တစ္ေန႕ ၃၀၀ လီတာ

ေရသန္႕စင္မႈစနစ္

၁

၁။ ေက်ာက္စရစ္ခဲအသံုးျပဳ
ေရသန္႔စင္မႈ
ျမင့္ရာမွ နိမ့္ရာသို႕ ေရပို႔ေဆာင္မႈစနစ္

ေရသန္႕စင္မႈစနစ္ ဆက္သြယ္ခ်က္ျပပံု

၂၀၀လီတာဆန္႕ အျပာေရာင္ ပလတ္စတစ္တိုင္ကီ
တိုင္ကီေရြးခ်ယ္ရာ၌ တိုင္ကီအသစ္သို႕မဟုတ္ အစားအေသာက္၊ ဆပ္ျပာ၊ အျခား
ေဆးေၾကာရလြယ္ကူေသာ အရာမ်ား သယ္ယူပို႕ေဆာင္ရာ၌ အသံုးျပဳေသာ တုိင္ကီမ်ားကို သာ
ေရြးခ်ယ္ ဝယ္ယူသင့္ပါသည္။

၂။ ဇီဝသဲေရသန္႕စင္မႈ

၂

၃။ ဘိုင္အုိမီးေသြး သံုး
ေရသန္႕စစ္မႈ

၃

၄

၄။ ေရသန္႔သိုေလွာင္
စည္

အသံုး ျပဳခ်င္သည့္
ေနရာသို႕ဆက္သြယ္နိုင္

ေက်ာက္စရစ္ခဲအသံုးျပဳ ေရသန္႕စင္မႈစနစ္
ေက်ာက္ခဲသဲေျမ၊ အမႈိက္မ်ားနွင့္ ပိုးမႊားမ်ားကို
ဖယ္ရွားေပးနုိင္ပါသည္။
ဒီေရသန္႔စင္မႈအဆင့္တြင္ ေရသည္ ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ားကို
ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ေအာက္မွ အထက္သို႔ စီးဆင္းသည္။
အညစ္အေၾကးမ်ားသည္ ေရစည္ေအာက္ေျခ သို႕

အနည္ထိုင္က်သြားပါမည္။ သဲမႈန္ေျမမႈန္မ်ားကို
ကပ္ျငိေနေသာ ေရာဂါျဖစ္ပြားသည့္ ပိုးမႊားမ်ားလည္း
အနည္ထိုင္ သြားပါလိမ့္မည္။

သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး
လုပ္ငန္းမ်ားနွင္ ့ျမိဳ႕ျပဖြ႕ံ ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ မိုးရြာသီတြင္
ေျမဆီလႊာတိုက္စားျခင္းကိ္ု ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။

အလုပ္လုပ္ပံု

ထိ႔သ
ု ို႕စီးဆင္းရာ၌ ေက်ာက္ခဲသဲေျမမ်ားနွင ့္ အျခား အစုိင္အခဲ

ဇီဝသဲေရသန္႕စင္မႈ
အမႈန္အမႊားမ်ား၊ ေရ၌ေပ်ာ္ဝင္ေနေသာ သဘာဝအမိႈက္မ်ား နွင့္
ေရာဂါျဖစ္ေစတတ္ေသာ ပိုးမႊားမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးသည္။
ယခုသန္႔စင္မႈအဆင့္တြင္ ေရသည္ သဲထုထည္ကို ျဖတ္၍ အေပၚမွ ေအာက္
သို႕စီးဆင္းသည္။ အမႈန္အမႊားမ်ားကို သဲမ်ားက စစ္ယူထားေသာ နည္းျဖင့္
ဖယ္ရွားကာ ပိုးမႊားမ်ားကို သဲမ်ားအေပၚမွာကပ္ျငိေစေသာ နည္း အားျဖင့္
ဖယ္ ရွားေပးသည္။ အခ်ိန္ၾကာလာတာနွင့္ အမွ် သဘာဝအတိုင္း
လူအက်ိဳးျပဳေသာ ပိုးမႊားမ်ားနွင့္ ဖြ႕ဲ စည္းထားေသာာ အလႊာ(ဘိုင္အိုဖင္လ္)

အလုပ္လုပ္ပံု

သည္ သဲဧ။္ အေပၚယံ ၁ (သို႕) ၂ စင္တီမီတာေလာက္ ျဖစ္ေပၚလာသည္။

ထိုအလႊာသည္ ေရာဂါျဖစ္ ေစေသာပိုးမႊားမ်ားကို ေရအပူခ်ိန္နွင့္ေအာက္စီ
ဂ်င္ေပ်ာ္ဝင္မႈအေျခအေနမ်ား ျဖင့္ဖိအားေပးျခင္း၊ထိုအလႊာတြင္ ေနထုိင္
ေသာ အက်ိဳးျပဳပိုးမႊားမ်ားဧ။္အေရ အတြက္သည္ပိုမ်ားသည္နွင့္အမွ် ေရာဂါ
ေရာဂါျဖစ္ေစေသာ ပိုးမႊားမ်ား (ပရိုတိုဇိုးဝါး၊ ဘတ္တီးရီးယား၊ နွင့္ ဗုိင္းရပ္စ္)
သည္ လူနွင့္ တိရ စၦာန္အညစ္အေၾကးမ်ားေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းမႈရွိသည့္
ေရထဲတြင္ ေနထိုင္နိုင္သည္။

ျဖစ္ ပြားေစေသာ ပိုးမႊားမ်ားနွင့္ အစားအေသာက္ေနရာ ျပိဳင္ဆိုင္အနိုင္ယူ
နိုင္ ျခင္း နည္း နွင့္ ပရိိုတိုဇိုးဝါးပိုး မ်ားဧ။္ ဖမ္းဆီးစားေသာက္ခံရျခင္း နည္း
လမ္း မ်ားျဖင့္ ဖယ္ရွားေပးသည္။ ဘတ္တီးရီးယားပိုးမႊားမ်ားက ဖ်က္ဆီး
ေပးနိုင္ ေသာ ေရတြင္ေပ်ာ္ဝင္ေနသည့္ သဘာဝအမိုႈက္မ်ားနွင့္ လူလုပ္
သည့္ ေရညစ္ညမ္းေစသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ကိုလည္းဖယ္ရွားေပးပါသည္။

ဘိုင္အိုမီးေသြးအသံုးျပဳ ေရသန္႕စင္မႈစနစ္
လူလုပ္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ကာဘြန္ပါ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ကို
ဖယ္ရွားေပးသည္။
ယခုေရသန္႕စင္မႈစနစ္တြင္ ေရသည္ အေပၚမွေအာက္သ႕ို ဘိုင္အုိမီးေသြး
အလႊာကို ျဖတ္၍ စီးသည္။
ေရသန္႕စင္မႈအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဘိုင္အိုမီးေသြး
သည္ ေရစိမ့္ဝင္ေပါက္မ်ားစြာပါသည့္ အတြက္ ၎ဧ။္
အတြင္းမ်က္နွာျပင္မွာ က်ယ္ျပန္႕ပါသည္။ ေရတြင္ေပ်ာ္ဝင္ေနေသာ

ျပင္ေပၚရွိ စိမ့္ဝင္ေပါက္ အေသးစားမ်ား အတြင္းသိ႔ု ဝင္ေရာက္ ကပ္ညိ
ပါသည္။ လူအက်ိဳးျပဳ ပိုးမႊားမ်ားျဖင့္ဖ႕ြဲ စည္း ထား ေသာ ဘိုင္အိုဖင္လ္
အလႊာသည္လည္း ဘိုင္အိုမီးေသြးေပၚတြင္ ခပ္ပါးပါးတည္ ရွိပါသည္။
ေရကိုညစ္ညမ္းေစသည့္ လူလပ
ု ္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ကို မ်က္နွာျပင္ေပၚတြင္
ကပ္ညိေစေသာ နည္းလမ္းနွင့္ ပိုးမႊားမ်ားက ဖ်က္ဆီးဖယ္ရွားေပးေသာ
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အဓိက ဖယ္ရွားေပးပါသည္။*

စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားနွင့္ စက္မႈဇုံေျမေနရာမ်ားကို
ျဖတ္သန္း စီး ဆင္း လာေသာေရစီး ေၾကာင္း မ်ားသည္ ပိုး သတ္ေဆးမ်ား၊ လူနွင့္တိရ စၧာန္
ေဆးဝါးမ်ား နွင့္ အျခား လူလုပ္ ဓာတုပစၥည္း မ်ား ကို သယ္ေဆာင္လာေလ့ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕
ဓာတုပစၥည္း မ်ားသည္ ကင္ဆာ၊ မီး ဖြားရာ၌ ကေလးတြင္ခ်ိဳႈယြင္း မႈရွိျခင္း ၊
ေဟာ္မုန္း ထုတ္လုပ္သည့္စနစ္တြင္ အေနွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္း မ်ားနွင့္
ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္း မ်ားကို ထိခိုက္မႈရွိျခင္း စသည္တို႕ကို ျဖစ္ေစနုိင္သည္။

အလုပ္လုပ္ပံု

အႏၲရာယ္ရွိေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား သည္ ဘိုင္အိုမီးေသြးဧ။္ မ်က္နွာ

ေက်ာက္စရစ္ခဲအသံုးျပဳ ေရသန္႔စင္မႈစနစ္

၁။
၂။
၃။
၄။

၅။
၆။
၇။
၈။
၉။

ဝင္ေ ပါက္ဗ ားခလုတ္ (၁/၂”)
ဝင္ေ ပါက္သန္႕ရွင ္းသည့္ ဗားခလုတ္ (၁/၂”)
ေရေပၚဗားခလုတ္ ေရဝင္ေပါက္ (၁/၂”)
ကြန္ကရိ အုတ္ အကာ
ေရေပၚဗားခလုတ္ လက္တံဧ ။္ ေဒါင္လိုက္ေ ရြ႕လ်ားမႈကို
အေနွာင့္အယွက္မ ရွိေ အာင္လုပ ္ေ ဆာင္ေပးသည္။
ေရေပၚဗားခလုတ္န ွင ့္ လက္တံကိုခ ်ည္သည့္ ၾကိဳးကို
ဆက္န ိုင ္ရ န္အတြက္ အေပၚအမိုးကြန္ကရိအုတ္ဧ ။္
အလယ္၌ ၁ ၁/၂” အခ်င္းရွိ အပါက္ကို ေဖာက္ပ ါ။
ေရေပၚဗားခလုတ္
အဖိုပ ိုက္ဆက္ (၁/၂”)
အမပိုက္ဆက္ (၁/၂”)
ထြက္ေ ပါက္ဗ ားခလုတ္ (၁/၂”)
ေရေပၚဗားခလုတ္ၾကိဳးအခန္း (၁ ၁/၂”)

၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။
၁၅။

ေရေပၚဗားခလုတ္ၾကိဳး
ေရေပၚဗားခလုတ္ၾကိဳးအခန္း ေအာက္ေ ျခ ( ၂ x ၁ ၁/၂”)
အဖိုပ ိုက္ဆက္ (၁ ၁/၂”)
အမပိုက္ဆက္ (၁ ၁/၂”)
ေရသန္႕ရွင ္းေရးဗားခလုတ္ (၁ ၁/၂”)
ေအာက္ေ ျခေရစီးဆင္းမႈစ နစ္။ ။ လက္သီးဆုပ ္အရြယ္
ေက်ာက္ခ ဲမ ်ားနွင့္ ေက်ာက္စ ရစ္ခဲ
ဝက္အူန ွင့္ ဝါရွာ (ေရေပၚဗားခလုတ္ၾကိဳး တပ္ဆင္မႈ)
ေက်ာက္စ ရစ္ခ ဲအၾကီးစား (၁၀-၂၅ မီလီမ ီတာ အခ်င္း)
ေက်ာက္စ ရစ္ခ ဲအေသးစား (၅ - ၁၀ မီလီမ ီတာ အခ်င္း)
မင္းတုန ္း နွင ့္ ဝါရွာ (ေရေပၚဗားခလုတ္ၾကိဳး တပ္ဆင္မ ႈ)

၁၆။
၁၇။
၁၈။
၁၉။

၅ ၄ cm

၅

၅

၆၊ ၇၊ ဂ

၇၊ ၈

၁၉

၁ ၀ cm

၁၉

၆

၂ ၀ cm

၁၈
၁၀

၉ ၀ cm

၉
၁၀
၁၁

၁၇

၁ ၃၊ ၁၄
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၄
၂ ၅ cm

၁၆

၁ ၂ .၅ cm

၁၅

၂

၃

၃
၁

၂ ၅ cm

၁၆

၁ ၂၊ ၁၃

၁၄
၇ .၅ cm

၂၁
၂၂

၂၀

၂၂

၂၀

၂၃

၂၄

၂၇
၂၅

၂၆

၂၆

၂၈

၂၀။
၂၁။
၂၂။
၂၃။
၂၄။

ပိုက္ေကာက္ဆက္ (၁/၂”)
ေရထြက္ေပါက္ဗားခလုတ္ (၁/၂”)
ေရပိုက္အေပ်ာ့
တီပိုက္ဆက္ (၁/၂”)
ေရသန္႕ရွင္း ေရးဗားခလုတ္(၁/၂”)

တိုင ္ကီမ ်ားတြင္ပ ိုက္ဆက္ဖ ို႔ရ န္အေပါက္မ ်ားကို
လက္ျဖင့္ေ သာ္လည္း
ေကာင္း ေဖာက္စ က္ကို ၂၁ မီလီမ ီတာလႊဝိုင ္းျဖင့္ ၁/၂” အေပါက္
အတြက္ နွင့္ ၄၈မီလီမီတာလႊဝ ိုင္းကို
၁ ၁/၂”အေပါက္အတြက္
အသံုးျပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာက္န ုိင ္ သည္။

၂၅။
၂၆။
၂၇။
၂၈။

အရစ္ပါအမပိုက္ဆက္ (၁/၂”)
စီလီကြန္း
တက္ဖလြန္ တိပ္
အရစ္ပါအဖိုပိုက္ဆက္ (၁/၂”)

၁/၂” ပီဗြီစီပိုက္အပိုင္းေသးမ်ားကို ေရပိုက္
ေပ်ာ့နွင့္ ပိုက္ဆက္မ်ားကို ဆက္ရာတြင္
သံုးျပဳနိုင္သည္။

၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂

၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂

၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂

1

21
23, 24

23, 24

တိုင္ကီမ်ားၾကားပိုက္ဆက္သြယ္ပံု

၂၁

အသံုးျပဳပစၥည္းမ်ားနွင့္
အရြယ္အစား

ဇီဝသဲေရသန္႕စင္မႈနွင့္ ဘိုင္အိုမီးေသြးေရသန္႕စင္မႈ

၁၀

၁။
၂။
၃။
၄။
၅။

သဲအေသးစား [ ၀.၁ - ၂.၅ မီလီမီတာ အခ်င္း ]
ၾကိတ္၊ထုထားေသာ ဘိုင္အိုမီးေသြး [၁ - ၅ မီလီမီတာ အခ်င္း]
သဲအၾကီးစား [ ၂.၅ - ၅ မီလီမီတာ အခ်င္း ]
ေက်ာက္စရစ္အေသးစား [ ၅ - ၁၀ မီလီမီတာ အခ်င္း]
ေက်ာက္စရစ္အၾကီးစား [ ၁၀ - ၂၅ မီလီမီတာ အခ်င္း]

ေရသန္႕စင္မႈစနစ္မတည္ေဆာက္မီ အသံုျပဳမည့္
သဲ၊ေက်ာက္စရစ္ခဲနွင့္ ဘိုင္အိုမီးေသြးမ်ားကို
အလြန္ေသးငယ္ေသာ သဲမႈန္၊ မီးးေသြးမႈန္၊ နွင့္
ေက်ာက္မႈန္နွင့္ အျခားအမႈန္အမႊားမ်ား
မကပ္ညိေစရန္ ေရျဖင့္ ေသခ်ာစြာေဆးရမည။္

cm
၂၅ cm

ဘိုင ္အ ိုဖင္လ ္

၄၅

၄

၂

၃

၃

cm

cm

၇

၁

cm

၄
၅

၄
၅

၄ cm

ေရထြက္ေပါက္ပိုက္ ( ၁/၂” အခ်င္း x ၂၀ စင္တီမီတာ)
ပိုက္ေကာက္ဆက္ ( ၁/၂” )
အရစ္ပါ အမပိုက္ဆက္ ( ၁/၂” )
အရစ္ပါ အဖိုပိုက္ဆက္ ( ၁/၂” )
ထြက္ေပါက္ဗားခလုတ္ ( ၁/၂” )

6
၉
၇

၆

၂၅ cm

ဒ ီအ ျမင့္ျခားနားခ်က္သည္
ေရသန္႕စင္မႈစနစ္တစ္ခုလုံး ဧ။္
ေရစီးနႈန္း ကို
ထိန ္း ခ်ဳပ္ေပးသည္။

၂ ၀ cm

ေရသန္႕စင္မႈဧ။္ ေရစီးမႈနွုန္းကို တစ္ေန႕ ၁၀၀ - ၃၀၀ လီတာနႈန္း ၌ ထိန္ူသိမ္းထားရန္မွာ
ေရကို ထိေရာက္မႈအရွိဆံုးသန္႕စင္ေပးနိုင္မႈအတြက္ အေရးၾကီးပါသည္။

၇

၈၊ ၉

ဇီဝသဲေရသန္႕စင္မႈစနစ္သည္ သဲမႈန္မ်ားကို ေရစစ္ထုထည္အျဖစ္သံုး
သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေရစီးဆင္းမႈကို ေနွးေကြးေစသည္။ ပထမစတင္အသံုးျပဳသည့္
အခ်ိန္မွ သီတင္းပတ္အနည္းငယ္ ၾကာသည္ အထိ ေရစီးနႈန္းသည္
အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည့္အခါ ဘိုင္အိုဖင္လ္အလႊာ ျဖစ္ေပၚလာ
သည္နွင့္အမွ် ေရစီးဆင္းမႈနႈန္း ေနွးလာသည္။ ေရစီးနႈန္းသည္
ဇီဝသဲေရသန္႕စင္မႈစနစ္ထိန္းသိမ္းမႈ ျပဳလုပ္ခ်ိန္ကာလအတြင္း၌လည္း
အနည္းငယ္ကျြဲ ပားနိုင္သည္။
ေရသန္႔စင္စနစ္ကို စတင္အသံုးျပဳခ်ိန္နွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈျပဳလုပ္ျပီးကာစ အခ်ိန္တိုက၌
ဘိုင္အိုဖင္လ္ ျဖစ္ေပၚလာမႈသည္ ေဒသအလိုက္ ေန႕စဥ္ နွင့္ဥတုအလိုက္
အပူခ်ိန္ကျြဲ ပားမႈနွင့္ ေရအရင္းအျမစ္ဧ။္ အရည္အေသြးမ်ားျဖစ္သည့္
ေအာက္စီဂ်င္ေပ်ာ္ဝင္နႈန္းနွင့္ သဘာဝအမိႈက္ပမာဏေပၚမွာ မူတည္ပါသည္။

ဤအဆက္ေနရ
ာမ်ားကို
ေကာ္မကပ္ရပါ။

၉၊ ၈၊ ၁၀

ေရသန္႕စင္မႈစနစ္ဧ။္ ေရစီးဆင္းမႈနႈန္းကို ေရသန္႕သိုေလွာင္ကန္ဧ။္
ေရထြက္ေပါက္ပိုက္ဧ။္ အနိမ့္အျမင့္ ညွိေပးျခင္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ပါသည္။

ေရထြက္ေပါက္အျမင့္(၆) သည္ ေရစည္ျပည့္သည့္အခါ ေရာက္ရွိသည့္
ေရမ်က္နွာျပင္သည္နွင့္ သက္ဆိုင္မႈရွိျပီး ေရသန္႕စင္မႈစနစ္တစ္ခုလံုးဧ။္ ေရစီးဆင္းမႈကို
၄ cm ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။
ရည္မွန္းထားသည့္ ေရသန္႕ပမာဏရရွိေရးအတြက္ (တစ္ေန႕ ၃၀၀ လီတာနွင့္ ၅ မိနစ္
တစ္လီတာနႈန္းခန္႕) ေရထြက္ေပါက္ (၆) ေထာင့္ ကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း
လိုအပ္သလို ညွိယူပါ။

သန္႕စင္ျပီးသားေရသိုေလွာင္စည္

၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။

တိုင္ကီမ်ားကို ခိုင္ခံ့ညီညာေသာ ပလတ္ေဖာင္း အျမင့္ေပၚတြင္ တပ္ဆင္ပါ။ တိုင္ကီမ်ားထဲသို႕ဖုန္အမႈန္မ်ား၊ သစ္ရြက္မ်ားနွင့္ ပိုးေကာင္မ်ား မဝင္ေစရန္
၁ မီလိီမီတာပလတ္စတစ္စကာမ်ား သို႕ ပလတ္စတစ္စမ်ားျဖင့္အုပ္ျပီး ၾကိဳးမ်ားျဖင့္ ေသခ်ာခ်ည္ပါ။ ထို႕ေနာက္တြင္ တိုင္ကီမ်ားကို အရိပ္ရေအာင္
အမိုးအကာ ေအာက္တြင္ ထားပါ။

ပလတ္ေဖာင္းနွင့္ အမိုးမိုးျခင္း

.

ေရသန္႕စင္မႈစနစ္ကိုအသံုျပဳမည့္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ေရပိုက္ဆက္သြယ္မႈမ်ား
တပ္ဆင္ျပီးေနာက္
၁။ ေက်ာက္စရစ္ခဲအသံုးျပဳ ေရသန္႕စင္မႈစနစ္ စည္ကိုနွစ္ၾကိမ္သို႕သံုးၾကိမ္ေရျပည့္ေအာင္
ျဖည့္ျပီးေနာက္ ေရျပန္သြန္ကာ ျဖည့္ထားေသာ ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ားကို ေဆးေပးပါ။
၂။ ေက်ာက္စရစ္ခဲအသံုးျပဳ ေရသန္႕စင္မႈစနစ္မွ ေရကို အသံုးျပဳကာ ဇီဝသဲေရသန္႕စင္မႈ
ကို နွစ္ၾကိမ္/သံုးၾကိမ္ သိ႕ု ေရၾကည္လာတဲ့အထိ ေရျပည့္ေအာင္ျဖည့္ျပီး ျပန္သြန္ပါ။
၃။ ဇီဝသဲေရသန္႕စင္မႈမွ ေရကို အသံုးျပဳကာ ဘိုင္အိုမီးေသြးေရသန္႕စင္မႈ စည္ကို
နွစ္ၾကိမ္ခန္႕ ေရျပည့္ေအာင္ျဖည့္ျပီး ေရျပန္သြန္ကာ ေဆးေပးပါ။
“သဲနွင့္မီးေသြးမ်ားသည္ ေရထြက္ေပါက္ပိုက္မ်ားမွ သိ႕ု ဇီဝသဲနွင့္ ဘိုင္အိုမီးေသြး
ေရသန္႕စင္မႈစည္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ထြက္က်မလာပါေစနွင့္။”
၄။ ဘိုင္အိုမီးေသြးေရသန္႕စင္မစနစ္ႈမွ ေရျဖင့္ ေရသန္႕သိုေလွာင္စည္ကို
ေရျဖည့္ျပီးျပန္သြန္ကာ တစ္ၾကိမ္ေဆးေၾကာပါ။
၅။ ေရသန္႕စင္မႈစနစ္တည္ေဆာက္ျပီးေနာက္ ဇီဝသဲေရသန္႕စင္မႈစနစ္ကို ျပင္ဆင္ရန္နွင့္
ေရသန္႕စင္မႈစနစ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳနိုင္ဖို႕အတြက္ တစ္ပတ္ သိ႕ု
နွစ္ပတ္ၾကာသည္အထိ တစ္ေန႕တစ္ၾကိမ္ ေရသန္႕သိုေလွာင္ကို ျဖည့္ျပီးျပန္သြန္
ေပးပါ။ ထိုအေတာအတြင္း ရရွိေသာေရကို ထမင္းဟင္းခ်က္ရာနွင့္
ေရေႏြးတည္ရာ၌သာ အသံုးျပဳသင့္ျပီး တုိက္ရိုက္ေရမေသာက္သံုးသင့္ပါ။

ဘိုင ္အိုဖင္လ္အလႊာျဖစ္ေပၚလာဖိ႕ု အတြက္ အကူအညီေပးျခင္း

ဇီဝသဲေရသန္႕စင္မႈစနစ္တြင္ ဘိုင္အိုဖင္လ္အလႊာေကာင္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚလာမွသာ
ေရသန္႕စင္မႈ စနစ္ဧ။္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဘိုင္အိုဖင္လ္
အလႊာျဖစ္ေပၚလာမႈသည္ ေဒသခံ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည့္ အပူခ်ိန္နွင့္
ေရအရင္းအျမစ္အေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ အဓိကမူတည္သည္။ ပူေႏြးေသာ အပူခ်ိန္နွင့္
ေရတြင္ေအာက္စီဂ်င္ေပ်ာ္ဝင္နႈန္းျမင့္မားျခင္းမ်ားသည္
ဘိုင္အိုဖင္လ္အလႊာျဖစ္ေပၚ
လာဖိ႕ု အတြက္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ဘိုင္အိုဖင္လ္အလႊာေကာငး္ေကာင္း ျဖစ္လာ
ဖိ႔အ
ု တြက္
ေရသန္႕စင္မႈစနစ္တည္ေတာက္ျပီးေနာက္
ဇီဝသဲေရသန္႕စင္မႈစနစ္ကို
သီတင္းပတ္အခ်ိဳ႕ၾကာေအာင္ ေနေရာင္နွင့္ ထိေေတြ႕ေစျခင္းအားျဖင့္ ကူညီေပးနိုင္
ပါသည္။ ၁ mm စာကာေပါက္ပါ ပလတ္စတစ္အစကို ဖုန္အမႈန္၊ သစ္ရြက္အမိႈက္သရိုက္
မ်ားမဝင္ေအာင္ ေရစည္မ်ားေပၚ၌ ဖံုးအုပ္ထားသင့္ပါသည္။ ဇီဝသဲေရသန္႕စင္စည္ထဲတြင္
ေရညွိအနည္းငယ္ရွိေနျခင္းသည္
ဘိုင္အိုဖင္လ္အလႊာအတြက္
အစာအာဟာရ
ေထာက္ပ့ံေပးသည္။ ဘိုင္အိုဖင္လ္အလႊာကို မ်က္စိျဖင့္ျမင္နိုင္သည့္အခါ (ပူျပင္းေသာ
ေဒသမ်ားတြင္
နွစ္ပတ္၊သံုးပတ္အခ်ိန္အတြင္း
ျဖစ္နိုင္) ဇီဝသဲေရသန္႕စင္စည္ကို
ေရညွိမ်ားစြာေပါက္ဖြားျခင္းမွ ကာကြယ္နိုင္ရန္ အဖံုးေသခ်ာ ဖံုးပါ။

ေရသန္႕စင္စနစ္အောင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ စနစ္အတြင္းသိ႕ု အျမဲမျပတ္ေရစီး
ဆင္းမႈ လိုအပ္သည္။

ေရစီးဆင္းမႈျပတ္ေတာက္မႈ ရက္အနည္းငယ္ထက္ပိုျပီးျဖစ္ပြားပါက ေပ်ာ္ဝင္ေအာက္စီဂ်င္
ကုန္ဆံုးျပီးေရအရည္အေသြးကိုက်ဆင္းေစကာ ေရအနံ႕အရသာမေကာင္းျခင္း ကိုျဖစ္ေစ
သည္။ ထိ႕ု ေၾကာင့္ အျမဲမျပတ္ေရစီးဆင္းမႈသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

ေရသန္႕စင္မႈ စနစ္ထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ေက်ာက္စရစ္ခဲအသံုးျပဳ ေရသန္႕စင္မႈစနစ္

ထိန ္း သိမ္းနည္း။ ။ လစဥ္ေရဖြင့္ထုတ္ေဆးေၾကာျခင္း

အနည္းဆံုး တစ္လကို တစ္ၾကိမ္ ေအာက္ေျခမွာ စုေနေသာ
အနည္မ်ားကို တိုင္ကီးေအာက္ေျခမွာရွိေသာ ေရထြကက္ေပါက္
ခလုတ္အၾကီးကို ဖြင့္ျပီး ဖယ္ထုတ္ေပးရပါမည္။ ေရဝင္ေပါက္
ခလုတ္ကို ဖြင့္ကာ ေအာက္ေျခမွာ က်န္ရွိေနေသာ အနည္မ်ားနွင့္
ေရသြယ္ သည့္ ပိုက္ထဲမွာ ရွိေနေသာ အနည္မ်ားကို
ေဆးေၾကာနိုင္သည္။
ပံုမွန္အေျခအေနမ်ားတြင္ ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ားကို
အသစ္ျပန္လဲစရာမလိုပါ။

ဇီဝ သဲေရသန္႕စင္မႈစနစ္

ထိန ္း သိမ္းနည္း ။ ။ သဲေမႊေပးျခင္း

ဘိုင္အိုဖင္လ္ ျဖစ္ေပၚလာတာနဲ႕အမွ် ေရစီးဆင္းနႈန္းလည္း
ေနွးလာမည္။ မူလမွန္းထားသည့္ေရရရွိနႈန္း ကို ုျပန္လိုခ်င္ပါက
ညင္သာစြာသဲေပၚမ်က္နွာျပင္နွင့္ ဘိုင္အိုဖင္လ္ကို ေမႊေပးျခင္းျဖင့္
အနည္ထလာမည္။ ထိုအခါ ေရစုပ္ယူသည့္ တုတ္တံကိရိယာကို
အသံုးျပဳျပီး သဲေပၚမွာရွိေနသည့္ ေရမ်ားကို စုပ္ယူေပးပါ။

ဘိုင ္အိုမီးေသြးသံုး ေရသန္႕စင္မႈစနစ္

ထိန ္း သိမ္းနည္း။ ။ နွစ္စဥ္ ဘိုင္အိုမီးေသြး လဲလွယ္မႈ

ဘိုင္အိုမီးေသြးကို ၾကိတ္၊ထုထားေသာ ဘိုင္အိုမီးေသြးအသစ္ မ်ားျဖင့္
နွစ္စဥ္လဲလွယ္ ေပးသင့္ပါသည္။ ဖယ္ထုတ္လိုက္ ေသာ
မီးေသြးအေဟာင္းမ်ားကို ေဘးကင္းေသာနည္းျဖင့္
စြန္႕ပစ္သင့္ပါသည္။
*

မွတ္ခ်က္: အခ်ိဳ႕လူလုပ္ကာဘြန္ပါ ဓာတုပစၥည္း မ်ား ကို
မ်က္နွာျပင္ေပၚတြင္ကပ္ညိေစေသာ နည္း (သို႕) ပိုး မႊားမ်ားက
ဖ်က္ဆီး ဖယ္ရွားေပးေသာ နည္း ျဖင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း အလြယ္တကူ
မဖယ္ရွားနိုင္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ထို ဓာတုပစၥည္း မ်ားျဖင့္
ညစ္ညမ္း မႈရွိသည့္ေရအရင္း အျမစ္မ်ားကို တတ္နိုင္လ်ွင္ အသံုး ျပဳျခင္း မွ
ေရွာင္ရွားသင့္သည္။

ေရသန္႕စင္မႈစနစ္ျပင္ဆင္မႈနွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား

ေရသန္႕စင္မႈစ နစ္ အသံုးမျပဳမီ ျပင္ဆ င္မႈမ ်ား

ပစၥည္း၊ကိရိယာစာရင္း

ပိုက္ပစၥည္းမ်ား

အေရအတြက္

၂၀၀ လီတာဆန္႕ အျပာေရာင္တိုင္ကီ

၄

ေရေပၚဗားခလုတ္

၁

ေရေပၚဗားခလုတ္နွင့္ေတာ္ေသာ မင္းတုန္း၊ ဝက္အူနွင့္ ဝါရွာနွစ္ဆက္

၁

ေရခလုတ္နွင့္ ဘံုပိုင္ေခါင္း (၁/၂”)

၁

ပီဗြီစီ အ၇စ္ပါေသာ အမပိုက္ဆက္ (၁/၂”)

၉

ပီဗြီစီ အ၇စ္ပါေသာ အဖိုပိုက္ဆက္ (၁/၂”)

၇

ပီဗြီစီ တီပံုပိုက္ဆက္ (၁/၂”)

၃

ပီဗြီစီ ပိုက္ေကာက္ဆက္ (၁/၂”)

၃

ပီဗြီစီ ဗားခလုတ္ (၁/၂”)

၈

ပီဗြီစီ အ၇စ္ပါေသာ အမပိုက္ဆက္ (၁ ၁/၂”)

၁

ပီဗြီစီ အ၇စ္ပါေသာ အဖိုပိုက္ဆက္ (၁ ၁/၂”)

၁

ပီဗြီစီ ဗားခလုတ္ (၁ ၁/၂”)

၁

ပီဗီြစီ အဒက္ပ္တာ ပိုက္ဆက္ (၁ ၁/၂” - ၂”)

၁

ေရပိုက္ေပ်ာ့ (၁ မီတာ)

၁

၁/၂” ပီဗြီစီပိုက္ (၄ မီတာ)

၁

၁ ၁/၂” ပီဗြီစီပိုက္ (၄ မီတာ)

၁

ပီဗြီစီ ဂလူး (ဗူးေသး)

၁

နိုင္လြန္ၾကိဳး (သိ႕ု ) သံနိုင္ၾကိဳး (၂၀ မီတာ)

၁

ေရပိုက္လံုေအာင္ ဖာသည့္ စီလီကြန္း/အခရိလစ္ေဆး

၁

တက္ဖလြန္တိပ္

၁

အရိပ္ကာ အစ (၂ x ၁၀ မီတာ အိတ္)

၁

ၾကက္ျခံသံုးစကာ ၁ mm စကာဆိုဒ္ (၉၀ cm x ၁၀ m)

၁

ပလတ္စတစ္ စကာ ၁၀ mm စကာဆိုဒ္ (၁ m x ၂ m)

၁

ပလတ္စတစ္ စကာ ၅ mm စကာဆိုဒ္ (၁ m x ၂ m)

၁

ပလတ္စတစ္ စကာ ၂.၅ mm စကာဆိုဒ္ (၁ m x ၂ m)

၁

ပလတ္ေဖာင္းနွင့္ အမိုး

၁

ေရအရင္းအျမစ္နွင့္ သံုးလိုသည့္ေနရာဆက္သယ
ြ ္ရန္ လိုအပ္သည့္ ပိုက္ပစၥည္းမ်ား

ေနရာအကြာအေဝးနွင့္
အေျခအေနေပၚမွာ မူတည္

ကိရိယာစာရင္း
တိုင္ကီအဖံုးမ်ားနွင့္
ပိုက္ဆက္ဖို႕အေပါက္မ်ားေဖာက္ရန္အ
တြက္ လႊအေသးစားနွင့္ အိတ္ေဆာင္ဓား

ေရြးခ်ယ္ခြင့္: ေဖာက္စက၊္ ၂၁ နွင့္ ၄၈
မီလီမီတာ အခ်င္းရွိ လႊသြားမ်ား
ပန္းကန္ေဆးဆပ္ျပာနွင့္
အိုးတို္က္ဖတ္/တံ

သဲနွင့္မီးေသြးမ်ားသိမ္းရန္ တိရ
စၧာန္အစာအိတ္ /ဆန္အိတ္မ်ားနွင့္
ေရပံုးမ်ား
အလ်ားတိုင္း တိပ္ နွင့္ ပလာယာ

မာကာ ပန္ နွင့္ ကတ္ေၾကးမ်ား

