�င်�်န ်ချုက်ခ်ျု�မောစသည်။်

သင်၏် �ုက်က််ယဲ်မ်ောန�ာ�ုာ�
• သင််ယ််ာဉ်အိုပြ�င်�်က်က််ု� သင်မ်ောက်ာင်�်စာဲ�ပြ�င်န်ှု�င်မ်ောစသည်် ်သင််ယ််ာဉ်အိုတွငဲ်�်ရှား�ု �င်က််ု��ုက်က််ယဲ်မ်ောန�ာ�ုာ�က်ု� သတွထုာ��ါ။ 

• လို�်�မောကြက်ာင်�်မောပြ�ာင်�်မောသာအိုချုါ နှ�င််/်သု��်ဟု�တွ ်လို�်�ပြဖွတွက််�ူသည််အ်ိုချုါ �ုက်က််ယဲ်မ်ောန�ာ�ုာ�က်ု� သတွထုာ��ါ (�း� 3.3 က်ု� ကြက်ည််�်ါ)။

• �ာသးဥတွ� အိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�နှ�င်် ်မောနမော�ာင်ပ်ြချုည်မ်ောကြက်ာင်် ်�ုက်က််ယဲ်မ်ောန�ာ�ုာ� �ု��ုာ�လိုာနှု�င်သ်ည်။် မောနမော�ာင်ပ်ြချုည်သ်ည် ်သင််ပ်ြ�တွင်�်မော�ါက်�်ုက်န်ှ�ာပြ�င်�်ုာ��� မော�ာင်ပ်ြ�နဟ်ု�်��ုုာ�ပြဖွင်် ်
�ုက်က််ယဲ်မ်ောန�ာ�ုာ�က်ု� ပြဖွစ်မော�်မောစနှု�င်သ်ည်။် မောရှား� �မောလိုက်ာ��နသ်ည် ်မောတွာက်�်မောသာ မော�ာင်ပ်ြ�နဟ်ု�်��ုုာ�နှ�င်် ်�ုက်က််ယဲ်မ်ောန�ာတွု� ် အိုပြဖွစ်အို�ုာ�ဆုံးး��မောန�ာပြဖွစ်သည်။် မောနက်ာ�ုက်�်�န်
�ုာ� သု��်ဟု�တွ ်က်ာ�အို�ုာ�စ�ရှား�ု �ုက်�်�န�်ုာ�အိုသး��ပြ��ပြချုင်�်သည် ်သင််�်ုက်လ်ိုး���ုာ�က်ု� ပြ�င်�်ချုက်မ်ောစမောသာ မော�ာင်ပ်ြ�နဟ်ု�်��ုုာ��� က်ာက်ယဲ်မ်ော���ါသည်။် 

3.5 ထု�င်ခံ်ျ� ချါ��တွ�်�ာ�နှာင်် ်က်မောလို�အိုထန်ု���ာ�

ထု�င်ခ်ျုး�ချုါ��တွ�်ုာ�
အိုပြီး��တွ�်� ယ်ာဉ်�မော�ာင်�်�း လိုတူွု�င်�် မောက်ာင်�်စာဲ ချုါ��တွ�်တွထ်ာ���ည်။် က်ာ�တွု�က်�်ု
�ုာ�သည် ်ဆုံးယ်မ်ောက်ုာ်သက်�်ုာ�၏ နး�ါတွတ်ွစ် လိုသူတွသ်�ာ�ပြဖွစ်သည်။် ထု�စာ�င်�်ထ� �
ဝါင်မ်ောအိုာင် ်မောရှား�ာင်ရ်ှား�ာ��န ်သင်လ်ို��်နှု�င်သ်ည်် ်အိုလိုယဲ်ဆ်ုံးး��အို�ာ��ာ ချုါ��တွ�်တွပ်ြချုင်�်ပြဖွစ်သည်။်

သင််တ်ွင်�်ါ�က်ု� က်န ်လ်ိုန ်ပ်ြဖွတွလ်ိုုက် ်အိုးဝါင်ခ်ျုငဲ်က််ုပြဖွစ်မောအိုာင် ်သင််ခ်ျုါ��တွက််ု��တွ�်ါ။ 
က်ု�ယ်ဝ်ါနရ်ှား�ုမောနလိုှင် ်ဝါ�်�ဗု�က်မ်ောအိုာက်က််ု� တွတွန်ှု�င်သ်�ှ နှ��ု််ထာ�ပြီး�း� တွင်�်ါ�ဆုံးး�ရုှု� �က်ု� 
က်န ်လ်ိုန ်ပ်ြဖွတွလ်ိုုက် ်မော��က်င်�်စာဲ ချုါ��တွ�်တွန်ှု�င်သ်ည်။် 

ထု�င်ခ်ျုး�ချုါ��တွ�်�တွပ်ြချုင်�်က်ု� အိုဓုာက်ပြ�စ်�အုိုပြဖွစ် သတွ�်�တွသ်ည်။် ဆုံးု�လိုု�သည်�်�ာ ထု�င်ခ်ျုး�
ချုါ��တွဥ်�မောေအိုာ� �လိုု�က်န်ာသည်် ်�ည်�ဲ်ယ်ခ်ျုုက်အ်ိုတွကဲ်သ်ာ သင််က််ာ� အိုတွာ�ချုး�
နှု�င်သ်ည်ဟ်ု� ဆုံးု�လိုု�သည်။် ဤဥ�မောေအိုာ� ချုုု��မောဖွာက်�်ါက် ချု�း�သည်တ်ွစ်ဦး�လိုှင် ်ေဏ်မ်ောင် ဲ
မောေ်လိုာ 50 နှ�င်် ်အိုသက် ်18 နှ�စ်မောအိုာက် ်ချု�း�သည်တ်ွစ်ဦး�လိုှင် ်မောေ်လိုာ 100 အိုထ ုေဏ်မ်ောင်ဲ
ချုု��တွန်ှု�င်သ်ည်။်

 ထု�င်ခ်ျုး�ချုါ��တွ�်ုာ�သည် ်ယ်ာဉ်တွု�က်�်တုွငဲ် ်မောသဆုံးး���နုှ�င်် ် 

 ထခုျုု�က်ေ်ဏ်�်ာ���ုုာ�က်ု� ကြိက်�ုတွင်က််ာက်ယဲ်�်န ်အိုထ ု 

 မော�ာက်ဆ်ုံးး��နည်�်လို�်�တွစ်ချု�ပြဖွစ်သည်။် ထု�အ်ိုပြ�င် ်ချုါ��တွ�်  

 �တွပ်ြချုင်�်သည် ်အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါဥ�မောေက်ု� ချုုု��မောဖွာက်ပ်ြချုင်�်ပြဖွစ်သည်။် 

 အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါသည် ်ယ်ာဉ်၏ မောရှား� � ထု�င်ခ်ျုး��ုာ�ရှား�ု ချု�း�သည် ် 

 အိုာ�လိုး��က်ု� ထု�င်ခ်ျုး�ချုါ��တွ�်ုာ� �တွ�်န ်သတွ�်�တွ ် 

 ထာ�သည်။် မောနာက်ခ်ျုန�်ရှား�ု အိုသက် ်18 နှ�စ်မောအိုာက််

 ချု�း�သည်�်ုာ�အိုမော�်လိုည်�် ဥ�မောေသက်မ်ော�ာက်သ်ည်။် 

�ံ� 3.3- ��က်က််ယဲ်မ်ောန�ာ��ာ�

��က်က််ယဲ််
မောန�ာ

��က်က််ယဲ််
မောန�ာ

ဘ်ယ််
ကြားက်ည််�်ာန် 
ပြ�င်က််ငဲ်�် မောနာက်က်ြားက်ည််�်ာန် 

ပြ�င်က််ငဲ်�်

ည်ာ
ကြားက်ည််�်ာန် 
ပြ�င်က််ငဲ်�်
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ထု�င်ခ်ျုး�ချုါ��တွ�်ုာ�နှ�င်် ်အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါဥ�မောေ
• အို�က်တ်ွစန်ှာစမ်ောအိုာက်န်ှာင်် ်က်ု�ယ်အ်ိုမောလို�ချ�ုန် မော�ါင် ်20 မောအိုာက် ်က်မောလို�က်ု� အိုမောနာက်�်ုက်န်ှ�ာ�မူောသာ က်မောလို�အိုထနု�်စနစ်တွငဲ် ်လိုး�ပြချုး�စာဲထာ�ရှား�ု��ည်။်

• အို�က်မ်ောပြချာက်န်ှာစမ်ောအိုာက် ်က်မောလို�က်ု� က်မောလို�ထနု�်စနစ် (ထု�င်ခ်ျုး�ချုါ��တွ�်ဟု�တွမ်ောသာ မော��က်င်�်မော��ထု�င်ခ်ျုး� သု��်ဟု�တွ ်အိုထ�ူထု�င်ခ်ျုး�) တွငဲ် ်လိုး�ပြချုး�စာဲထာ�ရှား�ု��ည်။် 

• အို�က်မ်ောပြချာက်န်ှာစ�်ာ အို�က် ်18 နှာစအ်ိုထ ုက်မောလို�က်ု� ထု�င်ခ်ျုး�မောန�ာအိုာ�လိုး�� (မောရှား� � နှ�င်် ်မောနာက်)် တွငဲ် ်က်မောလို�ထနု�်စနစ်ပြဖွင််ပ်ြဖွစ်မောစ၊ ထု�င်ခ်ျုး�ချုါ��တွ�်တွ၍်ပြဖွစ်မောစ လိုး�ပြချုး�စာဲထာ�ရှား�ု��ည်။် 

• အို�က် ်18 နှာစန်ှာင််အ်ိုထက် ်လိုကူြီးက်း���ာ�သည် ်ယ်ာဉ်၏ မောရှား� �ထု�င်ခ်ျုး��ုာ�တွငဲ် ်လိုု�က်�်ါစး�နင်�်သည််အ်ိုချုါ ထု�င်ခ်ျုး�ချုါ��တွ�်တွ�်�ည်။်

ထု�င်ခ်ျုး�ချုါ��တွအ်ိုသး��ပြ��ပြချုင်�်အိုတွကဲ် ်ပြွချုင်�်ချုုက်�်ုာ�အိုာ� အိုဲနလ်ိုု�င်�်တွငဲ် ်မောတွဲ� ရှား�ုနှု�င်သ်ည်-် iowadot.gov/mvd/medical-exemptions-from-safety-belt-use

ထု�င်ခ်ျုး�ချုါ��တွ ်ယ်း�တွ�်�စက်ာ��ုာ�

“ထု�င်ခံ်ျ�ချါ��တွ ်�တွပ်ြချင်�်က် က်ွန်မောတွာ််��မ်ော�ဲ�ချ�ယ််
�ုပြ�စင်ြိ�း� က်ွန်မောတွာ်က်ု�ယ်တ်ွု�င်က််လိုဲ�လိုု� ် ဘ်ယ်�်ူက််ု��ာ �
ထခုုျ�က်မ်ောစ�ါဘ်�ူ။”
ယ်ာဉ်တွု�က်�်ပုြဖွစ်စဉ် ��ာ�ယ်ငဲ်�်စာဲ ချုါ��တွ�်တွထ်ာ��ါက် သင်သ်ည် ်အိုရှား�ုနပ်ြ�င်�်စာဲ လိုငဲ်််
ထကဲ်န်ှု�င်ပ်ြီး�း� ယ်ာဉ်မော�် ရှား�ု အိုပြချုာ�သ�ူုာ�က်ု� ေဏ်�်ာ�မောစပြချုင်�် သု��်ဟု�တွ ်မောသဆုံးး��ပြချုင်�်
အိုထ ုပြဖွစ်နှု�င်မ်ောစသည်။် သင်တ်ွစ်ဦး�တွည်�် ယ်ာဉ်ထ�တွငဲ်ရ်ှား�ုမောနချုုုန၌်�င် ်မောက်ာင်�်စာဲ ချုါ��တွ်
��တွထ်ာ��ါက် �ချုန ်�်�န�်နှု�င်မ်ောသာ အိုမောပြချုအိုမောနတွစ်ချု�မောကြက်ာင်် ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�်ထု�င်ခ်ျုး��� သင််
က် ရှု�တွတ်ွ�က် ်အိုတွင်�်မောက်ဲ�လိုု�က်�်ပြချုင်�် သု��်ဟု�တွ ်��ုတွအ်ို��်�ပြချုင်�်ပြဖွစ်မောစနှု�င်ပ်ြီး�း� ယ်င်�်
သည် ်ယ်ာဉ်တွု�က်�်ပုြဖွစ်နှု�င်မ်ောပြချု�ုာ�သည်။်

“ချ�း�မောဝါ�မောတွ�ဲာာ ထု�င်ခံ်ျ�ချါ��တွ�်တွ�်င် ်မောက်ာင်�်
တွယ်၊် ဒါမော��ယ်် ်ငြိ�ု� ��တွင်ြိ�း� က်ာ�မော�ာင်�်�င် ်အို�ဒါမောတွ ဲ
�လိုု�ဘ်�ူ။” 
ယ်ာဉ်တွု�က်�်မုောကြက်ာင်် ်မောသဆုံးး���အုိုာ�လိုး��၏ ထက်ဝ်ါက်မ်ောက်ုာ်သည် ်မောနအို�်ု�� 25 �ု�င််
အိုတွငဲ်�် ပြဖွစ်�ာဲ�သည်။် အို�ုာ�စ�သည် ်တွစ်နာ�းလိုှင် ်45 �ု�င်မ်ောအိုာက် ်ပြ�နန်ှနု�်က်န ်သ်တွ်
ထာ�မောသာ လို�်��ုာ�တွငဲ် ်ပြဖွစ်�ာဲ�ကြက်သည်။် 

“ထု�င်ခံ်ျ�ချါ��တွမ်ောတွကဲ် �င််က််ု� က်ာ�ထ��ာာ �ုတွ�ု်မောစ
နှု�င်�်ါတွယ်။်”
 
ထု�င်ခ်ျုး�ချုါ��တွက််ု� ပြဖွ�တွ�်န ်တွစ်စက်က န ်မ်ောအိုာက်သ်ာ ကြက်ာသည်။် ဤယ်း�တွ�်�စက်ာ�
သည် ်က်ာ�တွစ်စး� �း�မောလိုာင်ပ်ြချုင်�် သု��်ဟု�တွ ်မော�နက်�ု်�င်�်အိုတွငဲ်�် နစ်ပြ���်သာဲ�သည်် ်
အိုပြဖွစ်အို�ုက်က််ု� �ကြက်ာချုဏ် ညွှှန�်ဆုံးု�မောလိုရ်ှား�ုသည်။် ထု�က်�သ်ု�ယ််ာဉ်တွု�က်ပ်ြချုင်�်သည် ်ရှား�ာ�
သည်။် ပြဖွစ်ချု�လ်ိုှင်�်င် ်ထု�င်ခ်ျုး�ချုါ��တွသ်ည် ်သင််က််ု� မောပြချု�စ်လိုက်�်စ် လို��သာဲ�မောအိုာင် ်က်ာ
က်ယဲ်မ်ော��နှု�င်�်ါသည်။် သတွရုှား�ုမောန�ါက် လိုတဲွမ်ောပြ�ာက်န်ှု�င်မ်ောပြချု အိုလိုာ�အိုလိုာ �ု��ုာ��ါ�ည်။်

“တွချ�ု� �လိုမူောတွကဲ် ယ်ာဉ်တွု�က်�ု်တွစခ်ျ��ာာ လိုတဲွ်
မောအိုာင်မ်ောရှိာာင်င်ြိ�း� �ဲန်���်�ာနည်�်နည်�်န� ် ထကဲ်�်ာဲ�ကြားက်
တွယ်”်
က်ာ�ထ�တွငဲ် ်ဆုံးက်မ်ောန�ါက် ယ်ာဉ်တွု�က်�်မုောကြက်ာင်် ်�မောသနှု�င်မ်ောပြချု အိုလိုာ�အိုလိုာ �ု��ုာ��ါ
�ည်။် ထု�င်ခ်ျုး�ချုါ��တွ�်ုာ�သည် ်သင််ယ််ာဉ်�� အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်၏လို�်�မောကြက်ာင်�်မော�်သု� ် လိုငဲ််စ်ဉ်
သာဲ�ပြချုင်�်�� သင််အ်ိုာ� တွာ�ဆုံးး�မော��နှု�င်သ်ည်။်

http://iowadot.gov/mvd/medical-exemptions-from-safety-belt-use
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3.6 မောလို�ာ�်�မော�ာ အို�ာ��ာ�က်ု� လိုံ�ပြခံျ�မောအိုာင်ထ်ာ�ပြချင်�် 
သင်က််ု�ယ်တ်ွု�င်န်ှ�င်် ်သင််ခ်ျု�း�သည်�်ုာ�က်ု� လိုး�ပြချုး�မောအိုာင်ထ်ာ��နအ်ိုပြ�င် ်ရှု�တွတ်ွ�က်�်�်တွန ်ပ်ြချုင်�် သု��်ဟု�တွ ်ယ်ာဉ်တွု�က်�်ပုြဖွစ်သည််အ်ိုချုါ တွစ်စး�တွစ်ဦး�က်ု� ထခုျုု�က်ေ်ဏ်�်ာ�မောစ�ည်် ်သင််ယ််ာဉ်ထ�တွငဲ် ်
မောလိုုာ�်�မောသာ အို�ာဝါတုွ��ုာ� �ရှား�ုမောစ��ါ။ တွစ်နာ�းလိုှင် ်55 �ု�င်န်ှနု�်ပြဖွင်် ်မော�ါင် ်20 အိုမောလို�ချုုုနရ်ှား�ုမောသာ အို�ာဝါတုွ�တွစ်ချု�သည် ်ပြ�င်�်အိုာ�မော�ါင် ်1,000 ပြဖွင်် ်ထ�ု�နန်ှု�င်သ်ည်။် ထု� ်ပြ�င် ်��ုတွန်င်�်�န ်
ချုက်ခ်ျု�မောစမောသာ သု��်ဟု�တွ ်��ုတွန်င်�်၍��နှု�င်မ်ောစမောသာ ��ုတွမ်ောပြချုနင်�်မောအိုာက် ်လို��ု််သာဲ�နှု�င်သ်ည်် ်အို�ာ�ုု�� ကြက်�်�ပြ�င်မ်ော�်တွငဲ်�်ရှား�ုမောစ��ါ။ 

3.7 အိုာရံုံ���ံ�လိုငဲ််�ု်က်ု� �ယ်ရ်ှိာာ�ပြချင်�် 
အိုာရှုး��ုး�လိုငဲ််�် ုသး���ုု��ရှား�ုသည်-် 

အိုပြ�င်အ်ိုာရံုံ�  — ယ်ာဉ်မော�ာင်�်က် မော�ာင်�်နှ�င်မ်ောန�ာ�� အိုမောဝါ�သု� ်ကြက်ည််�်န ်လိုု�အို�်သည်် ်အို�ာတွစ်ချု�ချု�က်ု� လို��်မောဆုံးာင်ပ်ြချုင်�် (ဥ��ာ၊ GPS ကြက်ည််ပ်ြချုင်�်)။

လိုက်ထ်ု��ဂံးယ်ာ — ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�� စတွးယ်ာ�င်�်း�တွစ်ဖွက် ်သု��်ဟု�တွ ်နှ�စ်ဖွက်လ်ိုး��က်ု� လိုက်လ်ိုတှွ�်န ်လိုု�အို�်သည်် ်အို�ာတွစ်ချု�ချု�က်ု� လို��်မောဆုံးာင်ပ်ြချုင်�် (ဥ��ာ၊ ထ�င်�်စာ�
ပြချုင်�် သု��်ဟု�တွ ်�ုတွက််�်လို�်ု�ပြချုင်�်)။

�ပုြ�င်�ု် — ယ်ာဉ်မော�ာင်�်၏စုတွ�်ုး�လိုငဲ််ပ်ြချုင်�် သု��်ဟု�တွ ်အိုပြချုာ�မောန�ာသု� ် အိုာရှုး�စ�ူစု�က်�်ပုြဖွစ်မောစမောသာ အို�ာတွစ်ချု�ချု�က်ု� လို��်မောဆုံးာင်ပ်ြချုင်�် (ဥ��ာ၊ သးချုုင်�်နာ�မောထာင်ပ်ြချုင်�် 
သု��်ဟု�တွ ်စက်ာ�စပြ�ည်မ်ောပြ�ာဆုံးု�ပြချုင်�်)။

အိုာရှုး��ုး�လိုငဲ််�် ုအို�ုု��အိုစာ�အိုာ�လိုး��သည် ်က်ာ�မော�ာင်�်မောနစဉ် အိုနှတ�ာယ်ရ်ှား�ုနှု�င်ပ်ြီး�း� က်ာ�မော�ာင်�်မောနစဉ် လို�ူုာ�ပြ��လို��်မောလိုရ်ှား�ုမောသာ အို�ာ�ုာ�စာဲသည် ်အို�ုု��အိုစာ�တွစ်ချု�ထက်�ု်�၍ အိုက်ုး��ဝါင််
နှု�င်သ်ည်။်

�ု��ု�င်�်စက်�်ုာ�နှ�င်် ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�်မောနစဉ် စာ�ု� ်ပြချုင်�်
အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါ၏ အိုာရှုး��ုး�လိုငဲ််မ်ောသာ ယ်ာဉ်မော�ာင်�်နှ�င်�်ဥု�မောေသည် ်က်ာ�မော�ာင်�်မောနစဉ်တွငဲ် ်�ု��ု�င်�်ဖွ�န�်�ုာ�နှ�င်် ်အိုပြချုာ�မောသာ လိုက်က််ု�င်အ်ိုးလိုက်ထ်မော�ာနစ်ဆုံးက်သ်ယဲ်မ်ော��စက်�်ုာ� အိုသး��ပြ��ပြီး�း� အိုးလိုက််
ထမော�ာနစ် �က်မ်ောဆုံးခ်ျုု် မော��သာ�ပြချုင်�်၊ မော���ု� ်ပြချုင်�် သု��်ဟု�တွ ်ကြက်ည််ရု်ှုပြချုင်�်က်ု� တွာ�ပြ�စ်ထာ�သည်။် စာသာ��က်မ်ောဆုံးခ်ျုု်၊ အိုး�မော��လို ်သု��်ဟု�တွ ်ဆုံးု�ရှား�ယ်�်းေးယ်ာ�ု�စ််တွစ်ချု�အိုာ� မော��သာ�ပြချုင်�်၊ မော���ု� ်
ပြချုင်�် သု��်ဟု�တွ ်ဖွတွပ်ြချုင်�်�ပြ���း ယ်ာဉ်အိုာ� ချု�း�လို�်�၏ သာဲ�ထာ�မောသာအို�ု�င်�်�� လိုး��ဝါ��်�စ်��ည်။်

ဤဥ�မောေ၏ပြွချုင်�်ချုုက်�်ုာ�တွငဲ်-်

• တွ�ာ�ဝါင်တ်ွာဝါန�်ုာ�က်ု� ထ�်�မောဆုံးာင်မ်ောနသမူောသာ ပြ�ည်သ်ူလ်ိုး�ပြချုး�မော��အိုစု���ဌာာန�ုာ�၏ အိုဖဲွ��ဝါင်�်ုာ�။

• အိုမော��မော�်အိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�ပြဖွစ်�ာဲ�စဉ် က်ုန�်�ာမော��မောစာင််မ်ောရှား�ာက်�် ုက်ွ�်�က်ုင်သ်�ူုာ�။

• အိုမော��မော�်၊ ယ်ာဉ်မောကြက်ာနှ�င်် ်�ာသးဥတွ�သတွမုော��ချုုက်�်ုာ�အို�ါအိုဝါင် ်မော��က်င်�်မော��ဆုံးု�င်�်ာ အိုချုုက်အ်ိုလိုက်�်ုာ�က်ု� လိုက်ခ်ျုး�ရှား�ုသ။ူ 

ဖွ�န�်မောပြ�ာပြချုင်�်
ညွှှနက်ြက်ာ�ချုုက်�်ါ�စ်၊ အိုလိုတွစ်ာ�လိုု�င်စ်င် ်သု��်ဟု�တွ ်အို�ဲယ်�်�ာက်မ်ောသ�သ ူမောက်ုာင်�်လိုု�င်စ်င်ရ်ှား�ုမောသာ အိုသက် ်18 နှ�စ်မောအိုာက် ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�အိုာ� ၎င်�်တွု�၏်ယ်ာဉ်က်ု� ချု�း�လို�်�၏ သာဲ�ထာ�
မောသာအို�ု�င်�်�� လိုး��ဝါ��်တွန ်ပ်ြချုင်�်�ရှား�ု�ါက် က်ာ�မော�ာင်�်မောနစဉ် ဖွ�န�်မောချု်ဆုံးု�ပြချုင်�်၊ လိုက်ခ်ျုးပြချုင်�်နှ�င်် ်ဖွ�န�်မောပြ�ာပြချုင်�်တွု�က််ု� တွာ�ပြ�စ်ထာ�သည်။်  

စည်�်က်�်�ထနု�်သ�်ု�မော��နှ�င်် ်ပြ�စ်ေဏ်�်ုာ�
အိုာရှုး��ုး�လိုငဲ််မ်ောသာ ယ်ာဉ်မော�ာင်�်နှ�င်ပ်ြချုင်�်က်ု� "အိုဓုာက်" ယ်ာဉ်မောကြက်ာပြ�စ်�ဟုု� သတွ�်�တွသ်ည်-် ဆုံးု�လိုု�သည်�်�ာ အို�ာရှား�ုတွစ်ဦး�က် သင််က််ု� ချုုု��မောဖွာက်�်အုိုတွကဲ် ်မော����်ချုု�င်�်နှု�င်သ်ည်။် ေဏ်မ်ောကြက်��ုာ�
မော��မောဆုံးာင်�်ပြချုင်�်အိုပြ�င် ်အိုာရှုး��ုး�လိုငဲ််မ်ောသာ ယ်ာဉ်မော�ာင်�်နှ�င်�် ုပြ�စ်ေဏ်သ်ည် ်လိုု�င်စ်င် ်သု��်ဟု�တွ ်�ါ�စ်က်ု� ဆုံးု�င်�်င်းပ်ြချုင်�် သု��်ဟု�တွ ်ပြ�နရ်ှု��်သ�်ု�ပြချုင်�်တွု�က််ု�လိုည်�် ပြဖွစ်မောစနှု�င်သ်ည်။်

အိုာရှုး��ုး�လိုငဲ််စ်ာဲ ယ်ာဉ်မော�ာင်�်နှ�င်ပ်ြီး�း� အိုပြချုာ�သတူွစ်ဦး�က်ု� မောသဆုံးး��မောစ�ါက် မောေ်လိုာ 1,000 အိုထက် ်ေဏ်မ်ောင်�ဲုာ� ချုု��တွခ်ျုး�နှု�င်ပ်ြီး�း� လိုု�င်စ်င်ဆ်ုံးု�င်�်င်းခ်ျုး�က်ာ အိုမောပြချုအိုမောနမော�်�တူွည်၍် ယ်ာဉ်လိုသူတွ�်ု
ပြဖွင်် ်တွ�ာ�စဲ�ဆုံးု�ချုး�နှု�င်သ်ည်။်
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အိုချုန်� 3

3.8 အို�က်န်ှာင်် ်�ူ�ယ်စမ်ော��ဝါါ���ာ�
နှု�င်င််း၏ လို�်�အိုာ�လိုး��တွငဲ် ်အို�ုာ�ဆုံးး��စည်�်က်�်�တွင်�်က်ု�်�မောသာ ဥ�မောေ�ုာ�ထ��� 
တွစ်ချု���ာ အို�က်�်�ူပြီး�း� က်ာ�မော�ာင်�်ပြချုင်�် ပြဖွစ်သည်။် အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါသည် ်အို�က်�်�ူလိုုက် ်
သု��်ဟု�တွ ်မောဆုံး���ူလိုုက်ဖ်ွ�်��ုမောသာ ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�က်ု� ပြွချုင်�်ချုုက်�်ရှား�ု ကြိက်း�မောလို�မောသာ
ပြ�စ်ေဏ်�်ုာ� ချုု��တွသ်ည်။်

��ူယ်စ်မောနချုုုနတ်ွငဲ် ်က်ာ�မော�ာင်�်ပြချုင်�် (OWI)
အို�က်�်�ူပြီး�း� က်ာ�မော�ာင်�်ပြချုင်�်ပြ�စ်�၏ု တွ�ာ�ဝါင်အ်ို�ည်�်�ာ "��ူယ်စ်မောနချုုုနတ်ွငဲ် ်က်ာ�
မော�ာင်�်ပြချုင်�်" ပြဖွစ်က်ာ မောသ�ဲတွငဲ်�်အို�က်�်ါဝါင်�် ု(BAC) .08 နှ�င််အ်ိုထက်ရ်ှား�ုပြချုင်�် သု��်ဟု�တွ ်
သင််ခ်ျုနှာာက်ု�ယ်စ်နစ်အိုတွငဲ်�် ထနု�်ချုု��်ထာ�သည်် ်��ူယ်စ်မောဆုံး�ဝါါ��ုာ� �ည်သ်ည််�်�ာဏ်
�ဆုံးု�ရှား�ုလိုုက်န်ှ�င်် ်မော�ာင်�်နှ�င်ပ်ြချုင်�်အိုပြဖွစ် သတွ�်�တွသ်ည်။် BAC က်ု� �း���နအ်ိုာ�ပြဖွင်် ်အိုာ�တုွ်
မောလိုတွု�င်�်က်�ုုယ်ာ၊ ဆုံးး�န�နူာ သု��်ဟု�တွ ်မောသ�ဲစစ်ပြချုင်�်ပြဖွင်် ်စစ်မောဆုံး�သည်။် �ာဇူးဝါတွ်
တွ�ာ�ရှုး� �တွငဲ် ်OWI ပြ�စ်�ပုြဖွင်် ်ပြ�စ်ေဏ်�်ချုး�လိုှင်�်င် ်��ူယ်စ်မောနချုုုနတ်ွငဲ် ်မော�ာင်�်နှ�င်�်ါက် 
အိုနည်�်ဆုံးး�� �က်မ်ော�ါင်�် 180 ကြက်ာ သင်၏် ယ်ာဉ်မော�ာင်�်ချုငဲ််�်ုာ�က်ု� ပြ�နရ်ှု��်သ�်ု��ါ�ည်။် 
��ူယ်စ်မောနချုုုနတ်ွငဲ် ်က်ာ�မော�ာင်�်သည်် ်ပြ�စ်��ုုာ�က်ု� ထ�်ချုါတွလို�လို� က်ုူ�လိုနဲပ်ြချုင်�်သည် ်
ယ်ာဉ်မော�ာင်�်လိုု�င်စ်င်က််ု� �ု��ု�ကြက်ာပြ�င််စ်ာ ရှု��်သ�်ု�ထာ�ပြချုင်�်နှ�င်် ်�ု��ု�ပြ�င်�်ထနမ်ောသာ ပြ�စ်�ု
ဆုံးု�င်�်ာ ပြ�စ်ေဏ်�်ုာ� ပြဖွစ်မော�်မောစ�ါသည်။် 

စစ်မောဆုံး�ပြချုင်�်အိုတွကဲ် ်သယဲ်ဝု်ါ�က််
မောသာသမော�ာတွညူ်းချုုက််
အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါ ယ်ာဉ်မော�ာင်�်လိုု�င်စ်င် ်က်ု�င်မ်ောဆုံးာင်ထ်ာ�သအူိုမောနပြဖွင်် ်သင်သ်ည် ်ဥ�မောေစု���ု��မော��
�� မောတွာင်�်ဆုံးု�ချုုက်အ်ို� လိုက်မ်ောတွဲ�အိုမောသာက်အ်ိုစာ�က်င်�်ပြချုင်�် စစ်မောဆုံး��ကု်ု� စာချုု��်အို� 
သမော�ာတွလူိုက်ခ်ျုးသည် ်(အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါ ဥ�မောေ §321J.6)။ ဤဥ�မောေသည် ်ပြ�ည်န်ယ်အ်ိုတွငဲ်�် 
မောနထု�င်သ်�ူဟု�တွသ်ည်် ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�နှ�င််လ်ိုည်�် သက်ဆ်ုံးု�င်�်ါသည်။် 

စစ်မောဆုံး��ကု်ု� ပြင်င်�်ဆုံးု�ပြချုင်�်
အိုာ�တုွမ်ောလိုတွု�င်�်က်�ုုယ်ာ စစ်မောဆုံး��ကု်ု� ပြင်င်�်ဆုံးု�ပြချုင်�်သည် ်OWI အိုတွကဲ် ်ပြ�စ်ေဏ််
ချုု��တွ�်ချုး�မောကြက်ာင်�် အိုာ�ချုး�ည်�်ဟု�တွသ်လိုု� စစ်မောဆုံး��ကု်ု� ပြင်င်�်ဆုံးု�ပြချုင်�်သည် ်လိုု�င်စ်င် ်
ရှု��်သ�်ု�ချုး�နှု�င်ဆ်ုံး�ပြဖွစ်�ါ�ည်။် အိုာ�တုွမ်ောလိုတွု�င်�်က်�ုုယ်ာ စစ်မောဆုံး��ကု်ု� ပြင်င်�်ဆုံးု�ပြချုင်�်၏ 
အိုက်ုု��ဆုံးက်�်ုာ�သည် ်သင််လ်ိုု�င်စ်င်က််ု� အိုလိုု�အိုမောလိုုာက် ်တွစ်နှ�စ်ကြက်ာ ပြ�နရ်ှု��်သ�်ု�ချုး�
ပြချုင်�်နှ�င်် ်အိုနည်�်ဆုံးး�� ေဏ်မ်ောင် ဲမောေ်လိုာ 1,250 မော��မောဆုံးာင်�်နှု�င်သ်ပြဖွင်် ်စစ်မောဆုံး��တုွငဲ် ်�
မောအိုာင်ပ်ြ�င်ပ်ြချုင်�်ထက် ်�ု��ု�ပြ�င်�်ထန�်ါသည်။် 

စစ်မောဆုံး��တုွစ်ချု�က်ု� ပြင်င်�်ဆုံးု�ပြချုင်�်တွငဲ် ်အိုပြ�စ်ရှား�ုမောကြက်ာင်�် မောတွဲ� ရှား�ု�ါက် အို�က်န်ှ�င််�်�ူယ်စ်မောဆုံး�
တွလိုဲ�သး��စဲ��ဆုုံးု�င်�်ာ သင်တ်ွန�်နှ�င်် ်အိုက်�ပြဖွတွပ်ြချုင်�်က်ု� �ပြဖွစ်�မောနမောဆုံးာင်�ဲ်က်�်န ်သု��်ဟု�တွ ်
ignition interlock က်�ုုယ်ာက်ု� သင််က််�နက််ုစ�ုတွပ်ြဖွင်် ်သင််ယ််ာဉ်တွငဲ်တ်ွ�်ဆုံးင်�်နလ်ိုည်�် 
တွ�ာ�ရှုး� �က် အို�ုန ်မ်ော��နှု�င်သ်ည်။်

21 နှ�စ်မောအိုာက် ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�
အိုက်ယ်၍် သင်သ်ည် ်ဥ�မောေအို� အို�က်မ်ောသာက်န်ှု�င်သ်ည်် ်အိုသက်�်ပြ�ည််�်ါက် အို�က်�်�ူ
ပြီး�း� က်ာ�မော�ာင်�်ပြချုင်�်ဆုံးု�င်�်ာ ဥ�မောေ�ုာ�သည် ်�ု��ု�တွင်�်က်ု�်�ါသည်။် အိုသက်�်ပြ�ည််မ်ောသ�
မောသာ ယ်ာဉ်မော�ာင်�်က်ု� BAC .02 နှ�င််အ်ိုထက်ရ်ှား�ုလိုှင် ်��ူယ်စ်မောနချုုုနတ်ွငဲ် ်က်ာ�မော�ာင်�်ပြချုင်�်
ဟု� သတွ�်�တွသ်ည်။် အိုသက်�်ပြ�ည််မ်ောသ�မောသာ ယ်ာဉ်မော�ာင်�်တွစ်ဦး�သည် ်အိုနည်�်ဆုံးး�� 
�က် ်60 ကြက်ာ၊ BAC သည် ်.08 နှ�င််အ်ိုထက် ်ရှား�ု�ါက် အိုနည်�်ဆုံးး�� �က် ်180 ကြက်ာ ၎င်�်တွု�၏် 
ယ်ာဉ်မော�ာင်�်ချုငဲ််�်ုာ�က်ု� ပြ�နရ်ှု��်သ�်ု�ချုး��ည်ပ်ြဖွစ်သည်။် OWI အိုတွကဲ် ်လိုု�င်စ်င်က််ု� ပြ�န်
ရှု��်သ�်ု�ချုးထာ��စဉ် အိုသက် ်18 နှ�စ်မောအိုာက် ်က်ုူ�လိုနဲသ်�ူုာ�သည် ်ယ်ာယ်းက်န ်သ်တွ်
လိုု�င်စ်င်အ်ိုတွကဲ် ်အို�ည်အ်ိုချုုင်�်�ပြ�ည််�်း�ါ။ 

အိုဖွး����ါမောသာ ��လိုင်�်ဖွာ�ုာ� 
သယ်မ်ောဆုံးာင်ပ်ြချုင်�် ဥ�မောေ
မော�ာ်မောတွာ်ယ်ာဉ်မော�်တွငဲ် ်လိုတူွစ်ဦး�ဦး� သု��်ဟု�တွ ်ချု�း�သည်တ်ွစ်ဦး��� အိုဖွး����ါမောသာ၊ အို
လိုး���ုတွထ်ာ�မောသာ အို�က်�်�လိုင်�်ဖွာက်ု� သယ်မ်ောဆုံးာင်ပ်ြချုင်�်သည် ်တွ�ာ��ဝါင်�်ါ။ အိုဖွး����ါ
မောသာ အို�က်�်�လိုင်�်ဖွာ�ုာ�က်ု� ယ်ာဉ်၏ �စစည်�်ချုန�်တွငဲ် ်သယ်မ်ောဆုံးာင်န်ှု�င်သ်ည်။် ဤဥ�မောေ
က်ု� ချုုု��မောဖွာက်�်ါက် ယ်ာဉ်ထ�ရှား�ု ယ်ာဉ်မော�ာင်�်နှ�င်် ်ချု�း�သည်တ်ွစ်ဦး�စးအိုာ� ေဏ်မ်ောင် ဲမောေ်လိုာ 
200 အိုထ ုရုှု��ရှား�င်�်မောသာ �ာဇူးဝါတွ�်အုိုပြဖွစ် ပြ�စ်ေဏ်ခ်ျုု��တွန်ှု�င်သ်ည်။်

3.9 င်ု�က်�်�ဉ်�မော�ာင်�်နှာင်ပ်ြချင်�်
င်ု�က်�်ုဉ်�မော�ာင်�်နှ�င်ပ်ြချုင်�်သည် ်အို�က်�်�ူပြီး�း� က်ာ�မော�ာင်�်သက်�သ်ု� ် အိုနှတ�ာယ်ရ်ှား�ုသည်။် 
င်ု�က်�်ုဉ်�မောသာယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�သည် ်တွး� ်ပြ�န�်မုောနှ��မောက်�ဲမောသာအိုချုုုန�်ုာ� ရှား�ုပြချုင်�်၊ 
�ကြက်ာချုဏ်ဆုံးု�သလိုု� လို�်�မောကြက်ာ�ုာ�က်ု� အိုဝါင်၊် အိုထကဲ် ်ရှု�တွတ်ွ�က်မ်ောက်ဲ� ပြချုင်�်၊ လို�်�မောချုုာ်
ပြချုင်�်တွု� ် ရှား�ုနှု�င်ပ်ြီး�း� ယ်ာဉ်တွု�က်�်ပုြဖွစ်နှု�င်မ်ောပြချု �ု��ုာ��ါသည်။် မောအိုာက်�်ါတွစ်ချု�ချု�က်ု� သတွပုြ��
�ု�ါက် မောချတွတ နာ�ပြချင်�်၊ အိုနှတ�ာယ်က််င်�်မော�ာမောန�ာတွစခ်ျ�တွငဲ် ်က်�်��်ပြချင်�် �ု��်ဟု�တွ ်
ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�မူောပြ�ာင်�်ပြချင်�် ပြ��လို��်�င််�်ည်-်

• စုတွက််�ူယ်ဉ်ပြချုင်�် သု��်ဟု�တွ ်အိုမောတွ�ဲ�ုး�လိုငဲ််ပ်ြချုင်�်။

• မောနာက်ဆ်ုံးး��မော�ာင်�်နှ�င်ခ်ျု�မ်ောသာ �ု�င်အ်ိုနည်�်င်ယ်က််ု� ��တွ�ု်�န ်ချုက်ခ်ျု�ပြချုင်�်။

• ထ�်ချုါထ�်ချုါ သန�်ပြချုင်�် သု��်ဟု�တွ ်�ုက်လ်ိုး���ုာ�က်ု� �တဲွပ်ြချုင်�်။

• မောချုါင်�်ဆုံးက်မ်ော�ာထ်ာ��န ်ချုက်ခ်ျု�ပြချုင်�်။

• သင််လ်ို�်�မောကြက်ာ�� တွပြဖွည်�်ပြဖွည်�်မောက်ုာ်သာဲ�ပြချုင်�်၊ မောရှား� �က်ာ�နှ�င််က််�်၍လိုု�က််
ပြချုင်�် သု��်ဟု�တွ ်လို�်��ချုး��အိုက်န ်န်ှ �င်် ်တွု�က်�ု်ပြချုင်�်။

• ဂီနာ�ပြီးင်�်ုပြဖွစ်ပြချုင်�်နှ�င်် ်စုတွတ်ွု�ပြချုင်�်။

18 နာ�း�က်တ်ွု�က် ်�အို�်ုဘ်�မောနပြချင်�်�ည် ်တွ�ာ�ဝါင််
�ူ�ယ်စ�်ည်် ်မော��ဲတွငဲ်�်အို�က် ်(BAC) 0.08 

�ာခုျ�င်န်ှန်ု�က်��်ု� ် ထခုုျ�က်မ်ောစနှု�င်င်ြိ�း� ယ်ာဉ်တွု�က်�ု်ပြ�စ်
နှု�င်မ်ောပြချ�ာာ အိုတွတူွ�ူင်ပ်ြ�စ�်ည်။်
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3.10 လို�်�အိုတွကဲ် ်ကြီးက်�ုတွင်ပ်ြ�င်�်င်ပ်ြချင်�် - IOWA 511
�း���နလ်ို�်�မောကြက်ာင်�်ပြဖွစ်မောစ၊ �ု�ကြက်ာကြက်ာမော�ာင်�်နှ�င်�်လိုှင်ပ်ြဖွစ်မောစ �ည်သ်ည််ခ်ျု�း�က်ု��ဆုံးု� ချု�း��ထကဲ်�်း ကြိက်�ုတွင်စ်းစဉ်ပြချုင်�်သည် ်စ�တွက််ု�ါသည်။် ဆုံးု���ဲာ�မောသာ�ာသးဥတွ�၊ လို�်�မောဖွာက်ပ်ြချုင်�်၊ ယ်ာဉ်
တွု�က်�်�ုုာ�၊ စသည်တ်ွု�က််�သ်ု�မ်ောသာ သင််ခ်ျု�း�စဉ်အိုမော�် သက်မ်ော�ာက်�်ရုှား�ုမောစ�ည်် ်အို�ာ�ုာ�က်ု� အိုပြီး��သရုှား�ုမောအိုာင်လ်ို��်ထာ��ါ။ အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါ အိုမောဝါ�မောပြ��လို�်��ုာ�နှ�င်် ်အိုပြ�နလ်ို�်��ုာ�အိုတွကဲ် ်မောနာက်ဆ်ုံးး��
� ချု�း�သာဲ�အိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�က်ု� အို�်ေတုွသ်ရုှား�ုနှု�င်�်န ်www.511ia.org သု� ် ဝါင်မ်ော�ာက်က်ြက်ည််ရု်ှု�ါ သု��်ဟု�တွ ်အိုချု���ု်��ု�င်�်အိုက်�််က်ု� မောေါင်�်လို�ေလ်ို��်�ါ။ 

www.511ia.orgIowa 511  အိုက်�််က်ု� မောဒါင်�်လို�ဒလ်ို��်�ါ။ 

ရှိာာမော�ဲ�ုတွစခ်ျ� ပြ��လို��်�ါ 
တွကု်ုမောသာ တွည်မ်ောန�ာ၊ လို�်�မောကြက်ာင်�် သု��်ဟု�တွ ်
က်ာ�လို�်�အိုတွကဲ် ်ချု�း�သာဲ�အိုချုုက်အ်ိုလိုက်က််ု� ရှား�ာမောဖဲွ
�န။်

�င််အ်ိုလိုာှ��ာ�က်ု��ဲင််�်ါ
လို�်��ုတွပ်ြချုင်�်၊ ယ်ာဉ်မောကြက်ာ က်င်�်�ာ�ုာ�၊ 
မောဆုံးာင်�်�ာသး ယ်ာဉ်မော�ာင်�်နှ�င်�် ုအိုချုုက်အ်ိုလိုက် ်
စသည်တ်ွု�က််�သ်ု� ် သင်မ်ောတွဲ�လိုု�သည်် ်အိုချုုက်အ်ိုလိုက််
�ုာ�က်ု� ဖဲွင််�်ါ။

�ံ� 3.4- Iowa 511
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အိုမောပြချခံျက်ာ�မော�ာင်�်

စဲ�်��ည််��ာ�
မော��က်င်�်မောသာ ယ်ာဉ်မော�ာင်�်တွစ်ဦး�ပြဖွစ်လိုာနည်�်က်ု� �ည်သ်ည််လ်ိုက်စ်ဲ�စာအို��်�� အိုပြ�ည််အ်ိုဝါသင်�်မော��
နှု�င်�်ါ။ အိုမောတွဲ�အိုကြက်း��ုာ�လိုာသည်န်ှ�င််အ်ို�ှ ယ်ာဉ်တွု�က်�်ပုြဖွစ်နှု�င်မ်ောပြချု မောလိုုာန်ည်�်သာဲ�သည်က််ု� မောလိုလ်ိုာ
��ုုာ�တွငဲ် ်မောဖွာ်ပြ�ထာ�သည် ်– လို�်�ညွှှနခ်ျုုက်န်ှ�င်် ်လိုက်မ်ောတွဲ�လို��်မောဆုံးာင်�်�ု�တွစ်ဆုံးင််သ်ာ အိုမောတွဲ�အိုကြက်း�
�ရှား�ုနှု�င်သ်ည်။်

4.1 ယ်ာဉ်စတွင်ပ်ြချင်�်
ယ်ာဉ်က်ု� အိုမောက်ာင်�်ဆုံးး��စတွင်ပ်ြချုင်�်လို��်ထး��လို��်နည်�်�ုာ�အိုတွကဲ် ်ယ်ာဉ်�ု�င်ရ်ှား�င်၏်လိုက်စ်ဲ�စာအို��်
က်ု� ကြက်ည််�်ါ။ ယ်ာဉ်သည် ်ဆုံးးထည််�်၊ �ထည််�်နှ�င်် ်ဂီးယ်ာမော�ာက်စ်် အို�ုု��အိုစာ�မော�်�တူွည်၍် 
လို��်ထး��လို��်နည်�်�ုာ� က်ဲ�ပြ�ာ�သည်။် 

4.2 ဂံးယ်ာမောပြ�ာင်�်ပြချင်�်

မောအိုာ်တွု�ဂီးယ်ာ 
မောအိုာ်တွု�ဂီးယ်ာမော�ာက်စ်် တွ�်ဆုံးင်ထ်ာ�မောသာ ယ်ာဉ်က်ု� မော�ာင်�်နှ�င်သ်ည််အ်ိုချုါတွငဲ် ်ဂီးယ်ာက်ု� က်ု�ယ်တ်ွု�င််
မောပြ�ာင်�်�န ်�လိုု�အို�်�ါ။ ယ်င်�်အိုစာ� ဂီးယ်ာမော�ဲ�ချုုယ်သ်သူည် ်P-R-N-D-L မောက်ာ်လိုးက်ု� အိုသး��ပြ��၍ 
က်ာ�က်ု�မောရှုှ��နအ်ိုတွကဲ်သ်ာ တွာဝါနရ်ှား�ုသည်။်

P– “Park” သည် ်က်ာ���်�နအ်ိုတွကဲ် ်က်ာ�က်ု� မောလိုာခ်ျုခ်ျုုသည််

R – မောနာက်ဆ်ုံး�တွပ်ြချုင်�်အိုတွကဲ် ်“Reverse”

N – အိုင်ဂ်ီုင်က််ု� ��်နာ�ထာ��န ်“Neutral”

D– ယ်ာဉ်က်ု� မောရှား� �သု�မ်ောရှုှ��န ်“Drive”

L – *အိုင်ဂ်ီုင်၏်အိုပြ�နန်ှနု�်က်ု�က်န ်သ်တွ�်န ်“Low Gear ”*

*��တွခ်ျုုက်-် ၎င်�်က်ု� မောအိုာ်တွု�ဂီးယ်ာမောပြ�ာင်�်သာဲ�နှု�င်သ်ည်် ်အိုပြ�င််ဆ်ုံးး��ဂီးယ်ာက်ု� ညွှှနပ်ြ�သည်် ်“3၊ 2၊ 1” 
အိုပြဖွစ်လိုည်�် ပြ�ထာ�နှု�င်သ်ည်။်
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�နန်ှုူ�ယ် ်ဂီးယ်ာအိုး�
�နန်ှုူ�ယ် ်ဂီးယ်ာအိုး��ါမောသာ ယ်ာဉ်�ုာ�အိုတွကဲ် ်မောပြ�ာင်�်ထာ�မောသာ ဂီးယ်ာ�ုာ�သည် ်ယ်ာဉ်သာဲ�နှု�င်သ်ည်် ်အိုရှား�ုနအ်ိုက်ာဲအိုမောဝါ�က်ု� ထနု�်ညိ်မုော��သည်။် အိုသး��ပြ��နှု�င်မ်ောသာ ဂီးယ်ာအိုမော�အိုတွကဲ်မ်ော�်
�တူွည်၍် ယ်ာဉ်မော�ာင်�်သည် ်အိုရှား�ုနပ်ြ�ိင််�်နအ်ိုတွကဲ် ်“Neutral” သု��်ဟု�တွ ်“1” �� �ု�ပြ�င််မ်ောသာ ဂီးယ်ာ “2, 3, 4…” သု� ် မောပြ�ာင်�်နှု�င်�်�ည်။် ထု�သု�လ်ို��်�န ်ဂီးယ်ာ�ုာ�အိုကြက်ာ� မောပြ�ာင်�်�နအ်ိုတွကဲ် ်"မောပြချုနင်�်
က်လို�်" ဟု�မောချု်သည်် ်တွတွယု်မောပြချုနင်�်က်ု� အိုသး��ပြ��သည်။်

အို�င်် ်1- �ယ်မ်ောပြချုပြဖွင်် ်မောပြချုနင်�်က်လို�်က်ု� ဖုွချုု�ါ

အို�င်် ်2- ဂီးယ်ာတွးက်ု� ည်ာလိုက်ပ်ြဖွင်် ်မောပြ�ာင်�်�ါ

အို�င်် ်3- တွစ်ချုုုနတ်ွည်�်တွငဲ် ်မောပြချုနင်�်က်လို�်က်ု�လိုတှွပ်ြီး�း� လိုးဗာက်ု� ပြဖွည်�်ပြဖွည်�်ချုုင်�်နင်�်�ါ။

"ဂီးယ်ာမောလိုှာ"် သည််အ်ိုချုါ သု��်ဟု�တွ ်��်တွန ်�်နအ်ိုတွကဲ် ်အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာ�်န ်လိုု�အို�်သည််အ်ိုချုါ ဤလို��်င်န�်စဉ်က်ု� ပြ�နလ်ို��်�ါ။ "Neutral" သု��်ဟု�တွ ်"1" ဂီးယ်ာ�� "Reverse" သု�မ်ောပြ�ာင်�်ပြီး�း� ယ်ာဉ်က်ု� 
မောနာက်ဆ်ုံး�တွ�်နအ်ိုတွကဲ်လ်ိုည်�် ဤလို��်င်န�်စဉ်က်ု� အိုသး��ပြ���ါသည်။်

4.3 အိုရှိာုန်ပြ�ိင််ပ်ြချင်�်
ပြဖွည်�်ပြဖွည်�်ချုုင်�်နှ�င်် ်မောချုုာမော�ဲ� စာဲ အိုရှား�ုနပ်ြ�ိင််�်ါ။ အိုလိုနဲပ်ြ�နပ်ြ�နစ်တွင်�်နက်ြိက်�ု�စာ�ပြချုင်�်သည် ်အိုထ�ူသပြဖွင်် ်မောချုုာမောသာ�ုက်န်ှ�ာပြ�င်�်ုာ�တွငဲ် ်မော�ာင်�်နှ�င်မ်ောသာ�း��ုာ�က်ု� လိုည်မ်ောစပြီး�း� ယ်ာဉ်က်ု� မောချုုာ်
ထကဲ်မ်ောစ�ါသည်။် �နန်ှုူ�ယ်ခ်ျုလို�တွ�်ါမောသာ ယ်ာဉ်ပြဖွင်် ်ဂီးယ်ာတွစ်ချု���တွစ်ချု�သု� ် မောပြ�ာင်�်မောသာအိုချုါ အိုင်ဂ်ီုင် ်အိုလိုနဲပ်ြ�နပ်ြချုင်�် သု��်ဟု�တွ ်မောသသာဲ�ပြချုင်�် �ပြဖွစ်မောစ�န ်မောပြချုနင်�်က်လို�်နှ�င်် ်လိုးဗာက်ု�
အိုသး��ပြ��၍ မောလိုက််ုင််�်ါ။

4.4 ဘ်�ုတွအ်ို��်ပြချင်�်နှာင်် ်��်တွန ််ပြချင်�် 
��်တွန ်�်န ်သင််ယ််ာဉ်၏��ုတွ�်ုာ�က်ု� အိုသး��ပြ��ပြချုင်�်သည် ်အိုမော��ကြိက်း�ဆုံးး�� သင်ယ််�ူ�ည်် ်စ�်ဲ��ည်တ်ွစ်ချု�ပြဖွစ်သည်။် သင််�်း��ုာ���်တွန ်�်န ်ကြက်ာပြ�င််သ်ည််အ်ိုချုုုနသ်ည် ်ယ်ာဉ်၏အိုမောလို�ချုုုန၊် 
အို�ဲယ်အ်ိုစာ�နှ�င်် ်ဝါနအ်ိုပြ�င် ်၎င်�်၏တွာယ်ာအိုမောပြချုအိုမောနတွု�အ်ိုမော�်လိုည်�် �တူွည်�်ါသည်။် သင််မ်ောပြချုက်ု� ��ုတွန်င်�်ပြ�ာ�မော�်တွင်�်ာတွငဲ် ်တွး� ်ပြ�နသ်ည််အ်ိုချုုုနသ်ည်လ်ိုည်�် အိုမော��ကြိက်း��ါသည်။် �ည််

က်�သ်ု� ် မောချုုာမောချုုာမော�ဲ�မော�ဲ� နှ�င်် ်ထထုမုော�ာက်မ်ော�ာက် ်��်တွန ်�်�ည်က််ု� မောလိုလ်ိုာပြချုင်�်ပြဖွင်် ်မောလိုက််ုင််ယ််နူှု�င်သ်ည်။် 

သင််က််ာ�နှ�င်် ်သင်၏် အိုလိုု�အိုမောလိုုာက်တ်ွး� ်ပြ�န�်�ုုာ�သည် ်အိုမောက်ာင်�်ဆုံးး��အိုမောပြချုအိုမောနတွငဲ်ရ်ှား�ုမောနလိုှင်�်င် ်�တွညူ်းမောသာလို�်��ုက်န်ှ�ာပြ�င်�်ုာ�သည် ်သင်�်�်သည််ပ်ြ�နန်ှနု�်အိုမော�် သက်မ်ော�ာက်�်ရုှား�ုမောန
ဆုံး�ပြဖွစ်သည်။် �ည်းည်ာမောသာ မောက်ုာက်စ်�စ်လို�်��ုာ�၊ နှ�င်�်�ုာ�နှ�င်် ်မော�ချု��ုာ� သု��်ဟု�တွ ်မောပြချုာက်မ်ောသဲ�မောသာ လို�်��ုက်န်ှ�ာပြ�င်�်ုာ��င်လ်ိုှင် ်��ုတွ�်ုာ�က်ု� အိုလိုနဲပ်ြ�င်�်ထနစ်ာဲ နင်�်�ါက် သင််က််ာ�က်ု� 
လို�်�မောချုုာ်မောစနှု�င်သ်ည်။် ပြ�င််�်ာ�မောသာအိုရှား�ုနတ်ွငဲ် ်��်�န ်အိုချုုုန�ု်�ကြက်ာသည်။် (�း� 4.1 က်ု� ကြက်ည််�်ါ)

mph
20 44 အကွာ  +  25 အကွာ  =  69 အကွာ

30 66 အကွာ +  57 အကွာ  =  123 အကွာ

40 88 အကွာ +  101 အကွာ   =  189 အကွာ

50 110 အကွာ +  158 အကွာ  =  268 အကွာ

60 132 အကွာ +  227 အကွာ  =  359 အကွာ

70 154 အကွာ +  310 အကွာ  =  464 အကွာ

�ံ� 4.1- ��်တွန ််မော�ာ အိုက်ာဲအိုမောဝါ�

��်တွန ််မော�ာ အိုက်ာဲအိုမောဝါ�
တွး� ်ပြ�န�်အုိုက်ာဲအိုမောဝါ�  +  ��ုတွအ်ို��်ပြချုင်�်အိုက်ာဲအိုမောဝါ�  =  ��်တွန ်မ်ောသာ အိုက်ာဲအိုမောဝါ�
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အိုနှတ�ာယ်က််င်�်မောသာ ချုာဲမော�ာင်�်သည်် ်အိုက်ာဲအိုမောဝါ�
ယ်ာဉ်တွု�က်�်ပုြဖွစ်နှု�င်မ်ောပြချု အို�ုာ�ဆုံးး��အိုလိုာ�အိုလိုာသည် ်သင််မ်ောရှား� �တွငဲ်ရ်ှား�ုမောနမောသာမောကြက်ာင်် ်
3 စက်က န ်�်� 4 စက်က န ်စ်ည်�်�ုဉ်�က်ု� အိုသး��ပြ��ပြချုင်�်သည် ်သင််အ်ိုာ� အိုနှတ�ာယ်က််င်�်မောသာ ချုာဲ
မော�ာင်�်သည်် ်အိုက်ာဲအိုမောဝါ�က်ု� သတွ�်�တွ၍် ထနု�်ထာ�နှု�င်မ်ောစ�န ်က်ညူ်းမော���ည်ပ်ြဖွစ်ပြီး�း� 
လိုု�အို�်�ါက် ��်တွန ်�်န ်သင််အ်ိုတွကဲ် ်အိုချုုုနအ်ိုလိုး�အိုမောလိုာက်�်မောစ�ါ�ည်။် ဤစည်�်�ုဉ်�
သည် ်�ာသးဥတွ�အိုမောပြချုအိုမောန�ုာ� မောက်ာင်�်�နဲခ်ျုုုန ်သာ�နယ််ာဉ်မောကြက်ာတွငဲ်သ်ာ အိုဆုံးင်မ်ောပြ�
သည်။် (�း� 4.2 က်ု� ကြက်ည််�်ါ)

• အိုမောတွဲ�အိုကြက်း��ရှား�ုမောသာ သု��်ဟု�တွ ်စမော�ာင်�်မောသာယ်ာဉ်မော�ာင်�်သည် ်�း���န်
မော�ာင်�်နှ�င်�်အုိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�မောအိုာက်တ်ွငဲ် ်အိုနည်�်ဆုံးး�� သး��စက်က န ်က်ြက်ာ ချုာဲ
မော�ာင်�်သည်် ်အိုက်ာဲအိုမောဝါ�က်ု� ထနု�်ထာ�သင််သ်ည်။် 

• အိုမောတွဲ�အိုကြက်း�ရှား�ုမောသာ ယ်ာဉ်မော�ာင်�်အိုတွကဲ် ်�း���နအ်ိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�တွငဲ် ်နှ�စ်
စက်က န ်က်ြက်ာ ချုာဲမော�ာင်�်သည်် ်အိုက်ာဲအိုမောဝါ�က်ု� ထနု�်ထာ�လိုှင် ်လိုး�မောလိုာက်န်ှု�င််
�ါသည်။်

• တွစ်နာ�း �ု�င် ်40 နှနု�်ပြဖွင်် ်မော�ာင်�်နှ�င်�်ာတွငဲ် ်မောလို�စက်က န ်�်� င်ါ�စက်က န ်က်ြက်ာ ချုာဲ
မော�ာင်�်သည်် ်အိုက်ာဲအိုမောဝါ�က်ု� အိုကြက်းပြ��ထာ�သည်။် လို�်�အိုမောပြချုအိုမောန�ုာ� 
မောချုုာ်မောနသည််အ်ိုချုါ သု��်ဟု�တွ ်သင််မ်ောရှား� � ရှား�ုယ်ာဉ်က် သင််ပ်ြ�င်က််ငဲ်�်က်ု� �ုတွဆ်ုံးု�မ်ောန
သည််အ်ိုချုါ မောပြချုာက်စ်က်က န ်န်ှ �င််အ်ိုထက်က်ြက်ာ ချုာဲမော�ာင်�်သည်် ်အိုက်ာဲအိုမောဝါ�က်ု� 
ထနု�်ထာ��န ်အိုကြက်းပြ��သည်။်

ABS (မောလိုာခ်ျုက််ာက်ယဲ်မ်ော�� ��ုတွစ်နစ်)
အိုသစ်ထကဲ်ရ်ှား�ုထာ�မောသာ ယ်ာဉ်အို�ုာ�စ�တွငဲ် ်ABS (မောလိုာခ်ျုက််ာက်ယဲ်မ်ော�� ��ုတွစ်နစ်) 
�ါရှား�ုသည်။် ABS အိုသး��ပြ���း�နှ�င််�်တွသ်က်၍် ယ်ာဉ်�ု�င်ရ်ှား�င်၏်လိုက်စ်ဲ�စာအို��်က်ု� မောသချုုာဖွတွ်
�ါ။ ABS သည် ်�း�မောချုုာ်ပြချုင်�်�ရှား�ု�� ယ်ာဉ်က်ု� ��်တွန ်န်ှု�င်မ်ောစ�ည်ပ်ြဖွစ်သည်။် သင််ယ််ာဉ်တွငဲ် ်
ABS �ါရှား�ုပြီး�း� လိုုင်ပ်ြ�နစ်ာဲ ��်တွန ်�်န ်လိုု�အို�်�ါက်-

• ��ုတွမ်ောပြချုနင်�်က်ု� အိုတွတွန်ှု�င်ဆ်ုံးး�� ပြ�င်�်ပြ�င်�်ဖုွပြီး�း� ဆုံးက်ဖု်ွထာ��ါ။

• ABS အိုလို��်လို��်မောနချုုုနတ်ွငဲ် ်��ုတွမ်ောပြချုနင်�်သည် ်မောနာက်ပ်ြ�နတ်ွနဲ�်သာဲ�
သက်�သ်ု� ် ချုးစာ��နှု�င်သ်ည်။် ��ုတွမ်ောပြချုနင်�်က်ု� အိုမော�်�တွက်�်ါမောစနှ�င််။် ��ုတွ်
မောပြချုနင်�်က်ု� ဖုွထာ���သာ ABS အိုလို��်လို��်�ါ�ည်။်

အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�နှ�င်် ်ဆုံးက်သ်ယဲ််
�န ်��ုတွ�်း��ုာ�က်ု� အိုသး��ပြ��ပြချုင်�်
အိုက်ယ်၍် သင်က်် အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်မော�ာင်�် �မော�ှာ်လိုင််ထ်ာ�မောသာ မောန�ာတွငဲ် ်��်�ည် ်
သု��်ဟု�တွ ်အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာ�်ည်ဆ်ုံးု��ါက် သု��်ဟု�တွ ်သင််မ်ောနာက်�်� ယ်ာဉ်သည် ်သင်န်ှ�င်် ်အိုလိုနဲ်
နး�က်�်စာဲ လိုု�က်မ်ောန�ါက် သင်၏်��ုတွမ်ောပြချုနင်�်က်ု� သး��မောလို�ကြိက်�်ု အိုပြ�နဖု်ွ�ါ။ ထု�သု� ်
ပြ��လို��်ပြချုင်�်က် သင်အ်ိုရှား�ုနမ်ောလိုှာမ်ောတွာ�်ည်က််ု� သင််မ်ောနာက်�်� သ�ူုာ�က်ု� သမုောစ�ည််
ပြဖွစ်သည်။်

သတွ�်�တွထ်ာ�မောသာ ��်နာ���ုုာ�
ဤမောန�ာ��ာ�တွငဲ် ်အိုငြိ�� ��်��ည်-်

• ��်ဆုံးု�င်�်��တွအ်ိုာ�လိုး��တွငဲ်။်

• က်ု�ယ်�ု်�င်လ်ို�်�၊ ပြချုးတွငဲ်�်လို�်�၊ လို�်�ကြက်ာ� စသည်တ်ွု��်� ထကဲ်သ်ည််အ်ိုချုါ လိုူ
သာဲ�စင်္ကြံကံ်က်ု� �ပြဖွတွ�်း။ 

• ယ်ာဉ်��်နာ��နမ်ောန�ာ�ုာ�၊ လို��်င်န�်�ုာ�၊ မောက်ုာင်�်�ုာ�၊ ဓာာတွဆ်ုံးးဆုံးု�င်�်ုာ�
အို�ါအိုဝါင် ်က်န ်သ်တွ�်ထာ�မောသာ သး�သန ်လ်ို�်��� အို�ုာ�ပြ�ည်သ်လူို�်�သု� ် ဝါင််
သည််အ်ိုချုါ၊

• ဥ�မောေအို�ာရှား�ု၏ မောတွာင်�်ဆုံးု�ချုုက်အ်ို�။

• မောဆုံးာက်လ်ို��်မော��လို��်င်န�်ချုငဲ်�်� အိုလိုးက်ု�င်သ်တူွစ်ဦး�က် ညွှှနက်ြက်ာ�သည််အ်ိုချုါ။

• တွဖွု�်ဖွု�်လိုင်�်မောသာ �း�နးတွငဲ် ်ရှား�င်�်မောနလိုှင် ်မောရှား� �က်ု� ဆုံးက်သ်ာဲ��ါ။

• �း�နးတွငဲ် ်လိုက်ယ််ာမောက်ဲ��ုာ�က်ု� ချုငဲ််ပ်ြ��ထာ�သည််မ်ောန�ာအို�ါအိုဝါင် ်�း�နး
အိုာ�လိုး��တွငဲ်။်

• (အို�ုာ�အိုာ�ပြဖွင်် ်အိုပြဖွူမော�ာင် ်သု��်ဟု�တွ ်အိုနးမော�ာင်ထ်�်ုဖွုာ�ရှား�ုမောသာ) တွ�တွ်
မောက်ာက်တ်ွစ်မောချုုာင်�် သု��်ဟု�တွ ်လို�်�ပြ�မောချု�ဲတွစ်မောက်ာင်�်ါမောသာ အိုပြ�င်အ်ိုာရှုး�
ချုုု� �တွ�သ်တူွစ်ဦး�က် သင််မ်ောရှား� �တွငဲ် ်လို�်�မောလိုှာက်မ်ောနသည််အ်ိုချုါ သု��်ဟု�တွ ်ထု�လိုူ
အိုနှတ�ာယ်ရ်ှား�ုနှု�င်မ်ောလိုာက်မ်ောအိုာင် ်သင််အ်ိုနး�တွငဲ် ်ရှား�ုမောနသည််အ်ိုချုါ။

�ထာ�လို�်�ဆုံးး��ုာ�တွငဲ် ်��်ပြချုင်�်နှ�င််�်တွသ်က်၍် စာ�ုက်န်ှ�ာ 11 နှ�င်် ်တွဖွု�်ဖွု�်လိုင်�်မောသာ
�း��ုာ� နှ�င််/်သု��်ဟု�တွ ်��်လိုက်တ်ွး�ုာ�က်ု� ပြ�မောသာ မောက်ုာင်�်က်ာ��ုာ�နှ�င်် ်နး�က်�်လိုာသည်််
အိုချုါ ��်ပြချုင်�်အိုတွကဲ် ်စာ�ုက်န်ှ�ာ 17 က်ု� ကြက်ည််�်ါ။

�င််မ်ောရှိာ �တွငဲ်မ်ော�ာင်�်မောနမော�ာ ယ်ာဉ်က် �ု�င်�်ဘ်�တွက််��်ု�မ်ော�ာ �ာတွတ်ွု�င်တ်ွစခ်ျ�က်ု� ပြ�တွ်
မောက်�ာ်မောန�ည်က််ု� ကြားက်ည််င်ြိ�း� ပြ�ည်�်ပြ�ည်�်ချ�င်�် စတွင်မ်ော�တွကဲ်�်ါ။ အိုနှတ�ာယ်က််င်�်
မော�ာ ခဲျာလိုု�က်�်ည်် ်အိုက်ာဲအိုမောဝါ�က်ု� �ရှိာု�န်အိုတွကဲ် ်�ံ��အိုထမုော�တွကဲ်ပ်ြချင်�်�ပြ���း 
�င််မ်ောရှိာ �က်ာ�ဘ်န်�ါ�ည် ်�ာတွတ်ွု�င်က််ု� �မောက်�ာ်�င််�်ါ။

�ံ� 4.2- 3 စက်က န ််�ာ 4 စက်က န ်် စည်�်��ဉ်�

3 စက်က န ််
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4.5 �င််မ်ောလို�ာ်မော�ာ ပြ�န်နှန်ု�
မောကြက်ည်ာထာ�မောသာ ပြ�နန်ှနု�်က်န ်သ်တွခ်ျုုက်သ်ည် ်အိုမောက်ာင်�်�ံ��မော�ာင်�်နှာင်�ု်အိုမောပြချအိုမောန
မောအိုာက်တ်ွငဲ် ်တွ�ာ�ဝါင်မ်ော�ာင်�်နှ�င်န်ှု�င်မ်ောသာ အိုပြ�င််ဆ်ုံးး��ပြ�နန်ှနု�်ပြဖွစ်သည်။် သင်၏်အိုပြ�နန်ှနု�်
သည် ်မောကြက်ည်ာထာ�မောသာ ပြ�နန်ှနု�်က်န ်သ်တွခ်ျုုက်၊် လို�်�အိုမောပြချုအိုမောနနှ�င်် ်�ာသးဥတွ�အိုမော�် 
�တူွည်သ်ည်။် သင််ယ််ာဉ်က် �ု�ပြ�နပ်ြ�နသ်ာဲ�မောလို မောက်ဲ��န၊် အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာ�်န ်သု��်ဟု�တွ ်��်
�န ်အိုက်ာဲအိုမောဝါ� �ု�ယ်မူောလိုပြဖွစ်သည်။် ဥ��ာအိုာ�ပြဖွင်် ်တွစ်နာ�း�ု�င် ်60 သာဲ�မောသာယ်ာဉ်
သည် ်���်�း တွစ်နာ�း�ု�င် ်30 သာဲ�မောသာ ယ်ာဉ်ထက် ်3 ဆုံး �ု�သာဲ�နှု�င်�်ါ�ည်။် (�း� 4.1 က်ု� 
ကြက်ည််�်ါ)

ပြ�န်နှန်ု�က်န ််�တွခ်ျ�က်က််ု� မောကြားက်ည်ာ�ထာ��ါက် မောအိုာက်�်ါ
မောယ်ဘ်�ယ်� က်န ််�တွခ်ျ�က်�်�ာ�က်ု� �တွ�်ာတွထ်ာ��ည်-်

• �ည်သ်ည််စ်း��ာဲ�မော��ချုရုှု�င်�်ဆုံးု�တွငဲ် ်တွစ်နာ�း 25 �ု�င်န်ှနု�်

• လိုမူောနချုရုှု�င် ်သု��်ဟု�တွ ်မောက်ုာင်�်ချုရုှု�င်တ်ွငဲ် ်တွစ်နာ�း 25 �ု�င်န်ှနု�်

• �ည်သ်ည််ဆ်ုံးင်မ်ောပြချုဖွး��ချုရုှု�င်တ်ွငဲ်�်ဆုံးု� တွစ်နာ�း 45 �ု�င်န်ှနု�် 

• အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်က်ု�ဆုံးဲ�သည်် ်�ည်သ်ည််ယ််ာဉ်အိုတွကဲ်�်ဆုံးု� တွစ်နာ�း 45 �ု�င်န်ှနု�်

• မောနဝါင်ခ်ျုုုန�်� မောနထကဲ်ခ်ျုုုနအ်ိုထ ုလို�်��ချုင်�်ထာ�မောသာ လို�်�ချုဲ��ုာ�တွငဲ်န်ှ�င်် ်
တွစ်မောနတ်ွာ၏ �ည်သ်ည််အ်ိုချုုုနတ်ွငဲ်�်ဆုံးု� လို�်�ချုဲ��ုာ�ရှား�ု က်�နတ်ွင်က််ာ�အိုာ�လိုး��
အိုတွကဲ် ်တွစ်နာ�း 50 �ု�င်န်ှနု�်

• မောနဝါင်ခ်ျုုုန�်� မောနထကဲ်ခ်ျုုုနအ်ိုထ ု�ချုင်�်ထာ�မောသာလို�်��ုာ�အို�ါအိုဝါင် ်လို�်��
�ုာ�၊ ပြီး�ု�� ပြ� အိုပြ�နလ်ို�်� အိုမောဝါ�မောပြ��လို�်��ုာ�နှ�င်် ်လို�်�ချုဲ��ုာ� အိုာ�လိုး��တွငဲ် ်
တွစ်နာ�းလိုှင် ်55 �ု�င်န်ှနု�်၊

• မောက်ု�လိုက်အ်ိုပြ�နလ်ို�်� အိုမောဝါ�မောပြ��လို�်��ုာ�မော�်တွငဲ် ်တွစ်နာ�း �ု�င် ်70 နှနု�်

အိုထက်မ်ောဖွာ်ပြ��ါ အိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�အိုတွကဲ် ်အိုန�ု််ဆုံးး��က်န ်သ်တွခ်ျုုက်က််ု� သတွ�်�တွ်
နှု�င်သ်ည်။်

အိုရှား�ုနလ်ိုနဲမ်ော�ာင်�်နှ�င်ပ်ြချုင်�်သည် ်ယ်ာဉ်တွု�က်�်ပုြဖွစ်မောစသည်် ်အိုဓုာက်အိုမောကြက်ာင်�်�င်�်တွစ်ချု�
ပြဖွစ်မောသာ်လိုည်�် မောနှ��မောက်�ဲစာဲမော�ာင်�်နှ�င်ပ်ြချုင်�်သည်လ်ိုည်�် ယ်ာဉ်တွု�က်�်ပုြဖွစ်မောစနှု�င်သ်ည်။် 
�ည်သ်ည််လ်ို�်�တွငဲ်�်ဆုံးု� �း���နယ််ာဉ်မောကြက်ာအိုလိုုင်အ်ိုတွု�င်�် မော�ာင်�်နှ�င်�်နက်ြိက်�ု�စာ��ါ။ အို
ပြ�နလ်ို�်�စနစ်တွငဲ် ်အိုန�ု််ဆုံးး��ပြ�နန်ှနု�်��ာ တွစ်နာ�း �ု�င် ်40 ရှား�ုသည်။် �း���နအ်ိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�
တွငဲ် ်အိုနည်�်ဆုံးး�� ထု�မောလိုာက်ပ်ြ�နပ်ြ�န�်သာဲ�နှု�င်မ်ောသာ ယ်ာဉ်�ုာ�က်ု� အိုပြ�နလ်ို�်�တွငဲ် ်ချုငဲ််�်
ပြ���ါ။

4.6 စတွးယ်ာ�င် ်

�း� ဆုံး��်က်ု�င်ပ်ြချုင်�်
မောရှား� �မောလိုအိုတုွ�်ုာ�မောကြက်ာင်် ်ထခုျုု�က်ေ်ဏ်�်ာ�နှု�င်မ်ောပြချု မောလိုုာန်ည်�်မောစ�နန်ှ�င်် ်သင််က််ာ�က်ု� 
အိုမောက်ာင်�်ဆုံးး�� ထနု�်ချုု��်နှု�င်�်န ်သင််မ်ောလိုုာ်မောသာ လိုက်က််ု�င်က််ု� အိုသး��ပြ���ါ။ သင််လ်ိုက်�်ုာ�
က်ု� 9 နာ�းနှ�င်် ်3 နာ�းလိုက်တ်ွးတွငဲ် ်သု��်ဟု�တွ ်အိုနည်�်င်ယ်န်�ု််၍ 7 နာ�းနှ�င်် ်5 နာ�းလိုက်တ်ွး
တွငဲ် ်စတွးယ်ာ�င်�်း�၏ ဆုံးန ်က််ုင်�်က်တ်ွစ်ဖွက်စ်းတွငဲ် ်ထာ�သင််သ်ည်။် (�း� 4.3 က်ု� ကြက်ည်််
�ါ)

• သင််မ်ောရှား� �က်�်လိုုက်တ်ွင်�်ဟု�တွ�်� လို�်�တွစ်မောလိုှာက် ်မောသချုုာကြက်ည််ရု်ှု�ါ။ 
မော�ာင်�်နှ�င်�်န ်လိုု�အို�်သည််မ်ောန�ာသု� ် �မော�ာက်�်း ထု�မောန�ာရှား�ု ယ်ာဉ်မောကြက်ာ
အိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�က်ု� ရှား�ာမောဖဲွမောလိုလ်ိုာ�ါ။ ဤနည်�်ပြဖွင်် ်မောချုုာမောချုုာမော�ဲ�မော�ဲ� နှ�င်် ်
မော��က်င်�်စာဲ မော�ာင်�်နှ�င်�်န ်သင််တ်ွငဲ် ်အိုချုုုနရ်ှား�ု�ည်ပ်ြဖွစ်သည်။်

• မောထာင််ခ်ျုုု��မောက်ဲ�သည််အ်ိုချုါ “လိုက်ထ်�်” သု��်ဟု�တွ ်“တွနဲ�်ဆုံးဲ�” နည်�်�ည်ာက်ု� 
အိုသး��ပြ��၍ စတွးယ်ာ�င်�်း�က်ု� လို�ည််�်ါ။ 

• လိုက်တ်ွစ်ဖွက်တ်ွည်�်ပြဖွင်် ်�း�က်ု� �လို�ည််�်ါနှ�င််။် ထနု�်ချုု��်၍���� ပြဖွစ်နှု�င််
မောစသည်။် မောက်ဲ� ပြီး�း�မောသာအိုချုါ စတွးယ်ာ�င်�်း�က်ု� လိုက်တ်ွမောပြဖွာင််တ်ွည်�် က်ု�င််
�ါ။ သင််လ်ိုက်မ်ောချုုာင်�်�ုာ�ထ��� ၎င်�်က်ု� လိုတဲွထ်ကဲ်သ်ာဲ�လိုှင် ်အိုနှတ�ာယ်ရ်ှား�ု
နှု�င်သ်ည်။်

�ံ� 4.3- စတွးယ်ာ�င်ဘ််း� လိုက်အ်ိုမောနအိုထာ�
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4.7 မောနာက်�်�တွပ်ြချင်�် 
မောနာက်ပ်ြ�နမ်ော�ာင်�်နှ�င်သ်ည််အ်ိုချုါ ထနု�်ချုု��်�န ်�ု��ု�ချုက်ခ်ျု�သည်။် မောနာက်ဆ်ုံး�တွပ်ြချုင်�်က်ု� 
မောနှ��မောသာပြ�နန်ှနု�်ပြဖွင်် ်လို��်မောဆုံးာင်သ်င််သ်ည်။် လိုးဗာက်ု� တွတွန်ှု�င်သ်�ှ ဂီရှု�တွစု�က် ်အိုသး��ပြ��
�ါ။

• မောနာက်ဆ်ုံး�တွ�်ာတွငဲ် ်မောချုါင်�်အိုထနု�်က်ု� မောက်ုာ်ကြက်ည််�်နအ်ိုတွကဲ် ်မောချုါင်�်က်ု� လို�ည်််
�န ်လိုု�အို�်သည်။် က်ာ���န�်ုာ� သု��်ဟု�တွ ်အို�နက််င်�်�ာ�ုာ�က်ု�သာ အိုာ��က်ု���ါ
နှ�င််။် ၎င်�်တွု�သ်ည် ်ပြ�င်က််ငဲ်�်အိုပြ�ည််က််ု� ��း�ု်��နှု�င်၍် အိုက်ာဲအိုမောဝါ�က်ု� အိုပြ�င်�်�ာ�နှု�င််
မောစသည်။် 

• ယ်ာဉ်မောနာက်က််ယဲ်က်် ပြ�င်က််ငဲ်�်က်ု� မောက်ာင်�်မောက်ာင်�်ပြ�င်�်�န ်သင််တ်ွင်�်ါ�က်ု� မောရှုှ� ပြီး�း� 
မောနာက်လ်ို�ည််�်ါ။ ည်ာ�က်လ်ိုက်က််ု� ထု�င်ခ်ျုး�၏မောနာက်မ်ောက်ုာမော�်တွငဲ် ်တွင်ထ်ာ�ပြီး�း� စ
တွးယ်ာ�င်�်း�၏ထ�်ုက်ု� �ယ်လ်ိုက်ပ်ြဖွင်် ်ဆုံး��်က်ု�င်က််ာ အိုမောနာက်ပ်ြ�တွင်�်မော�ါက်က််ု� 
ပြဖွတွပ်ြီး�း� ည်ာ�က်�်ချုး��အိုမော�်က်ု� ကြက်ည််�်ါ။

• မောနာက်�်ဆုံး�တွ�်းနှ�င်် ်မောနာက်ဆ်ုံး�တွမ်ောနစဉ်တွငဲ် ်ယ်ာဉ်မောနာက်�်က်ရ်ှား�ု ဧ�ုယ်ာ�ုာ�နှ�င်် ်
ယ်ာဉ်၏ �ုက်က််ယဲ်မ်ောန�ာအိုာ�လိုး��က်ု� စစ်မောဆုံး��ါ။ 

• ��ုတွက််ု� လိုတှွ�်ါ၊ ထု�မ်ောနာက် ်အိုရှား�ုနထ်နု�်�န ်လိုု�အို�်��သာ လိုးဗာက်ု� ပြဖွည်�်ပြဖွည်�်
ချုုင်�် သး���ါ။ အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာထ်ာ��ါ။ 

• က်ာ�က်ု�သာဲ�မောစလိုု�မောသာ ဦး�တွည်�်က်အ်ိုတွု�င်�် သင််�်း�က်ု�လို�ည််�်ါ။ 

• မောနာက်�်က်ပ်ြ�တွင်�်မော�ါက်�်ုာ�က်ု�ပြဖွတွပ်ြီး�း� က်ာ�သာဲ�မောနသည်် ်ဦး�တွည်�်က်က််ု� 
ကြက်ည််�်ါ။

4.8 �င််မ်ောလို�ာ်မော�ာ မောက်ဲ�နည်�်��ာ�
မောက်ဲ��န ်ကြိက်�ုတွင်စ်းစဉ်�ါ။ မောက်ဲ� ပြီး�း�သည််အ်ိုချုါ သင်�်ည်သ်ည််မ်ောန�ာတွငဲ် ်ရှား�ုလိုု�သည်က််ု� 
ဆုံးး��ပြဖွတွ�်ါ။ အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာပ်ြီး�း� လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ�ုာ�နှ�င်် ်အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်�ုာ�က်ု� သတွထုာ��န ်
သင််က််ု�ယ်သ်င် ်အိုချုငဲ််အ်ိုမော��မော���ါ။ အိုချုုုနက််�်�� ရှု�တွတ်ွ�က်မ်ောက်ဲ� ပြချုင်�်သည် ်အိုနှတ�ာယ်ရ်ှား�ု
ပြီး�း� မောရှား�ာင်ရ်ှား�ာ�သင််သ်ည်။်

မောထာင််�်ပြဖွတွ�်ါနှ�င််၊် မောန�ာက်ုယ်က််ုယ်လ်ိုှ�၍ က်ာ�က်ု� �မောက်ဲ��ါနှ�င််။် ဤလို��်��်�ုာ�သည် ်
ယ်ာဉ်တွု�က်�်ပုြဖွစ်နှု�င်မ်ောပြချု အိုလိုာ�အိုလိုာက်ု� �ု��ုာ�မောစသည်။် 

အိုမောက်ဲ� အိုချုုက်ပ်ြ��ုာ�
အိုမောက်ဲ�အိုချုုက်ပ်ြ��ုာ�သည် ်သင််�်ည်�ဲ်ယ်ခ်ျုုက်က််ု� အိုပြချုာ�သ�ူုာ�အိုာ� ဆုံးက်သ်ယဲ်မ်ောပြ�ာ
ပြ�ပြီး�း� ၎င်�်တွု�အ်ိုာ� တွး� ်ပြ�န�်နအ်ိုချုုုနမ်ော��သည်။် လို�်�မောကြက်ာ�ုာ��မောပြ�ာင်�်�း၊ လိုက်ဝ်ါ� 
သု��်ဟု�တွ ်လိုက်ယ််ာ�စ် �မောက်ဲ��း၊ ယ်ာဉ်မောကြက်ာထ�သု� ် �ဝါင်�်း သု��်ဟု�တွ ်���်�း အိုမောက်ဲ�
အိုချုုက်ပ်ြ��ုာ�က်ု� အိုသး��ပြ��သင််သ်ည်။်

• ဦး�တွည်ခ်ျုုက်မ်ောပြ�ာင်�်တွု�င်�် အိုချုုက်ပ်ြ��ါ။ မော���တွလ်ိုည်တ်ွငဲ် ်�ည်သ်ကူ်ု��ှ �ပြ�င််
�သည််အ်ိုချုါ၌�င် ်အိုချုုက်ပ်ြ��ါ။ သင််�်ုက်က််ယဲ်မ်ောန�ာတွငဲ် ်ယ်ာဉ်�ုာ�၊ လို�်�သာဲ�
လို�်�လိုာ�ုာ� သု��်ဟု�တွ ်စက်�်း�စး�သ�ူုာ� ရှား�ုနှု�င်�်ါသည်။် သင်�်ာလို��်�ည်က််ု� သု
�နလ်ိုု�သည်် ်လိုတူွစ်မောယ်ာက်က််ု� �ပြ�င်�်� လိုတဲွသ်ာဲ�ဖုွ� ် လိုယဲ်က််�ူါသည်။်

• အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါဥ�မောေအို� ပြ�နန်ှနု�်က်န ်သ်တွခ်ျုုက်�်�ာ တွစ်နာ�း 45 �ု�င်န်ှနု�် သု��်ဟု�တွ ်
ယ်င်�်ထက်န်ည်�်�ါက်၊ �မောက်ဲ��း အိုနည်�်ဆုံးး�� မော� 100 တွငဲ် ်အိုချုုက်ပ်ြ��န ်လိုု�အို�်
ပြီး�း� အိုပြ�နန်ှနု�်က်န ်သ်တွခ်ျုုက်�်�ာ တွစ်နာ�း 45 �ု�င်န်ှနု�်ထက် ်�ု�ပြ�န�်ါက် �မောက်ဲ��း 
အိုနည်�်ဆုံးး�� မော� 300 တွငဲ် ်အိုချုုက်ပ်ြ���ါ�ည်။်

• မောယ်��ယ်ုစည်�်�ုဉ်�အို� အိုရှား�ုန�်မောလိုှာ�်း အိုချုုက်ပ်ြ��ါ။ 

• အိုလိုနဲမ်ောစာစး�စာဲ အိုချုုက်�်ပြ��ု�န ်သတွထုာ��ါ။ သင်န်ှ�င်် ်သင်မ်ောက်ဲ�လိုု�မောသာမောန�ာ
ကြက်ာ�တွငဲ် ်လို�်��ုာ�၊ ပြချုးတွငဲ်�်လို�်��ုာ� သု��်ဟု�တွ ်ဝါင်မ်ော�ါက်�်ုာ�ရှား�ု�ါက် ၎င်�်တွု�က််ု� 
မောက်ုာ်သာဲ�သည်အ်ိုထ ုမောစာင််ပ်ြီး�း��� အိုချုုက်ပ်ြ��ါ။

• အိုက်ယ်၍် အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်သည် ်သင်န်ှ�င်် ်သင်မ်ောက်ဲ�လိုု�မောသာမောန�ာကြက်ာ�ရှား�ု လို�်�ထ�
သု� ် ဝါင်မ်ောတွာ�်ည်ဆ်ုံးု��ါက် ၎င်�်က်ု� မောက်ုာ်သာဲ�သည်အ်ိုထ ုမောစာင််ပ်ြီး�း��� မောက်ဲ��ည်က််ု� 
အိုချုုက်ပ်ြွ��ါ။ အိုက်ယ်၍် သင်က်် မောစာစး�စာ အိုချုုက်ပ်ြ��ုလိုှင် ်အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်မော�ာင်�်က် 
သင်သ်ည် ်ထု�ယ်ာဉ်မော�ာင်�်ရှား�ု�ာသု� ် မောက်ဲ��န ်စးစဉ်မောနသည်ဟ်ု� ထင်က််ာ သ/ူသ�ူသည် ်
သင််လ်ို�်�မောကြက်ာင်�်ထ�သု� ် ဝါင်တ်ွု���ုနှု�င်သ်ည်။်

• မောက်ဲ� ပြီး�း�မောနာက် ်မောက်ဲ��နအ်ိုချုုက်ပ်ြ��ုတွထ်ာ�မောကြက်ာင်�် မောသချုုာ�ါမောစ။ 

��်ပြီး�း�မောနာက် ်�း�နးတွငဲ် ်မောက်ဲ� ပြချုင်�်
�း��ဲု�င််တ်ွစ်ချု�တွငဲ် ်“�း�နးတွငဲ် ်�မောက်ဲ��” ဟုမူောသာ ဆုံးု�င်�်��တွ�်ရှား�ု�ါက် �း�နးတွငဲ် ်ည်ာ�က််
သု� ် မောက်ဲ� နှု�င်သ်ည်။် အိုနှတ�ာယ်က််င်�်စာဲ �မောက်ဲ��း လိုး��ဝါ��်တွန ်ပ်ြီး�း� အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်�ုာ�နှ�င်် ်လို�်�
သာဲ�လို�်�လိုာအိုာ�လိုး��က်ု� ဦး�စာ�မော����ည်။်

အိုက်ယ်၍် သင်သ်ည် ်တွစ်လို�်�မော�ာင်�်၏ �ယ်�်က်လ်ို�်�မောကြက်ာ�� အိုပြချုာ�
တွစ်လို�်�မော�ာင်�် လို�်�မော�်သု� ် မောက်ဲ��ည်ဆ်ုံးု��ါက် �း�နးတွငဲ် ်�ယ်�်က်မ်ောက်ဲ� နှု�င်သ်ည်။်

အိုမောက်ဲ� �း�စး�ုာ� 

ဂံင်ယ်မ်ောက်ဲ�
တွာ�ပြ�စ်�ထာ�သည််မ်ောန�ာနှ�င်် ်မောက်ဲ��န ်အိုနှတ�ာယ်က််င်�်သည်် ်မောန�ာ�ုာ�တွငဲ်သ်ာ ဂီင်ယ််
မောက်ဲ� �ုာ�က်ု� ပြ��လို��်သင််သ်ည်။်

�ံ���ာတွမ်ောက်ဲ�
သး����တွမ်ောက်ဲ�သည် ်မောယ်��ယ်ုအိုာ�ပြဖွင်် ်အိုနှတ�ာယ်က််င်�်မောသာ �း�စး�ုု�� �ဟု�တွသ်ည််အ်ိုပြ�င် ်
ယ်ာဉ်တွု�က်�်အုိုနှတ�ာယ်န်ှ�င်် ်ယ်ာဉ်တွု�က်�်ကုြက်း��နှု�င်မ်ောပြချု �ု��ုာ�မောစသည်။် အိုနး�ဆုံးး��လို�်�ဆုံးး�သု� ် 
ဆုံးက်သ်ာဲ�ပြချုင်�်က် �ု�မောက်ာင်�်သည်။် 
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4.9 လို�်�မောကြားက်ာ��ာ�မောပြ�ာင်�်ပြချင်�်
လို�်�မောကြက်ာမောပြ�ာင်�်ပြချုင်�်�ုာ�တွငဲ်-် 

• လို�်�မောကြက်ာင်�်တွစ်ချု��� အိုပြချုာ�တွစ်ချု�သု� ် မောပြ�ာင်�်ပြချုင်�်။ 

• ဝါင်မ်ော�ါက် ်အိုတွက်လ်ို�်��� လို�်��ကြိက်း�တွစ်ချု�ထ�သု� ် မော�ါင်�်စည်�်ပြချုင်�်။ 

• အိုဟုန ် ်သု��်ဟု�တွ ်လို�်��ချုး���� က်ာ�လို�်�ထ�သု� ် ဝါင်ပ်ြချုင်�်။ 

တွစ်ကြိက်�်ုလိုှင် ်လို�်�မောကြက်ာတွစ်ချု�သာမောပြ�ာင်�်�ါ။ လို�်�မောကြက်ာ�ုာ��မောပြ�ာင်�်�း သင််အ်ိုနး�တွစ်ဝုါ�က်ရ်ှား�ု ယ်ာဉ်မောကြက်ာက်ု� စစ်မောဆုံး�ပြီး�း� လို�်�မောကြက်ာအိုတွငဲ်�်သု� ် မော��က်င်�်စာဲဝါင်မ်ော�ာက်�်န ်
မောန�ာလိုတဲွရ်ှား�ုမောနမောကြက်ာင်�် အိုတွည်ပ်ြ��ပြီး�း� ထု�လို�်�မောကြက်ာင်�်ထ�တွငဲ် ်ရှား�ုမောနပြီး�း�သာ� �ည်သ်ည််ယ််ာဉ်က်ု��ဆုံးု� ဦး�စာ�မော���ါ (�း� 4.4 က်ု� ကြက်ည််�်ါ)။

အိုချ�က်ပ်ြ��ါ- ��နက််နစ်ာဲအိုချုုက်ပ်ြ�ပြချုင်�်ပြဖွင်် ်သင််အ်ိုစးအိုစဉ်�ုာ�က်ု� အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�အိုာ� အိုသမုော���ါ။ 

ပြ�န်နှန်ု�က်ု� ထန်ု�ထာ��ါ- လို�်�မောကြက်ာမောပြ�ာင်�်သည််အ်ိုချုါ �ု�မောနှ��မောသာ ယ်ာဉ်မောကြက်ာလို�်�ထ�သု� ် မောပြ�ာင်�်�ည်�်ဟု�တွ�်ါက် အိုရှား�ုန�်မောလိုှာ�်� ဂီရှု�တွစု�က်မ်ောပြ�ာင်�်�ါ။ 

လို�်�မောကြက်ာ�ုာ�မောပြ�ာင်�်မောနချုုုနတ်ွငဲ် ်�မော�ှာ်လိုင််�်� မော�်လိုာနှု�င်သ်ည်် ်�ည်သ်ကူ်ု��ဆုံးု� ပြ�င်န်ှု�င်မ်ောစ�န ်ယ်ာဉ်မောကြက်ာအိုသာဲ�အိုလိုာက်ု� အိုဆုံးက်�်ပြ�တွစ်စ်မောဆုံး��ါ။

က်ာ��ာန်��ာ�က်ု� စစမ်ော���ါ- မောနာက်က်ြက်ည််�်�နန်ှ�င်် ်မော��ကြက်ည််�်�န�်ုာ�ထ�က်ု� ကြက်ည််�်ါ။ သင်ဝ်ါင်လ်ိုု�မောသာလို�်�မောကြက်ာတွငဲ် ်ယ်ာဉ်�ုာ��ရှား�ုမောကြက်ာင်�် မောသချုုာ�ါ

မောစ။ သင််က််ု� မောက်ုာ်တွက်မ်ောတွာ�်ည််သ် ူ�ည်သ်�ူှ�ရှား�ုမောကြက်ာင်�် မောသချုုာ�ါမောစ။

�င်၏် ��က်က််ယဲ်မ်ောန�ာ��ာ�က်ု� စစမ်ော���ါ- သင်မ်ောရှုှ��နစ်းစဉ်ထာ�မောသာ ဦး�တွည်�်က်အ်ိုတွု�င်�် သင််�်ချုး��က်ု�မောက်ုာ်ကြက်ည််�်ါ။ သင်််

ယ်ာဉ်၏မောနာက်�်က်မ်ောထာင််အ်ိုနး�တွငဲ် ်�ည်သ်�ူှ�ရှား�ုမောကြက်ာင်�် မောသချုုာ�ါမောစ။ 

�ုက်က််ယဲ်မ်ောန�ာ�ုာ�က်ု� စစ်မောဆုံး��န ်မောချုါင်�်လို�ည််သ်ည််အ်ိုချုါ စတွးယ်ာ�င်�်း�က်ု� တွမောပြဖွာင််တ်ွည်�်ထာ�မောကြက်ာင်�် မောသချုုာ�ါမောစ။ လို�ူုာ�သည် ်၎င်�်တွု�၏် လိုက်�်ုာ�က်ု� ၎င်�်တွု�၏် 
မောချုါင်�်နှ�င်် ်တွညူ်းသည်် ်ဦး�တွည်�်က်သ်ု� ် လို�ည််တ်ွတွသ်ည်် ်အိုက်ုင််ရ်ှား�ုသည်။်

အိုပြချာ�လို�်�အို�ံ��ပြ����ူ�ာ�က်ု� စစမ်ော���ါ- ထု�လို�်�မောကြက်ာရှား�ု တွစ်စး�တွစ်မောယ်ာက်သ်ည် ်သင်ဝ်ါင်လ်ိုု�မောသာ လို�်�မောကြက်ာတွစ်ချု�တွည်�်သု� ် မောပြ�ာင်�်

�န ်စးစဉ်မောနနှု�င်မ်ောသာမောကြက်ာင်် ်ထု�က်�သ်ု�တ်ွစ်ဦး�ဦး�ရှား�ု�ါက် �လို��်��က်�်�တွငဲ်ရ်ှား�ုမောသာ လို�်�မောကြက်ာက်ု� မောသချုုာစစ်မောဆုံး��ါ။

�ံ� 4.4- လို�်�မောကြားက်ာ��ာ� မောပြ�ာင်�်ပြချင်�်

အိုနှတ�ာယ်က််င်�်မော�ာ 
ကြားက်ာ�မောန�ာလိုတဲွရ်ှိာု၊ �ရှိာု 
စစမ်ော���ါ ��က်က််ယဲ်မ်ောန�ာနှာင်် ်

အိုချ�က်ပ်ြ��ုက်ု� စစမ်ော���ါ

ထ�်�ံ စစမ်ော���ါ

ပြ�ည်�်ပြ�ည်�်ချ�င်�် 
မောပြ�ာင်�်�ါ

အိုချ�က်ပ်ြ��း�က်ု� �ုတွထ်ာ�
မောကြားက်ာင်�်မော�ချ�ာ�ါမောစ
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4.10 မောက်�ာ်တွက်ပ်ြချင်�်
ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ� (စာ�ုက်န်ှ�ာ 8) သု��်ဟု�တွ ်လို�်�အို��တွအ်ိုသာ��ုာ� (�း� 4.5) သည် ်သင််အ်ိုာ� မောက်ုာ်တွက်ခ်ျုငဲ််ပ်ြ��သည််အ်ိုချုါနှ�င်် ်သင််တ်ွငဲ် ်အိုနှတ�ာယ်က််င်�်စာဲ မောက်ုာ်တွက်�်န ်မောန�ာ
အိုလိုး�အိုမောလိုာက်ရ်ှား�ုသည်ဟ်ု� ဆုံးး��ပြဖွတွထ်ာ�သည််အ်ိုချုါ��သာ အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်တွစ်စး�က်ု� မောက်ုာ်တွက်�်ါ။ လိုု�အို�်သည််အ်ိုချုါ��သာ မောက်ုာ်တွက်�်ါ။

• စည်�်က်�်�အို� တွစ်ကြိက်�်ုလိုှင် ်ယ်ာဉ်တွစ်စး�က်ု�သာ မောက်ုာ်တွက်�်ါ။ 

• လို�်�ဆုံးး��ုာ�နှ�င်် ်ပြချုးတွငဲ်�်လို�်��ုာ�က်�သ်ု�မ်ောသာ ယ်ာဉ်တွစ်စး�က် သင််မ်ောရှား� � ရှား�ု လို�်�သု� ် ဝါင်မ်ော�ာက်လ်ိုာနှု�င်သ်ည်် ်မောန�ာ�ုာ�တွငဲ် ်မောက်ုာ်တွက်ပ်ြချုင်�်က်ု� မောရှား�ာင်�်ါ။ 

မောက်ုာ်တွက်�်နလ်ိုု�အို�်�ါက် မောအိုာက်�်ါအိုဆုံးင််�်ုာ�က်ု�လို��်မောဆုံးာင်�်ါ- 

1. မောက်ုာ်တွက်�်န�်ကြိက်�ု�စာ��း မောန�ာအိုလိုး�အိုမောလိုာက်ရ်ှား�ုမောကြက်ာင်�် မောသချုုာမောစ�န ်မောက်ုာ်တွက်�်ည််ယ််ာဉ်မောကြက်ာက်ု� ကြိက်�ုစစ်မောဆုံး��ါ။ 

2. ယ်ာဉ်အိုသာဲ�အိုလိုာအိုတွကဲ် ်က်ာ���န�်ုာ�နှ�င်် ်�ုက်က််ယဲ်မ်ောန�ာ�ုာ�က်ု� စစ်မောဆုံး��ါ။ 

3. မောက်ုာ်တွက်�်န ်�ည်�ဲ်ယ်ခ်ျုုက်က််ု� အိုချုုက်ပ်ြ�ပြီး�း� လိုု�အို�်သလိုု� အိုရှား�ုနပ်ြ�ိင််�်ါ။ 

4. မောက်ုာ်တွက်မ်ောနစဉ် သင််ယ််ာဉ်၏ မောရှား� �၊ မောနာက်ရ်ှား�ု မောန�ာက်ု� မောစာင််က်ြက်ည််ပ်ြီး�း� မောနာက်က်ြက်ည််�်�နက််ု� စစ်မောဆုံး��ါ။ 

5. မောနာက်က်ြက်ည််�်�နထ်�တွငဲ် ်ပြဖွတွသ်ာဲ�မောသာက်ာ�၏ မောရှား� � �ု�င်�်က်ု�ပြ�င်�်ပြီး�း� သင််ယ််ာဉ်သည် ်မောက်ာင်�်မောက်ာင်�်လိုတဲွမ်ောနသည််အ်ိုချုါ �ည်�ဲ်ယ်ခ်ျုုက်က််ု� အိုချုုက်ပ်ြ��ါ၊ �လူိုယ်ာဉ်မောကြက်ာ
သု� ် ပြဖွည်�်ပြဖွည်�်ချုုင်�် ပြ�နမ်ောရှုှ��ါ၊ အိုချုုက်ပ်ြ��ကု်ု� �ယ်ဖ်ွုက်က််ာ အိုနှတ�ာယ်က််င်�်မောသာ ပြ�နန်ှနု�်အိုတွု�င်�် ပြ�နမ်ော�ာင်�်�ါ။

�ံ� 4.5- မောက်�ာ်တွက်ပ်ြချင်�်�ု�င်�်ာ စည်�်က်�်���ာ�က်ု� ညွှှန်ပြ�မော�ာ လို�်� အို�ာတွအ်ို�ာ���ာ�

အိုဝါါမော�ာင်�်ုဉ်��ုာ�သည် ်�တွညူ်းမောသာ ဦး�တွည်�်က်သ်ု� ် သာဲ�လိုာမောနမောသာ ယ်ာဉ်မောကြက်ာ�ုာ�က်ု� ချုဲ�ပြချုာ�ထာ�သည်။်

အိုပြဖွူမော�ာင်�်ုဉ်��ုာ�သည် ်တွညူ်းမောသာ ဦး�တွည်�်က်အ်ိုတွု�င်�် သာဲ�လိုာမောနမောသာ ယ်ာဉ်မောကြက်ာ�ုာ�က်ု� ချုဲ�ပြချုာ�ထာ�သည်။်

အိုဝါါမော�ာင်အ်ိုလိုယ်�်�ဉ်�နှာစထ်�်နှာင်် ်ပြ�တွမ်ောနမော�ာ 
အိုပြ�ူမော�ာင်လ်ို�်�မောကြားက်ာ��ဉ်���ာ� 

အိုဝါါမော�ာင်အ်ိုလိုယ်�်ုဉ်��ုာ�မော�်�� ပြဖွတွသ်န�်ချုငဲ််�်ရှား�ု�ါ။ 
အိုပြဖွူမော�ာင်�်ုဉ်�ပြ�တွ�်ုာ�သည် ်တွညူ်းမောသာဦး�တွည််
�က်သ်ု� ် မော�ာင်�်နှ�င်မ်ောသာ ယ်ာဉ်မောကြက်ာက်ု� ချုဲ�မော��သည်။် 
သင််ယ််ာဉ်မောကြက်ာတွငဲ် ်အိုပြဖွူမော�ာင်�်ုဉ်�ပြ�တွ ်ရှား�ုမောန
မောသာအိုချုါ မောက်ုာ်တွက်ခ်ျုငဲ််ပ်ြ��သည်။်

အိုဝါါမော�ာင်�်�ဉ်���ာ�နှာင်် ်အိုဝါါမော�ာင်�်�ဉ်�
ပြ�တွ�်�ာ�

သင််ယ််ာဉ်မောကြက်ာတွငဲ် ်အိုဝါါမော�ာင်�်ုဉ်�ရှား�ုသည်််
အိုချုါ �မောက်ုာ်တွက်�်။ ဤဥ��ာတွငဲ် ်လိုက်ဝ်ါ�
ယ်ာဉ်မောကြက်ာသည် ်မောက်ုာ်တွက်၍်���ါ။ 
လိုက်ယ််ာယ်ာဉ်မောကြက်ာရှား�ု ယ်ာဉ်အိုသာဲ�အိုလိုာ
သည် ်မောက်ုာ်တွက်န်ှု�င်သ်ည်။်

အိုဝါါမော�ာင်အ်ိုလိုယ်�်�ဉ်�နှာစထ်�်

ယ်ာဉ်မောကြက်ာနှ�စ်ချု�လိုး��တွငဲ် ်မောက်ုာ်
တွက်၍်��။

လို�်� အို��တွအ်ိုသာ��ုာ�သည် ်မောက်ုာ်တွက်ပ်ြချုင်�်ဆုံးု�င်�်ာ စည်�်က်�်��ုာ�က်ု� ညွှှနပ်ြ�သည််
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မောအိုာက်�်ါအိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�တွငဲ် ်မောက်ုာ်တွက်ပ်ြချုင်�်��ာ တွ�ာ��ဝါင်�်ါ-

မောတွာင်ထ်�်ုနှ�င်် ်နး�က်�်လိုာ
မောသာအိုချုါ မောက်ုာ်�တွက်�်။

လို�်�ဆုံးး��� မော� 100 အိုတွငဲ်�် မောက်ုာ်�တွက်�်။

လို�်�တွစ်မောလိုှာက် ်ပြ�င်က််ငဲ်�်�ုတွဆ်ုံးု�မ်ောနချုုုနတ်ွငဲ် ်
လို�်�အိုမောက်�ဲက်ု�ဝုါ�က်၍် မောက်ုာ်�တွက်�်။

လိုက်ယ််ာ�က်�်� မောက်ုာ်�တွက်�်။ �ုက်န်ှ�ာချုုင်�်ဆုံးု�င်လ်ိုာမောနမောသာ ယ်ာဉ်မောကြက်ာ
က် အိုလိုနဲန်း�က်�်မောနသည််အ်ိုချုါ မောက်ုာ်�တွက််
�။ သင်ပ်ြဖွတွသ်ာဲ��ည်် ်ယ်ာဉ်အိုနး�တွငဲ် ်ထု�သု� ်
ပြ��လို��်�န ်ကြိက်�ု�စာ�ပြချုင်�်သည် ်အိုနှတ�ာယ််
�ုာ�သည်။်

က်ုဉ်�မောပြ�ာင်�်မောသာ တွးတွာ�၊ မောတွာင်က်ြက်ာ�
ပြဖွတွလ်ို�်� သု��်ဟု�တွ ်လိုု�ဏ်မ်ောချုါင်�်ရှား�ုမောန
မောကြက်ာင်�် အိုသမုော���န ်ဆုံးု�င်�်��တွစု်�က််
ထာ�သည်် ်မောန�ာ၏ မော� 100 အိုတွငဲ်�် 
မောက်ုာ်�တွက်�်။

�ထာ�လို�်�ဆုံးး��� မော� 100 အိုတွငဲ်�် မောက်ုာ်
�တွက်�်။

�ံ� 4.6- တွ�ာ��ဝါင်မ်ော�ာ မောက်�ာ်တွက်�်ည််အ်ိုမောပြချအိုမောန��ာ�
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4.11 ချ�ခံျက်ာက်ယဲ်မ်ော�ာ မော�ာင်�်နှာင်ပ်ြချင်�်
အိုနှတ�ာယ်က််င်�်စာဲ မော�ာင်�်နှ�င်ပ်ြီး�း� ချု�ချုးက်ာက်ယဲ်မ်ောသာ မော�ာင်�်နှ�င်�်နုည်�်စနစ်�ုာ�က်ု� အိုသး��ပြ��မောသာအိုချုါ သင်သ်ည် ်ပြဖွစ်လိုာ�ည််အ်ို�ာတွု�င်�်က်ု� သရုှား�ုပြီး�း� အိုသင််ပ်ြဖွစ်မောန�ါ�ည်။် ပြ�င်�်ထန်မော�ာ 
��က်စ်း��ု��ာ�၏ 94 �ာခုျ�င်န်ှန်ု��ည် ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�်စဉ် လိုတူွု� ်ပြ��လို��်မော�ာ အိုနှတ�ာယ်ရ်ှိာုမော�ာ မော�ဲ�ချ�ယ်�ု်��ာ� �ု��်ဟု�တွ ်အို�ာာ���ာ�မောကြားက်ာင်် ်ပြ�စ�်ည်။် ယ်ာဉ်တွု�က်�်တုွငဲ် ်�ါဝါင်�်တွသ်က်န်ှု�င်မ်ောပြချု 
မောလိုုာန်ည်�်မောစ�န ်ဤချု�ချုးက်ာက်ယဲ်မ်ောသာ မော�ာင်�်နှ�င်�်နုည်�်စနစ်�ုာ�က်ု� လိုု�က်န်ာ�ါ-

1. အိုနှတ�ာယ်က််င်�်ရှိာင်�်မော��က်ု� ဦး�စာ�မော�� စဉ်�စာ��ါ။ 
�နလ်ိုု�ပြီး�း� ဂီရှု��ထာ�မောသာ မော�ာင်�်နှ�င်သ်ည်် ်အိုမောလိုအ်ိုထ�ုာ�က်ု� မောရှား�ာင်ပ်ြချုင်�်က် အိုပြချုာ�သ�ူုာ�၏ မော�ာင်�်နှ�င်�်မုော�ဲ�ချုုယ်�်�ုုာ�က်ု� က်ု�င်တ်ွယဲ်မ်ောပြဖွရှား�င်�်�န ်�ု��ု�အိုာ�မောက်ာင်�်သည်် ်
အိုမောနအိုထာ�တွငဲ် ်ရှား�ုမောနမောစ�ည်ပ်ြဖွစ်သည်။် သင်န်ှ�င်် ်မောရှား� �က်ာ�အိုကြက်ာ�တွငဲ် ်မောန�ာလိုတဲွ�်ုာ�စာဲ ချုုနထ်ာ��ါ။ ယ်ာဉ်တွု�က်�်တုွငဲ် ်က်ာ�ထ��� သင်လ်ိုငဲ််ထ်ကဲ်�်သာဲ�မောအိုာင် ်က်ာက်ယဲ်�်န ်
ထု�င်ခ်ျုး�ချုါ��တွက််ု� အိုပြီး���တွ�်ါ။

2. �င််�်တွဝ်ါန်�က်�င်က််ု� �တွထုာ��ါ — အိုာရံုံ�စု�က်�်ါ။
က်ာ���န�်ုာ�က်ု� �ကြက်ာချုဏ်စစ်မောဆုံး�ပြီး�း� သင််မ်ောရှား� � �� အိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�က်ု� စက်က န ် ်20 �� 30 စက်က န ်အ်ိုထ ုနှ�းန်ှ �းစ်�်စ�် ကြက်ည််ရု်ှု�ါ။ �ုက်လ်ိုး���ုာ�က်ု� လို�်ုရှား�ာ�မောန�ါ။ အိုက်ယ်၍် အိုပြချုာ�
ယ်ာဉ်မော�ာင်�်သည် ်�နလ်ိုု�မောသာ မော�ာင်�်နှ�င်�်လုိုက်ခဏ်ာ�ုာ� ပြ�မောန�ါက် ၎င်�်က်ု� မောရှား�ာင်�်န ်အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာ�်ါ သု��်ဟု�တွ ်��်တွန ်�်ါ။ ယ်ာဉ်မော�ာင်�်သည် ်သင်စု်���ု�်�မောလိုာက်မ်ောအိုာင် ်အိုလိုနဲ်
အိုနှတ�ာယ်�်ုာ�စာဲ မော�ာင်�်နှ�င်မ်ောန�ါက် အိုနှတ�ာယ်က််င်�်လိုှင် ်လိုက်ယ််ာသု� ် မောက်ဲ� ပြီး�း� သု��်ဟု�တွ ်မောနာက်လ်ိုာ�ည်် ်ထကဲ်မ်ော�ါက်က််ု�ယ်ပူြီး�း� လို�်��� ထကဲ်�်န ်ကြိက်�ု�စာ��ါ။ ထု�အ်ိုပြ�င် ်လို�်�
တွစ်မောလိုှာက်ရ်ှား�ု လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ�ုာ�၊ စက်�်း�စး�သ�ူုာ�နှ�င်် ်တွ�ုစာာန�်ုာ�က်ု� သတွထုာ�ကြက်ည််�်ါ။

3. အိုပြချာ�ယ်ာဉ်မော�ာင်�်��ာ�အိုမော�် အိုာ��က်ု���ါနှာင််။်
အိုပြချုာ�သ�ူုာ�က်ု� စာနာ�ါ၊ သု�မ်ောသာ် သင််က််ု�ယ်သ်င် ်သတွထုာ��ါ။ အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်မော�ာင်�်က် လို�်��� ဖွယ်မ်ောတွာ�်ည် ်သု��်ဟု�တွ ်သင််က််ု� မော�ါင်�်စည်�်ချုငဲ််ပ်ြ���ည်ဟ်ု� �ယ်ဆူုံး�ါနှ�င််။် 
ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�သည် ်�း�နး သု��်ဟု�တွ ်သု��်ဟု�တွ ်��်ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�က်ု� ပြဖွတွ၍် မောပြ���ည်ဟ်ု� ယ်ဆူုံးပြီး�း� တွး� ်ပြ�န�်န ်ပြ�င်ဆ်ုံးင်ထ်ာ��ါ။ အိုဆုံးု��ဆုံးး��အိုမောပြချုအိုမောနအိုတွကဲ် ်မော�ှာ်လိုင််က််ာ 
သင်၏်လို�်ုရှား�ာ���ုုာ�က်ု� စးစဉ်�ါ။

4. 3 စက်က န ််�ာ 4 စက်က န ််စည်�်က်�်�က်ု� လိုု�က်န်ာ�ါ။ (စာ�ုက်န်ှ�ာ 38 ရှား�ု �း� 4.2 က်ု�ကြက်ည််�်ါ)
လိုု�အို�်�ါက် တွး� ်ပြ�နဖု်ွ� ် အိုချုုုနမ်ော��နှု�င်�်နအ်ိုတွကဲ် ်အိုနှတ�ာယ်က််င်�်မောသာ ချုာဲလိုု�က်သ်ည်် ်အိုက်ာဲအိုမောဝါ�က်ု� ထနု�်ထာ��ါ။

5. �င််ပ်ြ�န်နှန်ု�က်ု� မောလိုှာခ်ျ��ါ။
မောကြက်ည်ာထာ�မောသာ ပြ�နန်ှနု�်က်န ်သ်တွခ်ျုုက်�်ုာ�သည် ်အိုမောက်ာင်�်ဆုံးး��အိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�တွငဲ် ်သက်မ်ော�ာက်သ်ည်။် သင််ပ်ြ�နန်ှနု�်သည် ်အိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�နှ�င်် ်က်ု�က်ည််းမောကြက်ာင်�် မောသချုုာမောစ�န်
��ာ သင််တ်ွာဝါနပ်ြဖွစ်သည်။် ထု�အ်ိုပြ�င် ်တွစ်ချု�ချု���ာ�ယ်ငဲ်�်သာဲ�လိုှင် ်�ု�ပြ�င််မ်ောသာ ပြ�နန်ှနု�်�ုာ�သည် ်ယ်ာဉ်က်ု� ထနု�်ချုု��်�န ်�ု�၍ ချု�ယ်ဉ်�မောစသည်။် 

6. လိုတဲွလ်ို�်�ရှိာု�ါမောစ။
မော�ာင်�်နှ�င်မ်ောနသည်် ်အိုမောပြချုအိုမောနအိုာ�လိုး��တွငဲ် ်အိုနှတ�ာယ်ပ်ြဖွစ်နှု�င်မ်ောပြချု�ုာ�က်ု� မောရှား�ာင်ရ်ှား�ာ��န ်အိုမောက်ာင်�်ဆုံးး��နည်�်လို�်���ာ သင်ပ်ြ�င်န်ှု�င်�်နန်ှ�င်် ်သင််က််ု�ပြ�င်န်ှု�င်�်န ်အိုမောက်ာင်�်ဆုံးး��
အိုလိုာ�အိုလိုာရှား�ုမောသာ မောန�ာတွငဲ် ်သင််က််ာ�က်ု� မောန�ာချုုထာ�ပြချုင်�်ပြဖွစ်သည်။် အိုစာ�ထု�� သာဲ�နှု�င်မ်ောသာ လို�်�မောကြက်ာင်�်ရှား�ု�နလ်ိုည်�် အိုမော��ကြိက်း��ါသည်၊် ထု�မ်ောကြက်ာင်် ်သင်၏် ချု�း�
လို�်�မောကြက်ာင်�် ရှု�တွတ်ွ�က် ်�ုတွဆ်ုံးု�သ်ာဲ��ါက် သင််ယ််ာဉ်က်ု� မောရှုှ��နမ်ောန�ာတွစ်ချု� သင််အ်ိုတွကဲ် ်အိုပြီး��တွ�်� ချုုနထ်ာ��ါ။

7. အိုာရံုံ���ံ�လိုငဲ််�ု်��ာ�က်ု� �ယ်ရ်ှိာာ��ါ။
အိုာရှုး��ုး�လိုငဲ််�်ဆုုံးု�သည်�်�ာ က်ာ�မော�ာင်�်သည််အ်ိုလို��်�� သင််အ်ိုာရှုး�က်ု� မောပြ�ာင်�်သာဲ�မောစသည်် ်�ည်သ်ည််လ်ို��်မောဆုံးာင်�်�ုုု���ဆုံးု�ပြဖွစ်သည်။် ယ်ာဉ်မော�ာင်�်ပြချုင်�်သည် ်သင်၏်အိုာရှုး�စ�ူစု�က်�်ကု်ု� 
အိုပြ�ည််အ်ိုဝါလိုု�အို�်သည် ်— ထု�မ်ောကြက်ာင်် ်က်ာ�မော�ာင်�်ပြချုင်�်အိုလို��်တွငဲ် ်အိုာရှုး�စု�က်ထ်ာ��ါ။
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4.12 ယ်ာဉ်မောကြားက်ာအိုတွငဲ်�် အိုနှတ�ာယ်က််င်�်စာဲ မော�ာင်�်နှာင်ပ်ြချင်�်

ယ်ာဉ်မောကြက်ာက်ု�လိုု�က်ပ်ြီး�း� အိုရှား�ုနက််ု� ထနု�်�ါ
ယ်ာဉ်မောကြက်ာ၏ အိုလိုုင်ထ်က် ်�ု�ပြ�န၍် သု��်ဟု�တွ ်�ု�မောနှ��၍ သာဲ�မောသာ ယ်ာဉ်�ုာ�ရှား�ုပြချုင်�်မောကြက်ာင်် ်ယ်ာဉ်မောကြက်ာမောပြ�ာင်�်�၊ု မောက်ုာ်တွက်�်နုှ�င်် ်မောနာက်�်� အိုလိုနဲန်း�က်�်စာဲလိုု�က်ပ်ြချုင်�် ပြဖွစ်��်
အိုမော�အိုတွကဲ်က််ု� �ု��ုာ�လိုာ�ါသည်။် ၎င်�်သည် ်ယ်ာဉ်�ုာ�ကြက်ာ�တွငဲ် ်ယ်ာဉ်တွု�က်�် ုပြဖွစ်နှု�င်မ်ောပြချုက်ု� �ု��ုာ�မောစသည်။် ယ်ာဉ်အိုာ�လိုး��သည် ်ပြ�နန်ှနု�်က်န ်သ်တွခ်ျုုက်က််ု� �မောက်ုာ်�� တွညူ်းမောသာပြ�နန်ှနု�်
ပြဖွင်် ်သာဲ�လိုာသည််အ်ိုချုါ လို�်��ုာ�တွငဲ် ်အိုနှတ�ာယ်အ်ိုက်င်�်ဆုံးး��ပြဖွစ်သည်။်  

အိုမောနှ��ယ်ာဉ်မောကြက်ာ
ယ်ာဉ်မောကြက်ာပြ�နန်ှနု�်နှ�င်် ်က်ု�က်ည််းမောအိုာင် ်သင််အ်ိုပြ�နန်ှနု�်က်ု� မောပြ�ာင်�်�န ်အိုပြီး��အိုသင််ရ်ှား�ုမောန�ါ။ အိုချုုု� �ယ်ာဉ်�ုာ�သည် ်အိုလိုနဲလ်ိုုင်ပ်ြ�နစ်ာဲ �သာဲ�လိုာနှု�င်�်ါ သု��်ဟု�တွ ်ယ်ာဉ်မောကြက်ာ၏ အိုလိုုင်က််ု� 
အို�းလိုု�က်�်ာတွငဲ် ်အိုချုက်အ်ိုချု�ရှား�ုသည်။် အိုက်ယ်၍် အိုဆုံးု��ါယ်ာဉ်�ုာ�က်ု� မောစာမောစာစး�စး�မောတွဲ��ါက် ယ်ာဉ်မောကြက်ာမောပြ�ာင်�်�န ်သု��်ဟု�တွ ်မော��က်င်�်စာဲ အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာ�်န ်အိုချုုုနရ်ှား�ုသည်။် ရှု�တွတ်ွ�က် ်
အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာပ်ြချုင်�်သည် ်ယ်ာဉ်တွု�က်�်ကု်ု� ပြဖွစ်မောစနှု�င်သ်ည်။် 

လိုယ်ယ််ာသး��ယ်ာဉ်�ုာ�၊ ပြ�င်�်ဆုံးဲ�ယ်ာဉ်�ုာ�နှ�င်် ်လို�်�ပြ��ပြ�င်ထ်နု�်သ�်ု�မော��ယ်ာဉ်�ုာ�သည် ်�း���နအ်ိုာ�ပြဖွင်် ်�ု�မောနှ��မောသာအိုပြ�နန်ှနု�်ပြဖွင်် ်သာဲ�လိုာကြက်သည်။် ဤယ်ာဉ်�ုာ�၏မောနာက်မ်ောက်ုာတွငဲ် ်
အိုမောနှ��ယ်ာဉ်ဆုံးု�င်�်��တွ ်(လိုမုော�ာ််မော�ာင်က်ြိတွဂုီး သု��်ဟု�တွ ်တွဖွု�်ဖွု�်လိုင်�်မောသာ�း��ုာ�) ရှား�ုနှု�င်သ်ည်။်

အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်မောနာက်�်� လိုု�က်ပ်ြချုင်�်
ယ်ာဉ်တွု�က်�် ုအို�ုာ�အိုပြ�ာ� ပြဖွစ်�ာဲ��ပြချုင်�်��ာ မောရှား� �ယ်ာဉ်မောနာက်က််ု� အိုလိုနဲန်း�က်�်စာဲ လိုု�က်ပ်ြချုင်�်မောကြက်ာင်် ်ပြဖွစ်သည်။် သင််မ်ောရှား� � ရှား�ု �ည်သ်ည််အ်ို�ာက်ု��ှ �တွု�က်�ု်ချုင် ်��်နှု�င်�်�ည်။် ပြ�နန်ှနု�်�ုာ� �ု�ပြ�င်််
မောလို၊ ��်တွန ်�်�ည််အ်ိုက်ာဲအိုမောဝါ� �ု�က်ုယ်က််ုယ် ်လိုု�အို�်မောလိုပြဖွစ်သည်။် အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်မောနာက်�်� လိုု�က်သ်ည််အ်ိုချုါ ဤအိုချုုက်က််ု� ��တွထ်ာ��ါ။ အိုနှတ�ာယ်က််င်�်မောသာ ချုာဲလိုု�က်သ်ည်် ်အိုက်ာဲအိုမောဝါ�က်ု� 
ဆုံးး��ပြဖွတွ�်န ်မော��အိုက်င်�်ဆုံးး��နှ�င်် ်အိုလိုယဲ်က််ဆူုံးး��နည်�်လို�်���ာ "သး��-မောလို� စက်က န ်စ်ည်�်က်�်�" (စာ�ုက်န်ှ�ာ 38 ရှား�ု �း� 4.2 က်ု� ကြက်ည််�်ါ) က်ု� အိုသး��ပြ���နပ်ြဖွစ်သည်။် ၎င်�်သည် ်သင််မ်ောရှား� � ရှား�ု ယ်ာဉ်�ုာ�က်ု� 
လိုု�အို�်�ါက် အိုနှတ�ာယ်က််င်�်စာဲ ��်နှု�င်မ်ောစသည်် ်အိုက်ာဲအိုမောဝါ�တွငဲ် ်ထာ�နှု�င်�်ါ�ည်။်

က်�်လိုု�က်ပ်ြချုင်�်
သင််ယ််ာဉ်က်ု� က်�်လိုု�က်မ်ောန�ါက် လိုက်ယ််ာ�က်သ်ု� ် အိုနည်�်င်ယ်မ်ောရှုှ� ပြီး�း� က်�်လိုု�က်သ်ည််က််ာ�အိုာ� အိုမောရှား� �တွငဲ်ရ်ှား�ုမောနသည်် ်ပြ�င်က််ငဲ်�်က်ု� �ု�မောက်ာင်�်မောက်ာင်�်ပြ�င်�်မောအိုာင်ပ်ြ�ပြီး�း� မောက်ဲ��န၊် ��်တွန ်�်န ်
သု��်ဟု�တွ ်ယ်ာဉ်မောကြက်ာအိုမောပြ�ာင်�်အိုလို�အိုတွကဲ် ်မောစာမောစာအိုချုုက်ပ်ြ��ါ။ အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာပ်ြီး�း� သင််မ်ောနာက်က်် ယ်ာဉ်မော�ာင်�်က်ု� မောက်ုာ်တွက်ဖု်ွ� ် တွု�က်တ်ွနဲ�်ကြက်ည််�်ါ။ အိုပြချုာ�အို�ာအိုာ�လိုး�� အိုဆုံးင်�်မောပြ��ါက် 
ယ်ာဉ်မောကြက်ာ�� ထကဲ်�်ါ။
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4.13 �က်�်ယဲ်ပ်ြချင်�် - မောရှိာ ��း���ာ�၊ ဟုန်ဲ�နှာင်် ်အိုမော��မော�်အိုချ�က်ပ်ြ��း���ာ�
တွချုုု��ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�သည် ်သတူွု��်တွဝ်ါန�်က်ုင်�်�ာ �ာမောတွပဲြဖွစ်မောနလို�ဆုံးု�တွာက်ု� အိုပြီး��အိုာရှုး��စု�က်က်ြက်�ါ။ ယ်ာဉ်မော�ာင်�်တွစ်ဦး�က် အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်မော�ာင်�်တွစ်ဦး�က်ု� �ပြ�င်�်မောသာမောကြက်ာင်် ်သု��်ဟု�တွ ်
ယ်ာဉ်မော�ာင်�်တွစ်ဦး�က် အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်မော�ာင်�်တွစ်ဦး� �မော�ှာ်လိုင််ထ်ာ�သည််အ်ို�ာတွစ်ချု�က်ု� ပြ��လို��်သည််အ်ိုချုါ ယ်ာဉ်တွု�က်�်�ုုာ� �ကြက်ာချုဏ် ပြဖွစ်�ာဲ�မောလိုရ်ှား�ုသည်။် ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�သည် ်အိုပြချုာ�လို�်�
အိုသး��ပြ��သ�ူုာ�က်ု� ၎င်�်တွု�ရ်ှား�ုမောနမောကြက်ာင်�်နှ�င်် ်၎င်�်တွု�လ်ို��်မောဆုံးာင်�်ည််အ်ိုစးအိုစဉ်က်ု� အိုသမုော���န ်အိုမော��ကြိက်း��ါသည်။်

မောရှား� ��း��ုာ�
ည်�က်တ်ွငဲ် ်ပြ�င်�်မောစ�န ်က်ညူ်းမော��သည််အ်ိုပြ�င် ်မောရှား� ��း��ုာ�သည် ်အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ� 
သင််က််ု� ပြ�င်န်ှု�င်မ်ောစ�နလ်ိုည်�် က်ညူ်းမော��သည်။် အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်�ုာ�က်ု� သင်ပ်ြ�င်�်န ်အိုချုက်အ်ိုချု�
ရှား�ုသည််အ်ိုချုါတွု�င်�် ၎င်�်တွု�က််လိုည်�် သင််က််ု� ပြ�င်�်န ်ချုက်ခ်ျု�နှု�င်မ်ောပြချုရှား�ုမောသာမောကြက်ာင်် ်သင််မ်ောရှား� �
�း�က်ု� ဖဲွင််ထ်ာ�မော���ါ။ ဥ��ာ�ုာ�တွငဲ် ်ပြ�ူချုု���ုာ�၊ �ု��သည်�်ထနစ်ာဲ�ဲာသနဲ�်ပြချုင်�် သု��်ဟု�တွ ်
နှ�င်�်�ုာ��ါဝါင်သ်ည်။်

ယ်ာဉ်အို�ုာ�အိုပြ�ာ�တွငဲ် ်အိုလိုု�အိုမောလိုုာက်ဖဲ်ွင််မ်ော��သည်် ်မောရှား� ��း��ုာ� တွ�်ဆုံးင်ထ်ာ�
မောသာ်လိုည်�် မောနခ်ျုင်�်�က် ်နှ�င်�်��နတ်ွု�င်�်�ုာ�က်ုပြချုင်�်က်�သ်ု�မ်ောသာ အိုချုုု� �အိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�တွငဲ် ်
�တွဝ်ါန�်က်ုင်အ်ိုလိုင်�်မော�ာင် ်မောတွာက်�်လိုနဲ�်သည််အ်ိုတွကဲ် ်အိုလိုု�အိုမောလိုုာက်မ်ောရှား� ��း��ုာ�က်ု� 
က်ု�ယ်တ်ွု�င်ဖဲ်ွင််�်သည်။် 

အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါဥ�မောေအို� မောနဝါင်ခ်ျုုုန�်�မောနထကဲ်ခ်ျုုုနအ်ိုထ ုသု��်ဟု�တွ ်ပြ�င်န်ှု�င်စ်�်ဲ�သည် ်မော� 500 
သု��်ဟု�တွ ်ယ်င်�်ထက်န်ည်�်သည််အ်ိုချုါတွု�င်�် (ပြ�ူချုု���ုာ�၊ �ု��သည်�်ထနစ်ာဲ�ဲာပြချုင်�်၊ နှ�င်�်�ုာ� 
စသည်ပ်ြဖွင််)် မောရှား� ��း�နှ�စ်ဖွက်လ်ိုး��က်ု� အိုသး��ပြ���န ်လိုု�အို�်သည်။် မောယ်��ယ်ုစည်�်က်�်�အို� 
မောလိုက်ာ��နဝု်ါ�က်�်ါက်ု� ဖဲွင််သ်ည််အ်ိုချုါတွု�င်�် မောရှား� ��း��ုာ�က်ု� ဖဲွင််ထ်ာ���ည်။်

ဟုနဲ�်
အိုချုုု� �အိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�တွငဲ် ်အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�၏ အိုာရှုး�စု�က်�်ကု်ု� �ယ်�ူနန်ှ�င်် ်ယ်ာဉ်
တွု�က်�်�ု�က်ာက်ယဲ်�်န ်ဟုနဲ�်က်ု� အိုသး��ပြ��နှု�င်သ်ည်။် ဤအိုချုုုန�်ုာ�တွငဲ် ်ဟုနဲ�်တွး��ါ-

• လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာတွစ်ဦး� သု��်ဟု�တွ ်စက်�်း�စး�သ�ူုာ�သည် ်သင်သ်ာဲ�မောန
သည်် ်ယ်ာဉ်မောကြက်ာထ�သု� ် မောရှုှ�လိုာ�း��သည််အ်ိုချုါ။

• သင််ယ််ာဉ်မောကြက်ာထ�သု� ် စမောက်ဲ�လိုာသည်် ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�်က်ု� သင်မ်ောက်ုာ်တွက်�်ည်််
အိုချုါ။

• အိုာရှုး��စု�က်မ်ောသာ သု��်ဟု�တွ ်သင််အ်ိုာ� ပြ�င်�်နအ်ိုချုက်အ်ိုချု�ရှား�ုမောသာ 
ယ်ာဉ်မော�ာင်�်တွစ်ဦး� ရှား�ုမောနသည််အ်ိုချုါ။

• က်ုဉ်�မောပြ�ာင်�်မောသာ လို�်�ကြက်ာ��� ထကဲ်ပ်ြချုင်�်က်�သ်ု�မ်ောသာ မောရှား� � ရှား�ုအို�ာက်ု� �ပြ�င််
နှု�င်မ်ောသာ မောန�ာတွစ်ချု�သု� ် သင်မ်ော�ာက်မ်ောနသည််အ်ိုချုါ။

• အိုပြချုာ�က်ာ�က် သင််က််ု�တွု�က်န်ှု�င်မ်ောပြချု အိုနှတ�ာယ်ရ်ှား�ုမောနသည််အ်ိုချုါ။

• သင်ရ်ှား�ုမောနမောကြက်ာင်�်က်ု� အိုပြွချုာ�ယ်ာဉ်�ုာ�၊ ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�၊ လို�်�သာ�လို�်�လိုာ
�ုာ� သု��်ဟု�တွ ်တွ�ုစာာန�်ုာ�က်ု� သတွမုော���န ်လိုု�အို�်သည််အ်ိုချုါ။

• သင််ယ််ာဉ်က်ု� �ထနု�်နှု�င်မ်ောတွာ၍် တွစ်စး�တွစ်မောယ်ာက်ဆ်ုံးးသု� ် ဦး�တွည်သ်ာဲ�မောန
သည််အ်ိုချုါ။

အိုနှတ�ာယ်အ်ိုချုုက်ပ်ြ��း��ုာ�
လို�်�မော�်တွငဲ် ်ယ်ာဉ်�ုက်သ်ာဲ��ါက် အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�က် ၎င်�်က်ု�ပြ�င်န်ှု�င်မ်ောကြက်ာင်�် 
မောသချုုာ�ါမောစ။ ��်တွန ်�်န ်အိုလိုနဲမ်ောနာက်က််ုသည်အ်ိုထ ု��်တွန ်ထ်ာ�မောသာ ယ်ာဉ်က်ု� 
ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�� �မောတွဲ�သပြဖွင်် ်ယ်ာဉ်တွု�က်�်�ုုာ�လိုည်�် �ကြက်ာချုဏ် ပြဖွစ်�ာဲ�မောလိုရ်ှား�ုသည်။် 
သင််တ်ွငဲ် ်ယ်ာဉ်အိုချုက်အ်ိုချု�ရှား�ုမောနပြီး�း� ��်တွန ်�်န ်လိုု�အို�်�ါက် လို�်�ညွှှနခ်ျုုက်အ်ိုချုုု� � ရှား�ု
�ါသည်။်

• ပြဖွစ်နှု�င်�်ါက် သင််ယ််ာဉ်က်ု� လို�်�မော�်�� မောရှုှ� ပြီး�း� ယ်ာဉ်အိုသာဲ�အိုလိုာနှ�င်် ်မောဝါ��ာ
သု� ် အိုနှတ�ာယ်က််င်�်စာဲ မောရှုှ��ါ။

• သင််တ်ွငဲ်အ်ိုချုက်အ်ိုချု�ရှား�ုမောနမောကြက်ာင်�်ပြ�သ�န ်သင်၏် အိုမော��မော�်အိုနှတ�ာယ််
အိုချုုက်ပ်ြ��း��ုာ�က်ု� ဖဲွင််�်ါ။

• သင််ယ််ာဉ်က်ု� လို�်��� �ဖွယ်န်ှု�င်�်ါက် အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�က် သင််ယ််ာဉ်က်ု� 
ရှား�င်�်လိုင်�်စာဲပြ�င်န်ှု�င်သ်ည််မ်ောန�ာတွငဲ် ်��်တွန ်�်န ်ကြိက်�ု�စာ��ါ။ က်�န�်တွက်မ်ော�်
တွငဲ် ်သု��်ဟု�တွ ်လို�်�မောက်�ဲတွစ်ဝုါ�က်တ်ွငဲ် ်���်�ါနှ�င််။်

• အိုက်ယ်၍် သင်သ်ည် ်ယ်ာဉ်�ုာ�သာဲ�လိုာမောနသည််ယ််ာဉ်မောကြက်ာအိုတွငဲ်�်တွငဲ် ်
��်�ါက် သင်န်ှ�င်် ်သင််ခ်ျု�း�သည်�်ုာ�အိုမောနပြဖွင်် ်ယ်ာဉ်�� အိုပြ�နထ်ကဲ်ပ်ြီး�း� မော��
က်င်�်မောသာမောန�ာ၊ ပြဖွစ်နှု�င်�်ါက် လို�်�၏ လို�်��ချုး��နှ�င််မ်ောဝါ��ာ၊ မော�ဲ�လိုုာ�မောန
မောသာ ယ်ာဉ်�ုာ�နှ�င််မ်ောဝါ��ာတွငဲ် ်��်သင််�်ါသည်။်

• သင် ်သု��်ဟု�တွ ်အိုပြချုာ�သတူွစ်ဦး�ဦး� က်ာ��ုက်သ်ာဲ�မောကြက်ာင်�် အိုာဏ်ာ�ု�င်�်ုာ�
ထး အိုမောကြက်ာင်�်ကြက်ာ��ါ။ 
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အိုချုန်� 4

ဤစာ�ဲက်က််ု� တွ�င်အ်ိုလိုတဲွခ်ျုုနထ်ာ�ပြချုင်�် ပြဖွစ်�ါသည်။်
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အိုချုန်� 5 

�င်၏် က်ာ�မော�ာင်�်

က်ွ�်�က်�င်�ု်က်ု� 

အို�ံ��ချ�ပြချင်�်

ယ်ချု� က်ွနှ်��်တွု�သ်ည် ်အိုမောပြချုချုးအိုချုုက်�်ုာ�စာဲက်ု� ပြချုး�င်း�မောဖွာ်ပြ�ချု�ပ်ြီး�း�ပြဖွစ်၍ �တွညူ်းမောသာအိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�နှ�င်် ်
�တွဝ်ါန�်က်ုင်�်ုာ�တွငဲ် ်သင်၏် ယ်ာဉ်မော�ာင်�်ပြချုင်�် ဗဟု�သ�တွက်ု� အိုသး��ချုုနှု�င်�်း�အိုာ� မောလိုလ်ိုာ�န ်အိုချုုုနက််ု
�ါပြီး�း။ ထု�အ်ိုပြ�င် ်ဆုံးု���ဲာ�မောသာ�ာသးဥတွ�နှ�င်် ်အိုမော��မော�်အိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�က်�သ်ု� ် �မော�ှာ်လိုင််ထ်ာ�မောသာ
အိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�တွငဲ် ်မော�ာင်�်နှ�င်ပ်ြချုင်�်အိုတွကဲ် ်နည်�်စနစ်�ုာ�က်ု�လိုည်�် မောလိုလ်ိုာ��ါ�ည်။်

5.1 လို�်��ံ���ာ� 
လို�်�ဆုံးး��ုာ�သည် ်သာဲ�လိုာသည်် ်ယ်ာဉ်�ုာ� မော�ါင်�်စည်�်သည်် ်သု��်ဟု�တွ ်ပြဖွတွသ်ာဲ�သည်် ်မောန�ာတွစ်
ချု�ပြဖွစ်သည်။် ၎င်�်တွု�တ်ွငဲ်-် ပြဖွတွလ်ို�်��ုာ�၊ မော��လို�်��ုာ�၊ ပြချုးတွငဲ်�်လို�်��ုာ�၊ က်ာ��ါက်င်မ်ောန�ာ�ုာ�နှ�င်် ်
အို�ုာ�ပြ�ည်သ်သူာဲ�လိုာ�နအ်ိုတွကဲ် ်ဖဲွင််ထ်ာ�မောသာ လို�်��ုာ��ါဝါင်သ်ည်။် 

အို�င်် ်1- လို�်�ဆုံးး�တွစ်ချု�သု��်ဝါင်�်း လို�်�ဆုံးး�အို�ုု��အိုစာ�နှ�င်် ်ယ်ာဉ်မောကြက်ာ
ထနု�်ချုု��်မော��က်�ုုယ်ာ�ုာ� (ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�၊ ယ်ာဉ်အိုချုုက်ပ်ြ��ုာ�နှ�င်် ်လို�်� 
အို��တွအ်ိုသာ��ုာ�) က်ု� ချုဲ�ပြချုာ�မောဖွာ်ထ�တွ�်န ်မောရှား� �က်ု�ကြက်ည််�်ါ။ 

အို�င်် ်2- လို�်�ဆုံးး�က်ု�ပြဖွတွ၍် လို�်�မောကြက်ာင်�်ရှား�င်�်မောကြက်ာင်�်မောသချုုာမောစ�န ်
မောရှား� �ဆုံးက်�်သာဲ��း လို�်�ဆုံးး�က်ု� မောသချုုာနှ�းစ်�်စာဲကြက်ည််�်ါ။ 

အို�င်် ်3- နး�က်�်လိုာမောသာ ယ်ာဉ်�ုာ�နှ�င်် ်လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ�ုာ�ရှား�ု၊ �ရှား�ု 
�ယ်၊် ည်ာကြက်ည််ပ်ြီး�း� �ယ်�်က်သ်ု� ် ထ�်�းကြက်ည််�်ါ။ အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်မော�ာင်�်က် သင််က််ု� 
မောန�ာ�ှမော���ည် ်သု��်ဟု�တွ ်သင််က််ု� မောန�ာမော���ည်ဟ်ု� �ယ်မ်ောတွာ�်��ထင်�်ါနှ�င််။် 

“��ာ�ယ်ငဲ်�်မောသာ” အိုမောက်ဲ�အိုချုုက်ပ်ြ��း�က်ု� သတွထုာ��ါ။ ချုုဉ်�က်�်လိုာမောသာယ်ာဉ်က် အိုမောက်ဲ�အိုချုုက်ပ်ြ�
မောနရှုး�သက်သ်က်ပ်ြဖွင်် ်�မောက်ဲ�ချုုလိုု�က်�်ါနှ�င််။် ယ်ာဉ်မော�ာင်�်သည် ်သင််က််ု�မောက်ုာ်၍ မောက်ဲ��န ်စးစဉ်နှု�င်သ်ည် ်
သု��်ဟု�တွ ်ယ်ချုင်အ်ိုမောက်ဲ� �� အိုချုုက်ပ်ြ��ုတွ�်န ်မော�သ်ာဲ�နှု�င်သ်ည်။် အိုထ�ူသပြဖွင်် ်၎င်�်သည် ်ဆုံးု�င်က််ယ််
�ုာ�အိုတွကဲ် ်��နက််နသ်ည်။် ၎င်�်တွု�၏် အိုချုုက်ပ်ြ��ုာ�သည် ်၎င်�်တွု��်ာသာ �ုတွ�်သာဲ�တွတွ�်ါ။ အိုပြချုာ�
ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ� စမောက်ဲ�သည်အ်ိုထ ုမောစာင််ပ်ြီး�း��� ထု�သု� ်ပြ��လို��်�န ်အိုနှတ�ာယ်က််င်�်�ါက် ဆုံးက်လ်ိုက််
လို��်မောဆုံးာင်�်ါ။
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အိုချုန်� 5

5.2 အိုပြ�န်လို�်�နှာင်် ်အိုမောဝါ�မောပြ��လို�်� မော�ာင်�်နှာင်ပ်ြချင်�်

အိုတွက်လ်ို�်��ုာ� 
အိုတွက်လ်ို�်��ုာ�က်ု� အိုပြ�နလ်ို�်� သု��်ဟု�တွ ်အိုမောဝါ�မောပြ��လို�်��ကြိက်း�သု� ် ဝါင်မ်ော�ာက်�်န ်အိုသး��ပြ��ပြီး�း� အို�ု�င်�်သး���ု�င်�်�ါရှား�ုသည်။် (�း� 5.2 
က်ု� ကြက်ည််�်ါ)

အိုဝါင်ဧ်�ုယ်ာ- ဤလို�်��ု�င်�်သည် ်လို�်�အိုနှ�း ် စစ်မောဆုံး�ကြက်ည််ရု်ှုပြီး�း� က်ာ�ဝါင်�်နမ်ောန�ာ�ည်�်ှရှား�ုက်ာ �ည်�်ှပြ�နန်ှနု�်

လိုု�အို�်သည်က််ု� အိုက်�ပြဖွတွ�်န ်အိုချုုုနမ်ော��သည်။် 

အိုရှိာုန်ပြ�ိင််တ်ွင်ပ်ြချင်�်နှာင်် ်မော�ါင်�်စည်�်ဧ�ုယ်ာ- သင််ယ််ာဉ်က်ု� ယ်ာဉ်မောကြက်ာပြ�နန်ှနု�်အိုလိုု�က်မ်ော�ာင်�်

ပြီး�း� အိုနှတ�ာယ်က််င်�်သည််အ်ိုချုါတွငဲ် ်မော�ါင်�်စည်�်�န ်ဤဧ�ုယ်ာက်ု� အိုသး��ပြ��သည်။် လိုး��ဝါ�လိုု�အို�်�ါက် အိုတွက်လ်ို�်�မော�်တွငဲ် ်
လိုး��ဝါ��်တွန ်ပ်ြချုင်�် �ပြ���ါနှ�င််။်

အိုပြ�န်လို�်�၏ ချ�း��ာဲ�အို�ု�င်�်- အိုပြ�နလ်ို�်� သု��်ဟု�တွ ်အိုမောဝါ�မောပြ��လို�်��ကြိက်း�မော�်တွငဲ် ်ရှား�ုနှ�င််ပ်ြီး�း�
ပြဖွစ်မောသာ ယ်ာဉ်�ုာ�သည် ်အိုတွက်လ်ို�်���ယ်ာဉ်�ုာ� ဝါင်န်ှု�င်မ်ောစ�နအ်ိုတွကဲ် ်ဖွယ်မ်ော��၊ အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာ ်သု��်ဟု�တွ ်အိုရှား�ုနပ်ြ�ိင််သ်င်််
သည်။်

မောလို�လို�်�သာဲ� မောက်ု�လိုက်လ်ို�်�က်ု� ပြဖွတွမ်ောက်ုာ်
ပြချုင်�် သု��်ဟု�တွ ်လိုက်ဝ်ါ��က်သ်ု� ် မောက်ဲ� ပြချုင်�် 
(�း� 5.1 က်ု� ကြက်ည််�်ါ) အိုလိုယ်တ်ွငဲ် ်��်တွန ်ပ်ြချုင်�်��မောရှား�ာင်ရ်ှား�ာ��န ်ယ်ာဉ်လို�်�မောကြက်ာင်�် နှ�စ်ချု�
လိုး��က်ု� တွစ်ကြိက်�်ုတွည်�်ပြဖွတွ�်န ်�ကြိက်�ု�စာ��ါနှ�င််။် မောအိုာက်�်ါအိုဆုံးင််�်ုာ�က်ု�လို��်မောဆုံးာင််
ပြချုင်�်ပြဖွင်် ်ဤလို�်�ဆုံးး�က်ု� အိုနှတ�ာယ်က််င်�်စာဲ ပြဖွတွသ်န�်�ါ။

1. ��်ဆုံးု�င်�်��တွတ်ွငဲ် ်��်�ါ၊ လိုက်ဝ်ါ��က်သ်ု� ် ကြက်ည််�်ါ၊ အိုနှတ�ာယ်က််င်�်သည််အ်ိုချုါ 
အိုလိုယ်သ်ု� ် ဆုံးက်သ်ာဲ��ါ။ 

2. အိုလိုယ်တ်ွငဲ် ်��်မောန�ါ။ လိုက်ယ််ာ�က်သ်ု� ် ကြက်ည််�်ါ။ အိုနှတ�ာယ်က််င်�်သည််အ်ိုချုါ 
ပြဖွတွ�်ါ သု��်ဟု�တွ ်လိုက်ဝ်ါ��က်သ်ု�မ်ောက်ဲ��ါ။ 

ဤ�တွဝ်ါန�်က်ုင်တ်ွငဲ် ်ယ်ာဉ်မောကြက်ာအိုသာဲ�အိုလိုာ အိုလိုနဲပ်ြ�နသ်ည်က််ု� ယ်ာဉ်မော�ာင်�်
�ုာ� သတွထုာ���ါ�ည်။် သတွနုှ�င််အ်ိုာရှုး�စ�ူစု�က်�်သုည် ်အိုလိုနဲအ်ိုမော��ကြိက်း��ါသည်။် 
အိုလိုယ်လ်ို�်�က်ုဉ်�မောန�ါက် ဆုံးး�း�က်ာ�က်�သ်ု�မ်ောသာ ယ်ာဉ်ရှား�ည်�်ုာ�သည် ်အိုလိုယ်တ်ွငဲ် ်
��်တွန ်န်ှု�င်�်ည်�်ဟု�တွမ်ောကြက်ာင်�် သတွပုြ���ါ။

�ံ� 5.2- အိုတွက်လ်ို�်� အို�ု�င်�်��ာ�

�ံ� 5.1- မောလို�လို�်��ာဲ� မောက်��လိုက်လ်ို�်�က်ု� ပြ�တွမ်ောက်�ာ်ပြချင်�် �ု��်ဟု�တွ ်
လိုက်ဝ်ါ�ဘ်က်�်ု� ် မောက်ဲ� ပြချင်�်

အိုလိုယ််

http://www.eregulations.com/wp-content/uploads/2019/03/19IAPSDP-LR.pdf


စာ�ုက််နှ�ာ

50

အိုချုန်� 5

5.3 စန်ုတွံ���ံ��ဏ္ဌာာန် ခဲျ�ထကဲ် ်လို�်��ံ�
ဤလို�်�လိုှ�အို�ုု��အိုစာ�က်ု� ထ�ထည်ပ်ြ�င််�်ာ�မောသာ ယ်ာဉ်သာဲ�လို�်�နှ�စ်ချု�၏ ဆုံးး��ာတွငဲ် ်အိုသး��ပြ��သည်။် ထ�ူပြချုာ�မောသာေးဇုူး�င်�်သည် ်��နက််နမ်ောသာလို�်�မောကြက်ာင်�်သု� ်ပြ�နပ်ြီး�း� ချုဲ��ထကဲ်�်း လို�်�၏တွစ်ဖွက််
ပြချု�်�ရှား�ု ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�အိုာ� ချုဏ်ညွှှနပ်ြ�မော��မောသာမောကြက်ာင်် ်�း���နပ်ြ�င်မ်ောနက်ု�း�စး�ဟု�တွ�်ါ။ �း���န�်း��ဲု�င််ထ်နု�်ချုု��်ထာ�မောသာလို�်�ဆုံးး�တွငဲ် ်ယ်ာဉ်�ုာ�သည် ်အိုချုုုနမ်ောလိုှာသ်း���န ်လိုု�အို�် မောသာမောကြက်ာင်် ်
စုနတ်ွး���း�သဏ္ဌာာန ်ချုဲ�ထကဲ် ်လို�်�ဆုံးး�သည် ်ထမုော�ာက်�်အုိုရှား�ုဆုံးး��ပြဖွစ်သည်။် (�း� 5.3 က်ု� ကြက်ည််�်ါ)

�ံ� 5.3- စန်ုတွံ���ံ��ဏ္ဌာာန် ခဲျ�ထကဲ် ်လို�်��ံ� (ဥ္စ��ာတွငဲ် ်Ankeny ရှိာု I-35 နှာင်် ်First Street စန်ုတွံ���ံ��ဏ္ဌာာန် ခဲျ�ထကဲ် ်လို�်��ံ�က်ု� ပြ��ည်။်)

WB FIRST STREET

EB FIRST STREET

Lorem ipsum

5.4 အိုဝုါ�င်�်��ာ�
အိုဝုါ�င်�်�ုာ�သည် ်ယ်ာဉ်အိုသာဲ�အိုလိုာက်ု� လို�်�လိုယ်က််ွန�်တွစ်ဝုါ�က်တ်ွငဲ် ်နာ�းလိုက်တ်ွးမောပြ�ာင်�်ပြ�န ်လို�်�မောကြက်ာင်�်အိုတွု�င်�်ညွှှနပ်ြ�သည်် ်လို�်�ဆုံးး��ုာ�ပြဖွစ်သည်။် ၎င်�်တွု�တ်ွငဲ် ်��်ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ� 
သု��်ဟု�တွ ်�း��ဲု�င််�်ုာ� �ရှား�ု�ါ။ ဦး�စာ�မော��ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�၊ လို�်�ညွှဲနဆ်ုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�နှ�င်် ်လို�်� အို��တွအ်ိုသာ��ုာ�သည် ်လို�်�ဆုံးး�တွစ်မောလိုှာက် ်ယ်ာဉ်�ုာ�က်ု� လို�်�ညွှှနမ်ော��သည်။် ယ်ာဉ်�ုာ�သည် ်
မောယ်��ယ်ုအိုာ�ပြဖွင်် ်ဆုံးက်လ်ိုက်မ်ော�ဲ�လိုုာ�မောသာ်လိုည်�် ��်ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ� သု��်ဟု�တွ ်�း��ဲု�င််ပ်ြဖွင်် ်ထနု�်ချုု��်ထာ�မောသာ �း���နလ်ို�်�ဆုံးး��ုာ�တွငဲ် ်ကြက်း�မောတွဲ��သည်် ်ယ်ာဉ်မောကြက်ာ�ုတွပ်ြချုင်�်က်ု� မောလိုှာခ်ျုုမော���န ်
အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာသ်ာဲ�သည်။်    

တွစ်လို�်�သာဲ�အိုဝုါ�င်�် (�း� 5.4 က်ု�ကြက်ည််�်ါ)

က်ာ�မော�ာင်�်��ူ�ာ� 
ချ�ဉ်�က်�်�န်- မောကြက်ည်ာထာ�သည်် ်အိုကြက်းပြ��ပြ�နန်ှနု�်အိုတွု�င်�် အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာပ်ြီး�း� လိုကူ်�ူ�ုဉ်�

ကြက်ာ�ရှား�ု လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ�ုာ�က်ု� ဦး�စာ�မော���ါ။ 

ဝါင်�်န်- ဦး�စာ�မော���ုဉ်�အို��တွအ်ိုသာ��ုာ�သု� ် နး�က်�်လိုာသည်န်ှ�င််အ်ို�ှ အိုဝုါ�င်�်အိုတွငဲ်�်ရှား�ု 
ယ်ာဉ်�ုာ�က်ု� ဦး�စာ�မော���ါ။ ယ်ာဉ်မောကြက်ာအိုတွငဲ်�် မောန�ာလိုတဲွမ်ောအိုာင် ်မောစာင််�်ါ၊ ထု�မ်ောနာက် ်
နာ�းလိုက်တ်ွးမောပြ�ာင်�်ပြ�နလ်ို�်�မောကြက်ာင်�်အိုတွု�င်�် အိုဝုါ�င်�်အိုတွငဲ်�်ရှား�ု ယ်ာဉ်မောကြက်ာထ�သု�မ်ော�ါင်�်�ါ။ 

�က်�်ာဲ��န်- သင််လ်ို�်�မော�်မော�ာက်သ်ည််အ်ိုထ ုအိုဝုါ�င်�်က်ု�ပြဖွတွပ်ြီး�း� ဆုံးက်သ်ာဲ��ါ။ အိုဝုါ�င်�်
တွငဲ် ်��်ပြချုင်�်�� မောရှား�ာင်က်ြက်ဉ်�ါ။ 

ထကဲ်�်န်- အိုချုုက်ပ်ြ��ါ၊ ထု�မ်ောနာက် ်သင််လ်ိုက်ယ််ာ�က်ရ်ှား�ု အိုဝုါ�င်�်�� ထကဲ်�်ါ။ လိုကူ်�ူ�ုဉ်�
ကြက်ာ�ရှား�ု လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ�ုာ�က်ု� ဦး�စာ�မော���ါ။ 

လို�်��ာဲ�လို�်�လိုာ��ာ� 
ချ�ဉ်�က်�်�န်- လိုကူ်�ူ�ုဉ်�ကြက်ာ�တွငဲ် ်�ယ်�်က်သ်ု� ် ကြက်ည််�်ါ။ 

ပြ�တွက််�ူ�န်- ပြ�ိင််ထ်ာ�မောသာချုဲ�ထကဲ်က််ွန�်သု� ် က်�ူ�ါ။ လိုက်ယ််ာ�က်သ်ု� ် ကြက်ည််�်ါ။ တွစ်ဖွက််
လို�်�သု� ် ပြီး�း�မောအိုာင်ပ်ြဖွတွက််�ူ�ါ။ 

စက်ဘ််း�စး���ူ�ာ�

မောယ်��ယ်ုအိုာ�ပြဖွင်် ်စက်�်း�စး�သ�ူုာ�သည် ်လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ�ုာ�က်�သ်ု� ် တွညူ်းမောသာ 
စည်�်က်�်��ုာ�က်ု� အိုသး��ပြ��၍ လိုကူ်�ူ�ုဉ်�ကြက်ာ�က်ု�ပြဖွတွပ်ြီး�း� စက်�်း�ပြဖွင်် ်မောလိုှာက်သ်ာဲ�သင်််
သည်။် အိုမောတွဲ�အိုကြက်း�ရှား�ုမောသာ စက်�်း�စး�သ�ူုာ�သည် ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�်သ�ူုာ�က်�သ်ု� ် အိုဝုါ�င်�်
�ုာ�တွငဲ် ်သာဲ�လိုာနှု�င်သ်ည်။် အိုက်န ်က််ု� က်�်�သာဲ��။ အိုဝုါ�င်�်က်ု�အိုသး��ပြ��မောသာ စက်�်း�
စး�သ�ူုာ�သည် ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�က်�သ်ု� ် တွညူ်းမောသာ စည်�်က်�်��ုာ�က်ု� လိုု�က်န်ာသင််သ်ည်။် 
ယ်ာဉ်�ုာ� ပြဖွတွသ်န�်ပြချုင်�်�� က်ာက်ယဲ်�်န ်ယ်ာဉ်မောကြက်ာအိုလိုယ်တ်ွငဲ် ်စး��ါ။ လိုကူ်�ူ�ုဉ်�ကြက်ာ�
ရှား�ု လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ�ုာ�က်ု� ဦး�စာ�မော���ါ။ 

အို�င်�်�်
�ါ။ လို�်�ရှိာင်�်
�ါက် �း�နးတွငဲ် ်
လိုက်ယ််ာမောက်ဲ�

နှု�င်�်ည််

အို�င်�်�်
�ါ။ လို�်�ရှိာင်�်
�ါက် �း�နးတွငဲ် ်

လိုက်ဝ်ါ�မောက်ဲ�
နှု�င်�်ည်။်

အို�င်�်�်
�ါ။ လို�်�ရှိာင်�်
�ါက် �း�နးတွငဲ် ်

လိုက်ဝ်ါ�မောက်ဲ�
နှု�င်�်ည်။်

အို�င်�်�်
�ါ။ လို�်�ရှိာင်�်
�ါက် �း�နးတွငဲ် ်
လိုက်ယ််ာမောက်ဲ�

နှု�င်�်ည််
အိုချ�ု� ��း��ုဲ�င််�်�ာ�တွငဲ် ်လိုက်ဝ်ါ� �ု��်ဟု�တွ ်
လိုက်ယ််ာမောက်ဲ���ာ�က်ု� ညွှှန်ပြ��န် ပြ�ာ���ာ�
နှာင်် ်တွည််တ်ွည််ပ်ြ�တွမ်ော�ာင်�်ပြချင်�်က်ု� ညွှှန်ပြ��န် 
အိုမော�်�ု� ်ပြ�ာ���ာ�ရှိာု�ည်။်

SBSB  I-35I-35  မော�်မော�်တွက်�်န် တွက်�်န် 
အိုတွက်လ်ို�်�အိုတွက်လ်ို�်�

NBNB  I-35I-35  မော�်မော�်တွက်�်န် တွက်�်န် 
အိုတွက်လ်ို�်�အိုတွက်လ်ို�်�

SBSB  I-35I-35  �ာ�ာ အိုတွက်် အိုတွက််
လို�်�လို�်�

NBNB  I-35I-35  �ာ�ာ  
အိုတွက်လ်ို�်�အိုတွက်လ်ို�်�
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B

�ံ� 5.4- တွစလ်ို�်��ာဲ� အိုဝုါ�င်�် �ံ� 5.5- လို�်�မော�ါင်�်စံ� အိုဝုါ�င်�်

လို�်�မော�ါင်�်စး� အိုဝုါ�င်�် (�း� 5.5 က်ု� ကြက်ည််�်ါ)

လိုု�က်န်ာ�န်
• အိုဝုါ�င်�်သု� ် နး�က်�်လိုာသည်န်ှ�င််အ်ို�ှနှ�င်် ်ဦး�စာ�မော���ုဉ်��မော�ာက်�်း ယ်ာဉ်မောကြက်ာ

ထနု�်ချုု��်ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�နှ�င်် ်လို�်� အို��တွအ်ိုသာ��ုာ�အိုလိုု�က် ်သင််မ်ောလိုုာ်မောသာ
ယ်ာဉ်မောကြက်ာက်ု� မော�ဲ�ချုုယ်�်ါ။ 

• အိုဝုါ�င်�်သု� ် ဝါင်သ်ည််အ်ိုချုါ အိုဝုါ�င်�်ထ�တွငဲ်ရ်ှား�ုနှ�င််ပ်ြီး�း�သာ� ယ်ာဉ်အိုာ�လိုး��က်ု� ဦး�စာ�မော���ါ။

• �ထကဲ်�်း လို�်�က်ု�ပြဖွတွပ်ြီး�း�မောနာက် ်လိုက်ယ််ာမောက်ဲ�အိုတွကဲ် ်အိုချုုက်ပ်ြ�ပြီး�း�မောနာက် ်ထကဲ််
�ါ။

• အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်မောကြက်ာထ�ရှား�ု ယ်ာဉ်�ုာ�က်ု� သတွထုာ��ါ။

မောရှိာာင်က်ြားက်ဉ်�န်
• အိုဝုါ�င်�်တွငဲ် ်ယ်ာဉ်မောကြက်ာ�ုာ� �မောပြ�ာင်�်�။

• က်�နတ်ွင်က််ာ��ုာ� သု��်ဟု�တွ ်�တွစ််က်ာ��ုာ�က်ု� မောက်ုာ်�တွက်�် သု��်ဟု�တွ ်၎င်�်တွု� ်
မော��တွငဲ် ်�မော�ာင်�်�။ ၎င်�်တွု�သ်ည် ်ယ်ာဉ်မောကြက်ာ�ုာ�က်ု� ချုထဲာ�နှု�င်သ်ည် ်သု��်ဟု�တွ ်
သင််က််ု� �ပြ�င်မ်ောက်ာင်�်�ပြ�င်န်ှု�င်�်ါ။

• ချုငဲ််ပ်ြ��ထာ�သည်ထ်က် ်�ု�မောဝါ�မောသာ အိုပြ�င်ယ််ာဉ်မောကြက်ာတွငဲ် ်�မော�ာင်�်�။ ၎င်�်သည် ်
အိုဝုါ�င်�်၏ အိုချုုုနတ်ွု�တွု�နှ�င်် ်ချု�း�မော�ာက်န်ှနု�်က်ု� မောလိုုာက််ုမောစပြီး�း� အိုတွငဲ်�်ယ်ာဉ်မောကြက်ာ�� 
တွ�ာ�ဝါင်ထ်ကဲ်မ်ောသာ ယ်ာဉ်�ုာ�က်ု� အိုနှတ�ာယ်ပ်ြဖွစ်မောစသည်။်

5.5 မောက်��လိုက်/်မောက်�ာက်စ်�စလ်ို�်�တွငဲ် ်မော�ာင်�်နှာင်ပ်ြချင်�်
က်တွတ �ာချုင်�်ထာ�မောသာလို�်��ုာ�နှ�င်် ်နှုငု်�်ယ်�ဉ်�ါက် မောက်ု�လိုက်မ်ောက်ုာက်စ်�စ်လို�်�နှ�င်် ်မောပြ�ဖုွ�လ်ို�်��ုာ�တွငဲ် ်အိုချုုု� �မောသာ လို�်�အိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�နှ�င်် ်မော�ာင်�်နှ�င်�်အုိုနှတ�ာယ်�်ုာ�သည် ်ထ�ူပြချုာ��ါသည်။် 
မောအိုာက်မ်ောဖွာ်ပြ��ါအိုချုုက်�်ုာ�အိုတွကဲ် ်သတွထုာ�ပြီး�း� ချုုုနညိ််�ုါ။

က်��်အိုာ� မောလိုုာန်ည်�်ပြချုင်�်
သင််တ်ွာယ်ာ�ုာ�တွငဲ် ်တွည်ပ်ြီးင်�်ုစာဲ ထနု�်နှု�င်�်န ်လိုု�အို�်မောသာ က်��်အိုာ��ရှား�ုမောသာမောကြက်ာင်် ်�
ည်းည်ာမောသာ မောက်ုာက်စ်�စ်ချု�မော�်တွငဲ် ်မော�ာင်�်နှ�င်ပ်ြချုင်�်သည် ်က်တွတ �ာလို�်�မော�်တွငဲ်မ်ော�ာင်�်
နှ�င်ပ်ြချုင်�်ထက် ်�ု�ချုက်ခ်ျု��ါသည်။် အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာ�်ါ၊ ရှု�တွတ်ွ�က်မ်ောက်ဲ� ပြချုင်�်��မောရှား�ာင်�်ါ၊ အိုရှား�ုန်
ပြ�ိင််ပ်ြီး�း� ပြဖွည်�်ည်င်�်စာဲ ��ုတွအ်ို��်�ါ၊ အိုက်ာဲအိုမောဝါ�က်ု� �ု�၍ ချု�်ချုာဲချုာဲထာ�က်ာ မောနာက်�်�
လိုု�က်�်ါ။ 

ပြ�င်န်ှု�င်စ်�်ဲ�က်ု� က်န ်သ်တွပ်ြချုင်�်
သစ်�င်�်ုာ�၊ မောပြ�ာင်�်ဖူွ�ချုင်�်�ုာ�၊ အိုမောဆုံးာက်အ်ိုအိုး��ုာ�၊ မောတွာင်က််�န�်�ုာ�နှ�င်် ်ဖွ�န�်နု ််
�ုာ�သည် ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�်၏ ဆုံးန ်က််ုင်�်က်�်�လိုာမောသာယ်ာဉ်�ုာ� သု��်ဟု�တွ ်မော����ဝါင််
လိုာမောသာယ်ာဉ်�ုာ�၏ ပြ�င်က််ငဲ်�်က်ု� �ုတွဆ်ုံးု�န်ှ ု�င်သ်ည်။် ပြဖွစ်မော�်လိုာနှု�င်မ်ောသာအိုနှတ�ာယ််
�ုာ�အိုတွကဲ် ်ကြိက်�ုတွင်ခ်ျုန ်�်�န�်�နန်ှ�င်် ်ကြိက်�ုတွင်ပ်ြ�င်ဆ်ုံးင်ထ်ာ��န ်�ုက်က််ယဲ်မ်ောန�ာ�ုာ�က်ု� 
မောဖွာ်ထ�တွ�်ါ။ 

အိုဝုါ�င်�်တွစ်ချု�ရှား�ု လို�ည််�်တွသ်ာဲ�လိုာ
မောနမောသာ ယ်ာဉ်မောကြက်ာ(�ုာ�)
က်ု� ပြဖွတွ၍် လို�်�လိုယ်က််ွန�်သု� ် 
�ယ်မ်ောတွာ�်� လို�်��မောလိုှာက်�်ါနှ�င််။် 

အိုဝုါ�င်�်တွစ်ချု�ရှား�ု လို�ည််�်တွသ်ာဲ�လိုာ
မောနမောသာ ယ်ာဉ်မောကြက်ာ(�ုာ�)
က်ု� ပြဖွတွ၍် လို�်�လိုယ်က််ွန�်သု� ် 
�ယ်မ်ောတွာ�်� လို�်��မောလိုှာက်�်ါနှ�င််။် 

က်�န်တွင်က််ာ�ဥ္စ�စာ- ရှား�ည်လ်ိုုာ�
မောသာယ်ာဉ်�ုာ�၏ မောနာက်�်း��ုာ� 
(ဆုံးး�း�က်ာ��ုာ�၊ မောနာက်တ်ွဲ�ယ်ာဉ်
�ုာ��ါမောသာ ယ်ာဉ်�ုာ�၊ �း�သတွ်
က်ာ��ုာ� စသည်ပ်ြဖွင််)် အိုဝုါ�င်�်တွငဲ် ်
သာဲ�လိုာ�ာတွငဲ် ်လိုု�အို�်�ါက် 
လိုု�က်မ်ောလိုုာည်းမောထပဲြဖွစ်မောအိုာင် ်
ေးဇုူး�င်�်ထ�တွထ်ာ�သည််

က်�န်တွင်က််ာ�ဥ္စ�စာ- ရှား�ည်လ်ိုုာ�
မောသာယ်ာဉ်�ုာ�၏ မောနာက်�်း��ုာ� 
(ဆုံးး�း�က်ာ��ုာ�၊ မောနာက်တ်ွဲ�ယ်ာဉ်
�ုာ��ါမောသာ ယ်ာဉ်�ုာ�၊ �း�သတွ်
က်ာ��ုာ� စသည်ပ်ြဖွင််)် အိုဝုါ�င်�်
တွငဲ် ်သာဲ�လိုာ�ာတွငဲ် ်လိုု�အို�်�ါက် 
လိုု�က်မ်ောလိုုာည်းမောထပဲြဖွစ်မောအိုာင် ်
ေးဇုူး�င်�်ထ�တွထ်ာ�သည််

ဦး�စာ�မော���ုဉ်� အို��တွအ်ိုသာ��ုာ�

လို�်�လိုယ်က််ွန�်

ပြ�ိင််ထ်ာ�မောသာ ချုဲ�ထကဲ်က််ွန�်

လိုကူ်�ူ�ုဉ်�ကြက်ာ� �ံ��ာန်ယ်ာဉ်မောကြားက်ာထန်ု��ု�င်�်ဘ်�တွ်

ချုုဉ်�က်�်လိုာမောသာ ယ်ာဉ်�ုာ�သည် ်
လိုကူ်�ူ�ုဉ်�ကြက်ာ�ရှား�ု လို�်�သာဲ�လို�်�
လိုာ�ုာ�နှ�င်် ်အိုဝုါ�င်�်အိုတွငဲ်�်ရှား�ု ယ်ာဉ်
အိုသာဲ�အိုလိုာ�ုာ�က်ု� ဦး�စာ�မော����ည်။်

ချုုဉ်�က်�်လိုာမောသာ ယ်ာဉ်�ုာ�သည် ်
လိုကူ်�ူ�ုဉ်�ကြက်ာ�ရှား�ု လို�်�သာဲ�လို�်�
လိုာ�ုာ�နှ�င်် ်အိုဝုါ�င်�်အိုတွငဲ်�်ရှား�ု ယ်ာဉ်
အိုသာဲ�အိုလိုာ�ုာ�က်ု� ဦး�စာ�မော����ည်။်

က်�နတ်ွင်က်် ာ�ဥ�စာ က်�နတ်ွင်က်် ာ�ဥ�စာ



စာ�ုက််နှ�ာ

52

အိုချုန်� 5

�ထနု�်ချုု��်ထာ�မောသာ လို�်�ဆုံးး��ုာ�
မောက်ုာက်စ်�စ်လို�်��ုာ�တွငဲ် ်�ထနု�်ချုု��်ထာ�မောသာ လို�်�ဆုံးး��ုာ�က်ု� �ု�မောတွဲ��သည်။် ၎င်�်တွု� ်
က်ု� ဦး�စာ�မော�� သု��်ဟု�တွ ်��်ဆုံးု�င်�်��တွ�်ုာ�ပြဖွင်် ်�ထနု�်ချုု��်ထာ��ါ။ ယ်ာဉ်မော�ာင်�်အိုာ�လိုး�� 
သတွထုာ�၍ အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာက််ာ ဆုံးန ်က််ုင်�်က်�်�လိုာမောသာ ယ်ာဉ်မောကြက်ာအိုတွကဲ် ်��်တွန ််
�န ်ပြ�င်ဆ်ုံးင်ထ်ာ�သင််သ်ည်။် လို�်�ပြဖွတွက််�ူမောနမောသာ ယ်ာဉ်�ုာ� ချုုဉ်�က်�်လိုာပြချုင်�်ရှား�ု၊ �ရှား�ု 
ဆုံးး��ပြဖွတွ�်န ်ဖွ�နလ်ိုး���ုာ�က်ု� အိုပြီး��တွ�်� အိုာ�က်ု��၍��မောကြက်ာင်�် သတွ�ု�ါ။ 

 အိုထနု�်အိုက်�်ဲ�ရှား�ုမောသာ လို�်�ဆုံးး�တွငဲ် ်�ယ်�်က််

 ရှား�ု ယ်ာဉ်သည် ်ဦး�စာ�မော��သင််သ်ည်။် လို�်�ဆုံးး�သည် ်

 ရှား�င်�်သည်ဟ်ု� သု��်ဟု�တွ ်အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်သည် ်��်

 သာဲ��ည်ဟ်ု� �ယ်မ်ောတွာ�်� �ယ်ဆူုံး�ါနှ�င််။် 

မော�ုာမ်ောသာ လို�်��ချုး���ုာ� 
မောက်ု�လိုက်လ်ို�်��ုာ�မော�် ရှား�ု လို�်��ချုး���ုာ�သည် ်အို�ုာ�အိုာ�ပြဖွင်် ်လို�်��ကြိက်း�ထက် ်မော�ုာ်
ပြီး�း� က်ုစ်လိုုစ်�နုည်�်သည်။် �ည်းည်ာမောသာ မောက်ုာက်စ်�စ်/အိုက်ုု��အို���်ုာ��ါရှား�ုမောသာ လို�်�
�ချုး���ုာ�သည် ်ယ်ာဉ်�ုာ�က်ု� ထနု�်ချုု��်�န ်�ု��ု�ချုက်ခ်ျု�မောစပြီး�း� သင််ယ််ာဉ်က်ု� မောပြ�ာင်�်ဆုံးးသု� ် ဆုံးဲ�
သာဲ�လို�ု််�ည်။် အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်နှ�င််မ်ောတွဲ�သည််အ်ိုချုါ သု��်ဟု�တွ ်မောက်ုာက်စ်�စ်လို�်�၏ လို�်�
�ချုး��အိုနး� သု��်ဟု�တွ ်ယ်င်�်မော�်တွငဲ် ်မော�ာင်�်နှ�င်မ်ောနသည််အ်ိုချုုုနတ်ွု�င်�်တွငဲ် ်အိုပြီး��တွ�်�အိုရှား�ုန်
မောလိုှာ�်ါ။

ဖွ�န ်
ဖွ�နအ်ိုလိုနဲထ်မူောသာ အိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�တွငဲ် ်သင််က််ာ�က်ု� အိုပြချုာ�သ�ူုာ� �ု��ု�ပြ�င်န်ှု�င်မ်ောစ�န ်
အိုလိုင်�်တွန�်န�ု်် မောရှား� ��း��ုာ�က်ု� အိုသး��ပြ���ါ။

ဆုံးန ်က််ုင်�်က်�်�လိုာမောသာ ယ်ာဉ်
�ုာ�နှ�င်် ်မောတွဲ�ဆုံးး�ပြချုင်�် 
မောက်ု�လိုက်မ်ောက်ုာက်စ်�စ်လို�်��ုာ�သည် ်�ု�က်ုဉ်�မောပြ�ာင်�်ပြီး�း� ယ်ာဉ်မောကြက်ာအို��တွအ်ိုသာ�
�ုာ� ��ါဝါင်�်ါ။ အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာပ်ြီး�း� သတွပုြဖွင်် ်ဆုံးက်မ်ော�ာင်�်�ါ၊ အိုနှတ�ာယ်က််င်�်သမောလိုာက် ်
ည်ာ�က်သ်ု� ် မောရှုှ�ထာ��ါ။ ယ်ာဉ်�ုာ�စာဲပြဖွတွသ်န�်မော�ာင်�်နှ�င်�်မုောကြက်ာင်် ်ဖွ�နလ်ိုး���ုာ�ထလိုာ
ပြီး�း� ပြ�င်န်ှု�င်စ်�်ဲ�က်ု� မောလိုုာန်ည်�်မောစသည်။် 

က်ုဉ်�မောပြ�ာင်�်မောသာ တွးတွာ��ုာ�
က်ုဉ်�မောပြ�ာင်�်မောသာ တွးတွာ��ုာ�အိုနး�သု� ် သာဲ�လိုာ�ာတွငဲ် ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ� သတွထုာ�သင်််
သည်။် မောက်ု�လိုက်မ်ောက်ုာက်စ်�စ်လို�်��ုာ�ရှား�ု တွးတွာ�အို�ုာ�အိုပြ�ာ�သည် ်လို�်��ထက် ်
က်ုဉ်�မောပြ�ာင်�်ပြီး�း� တွစ်ကြိက်�်ုလိုှင် ်ယ်ာဉ်တွစ်စး�တွည်�်သာ ဆုံးးသ်ည်။် ဆုံးန ်က််ုင်�်က်�်�လိုာ
မောသာ ယ်ာဉ်မောကြက်ာအိုတွကဲ် ်��်�နပ်ြ�င်ထ်ာ��ါ။ 

�တွမ်ောစာက်မ်ောသာ မောတွာင်က််�န�်
�ုာ�နှ�င်် ်လို�်�မောက်ဲ��ုာ�
မောတွာင်ထ်�်ုသု��်မော�ာက်�်း သု��်ဟု�တွ ်လို�်�မောက်ဲ�တွစ်ချု�သု��်ဝါင်�်း အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာက််ာ 
လို�်�၏ည်ာ�က်ပ်ြချု�်�သု� ် မောရှုှ� ပြီး�း� ဆုံးန ်က််ုင်�်က်�်�လိုာမောသာ ယ်ာဉ်�ုာ�ရှား�ု၊ �ရှား�ု သတွထုာ�
�ါ။ မောက်ု�လိုက်လ်ို�်��ုာ�မော�် ရှား�ု မောတွာင်က််�န�်�ုာ�နှ�င်် ်လို�်�မောက်ဲ��ုာ�သည် ်အိုမောဝါ�မောပြ��
လို�်��ုာ�ထက် ်�ု��တွမ်ောစာက်ပ်ြီး�း� က်ုဉ်�မောပြ�ာင်�်မောလိုရ်ှား�ုသည်။် 

�း��ထာ�လို�်�ဆုံးး��ုာ� 
�ထာ�သးလို�်��ုာ�က်ု� �ပြဖွတွ�်း အိုပြီး��အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာ�်ါ၊ နှ�စ်ဖွက်လ်ိုး��က်ု� ကြက်ည််ပ်ြီး�း� �ထာ�
အိုတွကဲ် ်��်မော���န ်ပြ�င်ဆ်ုံးင်�်ါ။ လို�်��ကြိက်း��ုာ�မော�် ရှား�ု �ထာ�လို�်�ဆုံးး�အို�ုာ�စ�နှ�င်် ်�တွူ
�� မောက်ု�လိုက်လ်ို�်� �ထာ�လို�်�ဆုံးး��ုာ�တွငဲ် ်�ုာ�မောသာအိုာ�ပြဖွင်် ်တွဖွု�်ဖွု�်လိုင်�်မောသာ �း�
�ုာ�၊ သတွမုော��မောချုါင်�်မောလိုာင်�်�ုာ�၊ လို�်�က်�ူဂုီတွ�်ုာ� သု��်ဟု�တွ ်လို�်�အို��တွအ်ိုသာ��ုာ�
�ရှား�ု�ါ။ 

ယ်ာဉ်အိုကြိက်း�စာ��ုာ� နှ�င််/်သု��်ဟု�တွ ်မောနှ��
မောက်�ဲစာဲသာဲ�မောသာ ယ်ာဉ်�ုာ�
မောက်ု�လိုက်လ်ို�်��ုာ�မော�်တွငဲ် ်လိုယ်ယ််ာသး�� စက်�်ုာ�၊ ATV/UTV �ုာ�၊ စက်�်း��ုာ�၊ ပြ�င်�်
ဆုံးဲ�ယ်ာဉ်�ုာ�နှ�င်် ်လို�်�ပြ��ပြ�င်ထ်နု�်သ�်ု�မော��စက်�်ုာ�က်�သ်ု� ် ယ်ာဉ်အိုကြိက်း�စာ��ုာ�နှ�င်် ်မောနှ��
မောက်�ဲစာဲသာဲ�မောသာ ယ်ာဉ်�ုာ�က်ု� ကြက်း�မောတွဲ��မောလိုရ်ှား�ု�ါသည်။် အိုဆုံးု��ါယ်ာဉ်�ုာ�က်ု� မောစာစး�စာဲ
သရုှား�ုပြီး�း� ၎င်�်တွု�န်ှ �င်် ်နး�က်�်လိုာမောသာအိုချုါ အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာ�်န ်အိုမော��ကြိက်း�သည်။် 

လိုယ်ယ််ာသး��စက်က်ြိက်း��ုာ�သည် ်အို��တွအ်ိုသာ��ရှား�ုမောသာ ဝါင်မ်ော�ါက်�်ုာ�တွငဲ် ်က်ုယ်က််ုယ််
မောက်ဲ� နှု�င်သ်ည်။် အိုချုုု� �မောသာ လိုယ်ယ််ာသး��စက်�်ုာ�သည် ်လို�်�ထက်�်င် ်�ု�က်ုယ်သ်ည်။် 
မောက်ုာ်တွက်�်န ်ကြိက်�ု���်��ာတွငဲ် ်အိုထ�ူသတွထုာ�ပြီး�း�သာဲ��ါ။ ၎င်�်တွု�သ်ည် ်သင််ယ််ာဉ်က်ု� �
ပြ�င်န်ှု�င်သ်ည််အ်ိုပြ�င် ်အိုမောက်ဲ�အိုချုုက်ပ်ြ��ကု်ု� သရုှား�ု�န ်ချုက်ခ်ျု�နှု�င်သ်ည်။်

5.6 ည်ဘ်က် ်မော�ာင်�်နှာင်ပ်ြချင်�်
အိုမော��ာင်ထ်�တွငဲ် ်မော�ာင်�်နှ�င်သ်ည််အ်ိုချုါ မောအိုာက်�်ါအိုချုုက်�်ုာ�က်ု� သတွထုာ��ါ။ 

• သ�်ု�ပြ�င်�်သည်် ်အိုမောပြချုအိုမောနက်ု� အိုစာ�ထု���န ်ပြ�နန်ှနု�်က်ု� မောလိုှာခ်ျုုပြီး�း� အိုက်ာဲ
အိုမောဝါ�က်ု� �ု�၍ ချု�်ချုာဲချုာဲထာ�က်ာ မောနာက်�်�လိုု�က်�်ါ။ 

• ဆုံးန ်က််ုင်�်က်�်�လိုာမောသာ မောရှား� ��း��ုာ��� မောတွာက်�်မောသာအိုလိုင်�်သည် ်ပြ�င်�်န်
ချုက်ခ်ျု�မောစသည်။် လို�်�၏ည်ာ�က်ပ်ြချု�်�က်ု�ကြက်ည််က််ာ မောနာက်�်�နက််ု� ချုုုနညိ််ပုြချုင်�်
သည် ်မောရှား� ��း�၏ မောတွာက်�်�ကု်ု� မောလိုှာခ်ျုု�န ်က်ညူ်းမော��နှု�င်သ်ည်။် 

• က်ာ�က်ု� �ု�ပြ�င်န်ှု�င်မ်ောစ�န ်မောန�ဝါင်�်း မောရှား� ��း��ုာ�က်ု� ဖဲွင််ထ်ာ�သင််သ်ည်။် 

• ယ်ာဉ်အိုသာဲ�အိုလိုာနည်�်�ါ�မောသာ သး�ပြချုာ�လို�်��ုာ�က်�သ်ု� ် အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်မော�ာင်�်
�ုာ�က် �ပြ�င်န်ှု�င်သ်ည််အ်ိုချုါ��သာ မော�ာင်ပ်ြချုည်တ်ွန�်အိုပြ�င််�်ုာ�က်ု� အိုသး��ပြ��သင်််
သည်။် 

• အိုက်ယ်၍် သင်သ်ည် ်အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်၏ မောရှား� ��း��ုာ�မောကြက်ာင်် ်�ပြ�င်�်�ါက် အိုရှား�ုန်
မောလိုှာပ်ြီး�း� လို�်��ုက်န်ှ�ာပြ�င်၏် ည်ာ�က်အ်ိုစနဲ�်ရှား�ု အိုပြဖွူမော�ာင်အ်ိုစင်�်မောကြက်ာင်�်
က်ု� ကြက်ည််�်ါ။ မောတွာက်�်မောသာအိုလိုင်�်မော�ာင်သ်ည် ်သင််အ်ိုာ� အိုနည်�်င်ယ် ်�ုက်စု်
က်ယဲ်သ်ာဲ�သက်�သ်ု� ် ချုးစာ��မောစနှု�င်မ်ောသာ်လိုည်�် ချုးစာ�ချုုက်သ်ည် ်လိုုင်ပ်ြ�နစ်ာဲ 
မော�ုာက်က််ယဲ်သ်ာဲ�နှု�င်သ်ည်။် 
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5.7 ��င်န်ှာင်် ်အိုပြချာ�တွ�ု စာာန်��ာ�
အိုထ�ူသပြဖွင်် ်မောနထကဲ်ခ်ျုုုနန်ှ�င်် ်မောနဝါင်ခ်ျုုုန�်ုာ�တွငဲ် ်မော�ာင်�်နှ�င်မ်ောနစဉ် တွ�ုစာာန�်ုာ�က်ု� သတွထုာ��ါ။ တွ�ု စာာန်တွစမ်ောက်ာင်က််ု�မောတွဲ� ငြိ�း� ��်တွန ််�န်အိုချ�ုန်�ရှိာု�ါက် �ု��ု�ပြ�င်�်ထန်မော�ာ ယ်ာဉ်တွု�က်�ု်
ပြ�စန်ှု�င်�်ည််အ်ိုတွကဲ်မ်ောကြားက်ာင်် ်ရုံ�တွတ်ွ�က်�်မောက်ဲ��ါနှာင််။် အိုက်ယ်၍် သင်သ်ည် ်သ�င် ်သု��်ဟု�တွ ်အိုပြချုာ�တွ�ုစာာနက််ု� တွု�က်�ု်�ါက် စးသတွ�်�တွထ်ာ�မောသာ ယ်ာဉ်တွု�က်�်ဆုုံးု�င်�်ာ လို��်ထး��လို��်နည်�်က်ု� 
လိုု�က်န်ာ�ါ (စာ�ုက်န်ှ�ာ 59 ရှား�ု အို�ု�င်�် 5.14 က်ု� ကြက်ည််�်ါ)။

အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါလို�်��ုာ�မော�်တွငဲ် ်ယ်ာဉ်တွု�က်�်ပုြဖွစ်မောစမောသာ အိုဓုာက်အိုမောကြက်ာင်�်�င်�်တွစ်ချု���ာ မောတွာရုှု�င်�်တွ�ုစာာန�်ုာ�ပြဖွစ်ပြီး�း� အို�ုာ�စ���ာ သ�င်�်ုာ�ပြဖွစ်သည်။် မောအိုာက်တ်ွု��ာလို၊ နှု�ဝါင်�်ာလိုနှ�င်် ်မော�လို
တွု�သ်ည် ်သ�င်အ်ို�ုာ�ဆုံးး��တွု�က်�ု်သည်် ်လို�ုာ�ပြဖွစ်သည်။် သု�မ်ောသာ် တွစ်နှ�စ်တွာ၏ �ည်သ်ည််အ်ိုချုုုနတ်ွငဲ်�်ဆုံးု� ပြဖွစ်�ာဲ�နှု�င်သ်ည်။် သ�င်�်ုာ�သည် ်အို��်စ�လိုု�က် ်သာဲ�လိုာမောသာမောကြက်ာင်် ်တွစ်မောက်ာင်က််ု� 
ပြ�င်�်ါက် မောနာက်ထ်�်တွ�ုစာာန�်ုာ�က်ု� အိုပြီး��ရှား�ာမောဖဲွ�ါ။ 

5.8 က်�န်တွင်က််ာ�ကြီးက်း���ာ�နှာင်် ်လို�်��ှ�ံ��ပြချင်�်
က်�နတ်ွင်က််ာ�ကြိက်း��ုာ� �ါဝါင်သ်ည်် ်ယ်ာဉ်တွု�က်�်�ုုာ�၌ က်ာ�မော�်တွငဲ် ်လိုု�က်�်ါသ�ူုာ� - အို�ုာ�အိုာ�ပြဖွင်် ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�်မောသဆုံးး��� ု78 �ာချုု�င်န်ှနု�် ရှား�ုသည်။် သင်က််ု�ယ်တ်ွု�င်န်ှ�င်် ်သင််ခ်ျု�း�သည်�်ုာ� မော��
က်င်�်မောစ�နအ်ိုတွကဲ် ်က်�နတ်ွင်က််ာ�ကြိက်း��ုာ�နှ�င်် ်�တွစ််က်ာ��ုာ�အိုနး�တွငဲ် ်မော�ာင်�်နှ�င်သ်ည််အ်ိုချုါ အိုထ�ူသတွထုာ��ါ။ ယ်ာဉ်ကြိက်း��ုာ�နှ�င်် ်လို�်��ှသး��ပြချုင်�်သည် ်၎င်�်တွု�၏် က်န ်သ်တွခ်ျုုက်�်ုာ�က်ု� 
သတွ�ုပြ���ု�ါက် အိုနှတ�ာယ်ရ်ှား�ုနှု�င်သ်ည်။် 

�ုက်က််ယဲ်မ်ောန�ာ�ုာ�ရှား�ု၊ �
ရှား�ု ကြက်ည််�်ါ – “NO-ZONES” 
က်�နတ်ွင်က််ာ�ကြိက်း��ုာ�တွငဲ် ်ယ်ာဉ်၏ မောရှား� �၊ မောနာက်န်ှ�င်် ်မော���တွလ်ိုည်တ်ွငဲ် ်�ုက်က််ယဲ်မ်ောန�ာ
�ုာ� သု��်ဟု�တွ ်“no-zones” (�ပြ�င်�်သည််မ်ောန�ာ�ုာ�) ရှား�ုသည်။် ဤ “no-zones” (�ပြ�င််
�သည််မ်ောန�ာ�ုာ�) သည် ်က်�နတ်ွင်က််ာ�ယ်ာဉ်မော�ာင်�်�ုာ�က်ု� ပြ�င်�်�န ်ချု�ယ်ဉ်�သည်။် က်�န်
တွင်က််ာ�၏ “no-zone” (�ပြ�င်�်သည််မ်ောန�ာ) တွငဲ် ်မော�ာင်�်ပြချုင်�်�� မောရှား�ာင်က်ြက်ဉ်�ါ။ က်�နတ်ွင််
က်ာ�၏��နထ်�တွငဲ် ်မော�ာင်�်သကူ်ု� �မောတွဲ��ါက် က်�နတ်ွင်က််ာ�မော�ာင်�်သကူ် သင််က််ု� �ပြ�င်န်ှု�င််
�ါ။ (�း� 5.6 က်ု� ကြက်ည််�်ါ)

အိုမော��မော�်��ုတွအ်ို��်သည်် ်
အိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�က်ု� မောရှား�ာင်�်ါ 
က်�နတ်ွင်က််ာ��ုာ�နှ�င်် ်�တွစ််က်ာ��ုာ�သည် ်က်ာ��ုာ�နှ�င်် ်ယ်�ဉ်လိုှင် ်��်�န ်အိုချုုုန�ု်�ကြက်ာ
သည်။် ပြဖွတွသ်န�်သည််အ်ိုချုါ မောရှား� �က်ု��သာဲ��း သင်၏်မောနာက်က်ြက်ည််�်�နထ်�တွငဲ် ်က်�နတ်ွင်က််ာ�
မောချုါင်�်က်ု�ရှား�ာ�ါ၊ အိုမော��မော�်��ုတွအ်ို��်�သည်် ်အိုမောပြချုအိုမောနက်ု� ပြဖွစ်မောစသည်် ်က်�နတ်ွင်က််ာ�
�ုာ�မောရှား� � �� ထကဲ်ပ်ြချုင်�်က်ု� မောရှား�ာင်က်ြက်ဉ်�ါ။ 

အိုက်ုယ်လ်ိုက်ယ််ာမောက်ဲ�မောက်ဲ�မောသာ က်�န်
တွင်က််ာ��ုာ�က်ု� ဂီရှု�စု�က်�်ါ
က်�နတ်ွင်က််ာ�မော�ာင်�်သ�ူုာ�သည် ်တွစ်ချုါတွစ်�း မော��က်င်�်စာဲ ချုုုနညိ််၍ု လိုက်ယ််ာ�က််
မောက်ဲ� နှု�င်�်န ်�ယ်�်က်သ်ု� ် က်ုယ်က််ုယ်လ်ိုှ��န ်လိုု�အို�်သည်။် ၎င်�်တွု�မ်ောနာက်ရ်ှား�ု သု��်ဟု�တွ ်
မော��ရှား�ု က်ာ��ုာ�က်ု� တွု�က်ရု်ှု�က်�်ပြ�င်�်�ါ။ က်�နတ်ွင်က််ာ�နှ�င်် ်အိုဟုန ်အ်ိုကြက်ာ�တွငဲ် ်ပြဖွတွ်
ဝါင်ပ်ြချုင်�်သည် ်ယ်ာဉ်တွု�က်�်ပုြဖွစ်နှု�င်မ်ောပြချု �ု��ုာ�မောစသည်။် ထု�မ်ောကြက်ာင်် ်က်�နတ်ွင်က််ာ�၏ 
အိုချုုက်ပ်ြ��ုာ�က်ု� အိုာရှုး�စု�က်ပ်ြီး�း� မော�ာင်�်နှ�င်�်နအ်ိုတွကဲ် ်၎င်�်တွု�က််ု� မောန�ာ�ုာ�မော���ါ။ 

 မောအိုာက်တ်ွု�ဘ်ာ၊ နှု�ဝါင်ဘ််ာနှာင်် ်မော�လို     

 တွု��်ည် ်��င်တ်ွု�က်�ု် အိုပြ�စ ်   

 အို��ာ��ံ�� လို��ာ�ပြ�စ�်ည် ်   

��င်မ်ောတွဲ�၍ ရုံ�တွတ်ွ�က် ်�မောက်ဲ�ချ��

�ံ� 5.6- က်�န်�ဲ�က်�န်တွင်ယ််ာဉ်၏ “no-zones” (�ပြ�င်�်�ည််မ်ောန�ာ��ာ�)
FMCSA ၏ ဓာာတွ�်း�က်ု� မော�တွတ ာပြဖွင်် ်ယ်သူး��ချုငဲ််မ်ော��ထာ�သည်၊် sharetheroadsafely.gov

��က်က််ယဲ်မ်ောန�ာ��ာ�က်ု� �တွထုာ��ါ
အိုု�မောက် အိုု�မောက်

အိုု�မောက်
အိုု�မောက်

1 လို�်��ာဲ�

2 လို�်��ာဲ�

20 အိုက်ာဲ30 အိုက်ာဲ
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5.9 မော�ာ်မောတွာ်�ု�င်က််ယ်�်�ာ�
နှာင်် ်လို�်��ှ�ံ��ပြချင်�်

• မော�ာ်မောတွာ်ဆုံးု�င်က််ယ်၏် ယ်ာဉ်မောန�ာနှ�င်် ်ယ်ာဉ်အိုသာဲ�အိုလိုာအိုတွငဲ်�်ရှား�ု ၎င်�်၏ 
အိုမောနအိုထာ�က်ု� မောလို�စာ��ါ။ 

• လို�်�ဆုံးး��ုာ�သည် ်က်ာ�/ဆုံးု�င်က််ယ်တ်ွု�က်�် ုပြဖွစ်�ာဲ�နှု�င်မ်ောပြချု အို�ုာ�ဆုံးး��မောန�ာ
�ုာ�ပြဖွစ်သည်။် �မောက်ဲ��း သု��်ဟု�တွ ်လို�်�ဆုံးး�သု��်ဝါင်�်း ဆုံးု�င်က််ယ်က််ု�ပြ�င်ပ်ြီး�း� 
၎င်�်၏ပြ�နန်ှနု�်က်ု� မောသချုုာသမုောအိုာင်လ်ို��်�ါ။

• အိုမောက်ဲ�အိုချုုက်ပ်ြ��ုာ�သည် ်မော�ာ်မောတွာ်ဆုံးု�င်က််ယ်တ်ွငဲ် ်အိုလိုု�အိုမောလိုုာက်�်
�ုတွ�်ါ။ မောက်ဲ� ပြီး�း�မောနာက်တ်ွငဲ် ်စး�နင်�်သ�ူုာ�သည် ်၎င်�်တွု�က််ု� �ုတွ�်န ်�းဖွန�်းချုါ
မော�မ်ောလိုုာတ်ွတွ�်ါသည်။် မော�ာ်မောတွာ်ဆုံးု�င်က််ယ်၏် လို�်�မောကြက်ာင်�်သု� ် �မောရှုှ��း 
စး�နင်�်သ ူ�ာလို��်�ည်က််ု� သင်သ်�ုါမောစ။

• မော�ာ်မောတွာ်ဆုံးု�င်က််ယ်မ်ောနာက်�်� မော�ာင်�်နှ�င်သ်ည််အ်ိုချုါ ချုာဲလိုု�က်သ်ည်် ်အိုက်ာဲ
အိုမောဝါ�က်ု� အိုနည်�်ဆုံးး�� 3-4 စက်က န ်က်ြက်ာထာ��ါ။ ထု�သု� ်ပြ��လို��်ပြချုင်�်သည် ်အိုမော��
မော�်အိုမောပြချုအိုမောနတွငဲ် ်စက်�်း�စး�သအူိုာ� ထနု�်မော�ာင်�်�န ်သု��်ဟု�တွ ်��်တွန ််
�န ်မောန�ာအိုလိုး�အိုမောလိုာက်�်မောစသည်။် လို�်�သည် ်စု�စတဲွ ်သု��်ဟု�တွ ်မောချုုာ်
မောသာအိုချုါ မောနာက်တ်ွငဲ် ်�ု�၍မောန�ါ။ �း�နှ�စ်�း�ပြဖွင််သ်ာ လို�်��ုက်န်ှ�ာပြ�င်က််ု� 
ထမုောတွဲ�ထာ�မောသာမောကြက်ာင်် ်အိုပြ�န�်�်�န ်ကြိက်�ု�စာ�မောသာအိုချုါတွငဲ် ်ဆုံးု�င်က််ယ််
�ုာ�သည် ်�တွည်�်ပြီးင်�်ုပြဖွစ်နှု�င်သ်ည်။်

• မော�ာ်မောတွာ်ဆုံးု�င်က််ယ်တ်ွစ်စး�က်ု� မောက်ုာ်တွက်သ်ည််အ်ိုချုါ မော�ာ်မောတွာ်ဆုံးု�င်က််ယ််
အိုတွကဲ် ်ယ်ာဉ်မောကြက်ာအိုပြ�ည််မ်ော���ါ။ ဆုံးု�င်က််ယ်သ်ာဲ�သည်် ်ယ်ာဉ်မောကြက်ာတွစ်ချု�
တွည်�်သု� ် �ယ်မ်ောတွာ�်� ပြွ�တွသ်�်ု�ဝါင်�်ါနှ�င််။်

• �မော�ှာ်လိုင််ထ်ာ�သည််အ်ို�ာ�ုာ�က်ု� သတွထုာ�ပြီး�း� မော�ာ်မောတွာ်ဆုံးု�င်က််ယ်စ်း�
သ�ူုာ�အိုာ� ၎င်�်တွု�၏်လို�်�မောဝါစ�က်ု� မော���ါ။

5.10 စက်ဘ််း�စး���ူ�ာ�နှာင်် ်လို�်�
�ာဲ�လို�်�လိုာ��ာ� လို�်��ှ�ံ��ပြချင်�် 

က်ာ���ာ�နှာင်် ်လို�်�မောလိုှာက်�်�ူ�ာ�ရှိာု၊ �ရှိာု လို�်�
တွစမ်ောလိုှာက် ်စစမ်ော��ကြားက်ည််ရု်ုံ�ါ
လို�်�ဆုံးး��ုာ�နှ�င်် ်ပြချုးတွငဲ်�်လို�်��ုာ�တွငဲ် ်�မောက်ဲ��း လို�်�မောလိုှာက်မ်ောနသ�ူုာ�နှ�င်် ်စက်�်း�စး�မောန
သ�ူုာ�ရှား�ု၊ �ရှား�ု အိုထ�ူသတွထုာ�ပြီး�း� ကြက်ည််�်ါ။ 

လို�်��ာဲ�လို�်�လိုာ��ာ�က်ု� ဦး�စာ�မော���ါ
လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာ၏ အိုချုုက်ပ်ြ��ကု်ု� ဂီရှု�စု�က်ပ်ြီး�း� လို�်�မောလိုှာက်မ်ောနသ�ူုာ�က်ု� အို�င်သ်ာဲ�
ချုငဲ််မ်ော���ါ။ 

��်ထာ�မော�ာ ယ်ာဉ်��ာ�က်ု� မောက်�ာ်တွက်�်ာတွငဲ် ်
�တွထုာ��ါ
လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာသတူွစ်ဦး�အိုတွကဲ် ်��်မော��ထာ�မောသာ သု��်ဟု�တွ ်အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာမ်ော��ထာ�
မောသာ အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်က်ု� �ယ်မ်ောတွာ�်� �မောက်ုာ်တွက်�်ါနှ�င််။် ��်ထာ�သည််ယ််ာဉ်နှ�င်် ်နး�က်�်
လိုာမောသာအိုချုါတွငဲ် ်သင်သ်ည် ်လို�်�သာဲ�လို�်�လိုာက်ု� �ပြ�င်န်ှု�င်မ်ောသာမောကြက်ာင်် ်သတွထုာ�
�န ်�မော��်ါနှ�င််။် 

စက်ဘ််း���ာ�က်ု� �တွထုာ��ါ
စက်�်း�စး�သ�ူုာ�သည် ်လို�်��မော�်တွငဲ် ်ရှား�ုမောနချုငဲ််ရ်ှား�ုပြီး�း� ၎င်�်တွု�က််ု� လိုသူာဲ�လို�်��ုာ�မော�်တွငဲ် ်
စး�နင်�်ချုငဲ််က််ု� �ကြက်ာချုဏ် တွာ�ပြ�စ်ထာ�မောသာမောကြက်ာင်် ်ထု�မောန�ာတွငဲ် ်၎င်�်တွု�၏် ရှား�ုမောနချုငဲ််က််ု� 
မောလို�စာ��ါ။ 

အိုနှတ�ာယ်က််င်�်စာဲ မောက်�ာ်တွက်ပ်ြချင်�်
စက်�်း�စး�သ�ူုာ�က်ု� မောက်ုာ်တွက်သ်ည််အ်ိုချုါ အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်က်ု�မော��သည််အ်ိုတွု�င်�် စက်�်း�
စး�သအူိုာ� ယ်ာဉ်မောကြက်ာတွစ်ချု�လိုး��က်ု�မော��ပြီး�း� ယ်ာဉ်မောကြက်ာက်ု� လိုး��ဝါမောပြ�ာင်�်��ါ�ည်။် သင်််
မောနာက်က်ြက်ည််�်�နထ်�တွငဲ် ်စက်�်း�စး�သ(ူ�ုာ�)က်ု� �မောတွဲ��ချုုင်�် ည်ာ�က်သ်ု� ် ပြ�န�်သာဲ��ါနှ�င််။်

ပြ�င်န်ှု�င်စ်�်ဲ�
ည်�က်တ်ွငဲ် ်စက်�်း�စး�သ�ူုာ�ရှား�ု၊ �ရှား�ု ကြက်ည််ပ်ြီး�း� ၎င်�်တွု�၏် မော�ာင်ပ်ြ�နအ်ိုလိုင်�်တွန�်�ုာ� 
သု��်ဟု�တွ ်�း��ုာ�က်ု� သတွထုာ��ါ။ 

��က်က််ယဲ်မ်ောန�ာ��ာ�က်ု� စစမ်ော���ါ
အိုထ�ူသပြဖွင်် ်လိုက်ယ််ာ�က်�်မောက်ဲ��း အိုမောနာက်�်�လိုာမောသာ စက်�်း�စး�သ�ူုာ�က်ု� 
သတွထုာ��ါ။ 
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5.11 �ူပြ�င်�်မော�ာမောနတ်ွငဲ် ်�ုတွထ်ာ�မော�ာယ်ာဉ်��ာ�
က်မောလို���ာ�၊ �က်က်ြီးက်း��ဲယ်အ်ိုု���ာ�၊ �ားခုျ�မောန���ူ�ာ� �ု��်ဟု�တွ ်အို�်ုမော�ဲ�တွ�ု စာာန်��ာ�က်ု� အိုလိုံ��ုတွက််ာ�မော�်တွငဲ် ်
တွစမ်ောယ်ာက်တ်ွည်�် ဘ်ယ်မ်ောတွာ�်ာ �ထာ��ါနှာင််။်

အို�ခူျုုုနန်ှ�င်် ်စု�ထု�င်�်ဆုံးမော�် �တူွည်၍် က်ာ�အိုတွငဲ်�်�ု�င်�်သည် ်10 �ုနစ်�ပြ�ည််ခ်ျုုုနတ်ွငဲ် ်160 ေးဂီ�း အိုထက်သ်ု� ် တွက်န်ှု�င်သ်ည်။် 78 ေးဂီ�းရှား�ုသည်် ်အို�ခူျုုုန�်ပြ�င်�်မောသာမောနတ်ွငဲ်�်င် ်��်ထာ�သည်် ်က်ာ�
အိုတွငဲ်�်�ု�င်�်သည် ်�ုနစ်�ု�င်�်အိုတွငဲ်�် 100 ေးဂီ�းအိုထ ုမော�ာက်ရ်ှား�ုနှု�င်သ်ည်။်

ပြ�င်�်ထနမ်ောသာအို�ေူဏ်န်ှ�င်် ်ကြက်ာရှား�ည်စ်ာဲ ထမုောတွဲ� ပြချုင်�်သည် ်အို�ေူဏ်မ်ောကြက်ာင်် ်သတွလုိုစ်ပြချုင်�် သု��်ဟု�တွ ်မောသဆုံးး��ပြချုင်�်အိုထ ုပြဖွစ်မောစနှု�င်သ်ည်။် အို�ေူဏ်မ်ောကြက်ာင်် ်သတွလုိုစ်ပြချုင်�် လိုက်ခဏ်ာ�ုာ� ချုးစာ�
မောန�သ ူတွစ်ဦး�ဦး�က်ု� မောတွဲ� ရှား�ု�ါက် 911 သု� ် ဖွ�န�်မောချု်ဆုံးု�ပြီး�း� ချုုက်ခ်ျုုင်�် မောဆုံး�က်�သ�ခုျုးယ်�ူါ။ အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါတွငဲ် ်အိုထ�တွငဲ်�ု်တွ�ု်မောနမောသာ လို ူသု��်ဟု�တွ ်တွ�ုစာာနအ်ိုာ� မောဆုံး�က်�သ� ုမော���နအ်ိုတွကဲ် ်
ယ်ာဉ်ပြ�တွင်�်မော�ါက်က််ု� ချုဲ�ပြချုင်�်သည် ်တွ�ာ�ဝါင်သ်ည်။် 

5.12 �ု���ဲာ�မော�ာ �ာ�းဥ္စတွ�တွငဲ် ်မော�ာင်�်နှာင်ပ်ြချင်�်
�ု���ဲာ�မော�ာ �ာ�းဥ္စတွ�တွငဲ် ်မော�ာင်�်နှာင်�်န်အိုတွကဲ် ်ကြီးက်�ုတွင်ပ်ြ�င်�်င်�်န် အိုမောက်ာင်�်
�ံ��နည်�်လို�်��ာာ မော�ှာ်လိုင််�်ထာ��ည််အ်ို�ာ �ပြ�စမ်ောအိုာင် ်မောရှိာာင်ပ်ြချင်�်ပြ�စ�်ည်။် �င်််
ချ�း�စဉ်က်ု� ချ�ုန်��န် �ု��်ဟု�တွ ်မောရုံှ��ု�င်�်�န် လိုု�အို�်ပြချင်�်ရှိာု၊ �ရှိာု �ံ��ပြ�တွ�်န်အိုတွကဲ် ်�
�ာဲ��း စူ�စ�်�မောလိုလ်ိုာ�ါ။ �ာသးဥတွ�နှ�င််�်တွသ်က်သ်ည်် ်လို�်�အိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�က်�သ်ု� ် 
ချု�း�သာဲ�အိုချုုက်အ်ိုလိုက်�်ုာ�က်ု� 24 နာ�း 7 �က်က်ြက်ည််ရု်ှု�န ်511ia.org သု� ် ဝါင်က်ြက်ည််�်ါ 
သု��်ဟု�တွ ်အိုချု�� ်Iowa 511 အိုက်�််က်ု� မောေါင်�်လို�ေလ်ို��်�ါ။ 511 သည် ်ေက်ရ်ှား�်တွ�်ဆုံးင်ထ်ာ�
မောသာ ဆုံးး�နှ�င်�်ရှား�င်�်က်င်�်�ာ�ုာ�နှ�င်် ်တွု�က်ရု်ှု�က်က်ြက်ည််န်ှု�င်မ်ောသာ ယ်ာဉ်အိုသာဲ�အိုလိုာက်င်�်�ာ
�ုာ��� �း��ုာ�က်ု�လိုည်�် �း�ု်��မော��မောသာမောကြက်ာင်် ်အိုပြ�င်သ်ု� ် မောပြချု�လို��်��� အိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�က်ု� 
တွု�က်ရု်ှု�က်က်ြက်ည််ရု်ှုနှု�င်�်ည်ပ်ြဖွစ်သည်။် (�း� 5.7 က်ု� ကြက်ည််�်ါ)

  ဆုံးု���ဲာ�မောသာ�ာသးဥတွ�တွငဲ် ်မော�ာင်�်နှ�င်�်�ည်ဆ်ုံးု��ါက် ��်�န်

  အိုတွကဲ် ်အိုချုုုန�ု်��မောစ�န ်အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာပ်ြီး�း� အိုက်ာဲအိုမောဝါ�က်ု� 

  �ု�၍ ချု�်ချုာဲချုာဲထာ�က်ာ မောနာက်�်�လိုု�က်�်ါ။ �ာသးဥတွ�ဆုံးု���ဲာ�

  မောနချုုုနတ်ွငဲ် ်က်ာ�ရှား�ုနန်ှနု�်ထနု�်က်�ုုယ်ာက်ု� အိုသး���ပြ���ါနှ�င််။် 

�း���နပ်ြ��ပြ�င်ထ်နု�်သ�်ု��ကု်ု� လိုု�က်န်ာပြချုင်�်ပြဖွင်် ်သင််ယ််ာဉ်က်ု� ဆုံးု���ဲာ�မောသာ�ာသးဥတွ�အိုတွကဲ် ်
ပြ�င်ဆ်ုံးင်ထ်ာ�မောကြက်ာင်�် မောသချုုာ�ါမောစ (ယ်ာဉ်ပြ��ပြ�င်ထ်နု�်သ�်ု��အုိုတွကဲ် ်စာ�ုက်န်ှ�ာ 20 က်ု�
ကြက်ည််�်ါ)။ အိုထ�ူသပြဖွင်် ်မောဆုံးာင်�်�ာသးတွငဲ် ်ယ်ာဉ်အိုမော��မော�်က်�ုုယ်ာအိုစး�က်ု� အိုချုုုနတ်ွု�င်�် 
သင်န်ှ�င််�်က်ာဲ သ�်ု�ဆုံးည်�်ထာ�ပြချုင်�်သည် ်အိုကြက်းမောက်ာင်�်တွစ်ချု�ပြဖွစ်သည်။် (�း� 5.8 က်ု� ကြက်
ည််�်ါ) 

�ံ� 5.8- မော�ာင်�်�ာ�းတွငဲ်ရ်ှိာင်�်န်မော�� က်�ုုယ်ာအိုစံ�

�ံ� 5.7- �ု���ဲာ�မော�ာ�ာ�းဥ္စတွ�အိုတွကဲ် ်511

511IA.ORG သု��်ဟု�တွ ်511 အိုက်�််တွငဲ် ်အိုချုုုနန်ှ�င်််
တွစ်မောပြ��ည်း ဆုံးး�နှ�င်�်ရှား�င်�်က်င်�်�ာ �း��ုာ�က်ု� ကြက်ည််�်ါ

www.511ia.orgIowa 511 အိုက်�််က်ု� 
မောဒါင်�်လို�ဒလ်ို��်�ါ။ 

မောရှိာ�ဦး��နူာပြ��မော�တွတ ာ

��လို�်�န်�အိုာ��ငဲ်�်က်�ုုယ်ာ

�းအိုပြ�ည််ရ်ှိာုမော�ာ �းတွု�င်က််း

ဓာာတွ�်း�

မော�ချ�ပြချစ/် နှာင်�်ဘ်��်ရှိာ်

ဂံးတွ/ဂုံ�်���ာ� ဘ်က်ထ်�းမောထာက််
နှု�ု ကြီးက်�ု���ာ�

ဘ်တဲွ�ု်န�်/လိုက်အ်ိုတုွ/်မောနှ�ဲ
မောထ�ဲမော�ာအိုဝါတွအ်ိုစာ�

မော�/အို�ာမောပြ�စာ��ာ�
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အိုချုန်� 5

စု�စတဲွမ်ောသာ/မောချုုာ်မောသာ လို�်��ုာ� 
နှ�င်�်�က်ု�း/�ု����ဲာ�း၊ နှ�င်�်က်ုစဉ်/�ု���ဲာစဉ်နှ�င်် ်နှ�င်�်က်ုပြီး�း�/�ု���ဲာပြီး�း�မောနာက် ်မော�ာင်�်နှ�င်စ်ဉ် 
သတွထုာ��ါ။ နှ�င်�်က်ု/�ု���ဲာပြချုင်�်မောကြက်ာင်် ်အိုပြ�င်အ်ိုာရှုး�  မောလိုုာန်ည်�်မောစက်ာ အိုပြချုာ�သ�ူုာ�၏ 
မော�ာင်�်နှ�င်�်အုိုမောလိုအ်ိုထက်ု� မောပြ�ာင်�်လို�မောစပြီး�း� သင််ယ််ာဉ်နှ�င်် ်လို�်�ကြက်ာ� �တဲွတ်ွု�က်�်ကု်ု� 
မောပြ�ာင်�်လို�မောစနှု�င်သ်ည်။် မောအိုာက်�်ါတွု�က််ု� က်ုင််သ်း���ါ-

• မောလိုက်ာ��န ်စု�စတဲွလ်ိုာသည်န်ှ�င်် ်ဝုါ�က်�်ါက်ု� အိုပြ�နဆ်ုံးး��ဖဲွင််�်ါ။ 

• အိုလိုင်�်တွန�်န�ု်် မောရှား� ��း��ုာ�က်ု�ဖဲွင််�်ါ။ သင််က််ု� အိုပြချုာ�သ�ူုာ� ပြ�င်န်ှု�င်မ်ောစသည်။် 

• �း���နထ်က် ်အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာမ်ော�ာင်�်နှ�င်ပ်ြီး�း� ချုာဲလိုု�က်သ်ည်် ်အိုက်ာဲအိုမောဝါ�က်ု� င်ါ�စက်က န ် ်
သု��်ဟု�တွ ်မောပြချုာက်စ်က်က န ်အ်ိုထ ုတွု��မော���ါ။ 

• လို�်�မောက်ဲ��ုာ�နှ�င်် ်လို�်�ဆုံးး��ုာ�အိုနး�သု� ် ချုုဉ်�က်�်သည််အ်ိုချုါ �ု��ု�သတွထုာ�ပြီး�း� 
အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာ�်ါ။ 

• ပြ�တွင်�်မော�ါက်�်ုာ� အိုမောင်ဲ��ရုှု�က်မ်ောစ�န ်��နအ်ို�မူော��က်ု� ဖဲွင််�်ါ။ 

 စု�စတဲွမ်ောသာ သု��်ဟု�တွ ်မောချုုာ်မောသာအိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�  

 တွငဲ် ်က်ာ�ရှား�ုနန်ှနု�်ထနု�်က်�ုုယ်ာက်ု� အိုသး���ပြ���ါနှ�င််။် 

မော�ာင်�်မောနစဉ် ချုုုနညိ််�ု�ုုာ� ပြ��လို��်��ည်ဆ်ုံးု��ါက် ေက်ရ်ှား�်��တွက််ု� င်း��်ကြက်ည််�်း မောရှား� �လို�်�
သည် ်ရှား�င်�်လိုင်�်မောကြက်ာင်�် မောသချုုာ�ါမောစ — အိုမောဝါ�က်ု� တွစ်စက်က န ် ်သု��်ဟု�တွ ်နှ�စ်စက်က န ်�်ှ
သာ ကြက်ည််�်ါ။ 

မော�မော�်ရှား��်မောပြ��မော�ာင်�်ပြချုင်�် 
လို�်�မော�် ရှား�ုမော�သည် ်တွာယ်ာ�န�်ထက် ်�ု�နက်�်ါက် မော�မော�်ရှား��်မော�ာင်�်နှု�င်သ်ည်။် ဤ
မော�ပြ�င်သ်ည် ်တွာယ်ာ�ုာ�နှ�င်် ်�တဲွတ်ွု�က်�်ကု်ု� မောလိုုာန်ည်�်မောစပြီး�း� ထနု�်ချုု��်� ုဆုံးး��ရုှုး�မောစ
နှု�င်သ်ည်။် လို�်�မော�် ရှား�ု မော�နက်�ု်�င်�်၊ လို�်��ုက်န်ှ�ာပြ�င်မ်ော�်တွငဲ် ်မော�ာင်ပ်ြ�နဟ်ု�်ပြချုင်�်က်ု� ပြ�င််
နှု�င်လ်ိုှင် ်သု��်ဟု�တွ ်မောရှား� �က်ာ�သည် ်မော�မော�်တွငဲ် ်�း��ာ�ထင်ခ်ျု�လ်ိုှင် ်သင််က််ာ�သည် ်မော�မော�်
ရှား��်မော�ာင်�်နှု�င်သ်ည်။် အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာ�်ါ။

မော�ပြ���်မောနမောသာ လို�်��ုာ�
မော�ကြိက်း�မော�လိုှး�မုောကြက်ာင်် ်မောသဆုံးး���အုိုာ�လိုး��၏ ထက်ဝ်ါက်န်း��ါ�သည် ်မော�ာ်မောတွာ်ယ်ာဉ်�ုာ�
ပြဖွင်် ်ပြဖွစ်�ာဲ�ကြက်သည်။် မော�ဲ�လိုုာ�မောနမောသာမော�သည် ်အိုလိုနဲအ်ိုာ�မောက်ာင်�်ပြီး�း� ၎င်�်က်ု� အိုလိုနဲ်
လိုယဲ်လ်ိုယဲ် ်မောလိုှာတ်ွကဲ်�ု်ကြက်သည်။် မော� 6 လိုက်�်မောလိုာက်မ်ောလို�သည် ်SUV �ုာ�နှ�င်် ်�စ်
က်�်က်ာ��ုာ�အို�ါအိုဝါင် ်ယ်ာဉ်တွစ်စး�က်ု� သ�်ု�က်ုး��ယ်သူာဲ�နှု�င်သ်ည်။်

• မော�ပြ���်မောနမောသာလို�်� သု��်ဟု�တွ ်တွးတွာ�က်ု� �ယ်မ်ောတွာ�်� ပြဖွတွ�်မော�ာင်�်�ါနှ�င််။် 
မော�မောအိုာက်ရ်ှား�ု လို�်��ုက်န်ှ�ာပြ�င်သ်ည် ်မော�စး�ပြဖွင်် ်လိုး��လိုး��မော�ုာ�ါသာဲ�နှု�င်သ်ည်။် 
မောက်ဲ� ပြီး�း� တွပြချုာ�လို�်�မောကြက်ာင်�်က်ု� ရှား�ာ�ါ။

• မော�ပြ���်မောနမောသာယ်ာဉ်ထ�တွငဲ် ်�မောန�ါနှ�င််။် သင််ယ််ာဉ်က်ု� မော�ထ�တွငဲ် ်��်ထာ��ါက် 
ယ်ာဉ်က်ု� စနဲ ်ခ်ျုာဲပြီး�း� �ု�ပြ�င််မ်ောသာက်�န�်မောပြ�သု� ် သာဲ��ါ။

• သင််က််ာ�သည် ်မော�ထ�မော�ုာ�ါပြီး�း� နစ်ပြ���်မောန�ါက် စုတွပ်ြီးင်�်ုမောအိုာင်ထ်ာ��ါ။ ယ်ာဉ်
တွငဲ် ်မော�ပြ�ည််သ်ာဲ�သည်အ်ိုထ ုမောစာင််�်ါ။ ယ်ာဉ်တွငဲ် ်မော�ပြ�ည််သ်ာဲ�လိုှင် ်တွးချုါ��ုာ�
က်ု� ဖဲွင််�်န ်�ု�လိုယဲ်သ်ည်။် အိုသက်မ်ောအိုာင််ပ်ြီး�း� မော��ုက်န်ှ�ာပြ�င်မ်ော�်သု� ် က်�ူချုတွ�်ါ။

ပြ�ူ 
• သင််က််ာ�တွငဲ် ်အိုလိုင်�်တွန�်န�ု််�း��ုာ� သု��်ဟု�တွ ်ပြ�ူ�း��ုာ�ရှား�ု�ါက် ၎င်�်တွု�က််ု� 

အိုသး��ပြ���ါ။ အိုလိုင်�်တွန�်ပြ�င််�်ုာ�က်ု� အိုသး���ပြ���ါနှ�င်် ်— ၎င်�်တွု�သ်ည် ်ပြ�ူ�ုာ�
က်ု� မော�ာင်ပ်ြ�နဟ်ု�်မောစပြီး�း� မောတွာက်�်�နုှ�င်် ်ပြ�င်န်ှု�င်စ်�်ဲ�က်ု� မောလိုုာက််ုမောစသည်။် 

• ပြ�နန်ှနု�်က်ု� သင်ပ်ြ�င်န်ှု�င်�်မောလိုာက်သ်ည်အ်ိုထ ုအိုရှား�ုနမ်ောလိုှာ�်ါ။ 

• လိုု�အို�်�ါက် လို�်���ထကဲ်ပ်ြီး�း� အိုနှတ�ာယ်က််င်�်မောသာ က်ာ���်�နမ်ောန�ာရှား�ာ�ါ။

မောလိုဆုံးင်န်ှ�ာမော�ာင်�်
ပြ�င်�်ထနမ်ောသာ �ု��ကြိက်�ု���နတ်ွု�င်�်က် မောလိုဆုံးင်န်ှ�ာမော�ာင်�်က်�သ်ု�မ်ောသာ အိုမောပြချုအိုမောန�ုာ� ပြဖွစ်
မော�် နှု�င်သ်ည််အ်ိုချုုုနတ်ွငဲ် ်အို�ုု��သာ� �ု��မောလိုဝါသဌာာနက် မောလိုဆုံးင်န်ှ�ာမော�ာင်�် “မောစာင််က်ြက်ည််”် 
အိုာ� ထ�တွပ်ြ�နသ်ည်။် ၎င်�်သည် ်မောလိုဆုံးင်န်ှ�ာမော�ာင်�် ပြဖွစ်နှု�င်မ်ောပြချုရှား�ုသည်ဟ်ု� ဆုံးု�လိုု�သည်။် 
သတွမုော��ချုုက်ထ်�တွပ်ြ�န�်ါက် မောလိုဆုံးင်န်ှ�ာမော�ာင်�်တွု�က်ခ်ျုတွမ်ောတွာ�်ည်ပ်ြဖွစ်၍ လိုအူိုာ�လိုး�� 
ချုုက်ခ်ျုုင်�် အို�ု��အိုက်ာရှား�ာသင််သ်ည်။် ရှု��်ပြ�င်သ်းကြက်ာ�ထ�တွလ်ိုငှ််�်�ုုာ�၊ �ု��မောလိုဝါသမော�ေးယ်ု�
�ုာ�နှ�င်် ်အိုပြ�င်�်က်ဥ်ဩ�ုာ�သည် ်ထု�မောေသတွငဲ် ်မောလိုဆုံးင်န်ှ�ာမော�ာင်�်တွု�က်ခ်ျုတွမ်ောနမောကြက်ာင်�် 
အို�ုာ�ပြ�ည်သ်ကူ်ု� သတွမုော��နှု�င်�်ါသည်။်

• မောလိုဆုံးင်န်ှ�ာမော�ာင်�်တွု�က်ခ်ျုတွမ်ောနစဉ် မော�ာင်�်နှ�င်မ်ောန�ါက် အိုမောက်ာင်�်ဆုံးး��
လို��်မောဆုံးာင်�်�ု�ာ အို�ု��အိုက်ာရှား�ာ�န ်ချုု�င်ခ်ျုးမ်ောသာအိုမောဆုံးာက်အ်ိုအိုး�က်ု� ရှား�ာမောဖဲွပြချုင်�်
ပြဖွစ်သည်။်

• အို�ု��အိုက်ာသု� ် �သာဲ�နှု�င်�်ါက် မော��က်�်��်�ါ၊ ယ်ာဉ်မော�ါက်ရ်ှား�ု ပြ�တွင်�်မော�ါက််
�ုာ�က်ု� မောအိုာက်သ်ု� ် ဆုံးဲ�ချုု�ါ၊ ထု�င်ခ်ျုး�ချုါ��တွက််ု� �တွထ်ာ�ပြီး�း� မောချုါင်�်က်ု� လိုက်ပ်ြဖွင်််
ပြဖွစ်မောစ မောစာင် ်သု��်ဟု�တွ ်က်ရူှား�င်က််�သ်ု�မ်ောသာ အို�ာဝါတုွ�တွစ်ချု�ပြဖွင််ပ်ြဖွစ်မောစ အို��်
ထာ��ါ။ 

• အိုပြချုာ�တွစ်နည်�်အိုမောနပြဖွင်် ်သင််ယ််ာဉ်�� မော��က်င်�်စာဲ ထကဲ်ခ်ျုာဲနှု�င်လ်ိုှင် ်သင်််
မောချုါင်�်က်ု� လိုက် ်သု��်ဟု�တွ ်အိုပြချုာ�အို�ာဝါတုွ�ပြဖွင်် ်ဖွး��အို��်ထာ�လိုုက် ်န�ု််မောသာ
မောပြ�ာင်�် သု��်ဟု�တွ ်လိုှု�ထ�တွငဲ် ်အိုက်ာအိုက်ယဲ်ယ််�ူါ။

• တွးတွာ��ုာ�နှ�င်် ်�ု���ုးလို�်��ုာ�နှ�င်် ်မောဝါ�မောဝါ�မောန�ါ။
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မော�ချု�နှ�င်် ်ဆုံးး�နှ�င်�်
• �မော�ာင်�်�း သင််ယ််ာဉ်တွစ်ချု�လိုး��တွငဲ် ်နှ�င်�်�ုာ�နှ�င်် ်မော�ချု��ုာ� က်င်�်စင်မ်ောကြက်ာင်�် 

မောသချုုာ�ါမောစ။ ၎င်�်တွငဲ် ်ပြ�တွင်�်မော�ါက်�်ုာ�၊ မောရှား� ��း��ုာ�၊ အိုမောက်ဲ�အိုချုုက်ပ်ြ��ုာ�နှ�င်် ်
မောနာက်�်း��ုာ� �ါဝါင်သ်ည်။်

• လို�်�မော�်တွင်မ်ောနမောသာမော�ချု�လိုာှ�ါ�က်ု� သတွထုာ��ါ။ အို�ခူျုုုနက််ုဆုံးင်�်သာဲ�
မောသာအိုချုါ အိုစု�ဓာာတွသ်ည် ်လို�်��ုက်န်ှ�ာပြ�င်မ်ော�် ရှား�ု မော�ချု��ုာ�အိုပြဖွစ်သု� ် 
မောပြ�ာင်�်လို�သာဲ�နှု�င်သ်ည်။် အို�ုာ�အိုာ�ပြဖွင်် ်ဤမော�ချု��ုာ�က်ု� ပြ�င်�်ချုက်မ်ောသာ
မောကြက်ာင်် ်မော�ချု�လိုာှ�ါ�ဟု� မောချု်ဆုံးု�ကြက်ပြီး�း� ယ်ာဉ်မော�ာင်�်သ�ူုာ�က်ု� အိုးအ်ိုာ�သင်််
မောစတွတွသ်ည်။် မော�ချု�လိုာှ�ါ��ုာ�သည် ်�ည်သ်ည််မ်ောန�ာတွငဲ်�်ဆုံးု� ပြဖွစ်�ာဲ�နှု�င််
မောသာ်လိုည်�် လို�်��ုက်န်ှ�ာပြ�င် ်အိုမော�်နှ�င််မ်ောအိုာက် ်နှ�စ်�က်လ်ိုး��တွငဲ် ်လိုည်�်တွ်
မောနမောသာ မောလိုမောကြက်ာင်် ်အိုစု�ဓာာတွလ်ိုုင်ပ်ြ�နစ်ာဲ မောအို�ချု�သည်် ်တွးတွာ��ုာ�နှ�င်် ်�ု���ုး
လို�်��ုာ�တွငဲ် ်အိုပြဖွစ်�ုာ�သည်။် ထု�အ်ိုတွကဲ်မ်ောကြက်ာင်် ်အိုပြချုာ�လို�်��ုက်န်ှ�ာပြ�င််
�ုာ� �မောချုုာ်သည််တ်ွု�င် ်တွးတွာ��ုာ�နှ�င်် ်�ု���ုးလို�်��ုာ�သည် ်မောချုုာ်နှု�င်သ်ည်။် (�း� 5.9 
က်ု� ကြက်ည််�်ါ)

• ��်ထာ�သည်် ်အိုမောနအိုထာ��� စတွင်မ်ော�ာင်�်နှ�င်သ်ည််အ်ိုချုါ �း��ုာ�က်ု� တွည််တ်ွည်််
ထာ�ပြီး�း� တွာယ်ာ�ုာ� လိုည်ပ်ြချုင်�်�ပြဖွစ်မောစ�န ်ပြဖွည်�်ပြဖွည်�်ချုုင်�် အိုရှား�ုနပ်ြ�ိင််�်ါ။

• က်��်အိုာ�ဆုံးး��ရုှုး�ပြချုင်�်က်ု� အိုစာ�ထု���န ်သင််အ်ိုရှား�ုနက််ု� မောလိုှာ�်ါ။ 

• မောအို�ချု�မောသာ သု��်ဟု�တွ ်နှ�င်�်ထမူောသာ အိုမောပြချုအိုမောန�ုာ�တွငဲ် ်က်ာ�ရှား�ုနန်ှနု�်ထနု�်
က်�ုုယ်ာက်ု� �သး���ါနှ�င််။်

• လို�်�ဆုံးး�တွစ်ချု�တွငဲ် ်��်�န ်သု��်ဟု�တွ ်မောက်ဲ��န ်မော�ှာ်��န�်�ထာ��း အိုချုုုနအ်ိုမောတွာ်
ကြက်ာ အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာ�်ါ။ �ုဉ်�မောပြဖွာင််အ်ိုတွု�င်�် သာဲ�သည််အ်ိုချုါ��သာ ��ုတွအ်ို��်�ါ။ 
မော�ချု�နှ�င်် ်နှ�င်�်�ုာ�တွငဲ် ်��်��ည်် ်အိုက်ာဲအိုမောဝါ�သည် ်10 ဆုံး �ု��ုာ�နှု�င်သ်ည်။်

• လို�်�မောချုုာ်နှု�င်မ်ောစသည်် ်ရှု�တွတ်ွ�က်�်�်တွန ်�် ုပြ��လို��်စ�ာ �လိုု��န ်မောရှား� �ယ်ာဉ်
မောနာက်�်� မောဝါ�မောဝါ�မောန�ါ။ 

လို�်�က်ု� နှာင်�်ရှိာင်�်စက်�်�ာ�နှာင်် ်�ှ�ံ��ပြချင်�်
အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါတွငဲ် ်မောဆုံးာင်�်�ာသး၌ ယ်ာဉ်မော�ာင်�်မောနပြချုင်�်ပြဖွစ်�ါက် တွစ်ချုုုနခ်ျုုုနတ်ွငဲ် ်နှ�င်�်ရှား�င်�်စက််
နှ�င်် ်လို�်��ှသး���နှု�င်မ်ောပြချု အိုလိုာ�အိုလိုာ�ုာ�သည်။်

• နှာင်�်ရှိာင်�်စက်န်ှာင်် ်နး�က်�်လိုာ�ည််အ်ိုချါ �တွထုာ��ါ။ နှ�င်�်ရှား�င်�်စက်�်ုာ�သည် ်�း�
��နအ်ိုာ�ပြဖွင်် ်တွစ်နာ�း 25-35 �ု�င်န်ှနု�်ပြဖွင်် ်မော�ာင်�်နှ�င်သ်ည်။် ယ်ာဉ်မော�ာင်�်အို�ုာ�
စ�က် ၎င်�်က်ု� သတွ�ုထာ��ု�� အိုမောနာက်�်� ဝါင်တ်ွု�က်က်ြက်သည်။်

• နှာင်�်ရှိာင်�်စက်ရ်ှိာု�ည်် ်လို�်��ခံျ��ဘ်က်�်ာ ဘ်ယ်မ်ောတွာ�်ာ �မောက်�ာ်တွက်�်ါနှာင််။် နှ�င်�်
ရှား�င်�်စက်�်ုာ�သည် ်နှ�င်�်�ုာ�က်ု� လို�်��ချုး��ဆုံးးသု� ် မောရှုှ��ါ�ည်။်

• ၎င်�်တွု�အ်ိုတွကဲ် ်အိုလို��်လို��်နှု�င်�်ည််မ်ောန�ာမော���ါ။ နှ�င်�်ရှား�င်�်စက်�်ုာ�တွငဲ် ်
ကြိက်း��ာ�မောသာ �ုက်က််ယဲ်မ်ောန�ာ�ုာ�ရှား�ုပြီး�း� ၎င်�်တွု�အ်ိုနး�တွစ်ဝုါ�က်တ်ွငဲ် ်နှ�င်�်�း��ုာ�
က်ု� က်နထ်�တွန်ှု�င်သ်ပြဖွင်် ်၎င်�်က်ု� ပြ�င်�်နန်ှ�င်် ်သင််က််ု� ၎င်�်က် ပြ�င်�်�န ်ချုက်ခ်ျု�
မောစ�ါသည်။် အိုနှတ�ာယ်က််င်�်စာဲ မောက်ုာ်တွက်န်ှု�င်သ်ည်အ်ိုထ ုမောနာက်�်�ာမောနပြီး�း� 
စုတွရ်ှား�ည်ရ်ှား�ည်ထ်ာ�ပြချုင်�်သည် ်အိုမောက်ာင်�်ဆုံးး��ပြဖွစ်သည်။်

• မောက်�ာ်တွက်�်ည််အ်ိုချါ မောန�ာအိုလိုံ�အိုမောလိုာက်မ်ော���ါ။ နှ�င်�်ရှား�င်�်စက်ဓ်ာာ�သာဲ�
�ုာ�သည် ်နှ�င်�်ရှား�င်�်စက်၏် အိုက်ုယ်ထ်က် ်�ု�ထကဲ်လ်ိုာနှု�င်သ်ည်။်

နှာင်�်ထ�တွငဲ် ်မော�ာင်တ်ွင်မ်ောနပြချင်�်
နှ�င်�်ထ�တွငဲ် ်မောသာင်တ်ွင်မ်ောန�ါက် အိုကြက်းပြ��ချုုက်အ်ိုချုုု� � ရှား�ု�ါသည်။် 

• ပြဖွစ်နှု�င်�်ါက် သင််ယ််ာဉ်က်ု� လို�်��ချုး��မော�်သု� ် က်�်��်ပြီး�း� တွပြချုာ�ယ်ာဉ်�ုာ�နှ�င်် ်�
တွု�က်�ု်မောအိုာင် ်အိုထ�တွငဲ်မ်ောန�ါ။

• အိုမော��မော�်အိုက်အူိုည်းအိုတွကဲ် ်911 က်ု�ဖွ�န�်မောချု်ဆုံးု��ါ။ အိုမော��မော�် ဝါနထ်�်�
�ုာ�အိုာ� သင််တ်ွည်မ်ောန�ာသု� ် လို�်�ညွှှန�်ာတွငဲ် ်အိုမောထာက်အ်ိုက်ပူြဖွစ်မောစ�န ်
ထကဲ်မ်ော�ါက်န်း�ါတွ�်ုာ�၊ �ု�င်တ်ွု�င်�်ုာ�၊ လို�်�ဆုံးး�လို�်�ချု�ဲုာ� သု��်ဟု�တွ ်��တွတ်ွု�င််
�ုာ�က်ု� ရှား�ာမောဖဲွ�ါ။  

• မောဘ်�အိုက်င်�်�ံ��မောန�ာ�ာာ ထု�င်ခံ်ျ�ချါ��တွ�်တွထ်ာ�ငြိ�း� �င််ယ််ာဉ်ထ�တွငဲ်မ်ောနပြချင်�်
ပြ�စ�်ည်။် သင််ယ််ာဉ်သည် ်အိုသက်ရ်ှား�င်က််ုန�်စ်�န ်လိုု�အို�်နှု�င်သ်ည်် ်အို�ု��အိုက်ာ
ပြဖွစ်ပြီး�း� က်ယ်ဆ်ုံးယ်မ်ော��ဝါနထ်�်��ုာ�က် သင််က််ု� မောတွဲ� ရှား�ုနှု�င်မ်ောစ�ည်ပ်ြဖွစ်သည်။်  

�ံ� 5.9- လို�်���က်န်ှာာပြ�င် ်အိုမော�်နှာင်် ်မောအိုာက် ်နှာစ�်က်လ်ိုံ��တွငဲ် ်လိုည်�်တွမ်ောနမော�ာ မောလိုမောကြားက်ာင်် ်တွတံွာ���ာ�မော�်တွငဲ် ်မော�ချ���ာ�ဦး�စာဲပြ�စမ်ော�်လိုာ�ည်။်
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5.13 စက်�်စစည်�်ချ�ု� �ယ်ငဲ်�်�ု အိုမော��မော�်အိုမောပြချအိုမောန��ာ�
�ည်�်ှသတွထုာ�မောန�ါမောစ၊ တွစ်ချုုုနခ်ျုုုနတ်ွငဲ် ်အိုမော��မော�်အိုမောပြချုအိုမောန ကြက်း��နှု�င်သ်ည်။် ကြိက်�ုတွင်ပ်ြ�င်ဆ်ုံးင်ထ်ာ��ါက် ဆုံးု���ဲာ�မောသာ�လိုေ�်ုာ�က်ု� တွာ�ဆုံးး�နှု�င်သ်ည်။်

�း��ုာ�
သင််မ်ောရှား� ��း��ုာ� ရှု�တွတ်ွ�က် ်�ုက်သ်ာဲ��ါက်-

• မောရှား� ��း�ချုလို�တွက််ု� အိုကြိက်�်ုအိုနည်�်င်ယ် ်ဖဲွင််၊် �ုတွ ်
လို��်ကြက်ည််�်ါ။

• မော�ာင်ပ်ြချုည်တ်ွန�်အိုပြ�င််�်ုာ�က်ု� ဖဲွင််က်ြက်ည််�်ါ။

• မောရှား� ��း�ချုလို�တွက််ု� ဖဲွင််၊် �ုတွ ်လို��်ကြက်ည််စ်ဉ် မောရှား� �
�း��ုာ� ပြ�န�်ငဲ််�်လိုာ�ါက် အိုမော��မော�် �း�ချုလို�တွ်
�ုာ�၊ အိုဖဲွင််အ်ိုချုုက်ပ်ြ��ုာ� သု��်ဟု�တွ ်ပြ�ူ�း��ုာ�
က်ု� ဖဲွင််�်ါ။ 

• အိုပြ�န ်ဆုံးး��လို�်� မော�်��  မော��သု�က််�်��်�ါ။

အိုင်ဂ်ီုင် ်��်တွန ်ပ်ြချုင်�်�ုာ�
က်ာ�မော�ာင်�်မောနစဉ် အိုင်ဂ်ီုင်�်�်သာဲ��ါက်-

• စတွးယ်ာ�င်�်း�က်ု� မောသချုုာပြီး��ပြ�းစာဲ ဆုံး��်က်ု�င််
ထာ��ါ။ စတွးယ်ာ�င်�်း�က်ု� မောက်ဲ��န ်ချုက်ခ်ျု�မောန
မောသာ်လိုည်�် မောက်ဲ�၍ �နှု�င်�်ါသည်။်

• က်ာ�လို�်��� မော��သု� ် က်�်��်လိုု�က်�်ါ။ ��ုတွ်
�ုာ� အိုလို��်�လို��်မောသ�မောသာ်လိုည်�် ��ုတွ်
မောပြချုနင်�်က်လို�်က်ု� အိုာ�သး��၍ တွနဲ�်��ည််
ပြဖွစ်သည်။်

လိုးဗာ ည်�်မောနပြချုင်�်
မော�ာ်တွာသည် ်မောနှ��မောက်�ဲပြချုင်�်�ရှား�ု�ါက် သု��်ဟု�တွ ်လိုးဗာ
�� သင််မ်ောပြချုမောထာက်က််ု� လိုတှွလ်ိုု�က်သ်ည််အ်ိုချုါ အိုရှား�ုနပ်ြ�င်််
သာဲ��ါက်-

• လို�်�မော�်က်ု� အိုာရှုး�စု�က်�်ါ။

• �လူိုအိုမောနအိုထာ�သု� ် အိုပြ�နမ်ောပြ�ာင်�်�ါ။

• အိုနှတ�ာယ်က််င်�်သည််အ်ိုချုုုနတ်ွငဲ် ်လို�်�မော��သု� ် 
က်�်��်�ါ။

• ��်ပြီး�း�မောနာက် ်အိုင်ဂ်ီုင်က််ု� �ုတွ�်ါ။ 

စတွးယ်ာ�င်မ်ောလိုာခ်ျုစ်နစ်�ုာ�
က်ာ�အို�ုာ�အိုပြ�ာ�တွငဲ် ်ချုု��ယ်�ူ�ု� က်ာက်ယဲ်�်န ်
�ည်�ဲ်ယ်မ်ောသာ စတွးယ်ာ�င်မ်ောလိုာခ်ျုစ်နစ်�ုာ� တွ�်
ဆုံးင်ထ်ာ�သည်။် မောသာက််ု� �ယ်မ်ောတွာ�်� �ပြဖွ�တွ�်ါနှ�င်် ်
သု��်ဟု�တွ ်က်ာ�မော�ာင်�်မောနစဉ် ချု�း�သည်�်ုာ�အိုာ� မောသာ်
က်ု� ထခုျုငဲ််�်ပြ���ါနှ�င််။် မောသာပ်ြဖွ�တွလ်ိုု�က်လ်ိုှင် ်စတွးယ်ာ
�င်�်း�က် မောလိုာခ်ျုက််ုလို�ု််�ည်။် ၎င်�်သည် ်ယ်ာဉ်ထနု�်
ချုု��်နှု�င်စ်�်ဲ�က်ု� ဆုံးး��ရုှုး�မောစပြီး�း� ယ်ာဉ်တွု�က်�်ပုြဖွစ်မောစ
နှု�င်သ်ည်။်

��ုတွခ်ျုုု� �ယ်ငဲ်�်ပြချုင်�်
သင််�်�ုတွ�်ုာ� အိုလို��်�လို��်�ါက်-

• ��ုတွမ်ောပြချုနင်�်က်ု� အိုကြိက်�်ု�ုာ�စာဲ နင်�်�ါ။ ၎င်�်
သည် ်��်တွန ်�်န ်လိုး�မောလိုာက်မ်ောသာ ��ုတွဖု်ွအိုာ�
က်ု� �ကြက်ာချုဏ်ပြဖွစ်မောစလို�ု််�ည်။်

• အိုဆုံးင်�်မောပြ��ါက် ဟုန�်��ုတွက််ု� အိုသး��ပြ��
�ါ။ ဟုန�်��ုတွလ်ိုက်က််ု�င်က််ု� ပြဖွည်�်ညိ်င်�်စာဲ
ဆုံးဲ�တွင်လ်ိုှင် ်မောနာက်�်း��ုာ�က်ု� မောလိုာခ်ျု�်က်ု
သာဲ�မောစမောသာမောကြက်ာင်် ်လို�်�မောချုုာ်ပြချုင်�်�ပြဖွစ်မောစ
�ါ။ ယ်ာဉ်လို�်�မောချုုာ်�ါက် ��ုတွက််ု� လိုတှွ�်န ်
အိုသင််ပ်ြ�င်ထ်ာ��ါ။

• အိုဆုံးင်�်မောပြ��ါက် ဂီးယ်ာမောအိုာက်�ု်�င်�်သု� ် စတွင််
မော�ဲ�က်ာ ��်တွန ်�်နအ်ိုတွကဲ် ်အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာ�်န ်
အိုနှတ�ာယ်က််င်�်မောသာမောန�ာက်ု� ရှား�ာ�ါ။ သင်််
က်ာ�သည် ်လို�်�မော��တွငဲ် ်ရှား�ုမောနမောကြက်ာင်�် မောသချုုာ
�ါမောစ။ ��ုတွ�်�ု�� က်ာ��မော�ာင်�်�ါနှ�င််။် 

တွာယ်ာပြ�ာ�ပြချုင်�်
သင််တ်ွာယ်ာ ရှု�တွတ်ွ�က် ်ပြ�ာ�သာဲ��ါက်-

• စတွးယ်ာ�င်�်း�က်ု� မောသချုုာပြီး��ပြ�းစာဲက်ု�င်ထ်ာ�ပြီး�း� ယ်ာဉ်က်ု� တွမောပြဖွာင််တ်ွည်�်ထာ�က်ာ သာဲ��ါ။

• ပြဖွည်�်ပြဖွည်�်ချုုင်�် အိုရှား�ုနမ်ောလိုှာ�်ါ။ လိုးဗာ�� မောပြချုမောထာက်က််ု� �ပြီး�း� ��ုတွက််ု� ည်င်သ်ာစာဲအို��်�ါ။ 

• ပြဖွစ်နှု�င်�်ါက် လို�်�မော�်တွငဲ် ်���်�ါနှ�င််။် မော��က်င်�်မောသာ လို�်�မော��တွငဲ်�်�်�ါ။

မောရှား� �တွာယ်ာ မော�ါက်�်ါက် အိုမော��မော�်အိုမောပြချုအိုမောနသည် ်�ု�ပြ�င်�်ထနန်ှု�င်သ်ည်။် မောရှား� �တွာယ်ာ မော�ါက်လ်ိုှင် ်က်ာ�က်ု� ပြ�ာ�သည််က််ာ��က်ပ်ြချု�်�သု� ် ပြ�င်�်ထနစ်ာဲတွး�ခ်ျုန���်မောစသည်။် မောရှား� �
တွာယ်ာမော�ါက်ပ်ြီး�း�မောနာက် ်စတွးယ်ာ�င်က််ု� အိုလိုနဲအ်ိုက်ွး�လို�ည််�်န ်သတွထုာ��ါ။ က်ာ�က်ု� တွမောပြဖွာင််တ်ွည်�်ထာ��န ်ကြိက်�ု�စာ��ါ၊ ထု�မ်ောနာက် ်လို�်�၏ည်ာ�က်လ်ို�်��ချုး��သု� ် အိုပြ�န်
ဆုံးး��မောရှုှ��ါ။ 
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5.14 ယ်ာဉ်တွု�က်�ု်တွငဲ် ်�ါဝါင်�်တွ�်က်�ု်
�ည်�်ှ�င် ်မောသ�င်ယ်သ်ည်ပ်ြဖွစ်မောစ ယ်ာဉ်တွု�က်�်တုွငဲ် ်�ါဝါင်�်တွသ်က်မ်ောနပြချုင်�်သည် ်မောကြက်ာက်စ်�ာမောက်ာင်�်သည်။် ယ်ာဉ်တွု�က်�်တုွု�င်�်က်ု� အိုက်�ပြဖွတွ�်သည်် ်အိုဓုာက်�ည်�ဲ်ယ်ခ်ျုုက််
��ာ ယ်ာဉ်မော�ာင်�်နှ�င်် ်ချု�း�သည်အ်ိုာ�လိုး�� အိုနှတ�ာယ်က််င်�်ရှား�င်�်မောစ�န ်ပြဖွစ်သည်။် ယ်ာဉ်တွု�က်�်တုွငဲ် ်လို��်မောဆုံးာင်�်�ည််အ်ို�ာ�ုာ�အိုတွကဲ် ်မောအိုာက်�်ါတွု�က််ု� လို�်�ညွှှနခ်ျုုက်အ်ိုပြဖွစ် 
အိုသး��ပြ���ါ။

အို�င်် ်1- မော�ာင်�်နှ�င်�်ါ- ရှား�င်�်လိုင်�်�ါ
ပြဖွစ်နှု�င်�်ါက် သင််ယ််ာဉ်သည် ်ယ်ာဉ်လို�်�မောကြက်ာ�� ထကဲ်ပ်ြီး�း� စက်�ု်တွထ်ာ�က်ာ �မော�ဲ�မောတွာမ်ောကြက်ာင်�် မောသချုုာ�ါမောစ။

အို�င်် ်2- ဥ�မောေစု���ု��မော��အိုဖဲွ��ထး ဆုံးက်သ်ယဲ်�်ါ
ယ်ာဉ်တွု�က်�်အုိုာ� သတွင်�်�ု��်န ်911 သု�မ်ောချု်ဆုံးု�၍ ဥ�မောေစု���ု��မော��အိုဖဲွ��ထး ဆုံးက်သ်ယဲ်�်ါ။ ပြဖွစ်နှု�င်မ်ောပြချုရှား�ုသည်် ်ထခုျုု�က်ေ်ဏ်�်ာ��နုှ�င်် ်ယ်ာဉ်တွု�က်�်ပုြဖွစ်�ာဲ�သည်် ်
မောန�ာ အို�ါအိုဝါင် ်အိုမောသ�စုတွအ်ိုချုုက်အ်ိုလိုက်�်ုာ�က်ု� တွတွန်ှု�င်သ်�ှ မောသချုုာစာဲ မောဖွာ်ပြ��ါ။

အိုပြချုာ�သတူွစ်ဦး�အိုာ� ထခုျုု�က်ေ်ဏ်�်ာ�မောစ� ုသု��်ဟု�တွ ်မောသဆုံးး��မောစ� ုသု��်ဟု�တွ ်မောေ်လိုာ 1,500 ထက်�်�ု�မောသာ �ု�င်ဆ်ုံးု�င်�် ု�ုက်စ်း�ဆုံးး��ရုှုး��နုှ�င်် ်�တွသ်က်သ်ည်် ်
ယ်ာဉ်တွု�က်�်တုွစ်ချု�အိုာ� ��တွ�်ဖဲွ��ထး အိုမောကြက်ာင်�်ကြက်ာ��န�်�ာ ပြ�ည်န်ယ်၏် ဥ�မောေတွငဲ် ်ပြ�ဋ္ဌာာန�်ထာ�သည်။် အိုချုင်�်ပြဖွစ်�ာဲ�ပြီး�း� 72 နာ�းအိုတွငဲ်�် ထု�သု�လ်ို��်မောဆုံးာင််
�န ်�ုက်က််ကဲ်�်ါက် သင််ယ််ာဉ်မော�ာင်�်ချုငဲ််�်ုာ� ဆုံးး��ရုှုး�က်ာ မောနာက်ထ်�် ပြ�စ်ေဏ်�်ုာ� က်ုချုး�နှု�င်သ်ည်။်

အို�င်် ်3- အိုာ�ချုးနှ�င်် ်ဆုံးက်သ်ယဲ်�်န ်အိုချုုက်အ်ိုလိုက်�်ုာ�က်ု� ဥ�မောေစု���ု��မော��အိုဖဲွ��
အိုာ� မော��အို�်�ါ
ဥ�မောေစု���ု��မော�� အို�ာရှား�ုတွစ်ဦး�အိုာ� မောအိုာက်�်ါတွု�က််ု� မော��အို�်�န ်အိုသင််ပ်ြဖွစ်�ါမောစ-

• ယ်ာဉ်အိုာ�ချုးအိုချုုက်အ်ိုလိုက််

• ယ်ာဉ်��တွ�်း�တွင််

• ယ်ာဉ်မော�ာင်�် လိုု�င်စ်င််

အို�င်် ်4- အိုာ�ချုးက်��ပဏ်းထး အိုမောကြက်ာင်�်ကြက်ာ�ပြချုင်�်
မော��မောချုု�န ်လိုု�အို�်�ည်် ်က်�နက််ုစ�ုတွ�်ုာ�နှ�င်် ်သင်လ်ိုက်ခ်ျုး�ရှား�ု�န ်အိုက်ုး��ဝါင်သ်ည််အ်ို�ာ�ုာ�က်ု� အိုက်�ပြဖွတွ�်န ်သင်၏်မော���နတ်ွာဝါန ်အိုာ�ချုးအိုက်ုး��ဝါင်�်ကု်ု� 
က်ု��က်ာ��ါ။ အိုပြချုာ�ယ်ာဉ်မော�ာင်�်တွစ်ဦး��ါဝါင်မ်ောနမောသာ ယ်ာဉ်တွု�က်�်တုွငဲ် ်သင််�်က်က်် အို��ာ�လို��်�ုသည်ဟ်ု� ယ်ဆူုံး�ါက် ၎င်�်တွု�အ်ိုတွကဲ် ်သင်�်း�ု်��မော����ည်် ်
က်�နက််ုစ�ုတွ�်ုာ�က်ု�လိုည်�် မောဆုံး�ဲမောနှ�ဲ�န ်လိုု��ါ�ည်။်
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5.15 ဥ္စ�မောဒစု���ု��မော��အို�ဲ�� နှာင်် ်အိုပြ�န်အိုလိုာန်�က်�်ယဲ်�ု်��ာ�
ယ်ာဉ်��်တွန ်ခ်ျုး�ပြချုင်�်အို�ါအိုဝါင် ်အိုမောကြက်ာင်�်အို�ုု���ုု��မောကြက်ာင်် ်သင်သ်ည် ်ဥ�မောေစု���ု��မော��အိုဖဲွ�� နှ�င်် ်အိုပြ�နအ်ိုလို�နဆ်ုံးက်သ်ယဲ်�်နှု�င်သ်ည်။် ဥ�မောေစု���ု��မော�� အို�ာရှား�ုတွစ်ဦး�နှ�င်် ်ထမုောတွဲ�ဆုံးက်ဆ်ုံးးသည်််
အိုချုါ စုတွပ်ြီးင်�်ုမောအိုာင်ထ်ာ�ပြီး�း� ညွှှနက်ြက်ာ�ချုုက်�်ုာ�က်ု� လိုု�က်န်ာ�ါ။ 

သင််တ်ွငဲ် ်မောအိုာ်တွစ်ဇူးင် ်နှ�င််/်သု��်ဟု�တွ ်နာ��ကြက်ာ�ပြချုင်�် သု��်ဟု�တွ ်အိုကြက်ာ�အိုာရှုး�ချုုု� �တွ��်ါက် သင််လ်ိုု�င်စ်င် ်သု��်ဟု�တွ ်ID တွငဲ် ်ညွှှနပ်ြ�ချုုက်တ်ွစ်ချု� ထည််သ်ငဲ်�်�န ်သင်မ်ော�ဲ�ချုုယ်န်ှု�င်သ်ည်။် ဤ
ညွှှနပ်ြ�ချုုက်အ်ို�ုု��အိုစာ�က်ု� သင််လ်ိုု�င်စ်င်/်ID တွငဲ် ်ရုှု�က်န်ှ��်ုထာ�ပြီး�း� ယ်ာဉ်အိုသာဲ�အိုလိုာ ��်တွန ်ထ်ာ�စဉ်အိုတွငဲ်�် ယ်ာဉ်မော�ာင်�်တွစ်ဦး�၏ အိုချုုက်အ်ိုလိုက်က််ု� ရှား�ာမောဖဲွ�န ်ဥ�မောေစု���ု��မော��အိုဖဲွ��က် 
အိုသး��ပြ��သည်် ်မောေတွာမော�စ််တွငဲ်လ်ိုည်�် ပြ�င်မ်ောတွဲ���ည်ပ်ြဖွစ်သည်။် ၎င်�်သည် ်အို�ာရှား�ုအိုမောနပြဖွင်် ်သင်န်ှ�င်် ်�ု��ု�အိုဆုံးင်မ်ောပြ�စာဲ အိုပြ�နအ်ိုလို�န ်ဆုံးက်သ်ယဲ်န်ှု�င်�်န ်ပြ�င်ဆ်ုံးင်�်ာတွငဲ် ်က်ညူ်းမော��သည်။်

ယ်ာဉ်အိုသာဲ�အိုလိုာ ��်တွန ်ပ်ြချုင်�်
ဥ�မောေစု���ု��မော�� အို�ာရှား�ုယ်ာဉ်က် သင််ယ််ာဉ်က်ု� ��်ချုု�င်�်�န ်အိုချုုက်ပ်ြ�မောနသည်က််ု� သင် ်မောတွဲ��ါက် အိုနှတ�ာယ်က််င်�်သည််အ်ိုချုါ လို�်�ရှား�င်�်သည််မ်ောန�ာတွငဲ် ်က်�်��်�ါ။ ချု�း�လို�်� မောကြက်ာတွငဲ် ်���်�ါနှ�င််။် 
လိုရုူှု�်မောသာလို�်��ုာ� သု��်ဟု�တွ ်အိုမောဝါ�မောပြ��လို�်��ကြိက်း��ုာ�တွငဲ် ်က်ာ���်နာ��နမ်ောန�ာ သု��်ဟု�တွ ်သ�်ုလို�ူရုှု�်မောသာ လို�်�မော�်၌ ��်ပြချုင်�်သည် ်အိုနှတ�ာယ်အ်ိုက်င်�်ဆုံးး��ပြဖွစ်သည်။် သင််က််ာ�က်ု��ုတွ်
�ါ၊ သင််လ်ိုက်�်ုာ�က်ု� ပြ�င်မ်ောအိုာင်ထ်ာ��ါ။ (စတွးယ်ာ�င်�်း�အိုမောကြက်ာင်�်တွငဲ် ်အိုကြက်းပြ��ထာ�သည်)်၊ စုတွပ်ြီးင်�်ုမောအိုာင်ထ်ာ�က်ာ အို�ာရှား�ု၏ညွှှနက်ြက်ာ�ချုုက်က််ု� လိုု�က်န်ာ�ါ။ 

အို�ာရှား�ုသည် ်ယ်ာဉ်မော�ာင်�် သု��်ဟု�တွ ်ချု�း�သည်�်ုာ�အိုာ� ၎င်�်တွု��်ည်သ်�ူည်ဝ်ါါပြဖွစ်မောကြက်ာင်�် (အို�ည်၊် မော��ဲသက်က �ာဇ်ူး စသည်)် က်ု� ချုဲ�ပြချုာ�မောဖွာ်ပြ��န ်မော��ပြ�န�်နှု�င်ပ်ြီး�း� လိုု�င်စ်င် ်သု��်ဟု�တွ ်ID၊ အိုာ�ချုး
အိုမောထာက်အ်ိုထာ�နှ�င်် ်ယ်ာဉ်��တွ�်း�တွင်တ်ွု�က််ု� မောတွာင်�်နှု�င်သ်ည်။် အိုဆုံးု��ါ�စစည်�်�ုာ�က်ု� ယ်ာဉ်အိုတွငဲ်�် တွစ်မောန�ာတွည်�်တွငဲ် ်အိုဆုံးင်မ်ောပြ�စာဲ သ�်ု�ဆုံးည်�်ထာ�ပြီး�း� ၎င်�်တွု�က််ု� �မော���း အို�ာရှား�ု�� 
မောတွာင်�်ဆုံးု�လိုာသည်က််ု� မောစာင််�်ါ။ 

ယ်ာဉ်စည်�်က်�်�ချုုု��မောဖွာက်�် ုလိုက်�်�တွက််ု� �ရှား�ု�ါက် ၎င်�်က်ု� ကြက်ည်ပ်ြဖွူစာဲ လိုက်ခ်ျုး�ါ။ ယ်ာဉ်စည်�်က်�်�ချုုု��မောဖွာက်�် ုလိုက်�်�တွက််ု� လိုက်�်�တွထ်ု��ပြချုင်�်သည် ်သင််တ်ွငဲ်အ်ိုပြ�စ်ရှား�ုသည်ဟ်ု� ဝါနခ်ျုးပြချုင်�်ဟု� 
�ဆုံးု�လိုု��ါ၊ သင်လ်ိုက်ခ်ျုး�ရှား�ုမောကြက်ာင်�် အိုတွည်ပ်ြ���နသ်ာပြဖွစ်သည်။်

DEAF: YAUTISM: Y

�ံ� 5.10- မောအိုာ်တွစဇ်ုင်မ်ော�ာဂံါ ညွှှန်ပြ�ချ�က်န်ှာင်် ်နာ��ကြားက်ာ�ပြချင်�် �ု��်ဟု�တွ ်အိုကြားက်ာ�အိုာရံုံ�ချ�ု� �တွ�ပ်ြချင်�် ညွှှန်ပြ�ချ�က််



�င််စ်ာမော���ဲ�အိုတွကဲ် ်
အို�င််ပ်ြ�စင်ြိ�းလိုာ�။

က်ွနှ်��်တွု�၏် ဗဟု�သ�တွဆုံးု�င်�်ာ အိုစ�်�စာမော���ဲ�က်ု� 
 iowadot.gov/mvd/driverslicense/manuals-and-practice-tests  

တွငဲ် ်အဲိုနလ်ိုု�င်�်��တွစ်ဆုံးင်် ်မောပြဖွဆုံးု�ပြီး�း�မောနာက် ်စာမော���ဲ�က်ု� အို��န်
တွက်ယ် ်မောပြဖွဆုံးု��နအ်ိုတွကဲ် ်�က်ခ်ျုုုန�်စးစဉ်�ါ။

လို�်�မော�်တွငဲ် ်သင်အ်ိုနှတ�ာယ်က််င်�်ရှား�င်�်စာဲ ရှား�ုမောနသည််
က်ု� က်ွနှ်��်တွု� ် ပြ�င်မ်ောတွဲ��န ်မော�ှာ်လိုင််�်ါသည်။်

https://iowadot.gov/mvd/driverslicense/manuals-and-practice-tests




Iowa DOT သည် ်နှု�င်င််းသာ� အိုချုငဲ််အ်ိုမော���ုာ� အိုက်ဥ်�မောေ 1964 ၏ မောချုါင်�်စဉ် VI နှ�င်် ်မောချုါင်�်စဉ် VII အိုပြ�င် ်အိုပြချုာ�ချုဲ�ပြချုာ�ဆုံးက်ဆ်ုံးး��ုရှား�ုမော�� ပြ�ဋ္ဌာာန�်ဥ�မောေ�ုာ�နှ�င််အ်ိုည်း အိုစးအိုစဉ်နှ�င်် ်
လို�်ုရှား�ာ��အုိုာ�လိုး��တွငဲ် ်ချုဲ�ပြချုာ�ဆုံးက်ဆ်ုံးး��ုရှား�ုမော��နှ�င်် ်တွန�်တွညူ်း�ှ အိုလို��်အိုက်ု�င်�်ရှား�ုမော��က်ု� မောသချုုာမောအိုာင် ်မောဆုံးာင်�ဲ်က်သ်ည်။် မောနာက်ထ်�်အိုချုုက်အ်ိုလိုက်�်ုာ� လိုု�အို�်�ါက် သု��်ဟု�တွ ်
�သနစ်�်ဲ�သ�ူုာ� သု��်ဟု�တွ ်အိုဂီေလို�်ုစာ က်ွ�်�က်ုင်�် ုအိုာ�နည်�်သ�ူုာ�အိုတွကဲ် ်အိုထ�ူအိုက်အူိုည်း လိုု�အို�်�ါက် Iowa DOT Civil Rights က်ု� 515-239-1111 က်ု� 515-239-1111 
သု� ် ဖွ�န�်မောချု်၍ပြဖွစ်မောစ၊ civil.rights@iowadot.us သု� ် အိုး�မော��လို�ု်�၍်ပြဖွစ်မောစ ဆုံးက်သ်ယဲ်�်ါ။

ဤလိုက်စ်ဲ�စာအို��်�ါ အိုချုုက်အ်ိုလိုက်�်ုာ�သည် ်အိုု�င်အ်ိုု�ဝါါ က်ုင််ထ်း��ဥ�မောေနှ�င်် ်စး�းအို��်ချုု��်မော�� စည်�်�ုဉ်��ုာ�နှ�င််အ်ိုည်း ပြဖွစ်သည်။် 

www.legis.iowa.gov/law/iowaCode
www.legis.iowa.gov/law/administrativeRules

http://www.legis.iowa.gov/law/iowaCode
https://www.legis.iowa.gov/law/administrativeRules
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