
 

 

ယာဉ်ရပ်နားခြင်း၊ လမ်းစည်းကမ်းများနှင့် သင်၏ တာဝန် 

အများခပည်သူ အကျ ို းအတွက် ဗစ်တုိးရီးယားခပည်နယ်ရိှ လမ်းများကုိ ဘေးကင်း၍ စည်းကမ်းရိှရိှ အသံုးခပုနုိင်ဘစရန် 

ယာဉ်ရပ်နားမှုနှင့် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း ဥပဘေများ ခပဋ္ဌာန်းထားသည်။ 

သင်၏ တာဝန်ဝတ္တရား 

လုိင်စင်ရ ယာဉ်ဘမာင်းတစ်ဦးအဘနခြင့် သင်သည ်လမ်းစည်းကမ်းများကုိ သိရှိနားလည်ပပးီ ၎င်းတ့ုိကုိ အြျနိ်ခပည့် 

ဘစာင့်ထိန်းလုိကန်ာမည်ဟု ဘမျှော်လင့်ပါသည်။ လမ်းစည်းကမ်းများကုိ လုိကန်ာရန် ပျက်ကွက်လျှေင် စည်းကမ်းမဲ့ 

ယာဉ်ရပထ်ားခြင်းအတွက် ေဏဘ်ငွဘောင်ရန် သတိဘပးစာရရိှနိုင်သည်။ ဤေဏ်ဘငွကိ ုမဘပးဘောင်လျှေင် ခပဋ္ဌာန်းဥပဘေအရ 

ဘပးဘောင်ရန် ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် ဥပဘေဘရးရာ အဘရးယူဘောင်ရွက်မှုများ ရှိနိုင်သည်။ 

ဘကာင်စီ၏ တာဝန်ဝတ္တရား 

ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘအာက်ပါတို့ကုိ ဘသြျာလုပ်ဘောင်ပါမည်- 

 ယာဉ်ရပန်ားရန်ဘနရာများကုိ ခပည်သူလုထုအကကား မျှေမျှေတတ အသံုးခပုနိုင်ဘစရန် 

 ဘမာ်ဘတာ်ကား အသံုးခပုသူများနှင့် ဘခြလျင်သွားလာသူများအတွက် သွားလာမှု အဘနှာင့်အယှက်မခြစဘ်စရန် 

သ့ုိမဟုတ် အေင်မဘခပ မခြစ်ဘစရန် 

 ဘေးကင်းလံုခြုံမှုမရှိစွာ ယာဉ်ရပ်နားခြင်းဘကကာင့် ခြစလ်ာသည့် အန္တရာယ်မှနသ်မျှေကုိ အတတ်နိငု်ေုးံ ဘလျှော့ြျရန် 

 

အြျန်ိကကာခမင့်စွာ ယာဉ်ရပ်နားခြင်း 

 

 

 

 

  

 

 

မှန်ကန်စွာ ယာဉ်ရပ်နားခြင်း 

သင်သည် ယာဉ်ရပ်နားရန် ဘနရာ၏ သတ်မှတ်ထားဘသာ မျဉ်းများအတွင်းသာ ယာဉ်ရပရ်မည်။ ယာဉ်ဘမာင်းသည် 

စက်ေီးသွားရန်လမ်း၊ လူသွားလမ်း၊ ေီးတပ်ယာဉ်များနှင့် ဘခြလျင်သွားသမူျားအတွက် ယာဉ်လမ်းဘကကာ၊ လမ်းလယ်ဘကကာ 

သ့ုိမဟုတ် ကန့်သတ်ဧရိယာ၏ လမ်းဘေးရိှ အပင်လမ်းဘကကာများတွင် ြွင့်ခပုေုိင်းေတ်ုမရှိလျှေင ်ယာဉ်မရပ်ရပါ။ 

 

ယာဉ်ရပန်ားရန် ဘနရာများကုိ လူများစွာ အသံုးခပုနိုင်ဘစရန် အြျနိ်ကန့်သတ်ြျက်များ သတ်မှတ်ထားသည။် 

 

ယာဉ်ရပန်ားမှု ထိန်းြျုပ်ဘရး ေုိင်းေတ်ုသည် လမ်းတစ်ဘလျှောက် သ့ုိမဟုတ် ဘနရာတစ်ြလံုုးနှင့် သက်ေုိင်ပပီး 

ထုိဘနရာတွင် သင့်ယာဉ်ကုိ ြွင့်ခပုြျနိ်ထက်ဘကျာ်လွန်၍ ေက်တုိကရ်ပ်ထား၍ မရပါ။ 

 

ဤေုိင်းေတ်ုသည် ဘကျာင်းြငွ့်ရက်များတွင် မနက ်8 နာရီမ ှ5 နာရီအတွင်း 15 မိနစ်သာ 

ယာဉ်ရပန်ားနိုင်သည်ဟု ေုိလုိသည်။ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

ကုိယ်ပုိင်လမ်းများ   

 

       

      

 

 

ယာဉ်ရပ်နားြွင့် 

  

 

    

 

 

  

ယာဉ်မရပ်ရ ေုိသည်မှာ လံုးဝ ယာဉ်ရပ်နားခြင်းမခပုရဟု ေုိလုိသည်။ သင်က တစ်ဘယာက်ဘယာက်ကို 

ကားဘပါ်မှ ြျဘပးသည်ခြစ်ဘစ၊ အင်ဂျင်ြွင့်ပပီး ကားထဲတွင်ဘနသည်ခြစ်ဘစ၊ မည်သည့်နည်းနှင့်မျှေ 

ယာဉ်ရပ၍်မရဟု ေုိလုိသည်။ 

 

ယာဉ်မရပ်ရ ဇုန်များကုိ အဝါ၊ အမည်း ပလက်ဘြာင်းဘောင်များခြင့်လည်း သတ်မှတ်နိင်ုသည် 

ပလက်ဘြာင်းနှင့် ကပ်၍ရပ်ထားဘသာ ယာဉ်၏ဘေးတွင် အပပိုင်ရပ်ခြင်းသည် 

လမ်းစည်းကမ်းြျ ို းဘြာက်ခြင်းခြစ်သည်။ 

 

နှစ်လမ်းသွား လမ်းများတွင် ယာဉ်ရပသ်ည့်အြါ လမ်း၏ လက်ဝဲေက်တွင် ရပ်ရမည်။ 

သင့်ယာဉ်က သွားရာလမ်းကို မျက်နှာမူထားရမည်၊ ေုိလုိသည်မှာ တစ်လမ်းသွား 

လမ်းများမှလဲွ၍ အခြားဘနရာများတွင် စတီယာရင်ေီးကုိ ပလက်ဘြာင်းနှင့် မကပ်ေဲ 

ြရီးသည်ေက်ခြမ်းကုိသာ ပလက်ဘြာင်းနှင့် ကပ်ရပရ်မည်။ 

ယာဉ်ဘမာင်းများသည် ကိုယ်ပုိင်လမ်းများတွင် ကန့်လန့်ခြတ် 

ယာဉ်မရပ်ရေဲ အဝင်၊ အထွက်လုပ်နိငု်ဘစရန် 

လမ်းဘကကာင်းရှင်းဘပးထားရမည်။                                          

 

ယာဉ်ဘမာင်းများသည် ဘကျာင်းသားကုိ ကကိုရန ်သ့ုိမဟုတ် ြျဘပးရန် 

ဘစာင့်ဘနစဉ် ကိုယ်ပိုင်လမ်းများတွင် ယာဉ်မရပ်ရပါ။ 

အခြူ၊ အခပာ သဘကေတပါ မသန်စွမ်းသူ ယာဉ်ရပ်နားြွင့် ပါမစ်ရှိသူ သ့ုိမဟုတ် မသန်စွမ်းသူ 

ယာဉ်ရပန်ားြွင့် ကိုင်ဘောင်သအူား ကားအေင်း၊ အတက ်လုပ်နိငု်ဘစရန် ကားရပ်နားမည့ ်

ယာဉ်ဘမာင်းကသာ ယာဉ်ရပန်ားရန်ဘနရာကုိ အသံုးခပုနိုင်သည်။ ယာဉ်ဘပါ်တွင် 

မသန်မစွမ်းခြစဘ်နသူ စီးနင်းလုိကပ်ါမှသာ ယင်းပါမစ်များ အကျုံးဝင်သည်။ 

 

ရဲအရာရိှ သ့ုိမဟုတ် ဘမာ်ဘတာ်ပီကယ်က ဘတာင်းလျှေင် ယာဉ်ဘမာင်းသည် မိမိ၏ 

အမည်နှင့်လိပ်စာကို ဘခပာ၍ လုိင်စင်ကတ်နှင့် ပါမစ်ကိ ုထုတ်ဘပးရမည်။ 



 

 

ယာဉ်ရပ်နားမှုအတွက် ဘေးကင်းဘရး အကကံခပုြျက်များ 

သင့်ကဘလး၏ ဘကျာင်းပတ်ဝန်းကျင်ရိှ လမ်းမများ သ့ုိမဟုတ် လမ်းသွယ်များတွင် ယာဉ်ရပ်နားပါက- 

1. သင့်ကဘလးကုိ ဘကျာင်းသ့ုိ ဘေးကင်းစွာ ပုိ့ဘောင်ဘပးရန် အြျနိ်လံုလံုဘလာက်ဘလာက် ယူပါ။ ဘကျာင်းသ့ုိ 

လမ်းဘလျှောက်သွားနိုင်သည့် မလှမ်းမကမ်းဘနရာတွင် ယာဉ်ရပ်ရန် စဉ်းစားပါ။ 

2. ယာဉ်အသွားအလာ ထိန်းြျုပ်ဘရး ေုိင်းေတ်ုများနှင့် ဘကျာင်းသ့ုိ လမ်းခြတ်ကူးမှုကုိ ကကီးကကပ်ဘပးသမူျား၏ 

ညွှန်ကကားြျက်များကို ဘလ့လာပါ။ 

3. သင့်ကဘလးငယ်နှင့်အတူ ဘေးကင်းစွာ ကကိုပ့ုိနုိင်မည့်ဘနရာနှင့် အြျနိ်ကိ ုစီစဉ်တုိင်ပင်ထားပါ။ ကားဘပါ်မှ ေင်း၍ 

လမ်းခြတ်ကူးရန် ဘေးကင်းသည့် ဘနရာများကုိ ရှာပါ။ 

4. လမ်းခြတ်ကူးဘနစဉ် သင့်ကဘလးငယ်ကုိ ေယ်ဘသာအြါမှ မဘြါ်ပါနှင့်။ လမ်းကိ ုဘခပး၍ ခြတ်ကူးခြင်းသည် 

သင့်ကဘလးအတွက် အန္တရာယ်ရှိနိငု်သည် 

 

 လမ်းနှင့်ဘကျာင်း ပတ်ဝန်းကျင်ရိှ ကျွန်ုပ်တ့ုိ၏ ကဘလးငယ်များ၊ အခြား ဘခြလျင်သွားသမူျားနှင့် ယာဉ်ဘမာင်းများကုိ 

ဘေးကင်းလံုခြုံဘစရန် ကျွနု်ပ်တ့ုိဘောင်ရွက်ဘပးလုိပါသည်။ 

 ကဘလးငယ်များသည် ြုြံနုိငစွ်မ်းအားနည်းသူများခြစ်ပပီး စိတ်ကူးဘပါက်သလုိ မကကာြဏ ခပုမူတတ်ကကသည်။ 

လမ်းခြတ်ကူးရာတွင် လူကကီးများအဘနခြင့် စံခပဥပမာအခြစ် ဘရှ့ဘောင်လမ်းခပ၍ လမ်းအန္တရာယ် ကင်းရှင်းဘရး 

အဘလ့အထဘကာင်းများ သတ်မှတ်ဘပးရန် အဘရးကကီးသည်။ 

 သင့်ကဘလးအခပင် သင့်ကဘလး၏ အတန်းဘြာ်များနှင့် သူငယ်ြျင်းများ ဘေးကင်းလံုခြုံဘစရန်အတွက် 

ဤစည်းကမ်းများအတုိင်း လုိကန်ာဘောင်ရွက်ဘပးပါ 

 ဤစည်းကမ်းများကုိ မိေတိုင်း လုိက်နာလျှေင် ဘကျာင်းသား ကဘလးငယ်များ အားလံုးအတွက် ပုိ၍ 

ဘေးကင်းလံုခြုံဘစမည်ခြစ်သည် 

 


