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အခန်း 1 
ကရိန်းများအေကာင်း ဗဟုသုတ 

1 ကရိန်း ေမာင်းသူတွင ်ရှိရမည့် အရည်အချင်းများ (စာမျက်ှ  1)

ကရိန်း ေမာင်းသူများတွင ်ရှိရမည့် အရည်အချင်းများကိ ုဇယား 1-1 တွင် ေဖာ်ြပထားသကဲ့သို လုပ်ငန်းအမျိးအစားှင့ ်ပင့်မတင်ရမည့်

ဝန်အေပ မူတည်ကာ အမျိးအစားခွဲြခားိုင်သည်။

ဇယား 1-1  ကရိန်း ေမာင်းသူတွင ်ရှိရမည့် အရည်အချင်းများ

ပင့်မရမည့်ဝန်ှင့် 
ကရိန်းအမျိးအစားများ

5 တန်ှင့် အထက် 5 တန်ေအာက်
ကရိန်း (ကိးမဲ့

အပါအဝင်)

ေြမြပင်ေမာင်း 

ကရိန်း 

ေြမြပင်ထိန်းချပ ်

ကရိန်း

လပ်စစ်သံုး

ဝန်ချစီက်

အ
ရည

်အ
ချ
င်း
မျ
ား

ကရိန်း/ဝန်ချစီက် ေမာင်းှင်သ ူ

လိုင်စင် (ကရိန်းသီးသန် 

အပါအဝင်)

○ ○ ○ ○ ○

ကရိန်း/ဝန်ချစီက် ေမာင်းှင်သ ူ

လိုင်စင် (ေြမြပင်ေမာင်း ကရိန်း

အတွက်သာ)

○ ○ ○ ○

ေြမြပင်ထိန်းချပ ်ကရိန်းအတွက် 

စွမ်းရည ်လက်ေတွေလ့ကျင့်မ

သင်တန်း

○ ○ ○

ကရိန်း ေမာင်းှင်အသံုးြပြခင်း

များအတွက် အထူး အသိပညာ

ေပးေရး

○ ○

သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ ြပာန်းချက်အရ ေြမြပင်ထိန်းချပ ်ကရိန်း ေမာင်ှင်ရန် စွမ်းရည ်လက်ေတွေလ့ကျင့်မသင်တန်းကို ပီးေြမာက်

ထားသည့် အရည်အေသွးြပည့်မီသူက ကိုင်တွယ်ေမာင်းှင်ရမည့် ကရိန်းများမှာ “ အနည်းဆံုး 5 တန်ေလးသည့် ဝန်များကိ ုပင့်မရပီး 

ကရိန်းြဖင့် သယ်ေဆာင်သည့ ်ဝန်၏လပ်ရှားမအတိုင်း လိုက်လံလပ်ရှားရသည့် ေြမြပင်ေပရှ ိေမာင်းသူက ကိုင်တွယ်ထိန်းချပ”် ရ

သည့် ကရိန်းများြဖစ်သည်။

ပံ ု1-1 တွင် အထက်တွင ်ဆိုထားသည့် ကရိန်းြဖင့်သယ်ေဆာင်ရေသာ ဝန်၏ လပ်ရှားမအတိုင်းလပ်ရှားရသည့် ေြမြပင ်သိုမဟုတ် 

ကမ်းြပင်ေပရှ ိေမာင်းသူက ကိုင်တွယ်ေမာင်းှင်ေသာ ကရိန်းများကို ရှင်းလင်းြပသရန ်ဥပမာအြဖစ် အေပတက် ေအာက်ဆင်း 

ကရိန်းတစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်းကို ြပသထားသည်။ အဆိုပါကရိန်းအမျိးအစားတွင် ထေရာ်လီမ ှတိုက်ိုက ်တွဲေလာင်းချထားေသာ 

("ချတိ်ဆွဲ ခလုတ်ခံ’ုဟ ုသိကသည့်) ှိပ်ခလုတ်ခံုတစ်ခုပါရှိသည်။ မှတ်သားရန်မှာ ေြမြပင်ထိန်းချပ ်ကရိန်းအတွက် ကမ်းကျင်မ 

သင်တန်းပီးေြမာက်ြခင်းသည ်သိုင်းကိးတွင်ချတိ်သည့် အလုပ်များကို လုပ်ခွင့်ရရှိြခင်း မဟုတ်ပါ။
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ပံ ု1-1  ေြမြပင်ထိန်းချပ ်ကရိန်း

ပံ ု1-2 သိုမဟုတ် ပံ ု1-3 တိုတွင် ရက်မ၏ ပံုေသေနရာမ ှတွဲေလာင်းချထားသည့ ်ှိပ်ခလုတ်ခံုတစ်ခ ုပါရှိသည်။ အဆိုပါ 

ကရိန်းအမျိးအစား တစ်ခုခုကို ကိုင်တွယ်ေမာင်းှင်ရာတွင ်ေခါင်းေပရှ ိကရိန်းသွားလမ်းမ ှကရိန်းေရွလျားစ ်ေမာင်းှင်သူသည ်

ပင့်မထားသည့်ဝန်၏ ေရွလျားမအတိုင်း လိုက်ပါေရွလျားရန်လိုအပ်သည်။ သိုေသာ် ကန်လန်ြဖတ်(ေဘးတိုက်) ေရွလျားစ်တွင်မ ူ

ေမာင်းှင်သူသည ်ဝန်မည်သည့်ေနရာသိုေရွသည်ြဖစ်ေစ ၎င်း၏ေနရာကိ ုမေရဘ ဲကရိန်းကို အသံုးြပေမာင်းှင်ိုင်သည်။ 

အဆိုပါမည်သည့်ကရိန်းအမျိးအစားကိုမဆို ကိုင်တွယ်အသံုးြပမည့် ေမာင်းှင်သူသည ်ကရိန်း/ဝန်ချစီက် ေမာင်းှင်သူလိုင်စင ်

(ေြမြပင်ေမာင်း ကရိန်းသီးသန် အပါအဝင်) ရှိရန် လိုအပ်သည်။

ထိုအြပင် ကရိန်းကို ေြမြပင်မ ှကိးမဲ့ထိန်းချပ်ေမာင်းှင်ေသာအခါ ပံုမှန်ယာ်ေမာင်းခန်းလုပ်ငန်းများ (ယာ်ေပမ ှထိန်းချပ်ေမာင်း

ှင်မ အမျိးအစား) ကဲ့သိုပင် ကရိန်း ေမာင်းသ ူလိုင်စင် (ဇယား 1-1၊ *1 ကို ကည့်ပါ) လည်း လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

ချတိ်ဆွဲ ခလုတ်
အကူဝိုင်ယာကိး

စက်ေမာင်းသူသည ်စက်ေရွလျားေနချနိ်တွင ်

ပင့်မတင်ထားေသာ ဝန်ှင့်အတူ ေရွလျားရ

မည်ြဖစ်သည်။

ပံ ု1-2  ဆက်သွယ်ေရး ဝိုင်ယာကိးမှတစ်ဆင့် ေြမြပင်ေမာင်း ကရိန်းကို ထိန်းချပ်ြခင်း

ချတိ်ဆွဲ ခလုတ်
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ပံ ု1-3  ေမာင်းသူက ပံုေသေနရာတွင်ေနရသည့် ေြမြပင်ေမာင်း ကရိန်း

ချတိ်ဆွဲ ခလုတ်

စက်ေမာင်းသူသည ်စက်ေရွလျားေနချနိ်တွင ်

ပင့်မတင်ထားေသာ ဝန်ှင့်အတူ ေရွလျားရ

မည်ြဖစ်သည်။
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2 ကရိန်းများ၏ အဓိပါယ်သတ်မှတ်ချက် (စာမျက်ှ  3)

ကရိန်းဟူသည့် ေဝါဟာရသည ်(ပံ ု1-4 တွင် ေဖာ်ြပထားသည့)် ေရွလျားကရိန်းများှင့် ဝန်ချစီက်များအြပင ်(လူသားစွမ်းအား

မပါဝင်) လပ်စစ်စွမ်းအင်ြဖင့ ်ဝန်များကိ ုမရန်ှင့် (လူသားစွမ်းအားကို အသံုးြပြခင်းအပါအဝင်) သယ်မထားသည့်ဝန်ကိ ုေရြပင်ညီ

သယ်ေဆာင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်သည့် မည်သည့် စက်ပစည်းကိုမဆို ဆိုလိုသည်။

ပံ ု1-4   ကရိန်းများ၏ အဓိပါယ်သတ်မှတ်ချက်

ထိုသိုြဖစ်ရာ လပ်စစ်စွမ်းအင်ြဖင့ ်ပင့်မတင်ထားသည့ ်ဝန်ကို အလျားလိုက် သယ်ေဆာင်သည့်တိုင ်ဝန်ချဝီန်ချကိရိယာအြဖစ ်

လက်အားသံုး၍ မရသည့် ချနိ်းဘေလာ့ကို အသံုးြပကာ ပစည်းများကိုမလင ်အဆိုပါစက်ပစည်းများသည ်ကရိန်းများတွင ်မပါဝင်ပါ။ 

(ပံ ု1-5၊ စာမျက်ှာ 3 ကို ကည့်ပါ) အြခားတစ်ဖက်တွင် ပင့်မတင်ထားသည့ ်ပစည်းများကိ ုေရြပင်ညီသယ်ေဆာင်ြခင်းအတွက ်

လူအားကို အသံုးြပထားသည့်တိုင ်ဝန်ကို လပ်စစ်စွမ်းအင်ြဖင့ ်မသည့် စက်များသည ်ကရိန်းများတွင ်ပါဝင်ပါသည်။

ေအာက်တွင ်အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည့်စက်များသည ်တူညီသည့်လုပ်ေဆာင်ချက်များရှိေသာ်လည်း ေြမြပင်ထိန်းချပ ်ကရိန်းများကို 

ေမာင်းှင်ိုင်သည့် အရည်အချင်းြဖင့ ်ေမာင်းှင်၍ မရပါ။

ဝန်များကိ ုစွမ်းအားြဖင့် ပင့်မတင်ြခင်း

ပင့်မတင်ထားေသာဝန်အား အလျားလိုက ်(ေရြပင်ည)ီ သယ်ေဆာင်ြခင်း
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2.1 ေရလျား ကရိန်းများ

“ေရွလျား ကရိန်း” ဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်မထားေသာ ေနရာတစ်ခုသို ၎င်းတိုကိုယ်တိုင် ေရေြပာင်းရန်အတွက ်မူလတပ်ဆင်ထား

ေသာ ေမာ်တာများ ပါရှိသည့် ကရိန်းများကို ဆိုလိုသည်။ ေရွလျား ကရိန်းများအတွက ်ဥပမာများတွင် ေအာက်ပါတို ပါဝင်သည်- ချနိ်း

တပ်ယာ် ကရိန်း (ပံ ု1-6၊ စာမျက်ှာ 4 ကို ကည့်ပါ)၊ ဝန်တင်ထရပ်ကား ကရိန်း (ပံ1ု-7၊ စာမျက်ှာ 4 ကို ကည့်ပါ) ှင့် ကရိန်းစက်

သီး (ပံ ု1-8၊ စာမျက်ှာ 4 ကို ကည့်ပါ)။ 

2.2 ဝန်ချစီက်များ

ဝန်ချစီက်များသည ်ကုန်ပစည်းများကိ ုေရွလျားစွမ်းအားြဖင့် မ-တင်ရန် တည်ေဆာက်ထားသည် ့တိုင် သိုမဟုတ် လက်တံပါရှိေသာ 

စက်ကိရိယာများြဖစ်ပီး ဝိုင်ယာကိးများှင့် သီးြခားစ ီတပ်ဆင်ထားေသာ ေမာ်တာများြဖင့ ်အလုပ်လုပ်သည်။ ေယဘုယျအားြဖင့် 

ဝန်ချစီက်များကိ ုတည်ေဆာက်ပံုအရ ကိးဆိုင်းဝန်ချစီက်၊ ေနာက်ဆွဲတိုင်ှစ်ေချာင်းပါဝန်ချစီက်ဟ ုခွဲြခားကသည်။ (ပံ ု1-9၊ 1-10၊ 

စာမျက်ှာ 5 ကို ကည့်ပါ)

3 ကရိန်းများှင့်ပတ်သက်သည့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအေခအေဝများ (စာမျက်ှ -5)

3.1 ပင့်မတင်ိုင်သည့် ဝန် (အေလးချနိ်)

“ပင့်မိုင်သည့်ဝန”်ဟူေသာ အသံုးအန်းမှာ ကရိန်း၏ တည်ေဆာက်ပံ ုသိုမဟုတ် ဖွဲစည်းပံုှင့် အသံုးြပသည့် ပစည်းများအရ ကရိန်း

ေပတွင်ရှိိုင်သည့် အများဆံုး ဝန်ပမာဏကိ ုဆိုလိုသည်။ ပင့်မိုင်သည့်ဝန်တွင ်ကရိန်း၏ ဝန်ချတီန်ဆာပလာများ အေလးချနိ်လည်း 

ပါဝင်သည်။

ေြမာက်တင်သည့ ်

တွဲဖက်ပစည်းများ ပင့်မထားသည့်ဝန်

သတ်မှတ် ဝန်န်းထား

ပံ ု1-5 ပင့်မတင်ိုင်သည့်ဝန်၊ သတ်မှတ် ဝန်
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3.2 သတ်မှတ်ဝန်န်းထား (အေလးချနိ်)

“သတ်မှတ်ဝန်န်းထား”ဟူသည့် အသံုးအန်းမှာ ပင့်မိုင်သည့်ဝန်မ ှချတိ်၊ ချတိ်ဆွဲပံုး သိုမဟုတ် အြခားဝန်ချစီက် ဆက်စပ်ပစည်းတို

၏ အေလးချနိ်ကိ ုတ်ပီးေနာက် ကျန်သည့် ပမာဏကို ဆိုလိုသည်။ လိုရင်းတိုရှင်းဆိုလင ်သတ်မှတ်ဝန်န်းထားကို ကရိန်း၏ ချတိ်

တွင် ချတိ်ဆွဲိုင်သည့် အများဆံုးအသားတင်အေလးချနိ်ဟ ုအဓိပါယ်သတ်မှတ်ိုင်သည်။ ပံုမှန်အားြဖင့် သတ်မှတ်ဝန်န်းထားကို 

ကရိန်း သိုမဟုတ် ကရိန်းချတိ်ဘေလာ့တွင် စာတန်းကပ်ထားေလ့ရှိသည်။

ဤေနရာတွင် မှတ်သားရမည်မှာ ထေရာ်လီ၏တည်ေနရာ သိုမဟုတ် ေမာင်းလက်တံ၏ ေထာင့်ကဲ့သိုေသာ အေြခအေနများအလိုက ်

၎င်းတို၏ အများဆံုးခွင့်ြပိုင်သည့် အသားတင်အေလးချနိ်ေြပာင်းလဲမရှိေသာ အချိေသာကရိန်းများတွင ်သတ်မှတ်ဝန်န်ထားကို 

ပံုေသတန်ဖိုးတစ်ခုအြဖစ ်မေဖာ်ြပိုင်ပါ။ ထိုေကာင့် မည်သည့်ကရိန်းမျိးကိုမဆို အသံုးမြပမ ီသတ်မှတ်ဝန်န်းထားှင့် လည်ပတ်ိုင်

သည့်ပမာဏကို စစ်ေဆးရပါမည်။

ေြမာက်တင်သည့ ်တွဲဖက်ပစည်းများ

၏ အေလးချနိ်

ပင့်မထားသည့်ဝန်

သတ်မှတ် ဝန်န်းထား

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့် ဧရိယာ

ပင
့်မ

ိုင်သ
ည

့်ဝန
 ်(ြ
ဒပ

်ထ
)ု

ပံ ု1-6 သတ်မှတ်ဝန်န်းထား (အေလးချနိ်)

3.3 သတ်မှတ် အလျင်န်းထား

“သတ်မှတ် အလျင်န်းထား”ဆိုသည်မှာ ကရိန်းတစ်ခုက ၎င်း၏ ဝန်ချစီက်တွင် သတ်မှတ်ဝန်န်းထားြဖင့ ်ဝန်မြခင်း၊ ကန်လန်ြဖတ်

(ေဘးတိုက်) ေရွလျားြခင်း၊ သံလမ်းတစ်ေလာက ်ေရွလျားြခင်း သိုမဟုတ် လည်ြခင်း စသည့် လပ်ရှားမများကို ေဆာင်ရွက်ိုင်သည့် 

အများဆံုးအလျင်ြဖစ်သည်။

3.4 ထေရာ်လ ီ(သိုမဟုတ် ဝန်ချစီက်)

“ထေရာ်လ”ီ ဟူသည့် အသံုးအန်းမှာ ကရိန်း ရက်မတစ်ေလာက ်ဝန်ကိုသယ်ေဆာင်လျက ်ေရြပင်ညီအတိုင်းေရွလျားသည့် စက်

တစ်ခုကို ဆိုလိုသည်။ ထေရာ်လီများအနက် ဝန်ချီှင့် ေဘးတိုက်ဝန်သယ်စက်ကို တစ်ခုတည်းအြဖစ်တပ်ဆင်ထားလင ်“ခရပ် ထ

ေရာ်လ”ီ သိုမဟုတ် အတိုအားြဖင့် “ခရပ်” ဟုေခပီး “ဝန်ချစီက်” အရွယ်အစား ကျစ်လစ်ေအာင ်ေပါင်းစပ်ထားေသာ ထေရာ်လီတစ်ခု

ြဖစ်သည်။ အချိေသာ ဝန်ချစီက်များတွင် ဝန်မသည့် ေဆာင်ရွက်ချက်တစ်ခုတည်းသာ ပါဝင်သည်။
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3.5 ေထာက်ှစ်ခုကား အကျယ်

"ေထာက်ှစ်ခုကား အကျယ်" ဟူသည့် အသံုးအန်းမှာ ေရွလျား သံလမ်းများ၏ ဗဟိုတစ်ခုှင့် တစ်ခုကား အလျားလိုက် အကွာ

အေဝးကို ဆိုလိုသည်။ (ပံ ု1-7 ကို ကည့်ပါ)

ပံ ု1-7  ေထာက်ှစ်ခုကား အကျယ်

3.6 ပင့်မတင်ိုင်သည့် အြမင့်

“ပင့်မတင်ိုင်သည့် အြမင့်”ဟူေသာ အသံုးအန်းသည် ချတိ်ှင့် ချတိ်ဆွဲပံုးကဲ့သိုေသာ ဝန်ချစီက်ကိရိယာများ အြမင့်ဆံုး ြမင့်တင်ိုင်

သည့် ေနရာှင့် အနိမ့်ဆံုး ေအာက်ချိုင်သည့် ေနရာကား အကွာအေဝးကို ဆိုလိုပါသည်။ (ပံ ု1-8 ကို ကည့်ပါ)

3.7 ကရိန်းလက်တ ံဆန်ထုတ်ိုင်မ

“ကရိန်းလက်တံ ဆန်ထုတ်ိုင်မ”ဟူသည့် အသံုးအန်းသည် ချတိ်၏ အြပင်ဘက်အကျဆံုး အပိုင်းှင့် ေရွလျားသံလမ်း အလယ်ဗဟို

ကား အလျားလိုက် အကွာအေဝးကို ဆိုလိုသည်။ (ပံ ု1-8 ကို ကည့်ပါ)

ပံ ု1-8  ပင့်မိုင်သည့်အြမင့်ှင့် ကရိန်းလက်တံ ဆန်ထုတ်ိုင်မ

ေထာက်ှစ်ခုကား အကျယ်

ကရိန်းလက်တ ံ
ဆန်ထုတ်ိုင်မ

ချတိ်ဆွဲ ခလုတ်

အမ်ားဆုံး ကန္႔သတ္ခ်က္

အနည်းဆံုး ကန်သတ်ချက်

ေထာက်ှစ်ခုကား အကျယ်

ပင့်မတင်ြခင်း
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3.8 လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်သည့် ဧရိယာ

“လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့ ်ဧရိယာ” ဆိုသည်မှာ လက်တံပါသည့် ကရိန်း ဗဟိုြပလည်ပတ်ရာေနရာှင့် ၎င်း၏ ေြမာက်တင်သည့ ်

တွဲဖက်ပစည်းများ၏ အလယ်ဗဟိုအကားရှိ ေရြပင်ည ီအကွာအေဝးကို ဆိုလိုသည်။ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့် ဧရိယာကို “ေထာင်

လိုက် (သို) ေရြပင်ညီအတိုင်းလည်ပတ်သည့် ဧရိယာ” ဟုလည်း ေခသည်။ ၎င်း၏ အများဆံုး ကန်သတ်ချက်ကိ ု“အများဆံုး လုပ်ငန်း

ေဆာင်ရွက်သည့် (သိုမဟုတ် ေထာင်လိုက ်(သို) ေရြပင်ညီအတိုင်းလည်ပတ်သည့်) ဧရိယာဟ ုေခပီး အနည်းဆံုး ကန်သတ်ချက်ကိ ု

“အနည်းဆံုး လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့ ်(သိုမဟုတ် ေထာင်လိုက ်(သို) ေရြပင်ညီအတိုင်းလည်ပတ်သည့်) ဧရိယာ” ဟုေခသည်။

ပံ ု1-9 လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့် ဧရိယာ

3.9 တေရေရသွားြခင်း

“လက်မစနစ်ြဖင့်တိုင်းတာြခင်း” ဆိုသည်မှာ ချတိ်ဆွဲခလုတ်ခံုရှိ ှိပ်ခလုတ်များြဖင့် ကရိန်းကို စလိုက်၊ ရပ်လိုက် ထပ်ခါထပ်ခါ

လုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖင့ ်သယ်မထားသည့်ဝန်ကိ ုတစ်လက်မချင်းေရသည့ ်ေမာင်းှင်သည့်နည်းလမ်းတစ်မျိးကိ ုဆိုလိုသည်။

3.10 ကိးသိုင်းြခင်း (ပံ ု1-16၊ စာမျက်ှ  8)

“ကိးသိုင်းြခင်း” ဆိုသည်မှာ ဝိုင်ယာကိး၊ ချနိ်းကိး ှင့်/သိုမဟုတ် အြခား သိုင်းကိးဝန်ချတီန်ဆာပလာတိုြဖင့် ဝန်ကို ကရိန်းတစ်ခု၏ 

ဝန်ချကီိရိယာတွင ်ဝန်ကို ချတိ်ဆွဲြခင်း သိုမဟုတ် ၎င်းမ ှဝန်ကို ဖယ်ရှားြခင်းကိ ုဆိုလိုသည်။

3.11 ‘မ’ြခင်း

ဤသည်မှာ သယ်ေဆာင်သည့ ်ေအာက်ခံတံုးများမ ှအနည်းငယ်ခွာကို ဝန်ကိုမသည့် လပ်ရှားမြဖစ်ပါသည်။ ဝန် ေြမြပင်မှ

ကင်းလွတ်သည်ှင့် ရပ်ပီး ဝန်၏ တည်ငိမ်မှင့် သိုင်းကိး၏ ေဘးကင်းမကို အတည်ြပပါ။

ယာ်ေမာင်းှင်ိုင်သည် ့

(သိုမဟုတ် ေဒါင်လိုက်ှင့် 

ေရြပင်ညီအတိုင်း လည်ပတ်ိုင်

သည့်) အနည်းဆံုး ဧရိယာ

ယာ်ေမာင်းှင်ိုင်သည် ့(သိုမဟုတ် 

ေဒါင်လိုက်ှင့် ေရြပင်ညီအတိုင်း 

လည်ပတ်ိုင်သည့်) အများဆံုး ဧရိယာ
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4 ကရိန်း ေရလျားမများ(စာမျက်ှ  8)

ေအာက်ပါတိုမှာ ဝန်တစ်ခုသယ်မြခင်းှင့ ်၎င်းကိုအလိုရှိသည့်ေနရာသို သယ်ေဆာင်ရာတွင ်ကရိန်းတစ်ခု၏ ေရွလျားမများြဖစ်သည-်

4.1 ပင့်မတင်ြခင်းှင့် ှိမ့်ြခင်း

ဤသည်မှာ ဝန်၏ အေပှင့် ေအာက်သို ေရွလျားမများြဖစ်သည်။ ပင့်မြခင်းဆိုသည်မှာ ရစ်ဘီးေပတွင ်ဝါယာကိးကို လိပ်သိမ်းြခင်း

ြဖင့် ဝန်တစ်ခုကို အေပသိုေရွလျားေစရန်ကရိန်း၏ လပ်ရှားမြဖစ်ပီး ှိမ့်ြခင်းဆိုသည်မှာ ရစ်ဘီးမ ှဝါယာကိးကို ေြဖချြခင်းြဖင့ ်ဝန်

ကို ေအာက်သိုချရန ်ေြပာင်းြပန်လပ်ရှားမြဖစ်သည်။

4.2 ကန်လန်ြဖတ် (ေဘးတိုက်)

ကန်လန်ြဖတ် (ေဘးတိုက်) သွားြခင်းဆိုသည်မှာ ကရိန်းထေရာ်လီကို ရက်မတေလျာက ်ေရွလျားရန် ကရိန်း၏ လပ်ရှားမြဖစ်သည်။

ဤေဝါဟာရသည ်နံရံကပ် ကရိန်းတစ်ခု၏ ဝန်ချစီက်က ၎င်း၏ ေရြပင်ညီလက်တံတစ်ေလာက ်ေရွလျားမှင့် ဝန်ချစီက်က ၎င်း၏ 

လပ်စစ်သံုးဝန်ချစီက် သံလမ်းတစ်ေလာက ်ေရွလျားြခင်းတိုကိုလည်း ရည်န်းသည်။ 

4.3 ေရလျားြခင်း

ေရွလျားြခင်းဆိုသည်မှာ ပံုမှန်အားြဖင့် ကရိန်းတစ်ခုလံုးက ၎င်း၏လမ်းေကာင်းေပတွင ်ကန်လန်ြဖတ်လမ်းေကာင်းှင့် ေထာင့်မှန်

ကျသည့် အရပ်သို ေရွလျားမြဖစ်သည်။ နံရံကပ် ကရိန်းတစ်ခု၏ နံရံမျက်ှာြပင်ေပတွင ်ေရွလျားမကိုလည်း “ေရွလျားြခင်း” ဟ ု

ေခသည်။

ပင့်မြခင်း၊ ှိမ့်ြခင်း ေရွလျားြခင်း

ကန်လန်ြဖတ် 

(ေဘးတိုက်)

ပံ ု1-10 ပင့်မြခင်း၊ ှိမ့်ြခင်း၊ ကန်လန်ြဖတ် (ေဘးတိုက်) သွားြခင်းှင့် ေရွလျားြခင်း
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4.4 ဝန်ချစီက်ေမာင်းြခင်းှင့ ်ေမာင်းတံေထာင့်ချိး

ေမာင်းတံေထာင့ ်(ေမာင်းတံ၏ ဗဟိုမျ်းှင့် ေရြပင်ညီမျက်ှာြပင်အကားရှိေထာင့်) ကို တိုးလာေစေသာ ဦးတည်ရာသို ေမာင်းတံ၏ 

ေရွလျားမကို “မ-တင်ြခင်း သိုမဟုတ် ေမာင်းတံကိုေြမာက်ြခင်း” ဟုေခပီး ေမာင်းတံေထာင့်ကိ ုေလျာ့သွားေစေသာ လပ်ရှားမကို “

ေမာင်းတံကိ ုှိမ့်ြခင်း” ဟုေခသည်။

4.5 ေထာင်လိုက ်(သို) ေရြပင်ညီအတိုင်းလည်ပတ်ြခင်း

ေထာင်လိုက ်(သို) ေရြပင်ညီအတိုင်း လည်ပတ်ြခင်း ဆိုသည်မှာ ေမာင်းတံ၊ လက်တံ သိုမဟုတ် ကရိန်း၏ အလားတူအစိတ်အပိုင်း

အချိက ၎င်း၏ အေသတပ်ဆင်ထားသည့် အရင်းပိုင်း သိုမဟုတ် လည်ချက်ဗဟိုကို ဝင်ိုးအြဖစ ်ဗဟိုြပကာ လည်ပတ်ြခင်းကိ ု

ဆိုလိုသည်။

ပံ ု1-11 ဝန်ချြီခင်းှင့ ်ေထာင်လိုက ်(သို) ေရြပင်ညီအတိုင်းလည်ပတ်ြခင်း

ေမာင်းတံ မတင်ြခင်း သိုမဟုတ် ေြမာက်ြခင်း

ေမာင်းတံ ှိမ့်ြခင်း

လည်ပတ်မ ဗဟို

ေမာင်းတံ ေထာင့်

ေထာင်လိုက ်(သို) ေရြပင်ညီအတိုင်းလည်ပတ်ြခင်း

အစွန်းထွက် လက်တံ
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4.6 လုပ်ေဆာင်မ အတိုင်းအတာ 

“လုပ်ေဆာင်မ အတိုင်းအတာ” ဆိုသည်မှာ ကရိန်း သိုမဟုတ် အြခားဝန်ချစီက်တစ်ခုခုက ဝန်ကို ၎င်းေဆာင်ရွက်ိုင်သည့် ေရွလျားမ

များ (ကန်လန်ြဖတ် (ေဘးတိုက်) သွားြခင်း၊ ေရွလျားြခင်း၊ လှည့်ြခင်း စသြဖင့်) ေပါင်းစပ်ပီး ကုန်ကို ေရေြပာင်းိုင်သည့် ေနရာကို 

ဆိုလိုသည်။ ပံ ု1-12 တွင် ဥပမာများကိ ုသုပ်ြပသထားသည်။

ပံ ု1-12 ကရိန်း ေရွလျားမများှင့် လုပ်ေဆာင်မ အတိုင်းအတာ

လပ်စစ်သံုးဝန်ချစီက် လပ်စစ်သံုးဝန်ချစီက်

a
a

a a
a

aaa

b b

b

b

c

cc

b

c
လုပ်ေဆာင်မ အတိုင်းအတာ

ေရွလျား သံလမ်း 

(လပ်စစ်သံုးဝန်ချစီက်ရှ ိေဘးတိုက်

သွား သံလမ်း)

a- ကန်လန်ြဖတ် (ေဘးတိုက်)

b- ေရွလျားြခင်း

c- ေထာင်လိုက ်(သို) ေရြပင်ညီအတိုင်းလည်ပတ်ြခင်း

အေပတက်၊ ေအာက်ဆင်း ကရိန်း
ေဘးှစ်ဖက ်ဖရိန်ပါသည့် 

တံတားပံုစံကရိန်း

နံရံကပ် ကရိန်း

ေရွလျားမမရှိသည့် (အထိုင်) အစွန်းထွက်

လက်တံပါသည့် ကရိန်း နံရံကပ် ကရိန်း
နံရံကပ် ကရိန်း

a + b a + b
a + b

c + ဝန်မြခင်း (သို) ေမာင်းတံ ှိမ့်ြခင်း/ြမင့်ြခင်း

a + c
a + b + c

b + c

b + c + ဝန်မြခင်း (သို) ေမာင်းတံ ှိမ့်ြခင်း/ြမင့်ြခင်း

ေရွလျားိုင်သည့် အစွန်းထွက် 

လက်တံပါသည့် ကရိန်း

a + c
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5 ကရိန်းများအတွက ်ေဘးကင်းေရးှင့ ်သတိေပး စက်ပစည်းများ (စာမျက်ှ  32)

ကရိန်းအသံုးြပေသာအခါ ေဘးကင်းပီး စိတ်ချရသည့် ပံုစံြဖင့် အမဲေမာင်းှင်ပါ။ ထိုသိုလုပ်ေဆာင်ရန်အတွက် အေသးစိတ်ေဖာ်ြပ

ချက်များတွင် ေဖာ်ြပထားသည့ ်လုပ်ိုင်စွမ်းများအေကာင်း (သတ်မှတ်ဝန်န်းထား၊ ပင့်မတင်ိုင်သည့်အြမင့် စသြဖင့် ) ကို လံု

လံုေလာက်ေလာက ်သိရှိထားပါ။ ပတ်ပတ်လည်မ ှအေြခအေနများကိ ုဂုြပပီး ကရိန်းကို ၎င်း၏ လုပ်ိုင်စွမ်းများှင့် သင့်ေလျာ်ေသာ 

နည်းလမ်းြဖင့ ်အသံုးြပပါ။ ကရိန်းများတွင ်အမျိးမျိးေသာ ေဘးကင်းေရး စက်ပစည်းများသာမက ေဘးကင်းစွာ ေမာင်းှင်ိုင်ရန် 

လိုအပ်သည့် သတိေပးကိရိယာများှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများလည်း ပါဝင်သည်။ ထိုေဘးကင်းေရး စက်ပစည်းများှင့ ်သတိေပး

ကိရိယာများကို ၎င်းတို အမှားအယွင်းကင်းကင်းှင့် အလုပ်လုပ်ေကာင်းေသချာေစရန ်လိုအပ်သည့်အခါတိုင်း ပံုမှန်စစ်ေဆးသင့်

ပါသည်။ ကရိန်းတစ်ခုကို ေမာင်းှင်သူသည ်ကရိန်းကို စက်မိးမ ီကရိန်း၏ ေဘးကင်းေရး စက်ပစည်းများ အမှားအယွင်းမရှိ အလုပ်

လုပ်ေကာင်းေသချာေစရန ်လိုအပ်ေသာအခါအတိုင်း ဂုတစိုက် စစ်ေဆးရပါမည်။

5.1 ကိးပိုရစ်ပတ်ြခင်း အကာအကွယ်ကိရိယာ (စာမျက်ှ - 33)

ကိးပိုရစ်ပတ်ြခင်း အကာအကွယ်ကိရိယာသည ်သတ်မှတ်ထားသည့် ပင့်မရန် အြမင့်ကန်သတ်ချက်သိုေရာက်တိုင်း ဝန်ချပီစည်းများ

ှင့် စက်ပစည်း သိုမဟုတ် ကရိန်း၏ ကိုယ်ထည်အစိတ်အပိုင်း အချင်းချင်း တိုက်မိြခင်း သိုမဟုတ် ကိးပိုရစ်ပတ်ြခင်းေကာင့်ြဖစ်လာ

သည့် ဝါယာကိးြပတ်ြခင်းတိုကဲ့သိုေသာ ထိခိုက်မများကို ဟန်တားိုင်ရန်အတွက် ဝန်ချ၍ီ ေရွလျားမကို အလိုအေလျာက ်ရပ်တန်

ေပးသည်။ ေယဘုယျအားြဖင့ ်ဤစက်သည် အမျိးအစားှစ်မျိးြဖင့်လာေသာ အလိုအေလျာက ်ဖွင့်ပိတ်ခလုတ်တစ်ခုြဖင့် 

ထိန်းချပ်သည်။ ၎င်းတိုအနက်မ ှတစ်မျိးမှာ တိုက်ိုက်ေမာင်းှင်အမျိးအစားြဖစ်ပီး ကျန်တစ်မျိးမှာ တိုက်ိုက်မဟုတ်ဘ ဲ

ေမာင်းှင်သည့် အမျိးအစားြဖစ်သည်။ 

ချတိ်ဘေလာက်တံုးသည် အလိုအေလျာက် ဖွင့်ပိတ်ခလုတ်၏ ကန်သတ်လိုက်မေကာင့် ရပ်လိုက်ေသာအခါ ချတိ်ဘေလာက်တံုး၏ 

ထိပ်ှင့် ရစ်ဘီး၊ စက်သီးှင့် ထေရာ်လီကိုယ်ထည ်ဖရိန်ကဲ့သိုေသာ ကရိန်းအစိတ်အပိုင်းများကား အကွာအေဝးသည ်

အလိုအေလျာက် ဖွင့်ပိတ်ခလုတ်က တိုက်ိုက်ေမာင်းစက်ြဖစ်လင ်အနည်းဆံုး 50 မီလီမီတာ ရှိရမည်ြဖစ်ပီး အလိုအေလျာက ်ဖွင့်

ပိတ်ခလုတ်က တိုက်ိုက်ေမာင်းစက်မဟုတ်လင ်အနည်းဆံုး 250mm ရှိရမည်ဟူေသာ သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒြပာန်းချက်ကိ ုလိုက်နာ

ရမည်။ 



15 (my)

တိုက်ိုက်ေမာင်းှင်ြခင်းအမျိးအစား ကိးပိုရစ်ပတ်မ အကာအကွယ်ကိရိယာ (ပံ ု1-68၊ 1-69၊ 
စာမျက်ှ  34)

ဤကိရိယာ၏ ဆိုးကျိးမှာ စနစ်ကို ချတိ်ဘေလာက်တံုးမ ှတိုက်ိုက်ေမာင်းှင်ထိန်းချပ်ြခင်းြဖစ်သြဖင့် အနိမ့်ပိုင်းေနရာကို ထိန်းချပ်

၍ မရိုင်ြခင်းြဖစ်သည်။ ဤအတွက်ေကာင့် အနိမ့်ဆံုး ကန်သတ်ချက်ကိ ုထိန်းချပ်ရန် သီးြခား အလိုအေလျာက ်ဖွင့်ပိတ်ခလုတ်တစ်

ခုကို ြပင်ဆင်ထားရန ်လိုအပ်ပါသည်။

ပံ ု1-13 အလိုအေလျာက ်ဖွင့်ပိတ်ခလုတ်

ပံ ု1-14  လပ်စစ်ချနိ်းဘေလာက်တံုး၏ အြမင့်ဆံုးှင့် အနိမ့်ဆံုး အလိုအေလျာက ်ဖွင့်ပိတ်ခလုတ် စက်

လီဗာအမျိးအစား အလိုအေလျာက ်ဖွင့်/ပိတ်ခလုတ်

အေချာင်း

ချတိ်ဆွဲ ဘေလာ ့(ကရိန်း)

50 မီလီမီတာှင့် အထက်

ဖရိမ်
ဖွင့်/ပိတ် ခလုတ်ခံု

စက်သီးဆံုလည်

အလိုအေလျာက် ဖွင့်ပိတ်ခလုတ်

ကန်သတ် လီဗာ
ဝိုင်ယာကိး

ေရွေဘာ်ထိုးသံြပားပါ 

ဘေလာက်တံုး

လုပ်ငန်းသံုး ဝိုင်ယာကိး

အေလးချနိ်

လုပ်ငန်းသံုး လီဗာ
အတွက် အေလးြပား

ပင့်မတင်သည့် ဝိုင်ယာကိး

50 မီလီမီတာှင့် အထက်

ဖရိန်၏ အနိမ့်ဆံုး အစွန်

စက်သီးဆံုလည်

ေမာင်းတံ

အေလးချနိ်အသံုးြပ အလိုအေလျာက် ဖွင့်ပိတ်ခလုတ်

ချတိ်

ကန်သတ် လီဗာ

ဇလီဖားတံုး

စပရင်

ချတိ်

အလိုအေလျာက် ဖွင့်

ပိတ်ခလုတ်

လီဗာ ပင်
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5.2 ဝန်ပို တားြမစ်ကိရိယာများ (စာမျက်ှ  35)

ဝန်အေလးချနိ်ှင့် သယ်ေဆာင်ိုင်သည့်ပမာဏ မမလင ်ေမာင်းတံပါသည့်ကရိန်းများ ေမှာက်တတ်ပါသည်။

ဝန်ပိုတင်ြခင်းှင့် ဆက်စပ်သည့ ်မေတာ်တဆမများမ ှကာကွယ်ရန် ေမာင်းတံပါသည့်ကရိန်းများတွင ်သတ်မှတ်ပမာဏကိုေကျာ်သည့် 

ဝန်ကို ေတွရှိလင ်အချက်ြပသံြမည်ပီး ဝန်ချသီည့် ေရွလျားမကို ချက်ချင်းရပ်ပစ်သည့ ်ဝန်ပို တားြမစ်ကိရိယာများတပ်ဆင်ရန ်

စည်းကမ်း သတ်မှတ်ထားပါသည်။ သိုေသာ်လည်း ေအာက်ပါ ပံုေသေမာင်းတံေထာင့်ှင့် အလျား သိုမဟုတ် သတ်မှတ်ဝန်န်းထား

ြဖင့် အေလးချနိ် 3 တန်ေအာက်နည်းသည့် ဝန်ကို ပင့်မိုင်သည့် ေမာင်းတံပါ ကရိန်းကဲ့သို ေမာင်းတံပါ ကရိန်းအမျိးအစားများကိ ု

ေရှကဆိုခဲ့သည့် “ရပ်ဆိုင်းမ”လုပ်ေဆာင်ချက်များပါသည့ ်ကိတင်ကာကွယ်စက်မပါဘ ဲအသံုးြပခွင့်ေပးထားသည်။ သိုေသာ်လည်း 

ဝန်ပို ေထာက်လှမ်းသည့်လုပ်ေဆာင်ချက ်(ဥပမာ၊ အချက်ြပကိရိယာ၊ သတိေပးကိရိယာ) ကိုမ ူလိုအပ်ပါသည်။

5.3 သတိေပးစက်များ (စာမျက်ှ  36)
သင့်ေလျာ်သည့်အခါတိုင်း ဘပ်ဇာ အချက်ေပးကိရိယာ၊ ဘိပါ အချက်ေပးကိရိယာ၊ ေခါင်းေလာင်း သိုမဟုတ် အချိေသာအြခား စက်

များကို ကရိန်းများအတွက ်သတိေပးစက်များအြဖစ ်သတ်မှတ်ထားသည်။ အထူးသြဖင့် ေရွလျားသံလမ်းေပတွင ်ကိရိယာအများ

အြပားတပ်ဆင်ထားေသာအခါ ထိတိုက်မများမှကာကွယ်ရန ်သတိေပးစက်ကို တပ်ထားေလ့ရှိသည်။

သတိေပးစက်ကိုအသံုးြပသည့်နည်းလမ်း ှစ်မျိးရှိပါသည်။

● သတိေပးခလုတ်ပါရှိသည့် ချတိ်ဆွဲခလုတ်ခံုတစ်ခုကို အသံုးြပလင ်ေမာင်းသူသည ်မည်သည့်ေနရာတွင်မဆို သတိေပးသံကို 

လိုအပ်သလိုထုတ်ေပးိုင်သည ်(ဥပမာ ကရိန်း စတင်၍ကန်လန်ြဖတ် (ေဘးတိုက်) သွားြခင်း သိုမဟုတ် ေရွလျားြခင်း)။ 

(ပံ ု1-75၊ စာမျက်ှာ 37 ကို ကည့်ပါ)

● ဝန်တင်ြခင်း၊ လပ်ရှားြခင်း၊ ေရွလျားြခင်းှင့် ဝန်ချြခင်းကဲ့သို လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပံုအစ်အရ သတ်မှတ်လုပ်ငန်းများှင့်အချနိ်ကို 

ခွဲြခားြခင်းြဖင့ ်အချက်ေပးမ အလိုအေလျာက်ြပလုပ်သည့်နည်းလမ်း (ဥပမာ- ကန်လန်ြဖတ် (ေဘးတိုက်) သွားမှသာ သတိေပး

ြခင်း)။ 

5.4 ေဘးကင်းေရး ချက်များ (ပံ1ု-76၊ 1-77၊ စာမျက်ှ  37)

“ေဘးကင်းေရး ချက်”ဆိုသည်မှာ သိုင်းကိးများကို ချတိ်မ ှေချာ်မထွက်ေစရန ်ကာကွယ်သည့် စက်ြဖစ်ပီး ဝန်တစ်ခုကို ပင့်မ

ေသာအခါ ၎င်းကို အသံုးြပရမည်။ “ေဘးကင်းေရး ချက်” အမျိးအစားှစ်မျိးရှိသည်၊ တစ်ခုမှာ စပရိန်အမျိးအစားြဖစ်ပီး 

ေနာက်တစ်ခုမှာ ဝိတ်တံုးအမျိးအစားြဖစ်သည်။

5.5 ကန်လန်ြဖတ် သံလမ်းအဆံုးပိုင်း ဒဏ်ထိန်းကိရိယာ (စာမျက်ှ  37)

ကရိန်းများကို ၎င်းတို၏ သံလမ်းများကိ ုေကျာ်လွန်ကာ ေြပးြခင်းမျိးမြဖစ်ေစရန ်ေဘးတိုက် သံလမ်းများ၏ အဆံုးှစ်ဘက်လံုးတွင် 

သိုမဟုတ် အလားတူေနရာမျိးတွင ်ဒဏ်ထိန်းကိရိယာ သိုမဟုတ် ဘီးရပ်ကိရိယာများ တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်သည်။ (ပံ ု1-78၊ 1-79၊ 

1-80၊ စာမျက်ှာ 38 တွင် ကည့်ပါ)

5.6 ေရလျားသံလမ်း အဆံုးပိုင်း ဒဏ်ထိန်းကိရိယာ (စာမျက်ှ  38)

ကရိန်းကိုယ်ထည်ကို ေရွလျားသံလမ်းအဆံုးပိုင်းမ ှေကျာ်ထွက်မသွားေစရန်အတွက ်ေဘးကင်းေရး စည်းမျ်းအရ ဒဏ်ထိန်းကိရိယာ 

သိုမဟုတ် ဘီးရပ်ကိရိယာများတပ်ဆင်ရန ်သတ်မှတ်ထားသည် (ပံ ု1-80၊ 1-81၊ စာမျက်ှာ 38 တွင်ကည့်ပါ)
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5.7 ေလဒဏ်ခံ ေဘးကင်းေရး စက်များ (စာမျက်ှ  39)

အြပင်ဘက ်ဝန်ေဆာင်မအတွက်အသံုးြပပီး အများဆံုး တစ်စကန်လင် မီတာ 30 န်း ေလတိုက်န်းကို ခံရဖွယ်ရာရှိသည့် မည်သည့်

ကရိန်းမဆိုသည ်အထူးသြဖင့် ေလမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်စ်တွင ်ေလြပင်း၏တွန်းအားေကာင့ ်ကရိန်း မေတာ်တဆ ေရွလျားြခင်းမှကာ

ကွယ်ရန ်ေလဒဏ်ခံ ေဘးကင်းေရး စက် သိုမဟုတ် အြခားထိေရာက်သည့်နည်းလမ်းများ ရှိရန်လိုအပ်သည်။ “ေကျာက်ဆူး” 

သိုမဟုတ် “သံလမ်းထိန်းညပ်”တိုမှာ ဆိုခဲ့သည့် ကရိန်း လိုသည်ထက်ပိုေြပးြခင်းမှကာကွယ်ရန ်အသံုးြပသည့် အသံုးအများဆံုး စက်

များြဖစ်သည်။ ကရိန်းကို သံလမ်းထိန်းညပ် သိုမဟုတ် ေကျာက်ဆူးြဖင့် ထိန်းထားစ် ေရွလျားသည့် ေဆာင်ရွက်မများကိုလုပ်ေဆာင်

လင် ေမာ်တာေပသို ကီးမားသည့် ဝန်အား သက်ေရာက်ပါသည်။ ကရိန်းအချိတွင ်ကရိန်းကို ထိန်းထားစ်တွင် အလုပ်လုပ်သည့် 

လပ်စစ်အတွင်းပိုင်းေလာ့ခ ်ပါရှိပီး မေရွလျားေစရန် တားဆီးေပးသည်။

သံလမ်းအထိန်းညပ်

ဤစက်ပစည်းသည ်ကရိန်းအလုပ်လုပ်ေနစ ်ေလြပင်းေကာင့ ်လွင့်သွားြခင်းမျိး မြဖစ်ေစရန ်ကာကွယ်ေပးသည်။ ေရွလျား

လမ်းေကာင်းေပရှ ိကားဝင်ထိန်းေကာင်းသည့ ်ေနရာတစ်ေနရာတွင် ေရွလျားသံလမ်း ဦးေခါင်းဘက်ပိုင်းကို ညစ်ထားြခင်း 

သိုမဟုတ် ေရွလျားသံလမ်း ဦးဘက်အေပယံမျက်ှာြပင်ကိ ုဖိထားြခင်းြဖင့ ်ပွတ်တိုက်အားြဖစ်ေစကာ ကရိန်းကို လွတ်ထွက်မသွား

ေစရန် ကာကွယ်ေပးထားသည်။ ထိုေကာင့် ေလြပင်းတိုက်ခတ်ိုင်သည့် အလားအလာရှိေသာအခါ ကရိန်းကို ေရွလျားလမ်းေကာင်း

ေပရှိ ရပ်တန်အေနအထားသိုေရပီး ကရိန်းကို ေကျာက်ဆူးတစ်ခုြဖင့် ရပ်တန်ထားရမည်။ (ပံ ု1-84၊ စာမျက်ှာ 40 ကို ကည့်ပါ။)

ေကျာက်ဆူး

ဤသည်မှာ မုန်တိုင်းေကာင့် သိုမဟုတ် အလားတ ူအေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့ ်ကရိန်း အလုပ်လုပ်ြခင်းရပ်သွားချနိ ်ကရိန်းလွင့်သွား

ိုင်သည့်အလားအလာ ရှိေသာအခါ ြပင်ပရှ ိကရိန်းလွင့်ထွက်မသွားေစရန ်ကာကွယ်သည့် ပစည်းြဖစ်သည်။ ေရွလျားလမ်းေကာင်း၏ 

အေသရပ်တန်သည့်ေနရာတွင ်ဆူးခန်ပံုကွင်း (ေကျာက်ဆူးြပား) ကို ေြမြပင်သိုစိုက်လိုက်ြခင်းသည ်ကရိန်း ေရွလျားြခင်းမ ှကာကွယ်

ေပးပါသည်။ (ပံ ု1-85၊ စာမျက်ှာ 40 တွင် ကည့်ပါ)
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5.8 အြခား ေဘးကင်းေရး စက်ပစည်းများ (တိုက်မိမ ကာကွယ်ေရး စက်၊ စာမျက်ှ  40)

ြပဌာန်း ဥပေဒအရ ေြပးလမ်းတစ်ခုတည်းတွင ်ကရိန်းှစ်ခုှင့်အထက်ကို တပ်ဆင်ထားပါက တစ်ခုှင့်တစ်ခ ုမျက်ှာချင်းဆိုင်သည့် 

အစွန်းဘက်တိုတွင် ေရှာ့ခ်ဘားများ သိုမဟုတ် ဒဏ်ခံကိရိယာများ တပ်ထားရန် လိုအပ်သည်။ ထိုအကာအကွယ်များအြပင ်အချိ

ကရိန်းများတွင ်တိုက်မိမများမ ှကာကွယ်ရန် ေအာက်ပါ အထူးစက်များကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။ (ပံ ု1-86၊ 1-87၊ 1-88၊ စာမျက်ှာ 

41 တွင် ကည့်ပါ)

6 ကရိန်း ဘရိတ်များ (စာမျက်ှ  42)

ဘရိတ်သည ်ပွတ်တိုက်ြခင်းြဖင့် လိုချင်သည့်ေနရာတွင ်ေမာ်တာကိုရပ်ပီး ဝန်ကို ထိန်းထားေပးသည့ ်အေရးကီးေသာ ကရိန်း

အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုြဖစ်သည်။

ဝန်ချစီက်တစ်ခု၏ ဘရိတ်သည ်ဝန်ချအီားထက် ဘရိတ်အား 1.5 ဆ ရှိသည်။ ေဘးတိုက်ှင့် အထက်၊ ေအာက် ေရွလျားဘရိတ်များ

တွင် ေမာ်တာအားှင့်ယှ်လင ်ဘရိတ်အား 100% မရှိပါ။

ေဘးကင်းေစသည့ ်ေထာင့်မှကည့်လင ်ကရိန်းများအား ရပ်ေနသည့်အေနအထားတွင ်၎င်းတို၏ ဘရိတ်များကို အမဲတမ်း အသံုးြပ

ထားရန် ဒီဇိုင်းြပလုပ်ထားသည်။ တနည်းအားြဖင့် ၎င်းတို၏ေမာ်တာများ လည်ပတ်မှသာ ဘရိတ်များကို လတ်ပါသည်။

6.1 ေဘးတိုက်ထေရာ်လီပါ ကရိန်းများ၏ ဘရိတ်များ (စာမျက်ှ  42)

ပံုမှန်အားြဖင့် ေဘးတိုက်ထေရာ်လီပါကရိန်းတွင ်ဝန်ချစီက်လပ်ရှားမကို ရပ်ရန် လပ်စစ်သံလိုက်ဘရိတ်တစ်ခုှင့် ြမန်န်းကို 

ထိန်းချပ်ရန် အီလက်ထိုဟိုက်ဒေရာလစ ်ဘရိတ်တစ်ခ ုပါရှိသည်။ ဘရိတ်ြပားအပါအဝင် အဆိုပါဘရိတ်များကို ေဘးတိုက်ှင့် 

အထက်၊ ေအာက် ေရွလျားလပ်ရှားမများအတွက်လည်း တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသံုးြပကပါသည်။

လပ်စစ်သံလိုက်

ပံ ု1-15 လပ်စစ်သံလိုက ်ဘရိတ် (သံလိုက်ဘရိတ်)

ဟိုက်ဒေရာလစ ်

ကိရိယာ

ပံ ု1-16 အီလက်ထိုဟိုက်ဒေရာလစ ်ဘရိတ်
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အဝိုင်းြပား

ဟိုက်ဒေရာလစ ်ဘရိတ်ြပား လပ်စစ်သံလိုက ်ဘရိတ်ြပား

ပံ ု1-17 ဘရိတ်အဝိုင်းြပား

6.2 ဝန်ချစီက်ပါ ကရိန်းများ၏ ဘရိတ်များ (စာမျက်ှ  44)

ဝန်ချအီမျိးအစား ကရိန်းများတွင ်ေမာ်တာရှပ်တွင်တိုက်ိုက်တည်ေဆာက်ထားသည့် လပ်စစ်သံလိုက်ဘရိတ ်သိုမဟုတ် ဝန်ချြီခင်း၊ 

ေဘးတိုက်သွားြခင်း၊ေရွလျားြခင်းလပ်ရှားမများအတွက ်ဘရိတ်ဖမ်း/လတ်ြပလုပ်ရန ်ိုတာှင့် စတက်တာ၏ ဆွဲသည့်အားကို

အသံုးြပသည့် ဘရိတ် တစ်မျိးမျိးကိ ုအသံုးြပပါသည်။

● ပတာ လပ်စစ်သံလိုက်ဘရိတ်

ဘရိတ်လီဗာ

ချနိ်ည ိဝက်အူ စပရင်

ေမာ်တာ ေခွးသွားစိပ ်(ပင်နီယံ)

အာေမချာ (သံလိုက်စက်ကွင်း

အတွင်းလည်ပတ်ေသာ 

ေမာ်တာအစိတ်အပိုင်း)

ဘရိတ် ဘီး

ဘရိတ် ပလိပ်ြပား

ပတာ

ဘရိတ် အံု

နံရံအကာ

အေသတပ်ဆင်ထားသည့် ကွိင်ပတ်

ရန်ပံုေဖာ်ထားသည့ ်သံြပားဝိုင်း

သံလိုက် ကွိင်

ေရွလျားိုင်သည့် ကွိင်ပတ်ရန်ပံု

ေဖာ်ထားသည့ ်သံြပားဝိုင်း

ပံ ု1-18 ပတာ လပ်စစ်သံလိုက်ဘရိတ်
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● လပ်စစ်သံလိုက်ဘရိတ်

လပ်စစ်ထုတ်ေမာ်တာ၏ တည်ငိမ်

ေနေသာ အစိတ်အပိုင်း

အာေမချာ (သံလိုက်စက်ကွင်းအတွင်း

လည်ပတ်ေသာ ေမာ်တာအစိတ်အပိုင်း)

ေရြပင်ည ီပလိတ်ြပား

ဘရိတ်ြပား

လပ်စစ်ထုတ်ေမာ်တာ၏ လည်ပတ်အစိတ်အပိုင်း ဘရိတ် စပရင်

ဘရိတ် ကွိင်

ပံ ု1-19 လပ်စစ်သံလိုက်ဘရိတ်

● ကေတာ့ပံုဘရိတ်

လပ်စစ်ထုတ်ေမာ်တာ၏ 
လည်ပတ်အစိတ်အပိုင်း

လပ်စစ်ထုတ်ေမာ်တာ၏ 

တည်ငိမ်ေနေသာ အစိတ်အပိုင်း

ေမာ်တာအဖံုး

ဘရိတ်ရှး

ဘရိတ်ရစ်ဘီး

အဆွဲအားြဖင့် 
လည်ပတ်
အစိတ်အပိုင်း

ဘရိတ် စပရင်

ပံ ု1-20  ကေတာ့ပံုဘရိတ်
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အခန်း 2 
ေြမြပင်ထိန်းချပ ်ကရိန်း အသံုးြပေမာင်းှင်ြခင်းှင့ ်
စစ်ေဆးြခင်း

1 ေြမြပင်ထိန်းချပ ်ကရိန်းများ၏ အဂါရပ်များ (စာမျက်ှ  47)

ေြမြပင်ထိန်းချပ ်ကရိန်းများသည် ‘ချတိ်ဆွဲ’ ဟ ုေခဆိုသည့် ဝန်တင်စက် သိုမဟုတ် မိုးပျံ ထေရာ်လီမ ှတွဲေလာင်းချထားသည့ ်

ခလုတ်ခံုြဖင့် ဝန်ပင့်မတင်၊ ေဘးတိုက်ေရွလျားြခင်း၊ ေရှေနာက်ေရွလျားြခင်းှင့် အြခားေရွလျားမများကိ ုြပလုပ်သည်။ ယာ်ေမာင်း

အခန်းတွင်းမ ှထိန်းချပ်သည့် ကရိန်းများှင့် ိင်းယှ်လင ်ေြမြပင်ထိန်းချပ ်ကရိန်းများတွင ်ေအာက်ပါ အဂါရပ်များ ပါရှိသည်-

● ေြမြပင်ထိန်းချပ ်ကရိန်းများသည် ေမာင်းှင်ရလွယ်ကူပါသည်။

● စက်ေမာင်းသူသည ်ကရိန်းကို ေြမြပင်ေပမှေန၍ ထိန်းချပ်ိုင်သြဖင့် ေနရာချြခင်းသည ်အလွယ်တက ူပီးစီးိုင်ပါသည်။ 

● စက်ေမာင်းသူသည ်သိုင်းကိးတွင်ချတိ်ေပးသူများက ြပေပးေသာ အချက်ြပမများ စသည်တိုြဖင့် ေကာင်းစွာ ဆက်သွယ်ေြပာဆို

ိုင်သည်။ 

● စက်ေမာင်းသူသည ်အြခားအလုပ်များကိုလည်း လုပ်ေဆာင်ိုင်ပါသည်။

a- ထိန်းချပ်ေမာင်းှင်ရ လွယ်ကူြခင်း

b- အလွယ်တက ူေနရာချိုင်ြခင်း

c- အြခားသူများှင့် ေကာင်းစွာ ဆက်သွယ်ေြပာဆိုိုင်ြခင်း

d- အြခားအလုပ်များကိုလည်း လုပ်ေဆာင်ိုင်ြခင်း

ပံ ု2-1 (ယာ်ေမာင်းခန်းတွင်းမ ှထိန်းချပ်သည့် ကရိန်းများှင့် ယှ်လင်) ေြမြပင်ထိန်းချပ ်ကရိန်းများ၏ အားသာချက် 
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ေြမြပင်ထိန်းချပ ်ကရိန်းများှင့် ထိခိုက်မိသည့်ြဖစ်ရပ်များ တိုးလာလျက်ရှိပီး အေကာင်းရင်းများမှာ ေအာက်ပါတိုေကာင့်ြဖစ်သည-်

● အဆိုပါကရိန်းများကို အများအားြဖင့် စက်ေမာင်းသ ူအလွယ်တက ူအသင့်ေမာင်းှင်ိုင်မည့် လုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်မျိးတွင ်

တပ်ဆင်အသံုးြပေလ့ရှိသည်။ (ပံ ု2-2-၊ စာမျက်ှာ 48 ကိုကည့်ပါ။)

● အရည်အချင်းမြပည့်မီသည့ ်စက်ေမာင်းသူများကလည်း စည်းမျ်းများကိ ုဆန်ကျင်လျက် ကရိန်းကို အလွယ်တက ူ

ေမာင်းှင်ိုင်သည်။

● ဤကရိန်းများကို စက်ေမာင်းသူအများအြပားအသံုးြပကသြဖင့ ်အကိုင်အတွယ် မှားယွင်းသည့်ကိစများမှာ 

အြခားသူများထံ အလွယ်တက ူကျန်ခဲ့ိုင်သည်။

● စက်ေမာင်းသူများမှာ ဝန်ှင့်ကပ်ေနသြဖင့် မေတာ်တဆထိခိုက်မကို အလွယ်တက ူခံရိုင်သည်။

● စက်ေမာင်းသူသည ်ကရိန်းကို ေမာင်းှင်ရသကဲ့သို ရံဖန်ရံခါတွင် ဝန်ကို မရန်အတွက် ဝန်ချတိ်ဆွဲသည့် တာဝန်လည်း 

ရှိေနြပန်သည်။

● ဝန်ချတိ်ဆွဲသည့်အလုပ်ေပတွင် အာံုစိုက်ေနရသြဖင့် ခလုတ်မှားှိပ်ြခင်းကဲ့သိုေသာ အမှားအယွင်းများကို အလွယ်တက ူ

ြပလုပ်မိိုင်သည်။

● စက်ေမာင်းသူသည ်သူ၏ အဓိကအလုပ ်(ဥပမာ- ဂေဟေဆာ်ြခင်း၊ စက်တပ်ဆင်ြခင်း သိုမဟုတ် စက်ြဖတ်ြခင်း) ကို 

လုပ်ေနရစ် ကရိန်းေမာင်းှင်ြခင်းှင့် ဝန်ချတိ်ဆွဲသည့် အလုပ်ကို အလုပ်ပိုတစ်ခုအြဖစ ်ရံဖန်ရံခါတွင် ေဆာင်ရွက်ရသည်။

● ကရိန်းေမာင်းှင်ြခင်းမှာ (၎င်း၏) အဓိကအလုပ်မဟုတ်သြဖင့် ကရိန်းေမာင်းှင်ရာတွင ်ကမ်းကျင်လာရန်မှာ 

ခက်ခဲပါသည်။

● ြဖစ်ရပ်အများအြပားတွင ်စီမံခန်ခွဲသည့်ေခါင်းေဆာင်မည်သူဆိုသည်မှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မရှိေသာေကာင့် ေဘးကင်းေရးှင့ ်

ြပြပင်ထိန်းသိမ်းရန်လိုြခင်းကို သတိမမူမိြခင်းသည ်အလွယ်တကူြဖစ်ိုင်ပါသည်။
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2 ေြမြပင်ထိန်းချပ ်ကရိန်းများကို ေဘးကင်းစွာ ေမာင်းှင်ပံ ု(စာမျက်ှ  48)
● ကရိန်း မှန်ကန်စွာ ေမာင်းှင်ပံုကို သင်ယူြခင်း

● လိုက်နာရမည့် ဥပေဒှင့် အေြခခံ လမ်းန်ချက်များကိ ု

သေဘာေပါက်လိုက်နာြခင်း

● ကရိန်း၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ကိ ုတိတိကျကျ သိရှိနားလည်ြခင်း လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်များ
● ကရိန်းစက်ေမာင်းသူတစ်ဦးအြဖစ ်၎င်း၏ တာဝန်ကိ ု

သိရှိနားလည်ြခင်း

အကိ

အစည်းအေဝး

● ဝန်ချတိ်ဆွဲသည့် တာဝန်ခံ

● သိုင်းကိးတွင်ချတိ်ေပးသူ

● အချက်ြပသူ

● ေမာင်းှင်သည့်စွမ်းရည်ကို တိုးတက်ေစရန် စ်ဆက်မြပတ်

ေလ့ကျင့်ြခင်း

● ဝနခ်ျတိဆ်ွဲသည့်အလပု်ငှ့်ပတသ်တသ်ည့် ဗဟသုတုများ ေလလ့ာ

ဆည်းပူးြခင်း

ကရိန်းစက်ေမာင်းသူ

စီမံခန်ခွဲြခင်း

လမ်းန်ချက် သတင်းပိုြခင်း

အသိပညာေပးေရး စက်ကိရိယာအေြခအေန

ဆိုင်ရာ သတင်းပိုြခင်း

စက်ကိရိယာ အချက်အလက်များ

န်ကားချက်များ

ကရိန်း ထိန်းသိမ်းသူ န်ကားချက်များ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ
● ကရိန်းအသံုးြပရာတွင ်ေဘးကင်းေစ

ေရး ကီးကပ်ြခင်း

● ကရိန်းအသံုးြပမ ကီးကပ်ြခင်း
● ကရိန်း ြကံ့ခိုင်မထိန်းသိမ်းြခင်းသတင်းပိုြခင်း

ပံ ု2-2  တာဝန်ခံတိုင်း၏ တာဝန်များ

ကရိန်းေမာင်းှင်ြခင်းသည ်ေယဘုယျအားြဖင့် သိုင်းကိးတွင ်ဝန်ချတိ်သည့်အလုပ်ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရသည့်အလုပ်ြဖစ်ပီး 

လုပ်ငန်းခွင် မေတာ်တဆမများြဖစ်ပွားေသာအခါ အချက်ြပသူှင့် သိုင်းကိးတွင်ချတိ်ေပးသူတိုမှာ မကာခဏဆိုသလို ထိခိုက်ဒဏ်ရာ

ရသူများြဖစ်ကသည်။ မေတာ်တဆမများြဖစ်ရသည့ ်အေကာင်းရင်းများမှာ အဓိကအားြဖင့် ဝန်ချတိ်ဆွဲသည့် နည်းလမ်းမမှန်ြခင်းှင့ ်

သိုင်းကိးကိရိယာတန်ဆာပလာများ ပျက်စီးေနြခင်းကဲ့သိုေသာ ဝန်ချတိ်ဆွဲသည့်အလုပ်တွင် လံုေလာက်သည့် ေဘးကင်းေရး

ေဆာင်ရွက်မများ မရှိြခင်းေကာင့်ြဖစ်သည်။ ဤအတွက်ေကာင့် ကရိန်းစက်ေမာင်းသူများသည ်ဝန်ချတိ်ဆွဲသည့်အလုပ်ှင့် ပတ်သတ်

၍ လံုေလာက်သည့်ဗဟုသုတရှိသင့်ပီး ကရိန်းြဖင့်အလုပ်လုပ်စ ်လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ထိခိုက်မများကို ကာကွယ်ိုင်ရန်အတွက ်ေဘး

ကင်းသည့ ်သိုင်းကိးအေြခအေနများှင့် စပ်လျ်းပီး သိုင်းကိးတွင်ဝန်ချတိ်သူှင့် အချက်ြပသမားကဲ့သိုေသာ သက်ဆိုင်ရာ 

အလုပ်သမားများှင့် လံုေလာက်သည့် ေတွဆံုေဆွးေွးမများ ြပလုပ်သင့်ပါသည်။ 
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3 ေြမြပင်ထိန်းချပ ်ကရိန်း အသံုးြပြခင်းအတွက ်အေြခခံအလုပ်ခွင ်စည်းမျ်းများ 
(စာမျက်ှ  50)

(1) ကရိန်း၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ှင့် လုပ်ေဆာင်ချက်များကိ ုအြပည့်အဝနားလည်မအေပအေြခခံကာ ကရိန်းကို မှန်ကန်စွာ ေမာင်းှင်

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေသချာပါေစ။

● ကရိန်းထုတ်လုပ်သူများမှထုတ်ေပးသည့် အသံုးြပသ ူလက်စွဲစာအုပ်ှင့် ေမာင်းှင်ပံ ုလမ်းန်ချက်များကိ ုအြပည့်အဝ

နားလည်ပါေစ။

● ြပာန်းထားသည့် ေမာင်းှင်မ စံန်းကို လိုက်နာပါ။

(2) ကရိန်းေမာင်းှင်ရာတွင ်ေဘးကင်းေကာင်းေသချာေစရန ်အလုပ်ခွင်ရှိ အေြခအေနကိ ုစ်ဆက်မြပတ် စစ်ေဆးပါ။

(3) သတ်မှတ် အလုပ်ဝတ်စံုကို ဝတ်ဆင်ပါ။

● မေချာ်ေစသည့်ဖိနပ်ခံုများပါသည့ ်ြကံ့ခိုင်ေသာ ေဘးကင်းဖိနပ်များကိ ုစီးပါ။

● သင့်ေဘာင်းဘီတွင ်ေြခပတ်များ၊ ေြခချင်းဝတ်ဖံုးများ သိုမဟုတ် အြခား အကာအကွယ်အချိကိ ုပတ်ထားပါ။

● အေပဝတ်အကျလက်ရှည်ကိ ုဝတ်ဆင်ပီး လက်ကယ်သီးတပ်ထားပါ သိုမဟုတ် ချတိ်ကို ချတိ်တွဲထားပါ။

● ဓာတ်လိုက်ေစိုင်မည့် အဝတ်အစားအစိုများကို မဝတ်ဆင်ပါှင့်။ 

● ေြခာက်ေသွသန်ရှင်းသည့ ်လုပ်ငန်းသံုးလက်အိတ်စွပ်ပါ။

လက်အိတ်များသည် ချတိ်ဆွဲကိးမ ှလပ်စီးယိုစိမ့်မေကာင့်ြဖစ်သည့် ဓာတ်လိုက်ြခင်းမ ှကာကွယ်ေပးိုင်ပါသည်။

● ကရိန်းမ ှြပတ်ကျလာိုင်သည့် ပစည်းများမ ှဦးေခါင်းကိ ုကာကွယ်ရန ်ဦးထုပ်အမာ သိုမဟုတ် ေခါင်းေဆာင်း ေဆာင်းပါ။

ဦးထုပ်

လုပ်ငန်းခွင်သံုး လက်အိတ်များ

ေဘးကင်းလံုြခံေရး ရှးဖိနပ်များ
သင့်ေဘာင်းဘီ၏ အနားေခါက်ထားသည့်ေနရာများ

ကို ချည်ေှာင်ပါ

အကျ လက်ဖျားကယ်သီးများကိ ုေသချာတပ်ထားပါ

လက်ရှည်ဂျာကင်ကိ ုဝတ်ဆင်ပါ

ပံ ု2-3 အလုပ်ဝတ်စံု
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(4) ြဖတ်သွားြဖတ်လာ ေဘးကင်းေရးစည်းမျ်းများ

● စက်ံုတွင်း တစ်ေနရာမ ှတစ်ေနရာ သွားလာေသာအခါ သတ်မှတ်လမ်းေကာင်းမ ှသွားလာပါ။

● ေဘးကင်းေရးဆိုင်းဘုတ်များကို ဂုတစိုက်ကည့်ပီး ၎င်းတိုေပတွင်ေရးထားသည့် န်ကားချက်များကိ ုလိုက်နာပါ။

● ကရိန်းေပတက်ေသာအခါ သတ်မှတ် အဆင်း၊အတက် ကိရိယာများကို အသံုးြပပါ။

● ကရိန်းအလုပ်လုပ်ေနစ် ကရိန်းေပသို မည်သည့်အခါမ မတက်ပါှင့်။

● ကရိန်းရက်မသွားလာရာ လမ်ေကာင်းှင့ ်၎င်းအလုပ်လုပ်ရာေနရာကဲ့သိုေသာ အရာယ်ရှိသည့် ေနရာများတွင် 

မေြပးပါှင့်။

● သင့်လက်ကို အိပ်ကပ်ထဲထည့်ပီး လမ်းမေလာက်ပါှင့်။

(5) လုပ်ငန်းခွင်ကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်ထားရှိြခင်း

● စက်များ၊ ပစည်းများ၊ ကိရိယာများှင့် အြခားအရာများကိ ုသတ်မှတ်ေနရာများတွင ်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ထားသိုပါ။

● ကရိန်းအေပ သိုမဟုတ် အြခား အြမင့်ေနရာများတွင ်မည်သည်ကိုမ မထားခဲ့ပါှင့်။ ေရှာင်လွဲမရသည့်အေြခအေနများ၌ 

ထိုသိုေသာေနရာတွင် တစ်ခုခုမြဖစ်မေနထားရန်ြဖစ်လာပါက ၎င်းကို ြပတ်မကျေစရန ်လိုအပ်သည့် လုပ်ေဆာင်စရာများ 

ေဆာင်ရွက်ပါ။

● ဆီ၊ အမဲဆီ၊ သုတ်ေဆး သိုမဟုတ် အလားတ ူအရည်များ ကရိန်း သိုမဟုတ် ၎င်းအလုပ်လုပ်ရာေနရာသို ယိုစိမ့်ြခင်း 

မြဖစ်ေအာင ်ကာကွယ်ရန် ဂုြပသင့်သည်။
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4 ေြမြပင်ထိန်းချပ ်ကရိန်း လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ပံ ုအဆင့်ဆင့် (စာမျက်ှ  51)

ေယဘုယျ ေြမြပင်ထိန်းချပ ်ကရိန်းတစ်ခု၏ ေနစ် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ပံုအဆင့်ဆင့်ကို ပံ ု2-4 တွင် ြပသထားပါသည်။ ေြမြပင်

ထိန်းချပ် ကရိန်းကို ေတာက်ေလာက ်အလုပ်သမားတစ်ဦး သတ်သတ်မှတ်မှတ်ထား၍ အသံုးြပခဲပါသည်၊ လုပ်ငန်းစ်တစ်ခုစီ၏ 

အလုပ်ပီးေြမာက်မအလိုက ်အေရအတွက ်သတ်မှတ်မထားသည့ ်အလုပ်သမားများမ ှတစ်လှည့်စ ီကိုင်တွယ်သည့်နည်းလမ်းမျိးြဖင့် 

ေယဘုယျအားြဖင့ ်အသံုးြပေလ့ရှိပါသည်။ ထိုသိုေသာ အေြခအေနတွင ်မသံုးမ/ီသံုးပီး စစ်ေဆးြခင်းကိ ုမည်သူကေဆာင်ရွက်

သည်မှာ မကာခဏဆိုသလို မရှင်းမလင်းြဖစ်တတ်၍ တာဝန်ခံ မည်သူြဖစ်သည်ကိ ုဆံုးြဖတ်ရန် ကိတင်သတ်မှတ်ဖို လိုအပ်ပါသည်။ 

ထိုအြပင် တာဝန်ေပးခံရသူသည် မူမမှန်သည်များကို စစ်ေဆးပီး အုပ်ချပ်သူကို သတင်းပိုရပါမည်။

(1) အကိအစည်းအေဝး

(2) လုပ်ငန်းခွင်ှင့် အလုပ်လုပ်မည့်လမ်းေကာင်း ြပင်ဆင်ြခင်း (ေဘးကင်းေရး အဆင့်တစ်ကို ေသချာေဆာင်ရွက်ပါ)

(3) လုပ်ငန်းမစမ ီစစ်ေဆးြခင်း (ကရိန်းအစိတ်အပိုင်းများ၊ ဆီြဖည့်ြခင်းစသည့် မေရွလျားဘ ဲေနရာတွင် စစ်ေဆးြခင်း)

(4) ပင်မထေရာ်လီဝါယာ သိုမဟုတ် ပင်မပါဝါကိးရှ ိပါဝါ

(5) ချတိ်ဆွဲခလုတ်ခံုရှိ ပါဝါ

(6) လုပ်ငန်းမစမ ီစစ်ေဆးြခင်း (ကရိန်းကိရိယာများ အလုပ်လုပ်မ၊ ေဘးကင်းကိရိယာများ အလုပ်လုပ်မ စသည်တိုကို 

အတည်ြပြခင်း)

(7) ကရိန်းေမာင်းှင်ြခင်း အလုပ်

(8) ကရိန်းကို ကိတင်သတ်မှတ်ထားသည့် အသင့်အေနအထားတွင ်ြပန်ထားပီး ချတိ်ဆွဲခလုတ်ခံုမ ှပါဝါကို ပိတ်ပါ

(9) လုပ်ငန်းအပီး စစ်ေဆးြခင်း(ကရိန်းအစိတ်အပိုင်းများ၊ ဆီြဖည့်ြခင်းစသည့် မေရွလျားဘ ဲေနရာတွင် စစ်ေဆးြခင်း)

(10) ပင်မထေရာ်လီဝါယာ သိုမဟုတ် ပင်မပါဝါကိးသို သွားသည့် မီးကို ပိတ်ပါ

(11) လုပ်ငန်းပီးစီးမသတင်းပိုြခင်း၊ ေမာင်းှင်မ မှတ်တမ်းသွင်းြခင်း အစရှိသြဖင့်။

(1)

(3) (4), (5)

(10)

(6)

(7)

(9)

ေြမြပင်ထိန်းချပ်မကရိန်း

များ၏ ေနစ်လုပ်ငန်းစ်

ပံ ု2-4   ေနစ်လုပ်ငန်းစ် အဆင့်ဆင့်



27 (my)

5 မစတင်မ ီကိတင်ကာကွယ်မများ (စာမျက်ှ  52)

ကရိန်းစက်ေမာင်းသူသည ်ထိုေနအလုပ်မစတင်မ ီအစည်းအေဝးတစ်ခုြပလုပ်ပီး လဲယူရမည့်အချက်များအတည်ြပြခင်းှင့ ်အချက်

တစ်ခုချင်းစီအတွက် လိုအပ်သည့်ေဆာင်ရွက်ချက်များ ေဆာင်ရွက်ြခင်းတို ြပလုပ်ရပါသည်။ ထိုေနတွင် လုပ်ကိုင်ရန်ရသည့်အလုပ်

အေကာင်း အချက်အလက်များကိ ုသိရှိထားရန်မှာလည်း အေရးကီးေသာေကာင့ ်ေအာက်ပါတိုကို လုပ်ေဆာင်ပါ-

● ထိုေနတွင်လုပ်ေဆာင်ရမည့်အလုပ်၏ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ ုစစ်ေဆးပါ (အထူးသြဖင့် ပင့်မ တင်ရမည့ ်ဝန်များ

အေကာင်းအချက်အလက်များ)

● အလုပ်လုပ်မည့်ေနရာှင့် လမ်းေကာင်းကိ ုအစီအစ်တကျထားပါ

● ကရိန်းကို စမေမာင်းမ ီစစ်ေဆးပါ

5.1 ေနပိုင်းအလုပ ်အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ ုစစ်ေဆးြခင်း (စာမျက်ှ - 52)

ေနစ် အလုပ်မစတင်မ ီထိုေနအတွက် ကရိန်းကသယ်ေဆာင်ရမည့ ်ကုန်ပစည်းများအတွက ်လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များရရှိရန ်

အလုပ်ေအာ်ဒါှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ေရး ပံုကမ်းများကဲ့သိုေသာ စာရွက်စာတမ်းများကိ ုကည့်စစ်ေဆးပါ။

● ကုန်များ အတင်အချ ြပလုပ်မည့်ေနရာများကိ ုစစ်ေဆးပီး ပိုေဆာင်မည့်လမ်းေကာင်းှင့် အလုပ်၏ အြခားလုပ်ငန်းစ်များကိ ု

အေသးစိတ ်စီစ်ပါ။

● ထုတ်ကုန်များ၏ အရွယ်အစား၊ အေလးချနိ်၊ COG (ဆွဲအားဗဟိုချက)် ှင့် အြခားအေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ ု

ရှာေဖွသိရှိပီးေနာက ်သိုင်းကိးတန်ဆာပလာှင့် အြခား ဆက်စပ်ကိရိယာများအတွက ်လိုအပ်သည့် ကိတင်စီစ်ြခင်းများ

ေဆာင်ရွက်ပါ။

သယ်ေဆာင်ရမည့ ်ဝန်

အမျိးအစားအရ
အသင်းအဖွဲဝင်အားလံုးက 

စ်းစားသင့်ရမည်

အြပည့်အဝနားလည်ရမည်
ဝန်အတွက် သိုင်းကိးတွင်

ချတိ်မည့် အေကာင်းဆံုး 

နည်းလမ်းကိ ုဆံုးြဖတ်ပါ

ပံ ု2-5 အကိအစည်းအေဝး
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● အထက်တွင်ေဖာ်ြပခဲ့သည့် အလုပ်လုပ်မည့်အစီအစ်များအေပ အေြခခံပီး အလုပ်သမားများအတွက ်ေဘးကင်းမရှိသည့် 

သွားလာစရာလမ်းေကာင်းတစ်ခုရှိေကာင်း ေသချာေစရန ်အလုပ်လုပ်မည့်ေနရာ၊ သယ်ေဆာင်မည့်လမ်းေကာင်းှင့ ်အြခား

အရာများကိ ုေနရာချပါ။

● လိုအပ်လင ်ဝန်ချတိ်ဆွဲသည့် တာဝန်ခံကို အတားအဆီးများဖယ်ရှားြခင်းကဲ့သိုေသာ အလုပ်များေဆာင်ရွက်ေပးရန ်

ေတာင်းဆိုပါ။

ပံ ု2-6 ေဘးကင်းေရး အဆင့်တစ်ကို ေသချာေဆာင်ရွက်ြခင်း

5.2 မစတင်မ ီစစ်ေဆးြခင်း (စာမျက်ှ  51)

ဘရိတ်စွမ်းေဆာင်ရည်

သံလမ်းအေြခအေန

ကိးပိုရစ်ပတ်မ ကာကွယ်ေရးကိရိယာ

ခလုတ် အဖွင့်/အပိတ်ကို 
အတည်ြပြခင်း

ပင့်မတင်ြခင်းှင့် ှိမ့်ြခင်း

ဝိုင်ယာကိးှင့် ချနိ်းကိးများကိ ုပင့်မ တင်

ရန်အတွက် လမ်ေကာင်းေရွးချယ်ြခင်း

ေရွလျားြခင်း

ကန်လန်ြဖတ် (ေဘးတိုက်)

ချတိ်လံုြခံေရး

ခလုတ် ကိရိယာ

ပံ ု2-7 မစတင်မ ီစစ်ေဆးြခင်း
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ေအာက်ပါတိုမှာ ပံုမှန်အသံုးြပေနကျ ကရိန်းများအတွက ်စံသတ်မှတ်ထားသည့ ်စစ်ေဆးရန်အချက်များ၊ အေကာင်းအရာများှင့ ်

အဓိကအချက်များ ြဖစ်သည-် 

ကရိန်း၏ အေြခအေနကိ ုတိကျစွာ သံုးသပ်ိုင်ရန်အတွက် အချက်တစ်ချက်ချင်းစီ၏ အေသးစိတ်ကို လံုလံုေလာက်ေလာက ်

နားလည်ေနရန် အေရးကီးပါသည်။

(1) ပါဝါမဖွင့်မ ီစစ်ေဆးမများ

● ေရှေနာက်သွားလမ်း သိုမဟုတ် ကန်လန်ြဖတ် သံလမ်းများေပတွင ်မည်သည့်အတားအဆီးမမရှိေကာင်း၊ ေြပးလမ်း 

သိုမဟုတ် ကရိန်းရက်မအနီးေပတွင ်သိုမဟုတ် အနီးတွင် မည်သူမ အလုပ်လုပ်မေနေကာင်းှင့် ေြပးလမ်းများ အစီအစ်

အတိုင်းရှိမရှိ စစ်ေဆးပါ။ စစ်ေဆးြခင်းှင့်ြပင်ဆင်ြခင်းအလုပ်များပီးေနာက ်အလုပ်စလုပ်ေသာအခါ မည်သည့်ကိရိယာ 

သိုမဟုတ် စက်ပစည်းမျိးမ ှကျန်ခဲ့ြခင်းမရှိေကာင်း ေသချာပါေစ။

ကိရိယာများ ကျန်ရစ်

ြခင်း မရှိပါ

ပစည်းကိရိယာများ 

ကျန်ရစ်ြခင်း မရှိပါ အနီးအနားတွင် 

အဖွဲဝင် မရှိပါ

ေရွလျား သံလမ်း

ပံ ု2-8 အတားအဆီးများ စစ်ေဆးြခင်း
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● ဝန်မသည့်ဝိုင်ယာကိးများြဖတ်သွားသည့်တစ်ေလာက်ရှ ိအစိတ်အပိုင်းများတွင ်ခတ်ယွင်းချက်များ ရှိမရှိစစ်ေဆးပါ။

(a) ဝိုင်ယာကိးသည ်စက်သီးအတွင်းမ ှေချာ်ထွက်ေနြခင်းရှိမရှိ စစ်ေဆးပါ။

(b) ဝိုင်ယာကိးသည ်ထေရာ်လီ၊ ဝန်တင်စက်ဖရိန် သိုမဟုတ် အြခားအေဆာက်အအံုများှင့ ်ထိေနြခင်း ရှိမရှိ စစ်ေဆးပါ။

(c) ဝိုင်ယာကိးတွင် ြပတ်ေနသည့်ဝါယာ၊ ေဟာင်းွမ်းေနမ၊ တွန်ေခါက်ေနမ၊ ပံုပျက်ေနမ၊ သံေချးတက်မ သိုမဟုတ် အြခား

ပျက်စီးမများရှိမရှိကို စစ်ေဆးပါ။

ဝိုင်ယာကိးများ ထိခိုက်မ

ခံိုင်ရည်ရှိရန ်လိမ်ထားြခင်း

ပံုပျက်ြခင်း

ပံ ု2-9 အနာအဆာရှိသည့် ဝိုင်ယာကိး

 ● ချတိ်ဆွခဲလုတ်ခုံ၏ အခြေအနေကိ ုစစ်ဆေးပါ။

(a) ကတ်တိုင်ယာကိးတွင ်ပျက်စီးမတစ်စံုတစ်ရာရှိမရှိစစ်ေဆးပါ။

(b) ပင့်မ တင်သည့် ဝိုင်ယာကိးသည ်အစီအစ်တကျရှိမရှိစစ်ေဆးပါ (၎င်းသည ်တင်းမာေနြခင်း မရှိသင့်ပါ)

(c) ခလုတ်ပံုးတွင ်ပျက်စီးမတစ်စံုတစ်ရာရှိမရှိစစ်ေဆးပါ။

(d) ဖိှိပ်ခလုတ်များ ေချာေမွစွာအလုပ်လုပ်ြခင်းရှိမရှိစစ်ေဆးပါ။ ဖိှိပ်ခလုတ်သည် ဖိထားသည့်အတိုင်းရှိေနပီး ြပန်တက်မ

လာလင် ကရိန်းကို အသံုးမြပပါှင့်။

(e) ှိပ်ခလုတ်များ၏ အတွင်းစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချတိ်ဆက်ေလာ့ခ် မှန်ကန်စွာအလုပ် လုပ်မလုပ ်စစ်ေဆးပါ။

● ကရိန်းအစိတ်အပိုင်းများ၏ ေချာဆီထည့်ထားြခင်း ရှိမရှိ စစ်ေဆးပါ (အထူးသြဖင့် ပင့်မ တင်သည့် ဝိုင်ယာကိး၊ 

ဘယ်ယာရင်များှင့ ်ေချာဆ ီသိုမဟုတ် အမဲဆ ီေကာင်းစွာထည့်ထားရန ်လိုအပ်ေသာ အြခားအစိတ်အပိုင်းအားလံုး)။

● ဆိုင်းတွယ်သည့်ချတိ်များ သိုမဟုတ် သံလမ်း ဘီးချပ်များကဲ့သို ေလာ့ခ်ချထားသည့ ်ကိရိယာများ သိုမဟုတ် 

ဆိုင်းတွယ်ထားသည့် ကိရိယာများသည ်ေချာင်ေနြခင်း ရှိမရှိ စစ်ေဆးပါ။



31 (my)

(2) ဓာတ်အားေပး ခလုတ်ကိုဖွင့်ပီး စစ်ေဆးပါ

ကရိန်း မည်သိုအလုပ်လုပ်ေနသည်ကို စစ်ေဆးပါ။

ဝန်မပါဘဲ ကရိန်းကို စက်ဖွင့်ပီး ေအာက်ပါအချက်များကိ ုအတည်ြပပါ။

● ခလုတ်ခံုတွင် ြပသေနသည့်အတိုင်း ကရိန်း အလုပ်လုပ်ြခင်း ရှိမရှိ စစ်ေဆးပါ။

ဓာတ်အားေပး ခလုတ် ဖွင့်/ပိတ်ြခင်း၊ ပင့်မတင်ြခင်း၊ ှိမ့်ြခင်း၊ ကန်လန်ြဖတ် ေရွလျားြခင်း၊ ေရှေနာက်ေရွလျားြခင်း၊ 

အချက်ေပးြခင်းှင့ ်မီးလင်းြခင်း။ (ပံ ု2-10)

န်ကားထားသည့်အတိုင်း 

ကရိန်းလုပ်ေဆာင်မ ရှိ၊မရှိ။

ပံ ု2-10  ေမာင်းှင်မ စစ်ေဆးြခင်း

● ေမာင်းှင်ေနချနိ်တွင ်ကရိန်းမ ှပံုမှန်မဟုတ်ေသာ ဆူညံသံများ သိုမဟုတ် တုန်ခါမများ ြဖစ်ေပလာပါက စစ်ေဆးပါ။

● လွန်ကဲရစ်ပတ်မ အလိုအေလျာက် ဖွင့်ပိတ်ခလုတ် ေကာင်းစွာ အလုပ်လုပ်ြခင်း ရှိမရှိ စစ်ေဆးပါ။

(a) အလိုအေလျာက ်ဖွင့်ပိတ်ခလုတ်ကို ဝန်မပါသည့် အေြခအေနတွင ်အနည်းဆံုး ှစ်ကိမ်မ ှသံုးကိမ ်စမ်းသပ်ပါ။

(b) အလိုအေလျာက ်ဖွင့်ပိတ်ခလုတ် အလုပ်မလုပ်ပါက ပင့်မ တင်သည့် ဝိုင်ယာကိးကို ြပတ်မသွားမချင်း ရစ်ေနိုင်သည်။ 

ထိုသို မေတာ်တဆြဖစ်ရပ်မျိး မြဖစ်ေစရန်အတွက ်ပထမအကိမ ်စစ်ေဆးြခင်းကိ ုြဖည်းြဖည်းချင်း ေဆာင်ရွက်ပီး 

အလိုအေလျာက ်ဖွင့်ပိတ်ခလုတ် အလုပ်လုပ်သည်ကို ေတွရပါက ဒုတိယှင့် ေနာက်ဆက်တွဲ စစ်ေဆးမများကိ ုပံုမှန် 

ေမာင်းှင်သည့်ပံုစံြဖင့် လုပ်ေဆာင်ပါ။
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● ချတိ် ဘေလာက်တံုးတွင ်မူမမှန်မများ ရှိမရှိ စစ်ေဆးပါ။

(a) ပွတ်စားြခင်း သိုမဟုတ် ပျက်စီးြခင်း သိုမဟုတ် ချတိ် အလွန်ဟေနြခင်း ရှိမရှိတိုကို စစ်ေဆးပါ။

(b) ဂျမ်းတံုး ပျက်စီးြခင်းရှိမရှိ သိုမဟုတ် ေချာေမွစွာ ေရွလျားိုင်ြခင်း ရှိမရှိကို စစ်ေဆးပါ။

(c) ချတိ်သည် ေချာေမွစွာ လည်ပတ်ိုင်ြခင်း ရှိမရှိ သိုမဟုတ် ချတိ် မူလီေချာင်ေနြခင်း ရှိမရှိကို စစ်ေဆးပါ။

ချတိ်လည်ပတ်မ မမှန်ကန်ပါက ပင့်မ တင်သည့် ဝိုင်ယာကိးှင့် ကိးသိုင်း ဝိုင်ယာကိးများသည ်ဝန်၏လည်ပတ်မေကာင့ ်

လိမ်သွားမည်ြဖစ်ပီး ပျက်စီးြခင်းကိ ုြဖစ်ေစိုင်သည်။

● ကိးရစ်ကိရိယာ သိုမဟုတ် အြခားသက်ဆိုင်သည့် ကရိန်းအစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခုတွင် ခတ်ယွင်းေနြခင်း ရှိမရှိ သိရှိရန်အတွက ်

ဝန်ချစီက်ကိ ုအြပည့်အဝ ပင့်မ တင်ိုင်သည့် ပမာဏထက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိေမာင်းှင်ပါ။

(a) ပင့်မ တင်သည့် ဝိုင်ယာကိးသည ်ရစ်ဘီးတွင ်ေကာင်းစွာ ရစ်ပတ်ြခင်းရှိမရှိ စစ်ေဆးပါ။

ပင့်မ တင်သည့် ဝိုင်ယာကိးသည ်ရစ်ဘီးေြမာင်းတစ်ေလာက ်ေကာင်းစွာ ရစ်ပတ်ြခင်းရှိမရှိ စစ်ေဆးပါ။ ပံ ု2-11 b တွင် ြပ

ထားသကဲ့သို ရစ်ဘီးေြမာင်းတစ်ေလာက ်ေကာင်းစွာ ရစ်ပတ်ြခင်းမရှိပါက ၎င်းကို ပရမ်းပတာရစ်ပတ်ြခင်းဟ ုေခသည်။ 

ပရမ်းပတာ ရစ်ပတ်ြခင်းကိ ုြပင်ဆင်ရန ်ရစ်ပတ်မကို ြပန်ြဖည်ပီး ဝိုင်ယာကိးကို ပံ ု2-11 a တွင် ြပထားသည့်အတိုင်း 

ေလာ့ေပးပါ။

a- သင့်ေလျာ်ေသာ အေြခအေန b- မသင့်ေလျာ်ေသာ အေြခအေန (ပရမ်းပတာ ရစ်ပတ်ြခင်း)

ပံ ု2-11  ရစ်ဘီး၏ ရစ်ပတ်မ အေြခအေန

(b) စက်သီးများ ေကာင်းစွာ လည်ပတ်မရှိမရှိ စစ်ေဆးပါ။

လည်ပတ်မ ချိယွင်းချက်ြဖစ်ေပပါက ပင့်မ တင်သည့် ဝိုင်ယာကိးကို ညစ်သလိုြဖစ်သည့်အတွက ်အပူထွက်လာမည်ြဖစ်

ကာ ဝိုင်ယာကိး ြပတ်ထွက်မ ြဖစ်ေပေစိုင်သည်။

● ှိပ်ခလုတ်ကို လတ်လိုက်သည့်အခါတွင် ဘရိတ်သည ်ေကာင်းစွာအလုပ်လုပ်ြခင်း ရှိမရှိ စစ်ေဆးပါ။

ဝန်မပါသည့် အေြခအေနတွင် ဘရိတ် မည်မထိေရာက်စွာ အလုပ်လုပ်သည်ကို စစ်ေဆးပါ။
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5.3 ကရိန်းေမာင်းှင်ြခင်းအတွက ်ကိတင်ကာကွယ်မများ (စာမျက်ှ  57)

အေြခခံ ကိတင်ကာကွယ်မများ (စာမျက်ှ  57)

● အရည်အချင်းြပည့်မီသူကသာ ကရိန်းကို ေမာင်းှင်ိုင်သည်။ ကမ်းြပင်မှထိန်းချပ်ေမာင်းှင်ေသာ ကရိန်းများအတွက ်

ကရိန်းစက်ေမာင်းသူသည ်သိုင်းကိးတွင ်ဝန်ချတိ်ဆွဲသည့်အလုပ်ကို သူကိုယ်တိုင် ေဆာင်ရွက်သည့်အခါ သိုင်းကိးတွင်

ချတိ်ေပးသူ၌ ရှိရမည့် အရည်အချင်းမျိးကိ ုသီးသန်လိုအပ်သည်။ 

● စစ်ေဆးထားေကာင်း အေထာက်အထားလက်မှတ် မရှိလင ်သိုမဟုတ် အေထာက်အထားလက်မှတ် သက်တမ်းကုန်ဆံုး

ေနလင် သိုမဟုတ် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းေရး ညံ့ဖျင်းလင ်3 တန်ှင့် အထက်ပိုေသာ ဝန်ကို မတင်ရန် ကရိန်းအား အသံုးမြပရ။

● ကရိန်း၏ သတ်မှတ်ချက်များကိ ုအြပည့်အဝ နားလည်သေဘာေပါက်ပီး ထိုသတ်မှတ်ချက်များထက ်ေကျာ်လွန်၍ ေမာင်း

ှင်ြခင်းမြပရ။ သတ်မှတ်ဝန် န်းထားထက်ေကျာ်ေသာ ဝန်ကို တစ်ကိမ်တစ်ခါပင်ြဖစ်ေစ သိုမဟုတ် သတ်မှတ်ဝန်န်းထား

ထက် အနည်းငယ်မေကျာ်လွန်သည်ြဖစ်ေစ မည်သည့်အခါမ ှပင့်မ တင်ြခင်းမြပရ။

ပံ ု2-12 ဝန်ပို တားြမစ်ချက်

● ေဘးကင်းလံုြခံေရး ကိရိယာ အချနိ်တိုင်း ထိထိေရာက်ေရာက ်အလုပ်လုပ်ိုင်ပါေစ။ ေဘးကင်းလံုြခံေရး ကိရိယာတွင ်

ြပဿနာရှိပါက ကမ်းကျင်သူအား စစ်ေဆးြခင်းှင့ ်ချနိ်ညိြခင်း ေဆာင်ရွက်ခိုင်းပါ။ ေဘးကင်းလံုြခံေရး ကိရိယာသည ်

ပျက်စီးိုင်သည့်အတွက ်ေမာင်းှင်ရာတွင ်ေဘးကင်းလံုြခံေရး ကိရိယာအေပ အြပည့်အဝမှီခိုအားထားြခင်းမြပရ။
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● ပင့်မ တင်ေနသည့် အြမင့်သည ်အနည်းငယ်မ လိုေနေသးသည်ဆိုလင်ပင ်ေမာင်းှင်သည့် အကွာအေဝး ပိုကျယ်ေစရန်

အတွက် လွန်ကဲရစ်ပတ်မ အလိုအေလျာက် ဖွင့်ပိတ်ခလုတ်ကို ပိတ်ြခင်း သိုမဟုတ် ေခတပိတ်ထားြခင်းှင့် ကန်လန်ြဖတ်

ေရသည့်/ေရှေနာက်ေရွလျားသည့် စက်ကိရိယာ အလိုအေလျာက ်ဖွင့်ပိတ်ခလုတ်ပိတ်ြခင်းများ မြပလုပ်ရ။ 

ကိးပိုရစ်ပတ်မ ကာကွယ်ေရး 

အလိုအေလျာက ်ဖွင့်ပိတ်ခလုတ် 

အလုပ်မလုပ်ပါ။

ပံ ု2-13 ေဘးကင်းလံုြခံေရး ကိရိယာ ထိေရာက်စွာအလုပ်လုပ်ေအာင ်ထိန်းသိမ်းြခင်း (1)

● ဝန်ချတိ်ဆွဲရာတွင် အခက်အခဲရှိေသာေကာင့် ချတိ် လံုြခံေရး ကိရိယာများကို တိတ်ြဖင့်ပတ်ြခင်း မြပရ။

လုပ်သားအချိက ချတိ်ကို တိပ်

များြဖင့ ်ပတ်ထားကသည်။

မယံုိုင်စရာပဲ။

ပံ ု2-14 ေဘးကင်းလံုြခံေရး ကိရိယာ ထိေရာက်စွာအလုပ်လုပ်ေအာင ်ထိန်းသိမ်းြခင်း (2)

● ဝန် ပင့်မ တင်မ ရပ်တန်ြခင်းအတွက် ေကျာ်လွန်ရစ်ပတ်မ တားဆီးြခင်းကိရိယာအား အသံုးြပြခင်းကိ ု

တတ်ိုင်သမေရှာင်ပီး ခလုတ်ြဖင့် ရပ်တန်ြခင်းကိ ုသံုးပါ။

● ကရိန်းများှင့် မိုးပျံ ထေရာ်လီကို ရပ်တန်ေပးသည့် ထိန်းချပ်ကိရိယာှင့် မတိုက်မိပါေစှင့်။ 

ပံ ု2-15 ဂျမ်းတံုးကို ဝင်မတိုက်ရ
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● အချက်ြပသူှင့် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ရာတွင ်အချက်ြပမအတွက ်လံုေလာက်ေသာ ကိတင်စီစ်မများ ြပလုပ်ပီး 

သတ်မှတ်ထားေသာ အချက်ြပမများအတိုင်း ကရိန်းကို ေမာင်းှင်ပါ။

မည်သို ဝန်ချတိ်ဆွဲပံုှင့် အချက်ြပပံုတိုကို ေလ့လာပါ။ ေအာက်ပါ အချက်ြပမ အမှားများ သိုမဟုတ် ဝန်ချတိ်မ အမှားများ ြဖစ်

ေပလာပါက ကရိန်းေမာင်းှင်မကို ရပ်တန်လိုက်ပါ။

(a) အချက်ြပမ မရှင်းလင်းသည့်အခါ သိုမဟုတ် သတ်မှတ်ထားသည့် အချက်ြပမ နည်းလမ်း မဟုတ်သည့်အခါ

(b) ှစ်ဦး သိုမဟုတ် ှစ်ဦးထက်ပိုေသာ အချက်ြပသူများက အချက်ြပေသာအခါ

(c) အရည်အချင်းြပည့်မီသ ူသိုမဟုတ် တာဝန်ေပးအပ်ထားသ ူမဟုတ်သည့် အြခားသူတစ်ဦးက အချက်ြပေသာအခါ 

သိုမဟုတ် ဝန်ချတိ်ြခင်းကိ ုေဆာင်ရွက်ေသာအခါ

(d) သိုင်းကိးသည ်အရာယ်ရှိသည်ဟ ုသင်ယူဆေသာအခါ

(e) ဝန်၏ အေလးချနိ်သည် ကရိန်း၏ သတ်မှတ်ဝန်န်းထားထက် ေကျာ်လွန်ိုင်ေသာအခါ

(f) အရာယ်ရှိေသာ အြပအမူဟ ုသင်ထင်ေသာအခါ

ေအာက်ပါြဖစ်ရပ်များတွင ်

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မကို 

ရပ်တန်ပါ။

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

ပံ ု2-16 တားြမစ်ထားသည့် လုပ်ေဆာင်ချက်များ



36 (my)

● အလုပ်သမားတစ်ဦးကိ ုသယ်ယူပိုေဆာင်ရန် သိုမဟုတ် အလုပ်သမားကို ပင့်မ တင်ရန်အတွက် ကရိန်းကို မသံုးရ။ 

စက် သိုမဟုတ် သိုင်းကိးတွင်ချတိ်ေပးသူသည ်ဝန်ေပတွင ်ရှိေနစ် ကရိန်းကို မေမာင်းရ။

အလုပ်သမားတစ်ဦးကိ ုသယ်ယူပိုေဆာင်ရန် 

သိုမဟုတ် အလုပ်သမားကို ပင့်မ တင်ရန်

အတွက် ကရိန်းကို မသံုးရ။

ပံ ု2-17 ကရိန်းြဖင့် အလုပ်သမားများကိ ုသယ်ယူပိုေဆာင်ြခင်းအား တားြမစ်ြခင်း

● ဝန်ကို ပင့်မ တင်ထားပီး အလုပ်လုပ်သည့်ေနရာမ ှမထွက်ခွာရ။

သင့်အေနြဖင့် ကရိန်းကိုထားခဲ့ပီး အချနိ်အနည်းငယ် ထွက်ခွာသွားမည်ဆိုလင်ပင ်ဝန်ကို ေအာက်သိုချပီး ချတိ်ဆွဲခလုတ် 

သိုမဟုတ် အနီးတွင်ရှိေသာ အြခား ပါဝါခလုတ်ြဖင့် ကရိန်း၏ ပါဝါကို ပိတ်ရမည်။

ဝန်ကို ပင့်မ တင်ထားပီး အလုပ်

လုပ်သည့်ေနရာမ ှမထွက်ခွာရ။

ပံ ု2-18 ဝန်ကို ပင့်မ တင်ထားပီး ထွက်ခွာသွားြခင်းအား တားြမစ်ချက်
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● ေအာက်ပါ အေြခအေနများှင့ ်အြခားအေြခအေနများ၌ပင ်အေြခခံအားြဖင့ ်ပင့်မ တင်ထားေသာ ဝန်ေအာက်သို မဝင်ရ။

ဟက်ကာ
ညပ်

ဝန်ကို ဟက်ကာများြဖင့ ်ချတိ်၍ မ ထားသည့်အခါ ဝန်ကိ ုညပ်တစ်ခုြဖင့်ချတိ်၍ မ ထားသည့်အခါ

ဝန်ကို ဝိုင်ယာကိး သိုမဟုတ် ချနိ်းကိးြဖင့ ်တစ်ေနရာတည်းမ ှသိုင်းချတိ်

၍ မ ထားသည့်အခါ

ချည်ေှာင်မထားေသာ ပိုက်များှင့် သတြပားများကိ ုအတူတက ွ

သိုင်းချတိ်ထားသည့် ဝန်ကို မ ထားသည့်အခါ

သံလိုက် သိုမဟုတ် စုပ်ခွက်ပါ ဝန်ချစီက်ကိ ုအသံုးြပပီး ဝန်ကို မ ထားသည့်အခါ

ပံ ု2-19 ဝန်၏ ေအာက်ဘက်ရှ ိဧရိယာအတွင်းသို မဝင်ရ
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● ေမာင်းှင်သူသည ်ကရိန်းအေြခအေနကိ ုနားလည်ရန် အေကာင်းဆံုးေနရာတွင ်ရှိေနေသာေကာင့် ေမာင်းှင်ေနစ် ကရိန်း

အေြခအေနကိ ုအမဲတမ်းဂုြပပါ။ အကယ်၍ ကရိန်းသည် ပံုမှန်မဟုတ်ေသာ ဆူညံသံများ သိုမဟုတ် တုန်ခါမများ သိုမဟုတ် 

ေမာင်းှင်မှင့်ပတ်သက်၍ တစ်စံုတစ်ရာ မှားယွင်းေနမများကို သတိြပမိပါက ကရိန်းကို ချက်ချင်းရပ်ပီး ြပြပင်ထိန်းသိမ်းမ 

ကီးကပ်ေရးမှးထ ံသတင်းပိုပါ။

အလုပ်မလုပ်ြခင်း

ြပြပင်ထိန်းသိမ်းေရး 

ကီးကပ်ေရးမှး

စက်ခတ်ယွင်းြခင်း

ပံ ု2-20 ပံုမှန်မဟုတ်သည်ကို ေတွသည့်အခါ လုပ်ေဆာင်ရမည့်အရာများ

● ှိပ်ခလုတ်များကို ကိုင်တွယ်ပံုနည်းလမ်း

● ှိပ်ခလုတ် မှားယွင်းစွာ အလုပ်လုပ်ြခင်း မရှိေစရန်အတွက ်ြပသချက်မျက်ှာြပင ်(အလုပ်လုပ်မလုပ်၊ ဦးတည်ရာ) 

ကို စစ်ေဆးပါ။ ထိုေနာက် ၎င်း တံုြပန်သည်အထ ိဖိှိပ်ပါ။

● ှိပ်ခလုတ်များ၊ ကန်လန်ြဖတ်ေရွလျားမှင့် ေရှေနာက ်ေရွလျားမများအတွက ်ဓာတ်အားကိးများှင့် အြခား

အစိတ်အပိုင်းအချိသည် ကမ်းြပင ်သိုမဟုတ် ေြမြပင်ေပတွင ်အေသတပ်ဆင်ထားေသာ ပစည်းများှင့ ်

ထိေတွမမရှိေစသည့် နည်းလမ်းြဖင့ ်ကရိန်းကို ေမာင်းှင်ပါ။

● ချတိ်ဆွဲခလုတ် ကိးကို ဆွဲပီး အလုပ်လုပ်ြခင်းမြပရ။ ၎င်းသည ်ကိးြပတ်သွားိုင်သည့် အရာယ်ရှိပီး ဓာတ်လိုက်သည့် 

မေတာ်တဆထိခိုက်မ ြဖစ်ေစိုင်သည်။

အထိန်းကိးကို မဆွဲပါနဲ။

ပံ ု2-21 အထိန်းကိးြဖင့် ဆွဲြခင်း 
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● ကန်လန်ြဖတ်ေရွလျားမှင့် ေရှေနာက်ေရွလျားမများကို တစ်ပိင်တည်းြပလုပ်ြခင်းအား တတ်ိုင်သမ ေရှာင်ပါ။ 

အကယ်၍ ချနိ်သီး ခလုတ်သည် ေထာင့်ြဖတ်ေရွလျားပါက ၎င်းသည ်ဝန်ကို ခါရမ်းေစသည်သာမကဘ ဲေမာင်းှင်သူ၏ 

ေြခေထာက်များ ေဘးကင်းမရှိေစရန ်ခဲယ်းသည်။ အလားတ ူတစ်ချနိ်တည်းတွင် လုပ်ေဆာင်ချက ်သံုးခုကို မြပလုပ်ရ။

ေရွလျားမ လားရာ

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့် လမ်းေကာင်း

ဝန်ေရွလျားသည့ ်လားရာ
ေဘးတိုက် လားရာ

ပံ ု2-22 ှစ်မျိး တစ်ပိင်တည်းလုပ်ြခင်း၏ အရာယ်

● ေအာက်ပါ အေြခအေနများတွင် ကရိန်း၏ သတိေပးစနစ်ြဖင့ ်အသံေပးြခင်း သိုမဟုတ် ခရာမတ်ြခင်းြဖင့ ်ကရိန်းပတ်လည်ရှ ိ

အလုပ်သမားများအား သတိေပးပါ-

ကရိန်းကို စတင်သည့်အခါ၊ ေချာ်ထွက်တတ်ေသာအရာများ သိုမဟုတ် အရာယ်ရှိေသာ ကုန်ပစည်းများကိ ုသယ်ေဆာင်

ေသာအခါ၊ ပင့်မ တင်ထားေသာ ဝန် ေရွလျားေနသည့ ်လမ်းေကာင်းတွင ်အြခား အလုပ်သမားအချိကိ ုြမင်ေတွရသည့်အခါ၊ 

“ေဘးကင်းသည့”် လူသွားလမ်း သိုမဟုတ် ယာ်ြဖတ်လမ်းကိ ုြဖတ်သန်းသွားသည့်အခါ သိုမဟုတ် အရာယ်ကိ ုခံစားမိ

ေသာအခါ။

● အြခားကရိန်းသည် တူညီေသာ ေြပးလမ်းေပတွင်ရှိေနသည့်အခါ အချင်းချင်းမတိုက်မိေစရန်အတွက ်ကရိန်းှစ်ခုစလံုးကို 

အြပည့်အဝဂုစိုက်၍ ေမာင်းှင်ေကာင်း ေသချာပါေစ။ ကရိန်းချင်းတိုက်မိပါက အလွန်ြပင်းထန်ေသာ မေတာ်တဆမများ 

ြဖစ်ေစသည်။ သဘာဝအားြဖင့် ေြပးလမ်းတစ်ခုတည်းေပတွင်ရှိေသာ ကရိန်းတစ်ခုနား ကပ်လာေသာအခါ သင့်အေနြဖင့် 

အြခားကရိန်းေမာင်းှင်သူအား သတိေပးသံြဖင့် သိုမဟုတ် အြခားနည်းလမ်းများြဖင့ ်သတိေပးရမည်ြဖစ်သည်။

● အလုပ်လုပ်ေနစ ်ဓာတ်အားြပတ်ေတာက်မ ြဖစ်ပွားပါက ကရိန်း၏ ဓာတ်အားခလုတ်ကိ ုပိတ်ပီး ဓာတ်အားြပန်ရသည်အထ ိ

ေစာင့်ပါ။ ြမင့်တင်သည့် သံလိုက်ကို အသံုးြပေသာ ကရိန်းအတွက် ဓာတ်အားြပတ်ေတာက်သွားချနိ်တွင် အေရးေပ ဓာတ်အား

ကို အသံုးြပ၍ အလုပ်လုပ်ိုင်ပါက ဝန်ကို ေြမြပင်သို ချက်ချင်းချပါ။

● အလုပ်လုပ်ေနစ ်ငလျင်လပ်သည်ကိ ုခံစားရပါက ဝန်ကို ေြမေပသို ြမန်ိုင်သမြမန်ြမန ်ချပီး ဓာတ်အားကိ ုပိတ်ပါ။
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● သင့်အေနြဖင့် ကရိန်းချတိ်ေပတွင ်ဝန်ကို မတင်ထားချနိ်တွင် ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ရန် အချက်ြပမတစ်ခုကို 

ေစာင့်ဆိုင်းရမည်ဆိုပါက ေဘးကင်းေသာ လူသွားလမ်း သိုမဟုတ် အလုပ်ခွင်ေနရာ၏ အေပတည့်တည့်တွင ်

ရပ်ေနမည့်အစား အြခားတစ်ေနရာတွင် ကရိန်းကို ရပ်ပါ။

ေဘးကင်းသည့ ်ေလာက်လမ်း (သို) 

လုပ်ငန်းခွင် အေပတွင ်ဝန်ပင့်မထား

သည့် ကရိန်းကို ရပ်မထားပါှင့်။

လုပ်ငန်းခွင် ေဘးကင်းသည့ ်ေလာက်လမ်း

အချက်ြပမကို ေစာင့်ပါ

ပံ ု2-23 ဝန်ပင့်မတင်လျက် အသင့်ြပင်ထားြခင်း

● ရပ်ေနေသာ အြခားကရိန်းတစ်ခုကို တွန်းရန်အတွက် အလုပ်လုပ်ေနေသာ ကရိန်းကို မသံုးရ။

● အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ ကရိန်း ရပ်တန်ေနသည့်အခါ ဘရိတ်ကို နင်းထားေသာေကာင့ ်ေရွလျားမအတွက ်

ေမာ်တာသည် ကရိန်းအလုပ်လုပ်ေနစ်အတွင်း ဝန်ပိုသည့်အတွက် ေလာင်ကမ်းထိခိုက်သွားိုင်သည်။ 

● ေမာင်းှင်သည့်ခလုတ်ကို လတ်လိုက်ပီးေသာ်လည်း ကရိန်းရပ်မသွားပါက အေရးေပ ရပ်တန်ရန်အတွက် “OFF” (ပိတ်) 

ခလုတ်ကို ှိပ်ပါ။ ချတိ်ဆွဲခလုတ်ခံုတွင် OFF (ပိတ်) ခလုတ်မပါပါက ပင်မ ဓာတ်အားေပးခလုတ်ကိ ုပိတ်ပါ။

● ချတိ် ခါရမ်းေနစ် ပင့်မ တင်ြခင်း မြပလုပ်ရ။ ၎င်းသည ်ရစ်ဘီးပတ်လည်ရှ ိပင့်မ တင်သည့် ဝိုင်ယာကိးများ ပရမ်းပတာ

ရစ်ပတ်ြခင်း ြဖစ်ေစပီး ဝိုင်ယာကိး ြပတ်ထွက်ြခင်းှင့် ပျက်စီးြခင်းြဖစ်ေစိုင်သည်။ ထိုအြပင ်ခါရမ်းေနသည့် ချတိ်သည် 

ရစ်ဘီး သိုမဟုတ် ဝန်ချစီက်၏ ကိုယ်ထည်ေဘာင်များှင့် တိုက်မိပီး ၎င်းတိုကို ပျက်စီးေစိုင်သည်။

● မလိုအပ်ေသာ ြဖည်းြဖည်းချင်း ေမာင်းှင်ြခင်းကိ ုမြပလုပ်ရ။ ြဖည်းြဖည်းချင်း ေမာင်းှင်ြခင်းကိ ုလိုအပ်သည်ထက်ပို၍ 

ြပလုပ်ြခင်းသည ်စက်ှင့် လပ်စစ်သံလိုက် အစိတ်အပိုင်းများ (လပ်စစ်သံလိုက် ကွန်တက်တာှင့် လပ်စစ်သံလိုက်ဘရိတ်များ

ကဲ့သို) ၏ သက်တမ်းကိ ုတိုေစသြဖင့် တတ်ိုင်သမ ေရှာင်ရှားရမည်။ သိုေသာ် ေမာင်းှင်မ ေဘးကင်းေစရန်အတွက ်အချိ

ေသာအေြခအေနများတွင် ြဖည်းြဖည်းချင်း ေမာင်းှင်ရန်လိုသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ေြမြပင်မှဝန်ကိ ုမတင်သည့်အခါ (သို) 

ေြမေပသို ဝန်ကို ှိမ့်ချေသာအခါ သက်ေရာက်မကိုေလာ့ချရန ်(သို) ကန်လန်ြဖတ်ှင့် ေရှေနာက ်ေရွလျားသည့် 

လပ်ရှားမများကို စတင်ေသာအခါှင့် ရပ်တန်ေသာအခါ ဝန်ခါရမ်းမကိုတားဆီးရန်။ ြဖည်းြဖည်းချင်း ေမာင်းှင်မများကို 

တတ်ိုင်သမ အနည်းဆံုးထား၍ သင့်ေလျာ်သည့် အချနိ်တွင်သာ ေဆာင်ရွက်ပါ။
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● ဆန်ကျင်ဘက် လားရာဘက်သို ကရိန်းကို မေမာင်းှင်ပါှင့်

● ဝန်ပရမ်းပတာ ခါရမ်းပီး ြပတ်ကျေစိုင်သည်။

● တိုက်မိ၊ ေဆာင့်မိသည့်အားသည် ကရိန်း၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာှင့် ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်မ အစိတ်အပိုင်းများအေပ 

သက်ေရာက်သည်။

● ေမာ်တာ၏လပ်စီး ြမင့်တက်လာ၍ ကွန်တက်တာ၏ ထိငုတ်များ ယိုယွင်းလာပီး ေမာ်တာ၏အပူချနိ်ြမင့်တက်လာသြဖင့ ်

ကရိန်း၏သက်တမ်းကိ ုတိုေစိုင်သည်။ ဆန်ကျင့်ဘက်လားရာသို ေမာင်းှင်သည့်အခါ ေမာ်တာကိုရပ်တန်ပီးေနာက ်

ဆန်ကျင်ဘက်လားရာခလုတ်ကိ ုှိပ်ပါ။

ပံ ု2-24 ဆန်ကျင်ဘက် ေမာင်းှင်မကို တားြမစ်ြခင်း

● ကရိန်းများ၊ ကပ်လျက်အေဆာက်အအံုများှင့ ်ပစည်းကိရိယာများကို ြပြပင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက ်ကရိန်းေပတွင ်

အလုပ်သမားများရှိေနစ ်ကရိန်းကို မေမာင်းှင်ပါှင့်။ ဤအေြခအေနတွင ်ကရိန်း၏လပ်စစ်ဓာတ်အားကိုပိတ်ပီး 

ကရိန်း ေမာင်းှင်ြခင်းကိုတားြမစ်ထားေကာင်း န်ြပထားပါ။

ပံ ု2-25 စစ်ေဆးေနစ်အတွင်း စတင်ေမာင်းှင်မကိုတားြမစ်ြခင်း
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အချိေသာ ေမာင်းှင်မများအတွက ်ကိတင်ကာကွယ်မများ (စာမျက်ှ - 66)

ဝန်မမည့်ေနရာသို ကရိန်းကိုေရပါ (ကန်လန်ြဖတ်ှင့် ေရှေန က်ေရလျားမများြဖင့)်

● ေြမြပင်ရှ ိကပ်လျက်အေဆာက်အအံုများှင့ ်ပစည်းကိရိယာများမ ှလွတ်လွတ်ကင်းကင်းရှိသည့် အြမင့်တွင ်ချတိ်ကိုဆွဲတင်ပီး
ေနာက် ကရိန်းကို အလျားလိုက်ေရပါ။ သာမန်အားြဖင့် 2 မီတာှင့်အထက်အထ ိချတိ်ကို ဆွဲတင်ရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း လိုအပ်
သည်ထက်ပို၍ ဆွဲမတင်ပါှင့်။

● ချတိ်၏ဗဟိုချက်သည ်မတင်ရမည့်ဝန်၏ COG (ဆွဲအားဗဟိုချက)် အေပသို မှန်ကန်စွာေရာက်ရှိေစမည့် ကန်လန်ြဖတ်ှင့် 
ေရှေနာက်ေရွလျားမ အေနအထားကိ ုထားပါ။

ဝန်ကို သိုင်းကိးတွင်ချတိ်ရန်အတွက ်ချတိ်ကို သင့်ေလျာ်သည့်အြမင့်တစ်ခုသို ှိမ့်ပါ။

ဝန်ကို သိုင်းကိးတွင်ချတိ်ရန်အတွက ်ချတိ်ကို သင့်ေလျာ်သည့်အြမင့်တစ်ခုသို ှိမ့်ပါ။ ဤအချနိ်တွင် ေအာက်ပါြပဿနာများ 
ေပေပါက်လာိုင်သည်။

သင် လိုအပ်သည်ထက ်ပိုမှိမ့်ရန် ဂုစိုက်ေမာင်းှင်ပါ။

● မတင်သည့ ်ဝိုင်ယာကိး ေလျာ့ရဲလာပီး မတင်ေနစ်အတွင်း ဝိုင်ယာကိးသည ်ရစ်ဘီးေြမာင်းများမ ှကတ်ထွက်လာသည်။ 
ယင်းသည ်ပရမ်းပတာကိးရစ်ပတ်မကိ ုြဖစ်ေစသည်။

● ချတိ်က အနိမ့်ဆံုးအေနအထားတွင်ရှိသည့်အခါ မတင်သည့ ်ဝိုင်ယာကိးသည ်ဝန်ချစီက်၏ ရစ်ဘီးေပတွင ်ှစ်ပတ် (သို) 
ထိုထက်ပို၍ ပတ်လျက်ကျန်ေနရမည်ြဖစ်သည်။ ဤအေနအထားထက်ေကျာ်လွန်ပီး ၎င်းကိုှိမ့်ထားြခင်းသည ်ဝန်မတင်သည့် 
ဝိုင်ယာကိး၏အဆံုးသို ဝန်က တိုက်ိုက်သက်ေရာက်မကို ြဖစ်ပွားေစိုင်ပီး ၎င်းသည ်မတင်သည့ ်ဝိုင်ယာကိးကို ရစ်ဘီးမ ှ
ကတ်ထွက်ေစိုင်သည်။

● လွန်ကဲရစ်ပတ်မ အကာအကွယ်ကိရိယာ(ှိမ့်ချမ အလိုအေလျာက ်ဖွင့်ပိတ်ခလုတ်) မပါသည့် မိုးပျံ ထေရာ်လီများှင့် 
ဝန်တင်စက်များအတွက် ဝန်ှိမ့်ချြခင်းကို ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်လင ်ဝန်မတင်သည့် ဝိုင်ယာကိးကို ရစ်ဘီးမ ှေြဖချ 
(ေလာချ) ပီးေနာက ် ေြပာင်းြပန်လားရာြဖင့ ်ရစ်ပတ်ပါသည ်(ဝန်မသည့်ဝိုင်ယာကိးကို ေြပာင်းြပန ်ရစ်ပတ်ြခင်း)။
ချတိ်ကို အနိမ့်ဆံုး ှိမ့်ိုင်သည့် ကန်သတ်ချက်ေရာက်လုနီးပါးအထ ိှိမ့်သည့်အခါ ဂုတစိုက်လုပ်ေဆာင်ပီး ဝန်ှိမ့်ချမ
လုပ်ငန်းစ်ကို သင်လုပ်ေဆာင်ေနလင်ေတာင ်ဝန်ကို မတင်သည့ ်လားရာဘက်သို စတင်ေရသည့်အခါ ှိမ့်ချမကို ချက်ချင်း
ရပ်တန်ပါ။

ဝန်မတင်သည့် ဝိုင်ယာကိးသည ်ေြပာင်းြပန်ရစ်ပတ်ေနပါက ေအာက်ပါြပဿနာများ ြဖစ်ပွားလာိုင်ပါသည်။

● ၎င်းသည ်ေအာက်ှိမ့်သည့် ပတ်လမ်းတွင် လုပ်ေဆာင်ေနေသာေကာင့ ်မတင်သည့ ်လားရာဘက်သို ေရွလျားေနသည့်တိုင ်
လွန်ကဲရစ်ပတ်မ အကာအကွယ်ကိရိယာက အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။

● ဝိုင်ယာကိး၊ ဝန်ချစီက်၏လံုြခံေရး ဘရပ်ကပ်ကွင်း ပျက်စီးြခင်းှင့် မိုးပျံ ထေရာ်လီှင့် ဝန်တင်စက်၏ ဖရိန်ကိုယ်ထည်
များပျက်စီးြခင်းစသည့ ်မေတာ်တဆထိခိုက်မ အရာယ်များြဖစ်ပွားိုင်ပါသည်။

ပံုမှန် ေနာက်ြပန်ရစ်ပတ်ြခင်း

ဝန်ှိမ့်သည့် အလိုအေလျာက ်ဖွင့်ပိတ်

ခလုတ်မပါေသာ မိုးပျံထေရာ်လီများ

အတွက် ဝန်ှိမ့်သည့်လုပ်ေဆာင်မကို 

ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်လင ်ဝန်ပင့်မ

သည့်ဝိုင်ယာကိးကို  ေြပာင်းြပန်လား

ရာြဖင့် ချည်ထားပါသည်

ပံ ု2-26 ပင့်မတင်ရန်အတွက ်ဝိုင်ယာကိးကို ေြပာင်းြပန်ရစ်ပတ်ြခင်း
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ဝန်ေပတွင် သိုင်းကိးချတိ်သည့် အလုပ်ပီးစီးသည့်တိုင်ေအာင ်ေစာင့်ပါ။

ကမ်းြပင်ေပ (သို) ေြမြပင်တွင ်လုပ်ေဆာင်သည့် ကရိန်းများအတွက ်သိုင်းကိးချတိ်သည့်အလုပ ်ပီးစီးသည့်တိုင်ေအာင ်

ပါဝါခလုတ်ကို ပိတ်ထားပီး ကရိန်းကိုအဆင့်သင့်အေနအထား ထားပါ၊ ဤအချနိ်အေတာအတွင်း သိုင်းကိးအေြခအေနကို 

အတည်ြပပါ။ သိုင်းကိးတွင ်ေသေသချာချာမချတိ်ြခင်းသည ်ဝန်များြပတ်ကျြခင်း၏ အဓိကအေကာင်းအရင်းြဖစ်ေသာေကာင့ ်

ကရိန်းေမာင်းသူများအေနြဖင့ ်သိုင်းကိးတွင်ချတိ်သည့်အလုပ်ှင့်ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတရှိရမည်ြဖစ်ပီး သိုင်းကိးချတိ်ရာတွင ်

ေဘးကင်းေရးကိ ုအတည်ြပေပးိုင်ရမည်။ ကရိန်းေမာင်းသူများအေနြဖင့်လည်း သိုင်းကိးတွင်ချတိ်ေပးရသူများနည်းတ ူ

အရည်အချင်းရှိထားလင ်ပိုေကာင်းသည်။ သိုင်းကိး အသံုးြပ စွမ်းရည ်လက်ေတွေလ့ကျင့်မသင်တန်းတစ်ခုကို ပီးေြမာက်ထားမှ

သာ ကရိန်းေမာင်းသူများအေနြဖင့ ်သိုင်းကိးတွင်ချတိ်သည့်အလုပ်ကို ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။

ပံ ု2-27 သိုင်းကိးတွင်ချတိ်ြခင်းကို န းလည်ထားမ ပံ ု2-28 သိုင်းကိးတွင်ချတိ်ရန ်လိုအပ်သည့် ကမ်းကျင်မရှိြခင်း

လုပ်ငန်းမစတင်မ ီသိုင်းကိးအေြခအေနကို စစ်ေဆးြခင်း

● ဝန်၏အေလးချနိ်သည် ကရိန်း၏ သတ်မှတ်ဝန်န်းထားထက် မပိုေကာင်းကို စစ်ေဆးပါ။

● ဝန်၏အေလးချနိ်ကိ ုအတည်ြပပါ။

● လုပ်ငန်းညိိင်း အစည်းအေဝးများှင့ ်လုပ်ငန်းန်ကားချက်များမှတစ်ဆင့ ်ဝန်၏အေလးချနိ်ကိ ု

ကိတင်အတည်ြပထားပါ။

● ေနစ် အလုပ်တာဝန်များအတွင်း အေလးချနိ်ကိ ုအြမင်ြဖင့ ်တိုင်းတာိုင်ရန် ေလ့ကျင့်ပါ။
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● သိုင်းကိးသည ်ဝန်ကို မတင်ိုင်ေလာက်သည်အထ ိြကံ့ခိုင်မရှိမရှိ စစ်ေဆးပါ။

● သိုင်းကိးချတိ်ရာတွင ်ြပဿနာမရှိေကာင်းကို စစ်ေဆးပါ။

● သိုင်းကိးသည ်အေြခခံသေဘာတရားအရ ချတိ်ဆွဲေထာင့် 90 ဒီဂရ ီ(သို) ယင်းေအာက်ရှိသင့်ပီး အများအားြဖင့် 60 ဒီဂရ ီ(သို) 

ယင်းေအာက ်ရှိသင့်ပါသည်။

● ကိးလိမ်ေနလင ်အလွယ်တက ူြပတ်ိုင်သြဖင့် မည်သည့်ကိးလိမ်မကိုမဆို ေြဖေပးပါ။

60 ဒီဂရီအတွင်း ပိုေကာင်းပါသည်

(90 ဒီဂရီသည ်အများဆံုးြဖစ်သည်)

ပံ ု2-29 ချတိ်ဆွဲေထာင့်

ဝန် ပင့်မ တင်သည့် လုပ်ငန်းစ်

● ပတ်ဝန်းကျင်ရှ ိအလုပ်သမားများကိ ုဝန်ခါရမ်းလင်ေတာင်မ ှထိခိုက်မမရှိိုင်သည့် ေဘးကင်းလံုြခံသည့်ဧရိယာသို 

ေရေြပာင်းပီးေနာက ်သင်ကိုယ်တိုင်လည်း ေဘးလွတ်ရာသို ေရေြပာင်းပါ။ ခါရမ်းမကိုရပ်တန်ရန ်သင်၏လက်များြဖင့ ်

ဝန်ကို မည်သည့်အခါမ ှမထိန်းပါှင့်။ အလွန်အရာယ်ရှိသည်။

ပံ ု2-30 ေဘးကင်းရာသို ေရေြပာင်းရန ်လံုေလာက်သည့် အကွာအေဝးကိုယူပါ



45 (my)

● ဝန်ကို ေဘးတိုက်မဆွဲပါှင့် သိုမဟုတ် ဝန်ကို ေစာင်းပီး ပင့်မြခင်း မြပလုပ်ပါှင့်။

● ေြမြပင်မ ှဝန်ကို မေသာအခါ ဝန်၏ေရွလျားမသည ်ညပ်ြခင်း၊ တိုက်မိြခင်းှင့် အြခားမေတာ်တဆမများ ြဖစ်ေစိုင်သည်။

● ဤသိုြဖစ်ပွားမသည ်မိုးပျံ ထေရာ်လ ီ(သို) ဝန်တင်စက်ကိုယ်ထည်ဖရိန်ကို ပျက်စီးေစိုင်သည ်(သို) ဝိုင်ယာကိးကို 

ပျက်စီးေစိုင်သည်။

● ပင့်မ တင်သည့်လုပ်ငန်းစ်ကို မစတင်မ ီချတိ်ကို ဝန်၏ COG (ဆွဲအားဗဟိုချက)် အေပတည့်တည့်တွင ်ရှိမရှိ 

အတည်ြပပါ။

ပံ ု2-31 ဝန်ကို ေဘးတိုက်ချတိ်ဆွဲြခင်းှင့် ဝန်ကို ေစာင်းပီး ပင့်မြခင်းကို တားြမစ်ြခင်း

● ဝန်ကို လျင်ြမန်စွာ ပင့်မ တင်ြခင်းမြပပါှင့်။

● သိုင်းကိး စတင်တင်းမသွားမ ီအေနအထားမှန်သည့်တိုင်ေအာင် ဆက်ပင့်မထားပါ။

● သိုင်းကိး မတင်းမီှင့် ဝန်ကို ေြမြပင်မ ှမတင်ြခင်းမြပမ ီအေနအထားမှန်ေအာင်ထားပါ၊ မတင်မကို ယာယီရပ်တန်၍ 

ေြမြပင်မှခွာကာ ဝန်ကိုပင့်မ တင်ြခင်းမ ှသက်ေရာက်မကိုေလာ့ချပီး ေအာက်ပါတိုကို အတည်ြပပါ-

(a) သိုင်းကိးတွင ်ချတိ်ထားသည့်အေြခအေနှင့ ်တင်းအားအေြခအေနကိ ုအတည်ြပပါ။

● သိုင်းကိး၏ ညပ်အားကိ ုထိထိေရာက်ေရာက်အသံုးမြပခဲ့လင ်ဝန် ပရမ်းပတာြဖစ်သွားိုင်ပီး ကရိန်းေပသို ေဆာင့်အား 

သက်ေရာက်ိုင်သည်။

● သိုင်းကိးတစ်ခုလံုးတွင် ဝန်ကို အညီအမသက်ေရာက်ေစေကာင်း အတည်ြပပါ။

● သိုင်းကိး၏ အေနအထားသည် မတင်စ် လမ်းေကာင်းလွဲသွားပါက ဝိုင်ယာကိး ြပတ်ိုင်ေသာေကာင့် မတင်မကို 

ရပ်တန်ပီး သိုင်းကိးအေနအထားကို ြပင်ဆင်ပါ။
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ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများကို 

တင်းတင်းဆွဲသည့်အခါ ပင့်မ 

တင်မကို တစ်ကိမ် ရပ်တန်ပါ။

ပံ ု2-32 ဝန်ကို လျင်ြမန်စွာ ပင့်မ တင်မကို တားြမစ်ြခင်း

အထိန်းကိး
ဝိုင်ယာသိုင်းကိးကို ကွင်းေလာချည်ြခင်း

ဝန်ပိကျြခင်း

ပံ ု2-33 ကိးအေြခအေနကိ ုစစ်ေဆးြခင်း

(b) အမာခံများ ေနရာတကျရှိမရှိ ရှိမရှိစစ်ေဆးပါ။

● သိုင်းကိးကို ဝန်၏ ခန်ထက်ေသာေထာင့်ှင့် တည့်တည့်တွင် ချတိ်ထားလင် ကိးြပတ်ထွက်ိုင်သည်။

(c) ဝန်၏ COG (ဆွဲအားဗဟိုချက်) ဟန်ချက်ညီမ ရှိမရှိ စစ်ေဆးပါ။

● ဝန်၏ COG (ဆွဲအားဗဟိုချက)် ှင့် ချတိ်သည် ေထာင့်မှန်ကျေကာင်း အတည်ြပပါ။

● COG (ဆွဲအားဗဟိုချက)် ကို ရှာရန် ခက်ခဲသည့်အေြခအေနတွင ်ဝန်တစ်ခုကို ပင့်မသည့်အခါ ဝန်ကို ြဖည်းြဖည်းချင်း 

ပင့်မပီး အတည်ြပပါ။

● ပင့်မ တင်သည့်အခါ ဝန်၏ ဟန်ချက်ညီမေသချာေစရန ်ဝန်၏ COG အရ ပင့်မ တင်မည့်အေနအထားကိ ုယူဆပီး 

အေြခအေနေပမူတည်၍ ဒီဇိုင်းြပလုပ်ချနိ်တွင ်ချတိ်သည့်အစိတ်အပိုင်းများအား ဝန်တွင်ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ြခင်းကိ ု

စ်းစားပါ။
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(d) သိုင်းကိးှင့် ဝန်ကို အြခားဝန်များ၊ စက်များှင့် အေဆာက်အအံုများက ပိတ်မိထားမ ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးပါ။

● ဝန် (သို) သိုင်းကိးသည ်အြခားအရာဝတတစ်ခုေပတွင ်ချတိ်မိေနပါက သတ်မှတ်ဝန်န်းထားထက် ပိုကီးသည့် 

အားတစ်ခု သက်ေရာက်လိမ့်မည်ြဖစ်ပီး ၎င်းသည ်ပင့်မ တင်သည့် ဝိုင်ယာကိးှင့် ဝန်တင်စက်ကိ ုပျက်စီးေစိုင်သည်။

ပံ ု2-34 ဝန်၏အေြခအေနကိုကို စစ်ေဆးြခင်း

● ကမ်းြပင ်(သို) ေြမြပင်ှင့် လွတ်ကင်းသည်အထ ိှစ်ကိမ် (သို) သံုးကိမ ်ြဖည်းြဖည်းချင်းေရြခင်းြဖင့ ်ဝန်ကို ြဖည်းညင်းစွာ 

ပင့်မပါ။ ထိုေနာက် ကရိန်းကို ေခတ ရပ်တန်ပါ။

● ဝန်ကို ပင့်မ တင်ထားပီးေနာက် (a) မ ှ(d) အထ ိအချက်များကိ ုြပန်လည်စစ်ေဆးပါ။

● ဝန်ပင့်မ တင်မပီးဆံုးပီးေနာက ်ဝန်ှင့် ဝန်ကို ပိုရမည့်ေနရာကို ထည့်သွင်းစ်းစားကာ လိုအပ်သည့်အြမင့်သိုေရာက်ေအာင ်

ဝန်ကို အဆက်မြပတ် ပင့်မ တင်ပါ။

● ၎င်းတိုကို ေဘးကင်းစွာ အေရအေြပာင်းလုပ်ေဆာင်ိုင်ေစမည့် လူတစ်ရပ်ထက်ေကျာ်ေသာ အြမင့်ေရာက်သည်အထ ိ

ဝန်ကို အမဲ ပင့်မ တင်ပါ။ သိုေသာ် အတားအဆီးများမရှိသည့်အြပင ်ေရရမည့် အကွာအေဝးတိုလင် တတ်ိုင်သမ 

နိမ့်နိမ့် ပင့်မ တင်ပီး ရပ်ထားပါ။

● ကရိန်း၏ သတ်မှတ်ဝန်န်းထား ပမာဏနီးပါး အေလးချနိ်ရှိေသာ ေလးလံသည့်ဝန်တစ်ခုကို ပင့်မ တင်သည့်အခါ ပံုမှန်

လုပ်ေဆာင်မကို မေဆာင်ရွက်မ ီဝန်ကို အနိမ့်တွင် ထားရှိထားစ် ဘရိတ်ေကာင်းမေကာင်း ေသချာ စစ်ေဆးပါ။

● ပင့်မ တင်သည့် ေရွလျားမကို ရပ်တန်ရန် အေပဘက ်အလိုအေလျာက ်ဖွင့်ပိတ်ခလုတ်ကို အသံုးမြပပါှင့်။

● ဝန်ကို ပင့်မ တင်စ်အတွင်း မလိုအပ်ဘဲ ြဖည်းြဖည်းချင်းေရသည့ ်လုပ်ငန်းစ်ကို အသံုးမြပပါှင့်။ 

● ဝန် ခါရမ်းေနလင ်ပင့်မ တင်မကို မစတင်ပါှင့်။ ပင့်မ တင်သည့် ဝိုင်ယာကိးသည ်ဝန်တင်စက် ရစ်ဘီးေပတွင ်

ပံုမှန်မဟုတ်ဘဲ ရစ်ပတ်သွားပီး ယင်းက ဝိုင်ယာကိးကို ပျက်စီးေစိုင်သည်။
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ဝန်ကို ချမည့်ေနရာသို သယ်ယူပိုေဆာင်ြခင်း

● ကရိန်းကို ေမာင်းှင်သည့်အခါ ဝန်၏ အေနာက်ဘက် (သို) ေဘးဘက်တွင ်ေနရာယူပီး ဝန်ကို သယ်ေဆာင်စ် အတူ လိုက်ပါ

လမ်းေလာက်ပါ။

ဝန်၏ အေရှဘက ်(ဝန်၏ ေရွလျားမကို ြမင်ရသည့်ဘက်မ)ှ (သို) ေအာက်တည့်တည့်တွင ်မည်သည့်အခါမ ေနရာမယူပါှင့်။

လံုလံုေလာက်ေလာက ်အချက်မြပမ (သို) အြခားအေကာင်းများေကာင့ ်ဝန်ြပတ်ကျလင ်ဝန်၏ေအာက်ဘက်တွင် ရှိေနသူများ

ကို ဖိမိိုင်သည်။

● မည့်သည့်အေြခအေနမျိးတွင်မဆို အြခားလုပ်သားတစ်ေယာက်ေယာက်၏ အေပတည့်တည့်မ ှဝန်ကို မြဖတ်ပါှင့်။ 

စက်ပစည်းများ (သို) အြခားပစည်းတစ်ခုခ ုမရှိသည့် လမ်းေကာင်းကိုယူ၍ ြဖတ်သန်း သယ်ေဆာင်ပါ (ကုန်ပစည်းများကိ ု

ကရိန်းြဖင့် သယ်ယူပိုေဆာင်ရန်အတွက် အထူးလမ်ေကာင်းေပးထားပါက ပိုေကာင်းသည)်။

● သတိမထားဘဲ ကရိန်းကို မေမာင်းှင်ပါှင့်။ ကရိန်း ေရွလျားေနစ် ေရှဆက်သွားမည့်လမ်းေကာင်းကိ ုအမဲ ကည့်ထားပါ။

● ေဘးကင်းသည့ ်ေလာက်လမ်းတစ်ခ ု(သို) ကားလမ်းတစ်ေလာက်ြဖတ်မကူးမ ီကရိန်းကို အရှိန်သတ်ပီး ဤေနရာ

ပတ်ဝန်းကျင်ရှ ိအလုပ်သမားများကိ ုအချက်ေပးသံြဖင့်ြဖစ်ေစ အြခားနည်းလမ်းအချိြဖင့်ြဖစ်ေစ သတိေပးပါ။

အြခားအဖွဲဝင်များေပမ ှ

ဝန်ကို မြဖတ်ပါှင့်။

ေရွလျားမည့် လားရာဘက်သို 

အမဲ အာံုစိုက်ထားပါ၊ ေဘး

ဘက်ကို မကည့်ပါှင့်။

ေရွလျားမည့်လားရာဘက်သို 

အာံုစိုက်ထားပီး ဝန်၏ 

အေနာက်ဘက် (သို) ေဘး

ဘက်မ ှလုပ်ေဆာင်ပါ။

ပံ ု2-35 သယ်ယူပိုေဆာင်စ် ေဘးကင်းလံုြခံေကာင်း ေသချာေစြခင်း
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ှိမ့်ြခင်း

● ဝန်ကို ချမည့်ေနရာတွင ်ေဘးကင်းမရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးပါ။

ဝန်ကို ချမည့်ေနရာပတ်ဝန်းကျင်ရှ ိလုပ်သားများကို ထိုေနရာှင့် ေဝးရာသို သွားေနရန် သတိေပးပါ။

ဝန်ကို ချမည့်ေနရာတွင ်အတားအဆီးများရှိ၊ မရှိှင့် ေမှာက်ိုင်မည့် အရာယ် ရှိ၊မရှိ စစ်ေဆးပါ။

ပံ ု2-36 ဝန်ချသည့်ေနရာကိ ုစစ်ေဆးြခင်း

● ကမ်းြပင ်(သို) ေြမြပင်သို ေရာက်ရှိသည်အထ ိဝန်ကို အဆက်မြပတ် ှိမ့်ချပါ။ (ြဖည်းြဖည်းချင်းေရမကိ ုေလာ့ချရန်)။

● ဝန်ကို ေြမြပင်သို ချလုနီးနီးတွင် ဇလီဗာတံုးှင့်မထိမ ီှိမ့်ချေနမကို ေခတရပ်တန်ပီး ဇလီဗာတံုးှင့် ေြမြပင်အေနအထားကိ ု

ေသချာေအာင ်ြပလုပ်ပါ။

● သတိကီးစွာထား၍ အတတ်ိုင်ဆံုးြဖည်းြဖည်းချင်းေရပီး ဝန်ကို ကမ်းြပင ်(သို) ေြမြပင်ေပတွင ်ချပါ။

● ကမ်းြပင ်(သို) ေြမြပင်ေပသို ဝန် ေရာက်ရှိသည့်အခါ ကရိန်းကို ေခတရပ်တန်ပီး ဝန်အေနအထား တည်ငိမ်မ ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးပါ။

● ဝိုင်ယာသိုင်းကိးေလျာ့ရဲေနပါက ချတိ်ကို အဆက်မြပတ်ှိမ့်ပီး မလိုအပ်သည့် ြဖည်းြဖည်းချင်းေရမကိ ုေရှာင်ရှားပါ။
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သိုင်းကိးမ ှြဖတ်ြခင်း 

● သိုင်းကိးတွင ်ချတိ်ေပးရသူများက ဝိုင်ယာသိုင်းကိးကို ဝန်မှမဖယ်ရှားမ ီကရိန်းဆ ိလပ်စစ်ဓာတ်အားေထာက်ပံ့မကိ ုေသချာ 

ပိတ်ထားပါ။

● ကရိန်း၏ ပင့်မ တင်သည့် ေရွလျားမြဖင့် ဝန်ေအာက်မ ှဝိုင်ယာသိုင်းကိးများကို မည့်သည့်အခါမ ှဆွဲမထုတ်ပါှင့်။

ပံ ု2-37 ကရိန်းြဖင့် ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများ ဆွဲထုတ်မကို တားြမစ်ြခင်း

ကရိန်းချတိ်ကို ပင့်မ တင်ြခင်း 

● ချတိ်ကိုပင့်မပီး ဝိုင်ယာကိးကို ဝန်တင်စက် ရစ်ဘီးတွင ်စနစ်တကျရစ်ပတ်ထားြခင်းရှ/ိမရှိ စစ်ေဆးပါ။

● ချတိ် လဲရမ်းေနစ်အတွင်း ၎င်းကို ပင့်မ တင်ြခင်းမြပမိေစရန ်သတိြပသင့်သည်။

အကယ်၍ ပင့်မ တင်သည့် ဝိုင်ယာကိးသည ်ရစ်ဘီးတွင ်ြကံသလိ ုရစ်ပတ်ေနပါက ဝိုင်ယာကိး ြပတ်ေတာက်ြခင်း သိုမဟုတ် 

ပျက်စီးြခင်း ြဖစ်ေစိုင်သည်။ ထိုအြပင် ချတိ်သည် လဲရမ်းေနပါက ရစ်ဘီး၊ ကရိန်းလက်တံကိုယ်ထည ်သိုမဟုတ် ဝန်တင်စက်

ကိုယ်ထည်တိုှင့် တိုက်မိိုင်ပီး ထိခိုက်ပျက်စီးေစိုင်သည်။

ဝန်တင်စက် ရစ်ဘီး

ကျပန်း 

ရစ်ပတ်ြခင်း

ပံ ု2-38 လပ်ရမ်းေနေသာ ချတိ်ကို ပင့်မ တင်ြခင်းအား တားြမစ်ြခင်း
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သယ်ယူပိုေဆာင်ြခင်း လုပ်ငန်း ပီးဆံုးချနိ်

● ကရိန်းအတွက် ဓါတ်အားေထာက်ပံ့မကို ပိတ်ပါ။

● ချတိ်ဆွဲခလုတ်ြဖင့် လုပ်ေဆာင်ေနေသာအချနိ်တွင ်၎င်း၏ ခလုတ်ကို တေစာင်းကိုင်တွယ်ထားပါက ထိုအေနအထားမ ှ

မလတ်လိုက်ပါှင့်။

၎င်းသည ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှ ိအလုပ်သမားများှင့် စက်ပစည်းများြဖင့ ်တိုက်မိေစိုင်ပီး အလုပ်သမားများကိ ုဒဏ်ရာရရှိြခင်းများ၊ 

ချတိ်ဆွဲခလုတ်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးေစြခင်း၊ ှိပ်ခလုတ်ကို မေတာ်တဆဖွင့်မိြခင်းှင့် စက်ပစည်းကိ ုထိခိုက်ပျက်စီးေစြခင်းများ 

ြဖစ်ေစိုင်သည်။

ချတိ်ဆွဲခလုတ်ကို ရပ်ထားစ် ၎င်းကို မလတ်ပါှင့်။

ပံ ု2-39 ချတိ်ဆွဲခလုတ်ကို ကိုင်တွယ်အသံုးြပြခင်း

ေမာင်းှင်ပီးေန က်ပိုင်း ကိတင်ကာကွယ်မများ (စာမျက်ှ  74)

● သိုင်းကိးကိရိယာတန်ဆာပလာတစ်ခုကို အသံုးြပချနိ်တွင ်၎င်းကို သတ်မှတ်ထားေသာ အေနအထားသို ှိမ့်ချပီး ချတိ်တွင် 

ဝန်ချတိ်ဆွဲထားြခင်းမရှိေကာင်း ေသချာပါေစ။

● ကရိန်းကို သတ်မှတ်ထားေသာ ေနရာတွင် ရပ်တန်ပါ။

စစ်ေဆးြခင်းများ ြပလုပ်ရန်အတွက ်ေလှကားတစ်ခ ုသိုမဟုတ် ဓါတ်ေလှကားတစ်ခုကို အထူးသီးသန် စီမံထားရှိပါက 

ကရိန်းကို အဆိုပါတပ်ဆင်ထားသည့်ေနရာတွင ်ရပ်တန်ပါ။

● လမ်းအထိန်းညပ် သိုမဟုတ် ေကျာက်ဆူးရှိပါက ကရိန်းကို မဲြမံေအာင်လုပ်ေဆာင်ပါ။

● လမ်းသွားလမ်းလာများှင့ ်ဘီးတပ်ယာ်များ သွားလာမများအတွက် အေှာင့်အယှက်မြဖစ်ေစိုင်သည့် အြမင့်တစ်ခုသို 

ချတိ်ကို ရစ်တင်ထားပါ။

● ကရိန်းကား၏ ဓါတ်အားေထာက်ပံ့မ ခလုတ်များကို ပိတ်ပါ။

ှိပ်ခလုတ်ခံုတွင် ဓါတ်အား “OFF” (ပိတ်) ခလုတ်တစ်ခ ုပါရှိပါက ဓါတ်အားြဖတ်ေတာက်ရန ်၎င်းကို ှိပ်ပါ။

ကရိန်း၏ အဓိကဓါတ်အားေထာက်ပံ့မ ခလုတ်ကို ပိတ်ပါ။

● ကရိန်းအစိတ်အပိုင်းများကို စစ်ေဆးပါ။ အထူးသြဖင့် ေမာင်းှင်ေနစ် သင် သတိထားမိေသာ (သံသယရှိေသာ) 

အစိတ်အပိုင်းများကို စစ်ေဆးပီး လိုအပ်ပါက ြပြပင်ထိန်းသိမ်းေရးကီးကပ်သူထ ံသတင်းပိုပါ။

● ကရိန်းအစိတ်အပိုင်းများကို လိုအပ်သလို စက်ဆီ၊ ေချာဆီများ ထည့်ပါ။
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● သင် စိတ်ေအးရေစရန ်လိုအပ်သမ အချက်အလက်အားလံုးကိ ုေပးအပ်ပီးြဖစ်ေကာင်း ေသချာေစရန ်မှတ်တမ်းစာအုပ်၊ 

ေနစ်မှတ်တမ်း သိုမဟုတ် အြခားေသာ သတင်းပိုမမှတ်တမ်းတွင ်လိုအပ်ေသာ ြဖည့်သွင်းမများ ြပလုပ်ပါ။

သတ်မှတ်ထားသည့်ေနရာ

တွင် ရပ်တန်ပါ။

အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီကို 

စစ်ေဆးပါ။

အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီကို 

ေချာဆ ီ(သို) အမဲဆီထည့်ပါ။

လပ်စစ်ဓာတ်အားေထာက်ပံ့မ

ခလုတ်ကို ပိတ်ပါ။

ပံ ု2-40 အလုပ်ပီးဆံုးချနိ်တွင ်ေဆာင်ရွက်ရန်များ

ဝန်ခါယမ်းြခင်းမ ှကာကွယ်ရန ်ဝန်တင်စက်များှင့် ကရိန်းများကို ေမာင်းှင်အသံုးြပပံ ု
(စာမျက်ှ  75)

ခါယမ်းေနေသာ ဝန်ေကာင့ ်ထိခိုက်ပျက်စီးမများ ြဖစ်ပွားေလ့ရှိသည်။ ဝန်ကို တတ်ိုင်သမ ငိမ်ငိမ်ထိန်းရန်အတွက ်ကရိန်းကို 

ဂုတစိုက်ြဖင့် ေမာင်းှင်အသံုးြပရန ်အေရးကီးသည်။

ဝန်ခါယမ်းမြဖစ်ပွားရြခင်းအေကာင်းရင်းများှင့ ်ဂုဏ်သတိများ

ဝန်ခါယမ်းမ ြဖစ်ပွားေစသည့် အဓိက အေကာင်းရင်းများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည-်

● တေစာင်း ပင့်မ တင်ြခင်း၊ COG မေြခအားနည်းြခင်း

ဝန်ကို တေစာင်း ပင့်မ တင်ြခင်း သိုမဟုတ် COG မေြခ မရှိဘဲ ဝန်ကို ပင့်မ တင်ေသာအခါတွင် ဝန်ခါယမ်းမ ြဖစ်ပွားသည်။

● ေဘးတိုက်သွားလာချနိ် သိုမဟုတ် ေရွလျားသွားလာချနိ ်အစှင့် အဆံုးပိုင်းတွင် အင်နာရှား အား

ေဘးတိုက်သွားလာလပ်ရှားမြခင်းှင့် ေရွလျားသွားလာလပ်ရှားမများတွင ်အရှိန်န်းတစ်ခုတည်းသာရှိေသာ ကရိန်းများတွင ်

အစပိုင်းှင့် အဆံုးပိုင်းတွင် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ဝန်ခါယမ်းမြဖစ်ပွားြခင်းသည ်မေရှာင်လဲိုင်ေသာ ြဖစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ ထို

အြပင် ဝန်ခါယမ်းမတွင ်ေအာက်ပါဂုဏ်သတိများလည်းရှိသည်။

● ဝန်အေလးချနိ် တိုးလာသည်ှင့်အမ ခါယမ်းမကို ရပ်တန်ရန် ပိုမိုခက်ခဲလာသည်။

● အရှိန်တင်ြခင်း သိုမဟုတ် အရှိန်ေလျာ့ြခင်း တိုးလာသည်ှင့်အမ ဝန်ခါယမ်းမ ပိုမိုကျယ်ဝန်းလာသည်။

● ပင့်မ တင်ေသာ ဝိုင်ယာကိး ပိုမိုရှည်လျားလာသည်ှင့်အမ ဝန်ခါယမ်းမ ပိုမိုကျယ်ဝန်းလာသည်။

● ပင့်မ တင်ေသာ ဝိုင်ယာကိး ပိုမိုရှည်လျားလာသည်ှင့်အမ ခါယမ်းမစက်ဝန်းသည် ပိုမိုကာြမင့်လာသည်။

● ဝန်၏ အေလးချနိ်သည် ခါရမ်းမစက်ဝန်းှင့် ဆက်စပ်မမရှိပါ။
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အထက်ပါအချက်များကိ ုအေြခခံ၍ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတိုသည ်ဝန်ခါယမ်းြခင်းကိ ုကာကွယ်ရန်အတွက ်အေြခခံအချက်များ 

ြဖစ်ကသည်။

● ဝိုင်ယာကိးေတာင့်လာသည်အထ ိတြဖည်းြဖည်းချင်း လုပ်ေဆာင်မကို ေဆာင်ရွက်ပီး ဝိုင်ယာကိးေတာင့်ေနသည့် 

ထိုအေနအထားတွင် ယာယီရပ်တန်ပါ။ ထိုေနာက် ဝန်ကို ေြမြပင်မ ှပင့်မ တင်ြခင်းမြပလုပ်မ ီဝန်၏ COG ကို 

ေနာက်တစ်ကိမ် စစ်ေဆးအတည်ြပပါ။

● ဝန်အေလးချနိ် တိုးလာသည်ှင့်အမ အရှိန်တင်ြခင်းှင့် အရှိန်ေလျာ့ြခင်း ေလျာ့လာသည်။

● ပင့်မ တင်သည့် ဝိုင်ယာကိးအရှည်ေပမူတည်၍ ခါယမ်းမရပ်တန်ြခင်းလုပ်ေဆာင်မများကိ ုလုပ်ေဆာင်ပါ 

(ခါယမ်းမစက်ဝန်းအရ)။

ပံ ု2-41 ချတိ်အေနအထား

အထက်ေဖာ်ြပပါများသည ်ဝန်ခါယမ်းြခင်းကိ ုကာကွယ်ပံ ုဥပမာများ ြဖစ်ေသာ်လည်း ဝန်များသည် တူညီေသာ ပံုစံြဖင့် ခါယမ်းြခင်းမ

ရှိပါ။ လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုချင်းစီတွင် အသံုးြပေသာ ကရိန်းများကို အေြခခံေသာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များကိ ုကမ်းကျင်ပိုင်ိုင်ရန ်

အေရးကီးပီး ဝန်များကိ ုကိုင်တွယ်လုပ်ေဆာင်ရာတွင ်အထက်ေဖာ်ြပပါ အေြခခံအချက်များကိ ုစိတ်ထဲတွင် ထားရှိလုပ်ေဆာင်ရန်

အေရးကီးသည်။ ေယဘုယျအားြဖင့် ဝန်တင်စက်များပါေသာ ကရိန်းများသည် ပင့်မ တင်ြခင်း၊ ေဘးတိုက်သွားလာြခင်း၊ ေရွလျား

သွားလာြခင်းှင့် အြခားေသာ လပ်ရှားမများကို အရှိန်န်းတစ်ခုတည်းြဖင့် ေဆာင်ရွက်ကပီး ကရိန်းကို စတင်ေရွလျားမြပလုပ်ချနိ်

အတွက် လပ်ရှားမဒဏ်ခံကိရိယာများ မပါရှိပါ။ ဝန်ခါရမ်းမ အနည်းငယ်မသာ ရှိေစရန် ထိန်းသိမ်း၍ လည်ပတ်လုပ်ေဆာင်ရြခင်း

သည် အထိုင်ေပတွင ်လုပ်ေဆာင်ရေသာ ကရိန်းအမျိးအစားများထက ်ပိုမိုခဲယ်းေသာေကာင့် လည်ပတ်လုပ်ေဆာင်ပံုကို 

အထပ်ထပ်ေလ့ကျင့်ြခင်းြဖင့ ်လုပ်ေဆာင်မစွမ်းရည်ကို တိုးတက်ေအာင်ြပလုပ်ရန ်အေရးကီးသည်။ ထိုအြပင ်ဝန်တင်စက်ပါေသာ 

ကရိန်းများ၏ ကိုယ်ထည်များသည ်ေြပးလမ်းသွားကရိန်းအမျိးအစားများထက ်ပိုမိုေပါပ့ါးကပီး အထူးသြဖင့် ဝန်တင်စက်များသည ်

သတ်မှတ်ဝန်များထက် ပိုမိုေပါပ့ါးကသည်။

ဤအေကာင်းေကာင့ ်ဝန်ခါရမ်းေနစ် ကရိန်း သိုမဟုတ် ဝန်တင်စက် ေဘးတိုက်ေရွလျားြခင်းှင့် ေရွလျားသွားလာြခင်းတိုသည် 

ေအာက်ပါတိုကို ြဖစ်ေစိုင်သည်။

● ဝန်၏ ခါရမ်းမသည် ေရှသို ဦးတည်ေနပါက ေရွလျားမအလျင်သည ်ပိုမိုတိုးလာမည်ြဖစ်သည်။

● ဝန်၏ ခါရမ်းမသည် ေနာက်ဘက်သို ဦးတည်ေနပါက ေရွလားမအလျင်သည ်ေလျာ့ကျမည်ြဖစ်သည်။

● ၎င်းေရွလျားသည်ှင့်အမ ဝန်ခါရမ်းမသည် ကရိန်းကို တုန်ခါေစမည်ြဖစ်ပီး သတ်မှတ်အရှိန်န်းတစ်ခုြဖင့် 

ေရွလျားေစလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ 
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အကယ်၍ ဝန်ခါရမ်းမ အလွန်ကီးမားလင ်ဝန် အေရှှင့်အေနာက် ခါရမ်းေနေသာအချနိ်တွင် ကရိန်း သိုမဟုတ် ဝန်တင်စက်ကိ ု

ယာယီရပ်တန်သင့်သည်။

ပံ ု2-42 ခါရမ်းမရပ်တန်ရန် လုပ်ေဆာင်မ 

ဝန်ခါရမ်းမကို ကာကွယ်ြခင်း

(1) ချတိ်ကို COG အေပတည့်တည့်တွင ်ေနရာချထားပီး ပင့်မ တင်ြခင်း

ချတိ်ကို COG အေပတည့်တည့်တွင ်ေနရာချထားပီး တြဖည်းြဖည်းချင်း ကိးတင်းလာသည်အထ ိလုပ်ေဆာင်ပါ။ ထိုေနာက် 

ကိးတင်းလာေသာအေနအထားတွင ်ယာယီရပ်တန်ထားပီး COG ၏ တည်ေနရာကိ ုြပန်လည်အတည်ြပပီးေနာက ်ဝန်ကို 

ေြမြပင်ေပမ ှပင့်မ တင်ပါ။

(2) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကြောင့ ်ဝန်ခါရမ်းမှုကို ကာကွယ်ခြင်း

ကရိန်းများြဖင့ ်ဝန်ခါရမ်းြခင်းကိ ုေအာက်ပါ နည်းလမ်းှစ်မျိးြဖင့ ်အဓိက ကာကွယ်ထားသည်။

ဝန်ခါရမ်းမကာကွယ်ရန ်တြဖည်းြဖည်းချင်း အရှိန်တင်မနည်းလမ်း

ဤနည်းလမ်းသည် ကရိန်း ေရွလျားသွားလာမ သိုမဟုတ် ေဘးတိုက်ေရွလျားမ သတ်မှတ် အရှိန်ေရာက်သည်အထ ိတြဖည်းြဖည်း

ချင်းလုပ်ေဆာင်မကို တစ်ဆင့်ြခင်း အဆင့်ဆင့်လုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖင့ ်ဝန်ခါရမ်းြခင်းကိ ုကာကွယ်သည်။ ဝန်ခါရမ်းမကို ဤနည်းလမ်း

ြဖင့် အတန်အသင့် ကာကွယ်ိုင်ေသာ်လည်း လိုအပ်ေသာ တြဖည်းြဖည်းချင်းလုပ်ေဆာင်မ အဆင့်များကို ကိးပမ်းအားထုတ ်

လုပ်ေဆာင်ရသည်။
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ဝန်ခါရမ်းမ ကာကွယ်ရန ်Follow-Notch နည်းလမ်း

● စတင်ချနိ်တွင် ဝန်ခါရမ်းမ ကာကွယ်ြခင်း

● ပံ ု2-43 တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း အဆင့် (I) တွင် ေရွလျားမ ခလုတ်ကို ဖိထားလင ်ကရိန်းသည ်ချက်ချင်း 

စတင်ေရွလျားလိမ့်မည ်ြဖစ်ေသာ်လည်း ဝန်သည် အနည်းငယ်ေနာက်ကျပီးမ ှစတင်ေရွလျားမည်။ အဘယ့်ေကာင့်ဆို

ေသာ် ၎င်းတွင ်အင်နားရှား သက်ေရာက်ေနေသာေကာင့ ်ြဖစ်ပီး ဤသည်က အဆင့် (II) သို ေရာက်ရှိသွားေစသည်။

● ဤအဆင့်တွင် ေရွလျားမခလုတ်ကို ပိတ်လိုက်ပါက ကရိန်းသည ်အရှိန်ေလျာ့မည်ြဖစ်ပီး ဝန်သည်လည်း 

ကရိန်းှင့်အတူလိုက်ပါ အရှိန်ေလျာ့မည်ြဖစ်ကာ အဆင့် (III) ကို ေရာက်သွားေစသည်။

● ဝန်သည် ကရိန်းေအာက်သို ေရာက်မလာမ ီအချနိ်ေလးမှာပင် (III) ေရွလျားမခလုတ်ကို တစ်ကိမ်ြပန်ှိပ်ပါက ဝန်သည် 

သိသိသာသာ ခါရမ်းမမရှိဘ ဲေရှသို စတင်ေရွလျားမည ်ြဖစ်သည်။

အေြခအေန (I) အေြခအေန (II) အေြခအေန (III)

ပံ ု2-43  စတင်ချနိ်တွင် ဝန်ခါရမ်းမကာကွယ်ြခင်း
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● ရပ်တန်ချနိ်တွင် ဝန်ခါရမ်းမကာကွယ်ြခင်း

● အဆင့် (IV) တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း ကရိန်းကို ရပ်တန်လိုေသာ အေနအထားမေရာက်မ ီအနည်းငယ်အလိုတွင် 

ေရွလျားမခလုတ်ကို ပိတ်လိုက်ပါက ကရိန်းသည ်ရပ်တန်ရန်အတွက် ချက်ချင်းအရှိန်ေလျာ့မည်ြဖစ်ေသာ်လည်း အင်နား

ရှားေကာင့် ဝန်သည် အေရှသို ဆက်လက်ေရွလျားမည်ြဖစ်သည်။ ရလဒ်အြဖစ ်အဆင့် (V) ြဖစ်ေပလာမည်။

● အဆင့် (V) တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း ဝန်သည် ခါရမ်းမ အများဆံုးအေနအထားသို မေရာက်မီအချနိ်ေလးမှာပင ်

ေရွလျားမခလုတ်ကို ေနာက်တစ်ကိမ်ထပ်မံှိပ်လင ်ကရိန်းသည ်အနည်းငယ်ထပ်မံေရွလျားမည်ြဖစ်ပီး အဆင့် (VI) 

တွင် ရပ်တန်မည်ြဖစ်သည်။

အေြခအေန (IV) အေြခအေန (V) အေြခအေန (VI)

ပံ ု2-44 ရပ်တန်ချနိ်တွင် ဝန်ခါရမ်းမကာကွယ်ြခင်း

(3) ဝန်ခါရမ်းမကို ပစည်းကိရိယာြဖင့် ကာကွယ်ြခင်း

အရည်ေပါင်းစပ်ြခင်းှင့ ်လပ်စစ်ေရှာ့ခ်ြဖစ်မ ဒဏ်ခံကိရိယာများကဲ့သို သမာိုးကျနည်းစနစ်များကိ ုအသံုးြပြခင်း သိုမဟုတ် 

အင်ဗာတာြဖင့် ထိန်းချပ်ေသာ လပ်ရှားမဒဏ်ခံကိရိယာကဲ့သိုေသာ ေနာက်ေပနည်းပညာများကိ ုအသံုးြပြခင်းြဖင့ ်

စတင်ချနိ်ှင့် ရပ်တန်ချနိ်များကို ေြပေြပြပစ်ြပစ်ြဖင့ ်ဝန်ခါရမ်းမများကိ ုအနည်းဆံုးြဖစ်ေစရန် လုပ်ေဆာင်ိုင်ေြခရှိသည်။
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5.4 စစ်ေဆးြခင်းှင့ ်ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း (စာမျက်ှ  77)

စက်ေမာင်းသူများှင့် ပံုမှန်စစ်ေဆးမအတွက ်လုပ်ငန်း စည်းမျ်းများ (စာမျက်ှ  77)

ကရိန်းေမာင်းသူအေနြဖင့ ်မိမိသည ်ြပြပင်ထိန်းသိမ်းမအဖွဲသားတစ်ဦးြဖစ်သည်ဟ ုစိတ်တွင် စွဲမဲမှတ်သားထားရမည်ြဖစ်ပီး ေန

စည်လည်ပတ်လုပ်ေဆာင်ေနစ်အတွင်း ကရိန်း၏ လည်ပတ်လုပ်ေဆာင်မအေြခအေနများေြပာင်းလဲမကိ ုအမဲတမ်းဂုြပေစာင့်

ကည့်ရမည်။

ြပဿနာ

ပျက်ေနသည့ ်

လကဏာ

ပံ ု2-45 ပံုမှန်စစ်ေဆးမ

ေအာ်ေဖာ်ြပပါ ြပဿနာရပ်များ သိုမဟုတ် ချိယွင်းချက်များကိ ုေတွရှိသည့်အခါတိုင်း စက်ေမာင်းသူသည ်ကရိန်းကို ချက်ချင်း

ရပ်တန်ပီး ြပဿနာရပ် သိုမဟုတ် ချိယွင်းမအေြခအေနှင့် ပတ်သက်၍ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းေရးစက်ြပင်ဆရာထ ံသတင်းပိုရမည်။ 

ြပဿနာရပ် သိုမဟုတ် ချိယွင်းမအေြခအေနှင့် ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်များကိ ုကရိန်း၏ အြခားစက်ေမာင်းသူများအားလံုး

ကိုလည်း ေပးအပ်ရမည်။

● စက်ေမာင်းသူက ခလုတ်ကို လတ်လိုက်ေသာ်လည်း ကရိန်းရပ်တန်မမရှိလင-်

ြဖစ်ိုင်ေြခရှိေသာအေကာင်းများမှာ ခလုတ်ခံု၏ အတွင်းပိုင်းထိစပ်ေနသည့်ေနရာများ သိုမဟုတ် လပ်စစ်သံလိုက်ခလုတ် 

ထိစပ်ေနရာများ အပူရှိန်ေကာင့် အရည်ေပျာ်ြခင်း ြဖစ်သည်။

လပ်စစ်ဓာတ်အား

ေထာက်ပံ့မခလုတ်ကို 

ပိတ်ပါ။

ပံ ု2-46 မူမမှန်သည့်အခါ ရပ်တန်ြခင်း
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● သတ်မှတ်ချက်ထက် ပိုမိုရစ်ပတ်ြခင်း အလိုအေလျာက် ဖွင့်ပိတ်ခလုတ်ကို ဖွင့်ထားပီးေနာက ်ကရိန်းသည ်ေအာက်သိုှိမ့်ချမကို 

မလုပ်ေဆာင်ိုင်ပါက-

ြဖစ်ိုင်ေြခအများဆံုးအေကာင်းရင်းမှာ လုပ်ေဆာင်မအလိုအေလျာက ်ဖွင့်ပိတ်ခလုတ် ချိယွင်းမေကာင့် အေရးေပ

အလိုအေလျာက် ဖွင့်ပိတ်ခလုတ် ပွင့်ေနြခင်း ြဖစ်သည်။

● စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆူညံသံများ၊ အထူးသြဖင့် ပံုမှန်မဟုတ်ေသာ ဆူညံသံများ (ဥပမာ၊ တကကီြီမည်သံများ သိုမဟုတ် 

ြမည်ဟည်းသံများ) သိုမဟုတ် ပွတ်တိုက်သံများ သိုမဟုတ် ဆက်တိုက်ြမည်သံများ ထွက်ေပလာပါက-

ြဖစ်ိုင်ေြခရှိေသာ အေကာင်းများမှာ ေချာဆ ီလံုေလာက်မမရှိြခင်း သိုမဟုတ် မျက်ှာြပင်ထိေတွမ လွတ်ေနြခင်းများ 

ြဖစ်သည်။

● ကရိန်းသည ်ပံုမှန်မဟုတ်ဘ ဲတုန်ခါေနပါက-

ြဖစ်ိုင်ေြခရှိေသာ အေကာင်းရင်းများမှာ မူလီတိုင်များ ေလျာ့ေနြခင်းေကာင့်၊ ပံုမှန်မဟုတ်ေသာ ယိုယွင်းမများှင့် 

အက်ကွဲရာများေကာင့ ်အထိုင်အေြခအေန မေကာင်းမွန်ြခင်း ြဖစ်သည်။

● ကရိန်းေမာင်းှင်ရာတွင ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပံုမှန်မဟုတ်ေသာ အေြခအေနများ ြဖစ်ေပိုင်သည-်

● လံုးဝ မေရွလျားြခင်း

● ေရွလျားမ ြမန်န်း၊ တံုြပန်မ၊ စတင်ရန် အသင့်ြဖစ်မ ေလျာ့ကျြခင်း၊ ေရွလျားရာတွင ်ညင်သာမနည်းပါးြခင်း သိုမဟုတ် 

လုပ်ေဆာင်မအရှိန်န်းသည် သတ်မှတ်န်းထက် ေလျာ့နည်းြခင်း သိုမဟုတ် ရံဖန်ရံခါ လုပ်ေဆာင်မရြခင်း

● ဘရိတ်များ လုပ်ေဆာင်ိုင်စွမ်း ကျဆင်းြခင်း

● လည်ပတ် အစိတ်အပိုင်းများကို လှည့်မရြခင်း- ဤချိယွင်းမှင့် ပတ်သက်ေသာ ကရိန်းအစိတ်အပိုင်းများတွင ်

ဝန်ချခီျတိ်ေခါင်း၏ အေြမာင်း၊ ဘီးများှင့် ကိးထိန်းဘီးလံုးများ ပါဝင်သည်။

● အကယ်၍ ကရိန်းမ ှပံုမှန်မဟုတ်ေသာ အပ ူသိုမဟုတ် အနဲ ထွက်ေနလင-် 

● ေမာ်တာအပူလွန်ကဲြခင်း သိုမဟုတ် ေလာင်ကမ်းြခင်း

● ဘရိတ်အနားကွပ်များတွင ်ထူးထူးြခားြခား အပူချနိ်လွန်ကဲြခင်း သိုမဟုတ် ေလာင်ကမ်းြခင်း
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5.5 စစ်ေဆးြခင်းှင့ ်ပံုမှန်စစ်ေဆးြခင်းများ လုပ်ေဆာင်ြခင်း (စာမျက်ှ  79)

ကရိန်းကို ေအာ်ေဖာ်ြပပါ စစ်ေဆးြခင်းများှင့ ်ပံုမှန်စစ်ေဆးမများ ြပလုပ်ရန ်သတ်မှတ်ထားသည်။ (2) ရှိ ပံုမှန် ကိုယ်တိုင်စစ်ေဆး

ြခင်း၏ရလဒ်များှင့ ်(4) ရှိ မုန်တိုင်းတစ်ခုတိုက်ခိုက်ပီးေနာက် စစ်ေဆးြခင်း ရလဒ်များကိ ုသံုးှစ်ကာ ထိန်းသိမ်းလုပ်ေဆာင်ရန ်

သတ်မှတ်ထားသည်။ သိုေသာ်လည်း အြခားစစ်ေဆးမရလဒ်များအတိုင်းလည်း ထိန်းသိမ်းထားသင့်သည်။

(1) မစတင်မ ီစစ်ေဆးြခင်း (2.3.2၊ စာမျက်ှာ 54 ကို ကည့်ပါ)

(2) ကိုယ်တိုင ်ပံုမှန် စစ်ေဆးြခင်း

ချိယွင်းမတစ်ခ ုသိုမဟုတ် မူမမှန်မတစ်ခ ုရှိသည်ြဖစ်ေစ မရှိသည်ြဖစ်ေစ ေနစ်စစ်ေဆးမြဖင့ ်ရှာေဖွမေတွိုင်ေသာ ချိယွင်း

ေနသည့် အစိတ်အပိုင်းများကို ေတွရှိိုင်ရန်အတွက ်အေသးစိတ်စစ်ေဆးြခင်းှင့ ်အေရးကီးေသာ အစိတ်အပိုင်းများကို ြပင်ဆင်

မွမ်းမံြခင်းများ လုပ်ေဆာင်သည်။ ၎င်းကို ကရိန်းအေကာင်း အထူးြပသိရှိနားလည်ေသာ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းမြပလုပ်သူများက 

လုပ်ေဆာင်ေလ့ရှိသည်။

● လစ် ကိုယ်တိုင ်စစ်ေဆးြခင်း

၎င်းသည ်လစ်တိုင်း လုပ်ေဆာင်ေသာ မိမိဆအေလျာက်စစ်ေဆးြခင်း ြဖစ်သည်။

● ှစ်စ်ကိုယ်တိုင်စစ်ေဆးြခင်း

၎င်းသည ်ှစ်စ်တိုင်း လုပ်ေဆာင်ေသာ မိမိဆအေလျာက်စစ်ေဆးြခင်း ြဖစ်သည်။

(3) စွမ်းေဆာင်ရည်စစ်ေဆးြခင်း

၎င်းသည ်တရားဝင်လက်မှတ်၏ သက်တမ်း (ပံုမှန်အားြဖင့် ှစ်ှစ်) အတွင်း လုပ်ေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးမတစ်ခုြဖစ်သည်။

(4) မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပီးေနာက ်စစ်ေဆးြခင်း

ကရိန်းများအား ြပင်ပတွင ်တပ်ဆင် အသံုးြပလုပ်ေဆာင်ချနိ်များတွင ်တစ်ဆက်တည်း ေလတိုက်န်းသည် 30 m/s ေကျာ်လွန်

တိုက်ခတ်ပီးေနာက ်သိုမဟုတ် အလယ်အလတ် (သို) ြပင်းထန်ေသာ ြပင်းအားအဆင့်ရှိသည့် ေြမငလင်လပ်ခတ်ပီးေနာက ်

၎င်းကို လုပ်ေဆာင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည်။
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5.6 စစ်ေဆးမလုပ်ငန်းအတွက ်ကိတင်ကာကွယ်မများ (စာမျက်ှ  80)

ကရိန်း စက်ေမာင်းသူများအတွက ်ကိတင်ကာကွယ်မများ

ကရိန်းကို စစ်ေဆးစ် အဓိက ဓါတ်အား ခလုတ်ကို မဖွင့်ပါှင့် သိုမဟုတ် ကရိန်းကို မေမာင်းှင်ပါှင့်။

စစ်ေဆးေနေသာ ကရိန်းအနီးရှိ အြခားေသာ ကရိန်းများကို ေမာင်းှင်ေသာအချနိ်တွင ်တိုက်မိခိုက်မိမများကို ကာကွယ်ရန ်

အကာအရံများ ချထားြခင်းှင့ ်ေြပးလမ်းများတွင ်ဂျမ်းတံုးများ ကိတင်စီမံထားြခင်းကဲ့သိုေသာ အစီအမံများကို လုပ်ေဆာင်ထား

ေကာင်း ေသချာပါေစ။

စစ်ေဆးြခင်းများအတွက ်ကိတင်ကာကွယ်မများ

ကရိန်းတစ်ခုကို စစ်ေဆးချနိ်တွင် စစ်ေဆးေနစ်အတွင်း မေတာ်တဆြဖစ်မများမ ှကာကွယ်ိုင်ရန ်လံုေလာက်ေသာ 

ြပင်ဆင်မများကိ ုကိတင်လုပ်ေဆာင်ပီး သင့်ေတာ်ေသာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မနည်းလမ်းများကိ ုကျင့်သံုးပါ။

● မစစ်ေဆးမ ီအစည်းအေဝးြပလုပ်ြခင်း

ကရိန်းကို မစစ်ေဆးမ ီလိုအပ်သည့်အချနိ်ှင့် အြခား စစ်ေဆးမ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ ုသက်ဆိုင်သူအားလံုးကို 

အြပည့်အဝ အသိေပးထားရပါမည်။

● ဝတ်စံုှင့် အကာအကွယ်ပစည်းကိရိယာများ ဝတ်ဆင်မကို စစ်ေဆးြခင်း

ကရိန်းစစ်ေဆးြခင်းကိ ုြမင့်မားေသာေနရာများတွင ်လုပ်ေဆာင်ေလ့ရှိပီး ဓာတ်လိုက်တတ်ပါသည်။ စစ်ေဆးေရးအဖွဲဝင်အားလံုး

သည် သင့်ေလျာ်သည့် အလုပ်ဝတ်စံုကို ေသချာဝတ်ဆင်ရမည်။

ကိတင်စီစ်မများ

ပံ ု2-47 အကိအစည်းအေဝး
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ေဘးကင်းလံုြခံေရး ခါးပတ်

ဦးထုပ်

ကိရိယာပစည်းများ

ေဘးကင်းလံုြခံေရး ရှးဖိနပ်များလပ်ကာ ပစည်းများ

လုပ်ငန်းခွင်သံုး လက်အိတ်များ

ပံ ု2-48 အကာအကွယ်ပစည်းကိရိယာများပါဝင်သည့ ်သင့်ေလျာ်ေသာအဝတ်အစား

● စစ်ေဆးေရး ကိရိယာများ

● ေကာင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းထားသည့်စစ်ေဆးေရး ကိရိယာများကို ဂုတစိုက် အသံုးြပပါ။

● ကိရိယာတစ်ခုခ ုြပတ်ကျြခင်းမ ှကာကွယ်ရန် လိုအပ်ေသာအစီအမံများ ပံ့ပိုးေပးပါ။

● သေကတများှင့် အမှတ်အသားများ

● စစ်ေဆးေနစ် “Under Inspection” (စစ်ေဆးေနသည)် ှင့် အြခားလိုအပ်ေသာသေကတများကိ ုပံုမှန် ကပ်ထား၊ 

ေထာင်ထားပါ။

● ခွင့်ြပချက်မရှိသည့်လူများကို ဝင်ခွင့်မြပရန ်ကရိန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင ်ကိးတစ်ေချာင်း တန်းထားပါ။

● လပ်စစ်ဓာတ်အားေထာက်ပံ့သည့ ်ခလုတ်များတွင် “Do Not Start up”(စက်မိးရ)၊ “ Do Not Turn On” (စက်မဖွင့်ရ) 

ှင့် အြခားသက်ဆိုင်သည့် သေကတများကိ ုကပ်ထားပါ။

● တိုက်မိြခင်းမ ှတားဆီးရန် အစီအမံများ

● အနီးဝန်းကျင်တွင ်ကရိန်း လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ေနပါက တိုက်မိြခင်းမြဖစ်ပွားေစရန ်အကာအရံများ စီစ်ထားရှိြခင်း (သို) 

ဂျမ်းတံုးများ ခုြခင်းစသည့် အစီအမံများကို ေဆာင်ရွက်ပါ။
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5.7 ဝုိငယ်ာကိးများှင့် ချန်ိးကိးများကို စစ်ေဆးြခင်းှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခငး် (စာမျက်ှ  81)

ဝိုင်ယာကိးများ စစ်ေဆးြခင်းှင့ ်ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း

ဝိုင်ယာကိးတစ်ခုှင့်တစ်ခ ုပွတ်တိုက်မေကာင့် ပွန်းစားမကို တားဆီးရန်အတွက် ဝိုင်ယာကိး၏ အူတိုင်တွင် သံေချး ဟန်တားေရး

ကိရိယာများှင့် ေချာဆ ီပါဝင်သည်။ လွန်းှင့် ဝိုင်ယာကိးများ၏မျက်ှာြပင်ကိုပါ ေချာဆီထိုးထားေသာ်လည်း ၎င်းတိုကို အချနိ်

ကာြမင့်စွာအသံုးြပပါက ေချာဆီများထွက်ကာ ကုန်ခမ်းသွားိုင်ပီး ဝိုင်ယာကိးများပွန်းစားမ များလာမည်ြဖစ်ေသာေကာင့ ်ေချာဆီ

ထည့်ေပးရန်ှင့် အေထာက်အပံ့များ ထပ်ြဖည့်ရန်အေရးကီးပါသည်။ ထိုအြပင ်စက်သီးဆံုလည်များှင့် ရစ်ဘီးများတွင ်ကိး

အထပ်ထပ် လိမ်ရစ်ြခင်းေကာင့ ်ဝန်တင်စက်ှင့ ်ဝန်ချစီက်များရှ ိဝိုင်ယာကိးများတွင ်ပွန်းစားြခင်းှင့် ြပတ်ေတာက်ြခင်းများ ြဖစ်ပွား

ပါသည်။ ဤအေကာင်းေကာင့ ်အလွယ်တကူပျက်စီးိုင်ေသာအပိုင်းများ၊ အထူးသြဖင့် စက်သီးဆံုလည်ဝန်းကျင ်အပိုင်းများရှိ 

အေရးကီးေသာေနရာများတွင ်ဝိုင်ယာကိးအထပ်ထပ်လိမ်ြခင်းကို အာံုစိုက် စစ်ေဆးပါ၊ ကိးအစွန်းပိုင်းတွင်တပ်ဆင်ထားသည့် 

အစိတ်အပိုင်းများှင့် စက်သီးဆံုလည်ညိကိရိယာှင့် ထိစပ်ေနသည့်အပိုင်းများရှိ ပတ်ဝန်းကျင်ေနရာများကိုလည်း စစ်ေဆးပါ။ 

စစ်ေဆးေနစ် ေအာက်ပါအေြခအေနများကိ ုသင်ေတွရှိပါက ထိုအစိတ်အပိုင်းများကို ချက်ချင်းလဲလှယ်ရမည်။

ကရိန်းဖွဲစည်းပံုစံန်းအရ ေအာက်တွင ်သတ်မှတ်ထားသည့ ်ဝိုင်ယာကိး အေြခအေနတစ်ခုခုရှိပါက ကရိန်းများအတွက ်

အသံုးမြပရပါ-

● မည်သည့်ဝိုင်ယာကိးတွင်မဆို တစ်ရစ်လင ်ပါဝင်သည့ ်ဝိုင်ယာစုစုေပါင်းအေရအတွက်၏ 10 ရာခိုင်န်းေကျာ် 

(သတြဖည့ ်ဝိုင်ယာေချာင်းများမပါ) ပျက်စီးေနြခင်း။

● ရှိရမည့် သတ်မှတ်အချင်း၏ 7 ရာခိုင်န်းေကျာ် အချင်းေလျာ့နည်းေနသည့ ်ကိးများ

● တွန်ေခါက်မရှိသည့် ကိးများ

● ြပင်းထန်စွာ ပံုပျက်ေနေသာ သိုမဟုတ် သံေချးတက်ေနေသာ ကိးများ

ဝိုင်ယာကိး အသစ်လဲသည့်အခါ ထုတ်လုပ်သူကသတ်မှတ်ထားသည့်ကိးကို အသံုးြပပါ။ ဝိုင်ယာကိး ြပတ်ေတာက်မ (သို) အချင်း 

ေလျာ့ကျမသည ်အထက်ပါတန်ဖိုးများအတွင်းြဖစ်လင်ပင ်တတ်ိုင်သမအြမန်ဆံုး ဝိုင်ယာကိးကို အသစ်လဲရပါမည်။

ဝိုင်ယာကိး 1 ရစ်

လွန်းအေရအတွက်

ပံ ု2-49 ဝိုင်ယာကိး 1 ရစ်

ပံ ု2-50 ဝိုင်ယာ ကျိးြပတ်ြခင်း
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ပံ ု2-51 ယိုယွင်းြခင်း

(1)

(2)

a- ေအာက်သို တွန်ေခါက်ြခင်း

(3)

(4)

(5)

b- အေပသို တွန်ေခါက်ြခင်း

c- တွန်ေခါက်မများ ြဖစ်ေပေစသည့ ်အရာများ

ပံ ု2-52 ဝိုင်ယာကိးများ ထိခိုက်မခံိုင်ရည်ရှိရန ်လိမ်ထားြခင်း

a- သတစားြခင်း/သံေချးတက်ြခင်း b- ေခါက်ထားြခင်း

ပံ ု2-53 ပံုပျက်ြခင်းများ
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ချနိ်းကိးများ စစ်ေဆးြခင်းှင့ ်ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း (စာမျက်ှ  81)

ချနိ်းကိးကို ပံုမှန်စစ်ေဆးပီး ေအာက်ပါအေြခအေနများ ေတွရှိပါက ချက်ချင်း အသစ်လဲရမည်။

● ထုတ်လုပ်သည့်အချနိ်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ၎င်းတို၏ မူလအရှည်ထက ်5 ရာခိုင်န်းေကျာ်ပိုမိုရှည်ထွက်လာသည့် 

ချနိ်းကိးများ

● ချနိ်းကိး၏ ကွင်း 5 ခုအရှည်သည ်ထုတ်လုပ်ချနိ်က သတ်မှတ်ထားေသာ မူလအရွယ်အစားထက ်ြဖတ်ပိုင်းအချင်း 

10 ရာခိုင်န်းေကျာ် ပိုမိုေလျာ့နည်းေနသည့် ချနိ်းကိးများ

● အက်ကွဲေနသည့် အရာများ

● ခတ်ယွင်းေနေသာ ဂေဟဆက်များ၊ ခတ်ယွင်းေနေသာ ပံုသွင်းထားသည့်ချတိ်ဆက်များ (သို) သိသိသာသာပံုပျက်ေနမ

ချနိ်းကိးအေဟာင်းကိ ုအသစ်တစ်ခုြဖင့် လဲလှယ်ရာတွင် ထုတ်လုပ်သူက သတ်မှတ်ထားေသာ ချနိ်းကိးအမျိးအစားှင့ ်

အဆင့်အတန်းရှိ ချနိ်းကိးကိုသာ ဂုြပ သံုးစွဲသင့်သည်။ လက်ရှိ ရှိေနသည့် ချနိ်းကိးကို အြခားချနိ်းကိးှင့် ချတိ်ဆက်ြခင်းသည ်

အရာယ်မကင်းေသာေသာေကာင့ ်ထိုသိုြပလုပ်ြခင်းကို ေရှာင်က်ရမည်။

ေချာဆီထည့်ြခင်း(စာမျက်ှ  84)

ကရိန်း ဘယ်ရင်များ၊ ဂီယာများှင့် ဝိုင်ယာကိးများအတွက ်သင့်ေလျာ်သည့် ေချာဆီထည့်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

အသံုးြပမည့် တည်ေနရာေပမူတည်၍ အသံုးြပသည့်ေချာဆီကို ဆံုးြဖတ်သင့်သည်။ ေနရာေပမူတည်၍ အမဲဆီ၊ 

ဂီယာဝိုင်ှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ေချာဆီကို အသံုးြပပါ။ ထိုအြပင ်ေစးပျစ်မ၊ ေချာဆီဖလင်ြပား၏ ခံိုင်အားှင့် ယိုယွင်းမကို

ြဖစ်ိုင်သည့် ထိခိုက်လွယ်မများစသည့် ေချာဆီထည့်ထားေသာအစိတ်အပိုင်းများ၏ အသံုးြပမအေြခအေနများေပမူတည်၍ 

သင့်ေလျာ်ေသာေချာဆီကို ေြပာင်းလဲအသံုးြပပါ။
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5.8 အြပငဘ်ကတ်ငွတ်ပဆ်ငထ်ားသည ်ကရနိ်းများ ေမာင်းငှအ်သံုးြပရနအ်တကွ ်ကိတငက်ာ
ကွယ်မများ (စာမျက်ှ  86)

အေြခခံအားြဖင့ ်အြပင်ဘက်တွင်တပ်ဆင်ထားေသာ ကရိန်းများကို ကိုင်တွယ်လုပ်ေဆာင်ြခင်းသည ်အေဆာက်အဦအတွင်းတွင ်တပ်

ဆင်ထားသည် ့ကရိန်းများှင့် လုပ်ေဆာင်ပံုတူညီေသာ်လည်း ရာသီဥတုဆိုးရွားချနိ် ေဆာင်ရွက်ရမည့် လမ်းန်ချက်များကိ ုနားလည်

ထားရန်လိုအပ်သည်။ အြပင်ဘက်တွင ်တပ်ဆင်ထားေသာကရိန်းများှင့်စပ်လျ်း၍ သတိြပရမည့်အချက်များကိ ုေအာက်တွင်ရှင်းြပ

ထားသည်။

လည်ပတ်ေမာင်းှင်ရာတွင ်ကိတင်ကာကွယ်မများ

● ေနစ် နံနက်ခင်းပိုင်း အေသးစိတ်ရှင်းလင်းန်ကားစ်တွင ်ရာသီဥတ ုသတင်းအချက်အလက်ကိ ုစစ်ေဆးပါ။

● ဝန်၏မျက်ှာြပင်တွင ်စိုစွတ်ေနလင ်ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများသည ်ဝန်ေပရှ ိ၎င်းတို၏ ေနရာများမ ှေချာ်ထွက်ိုင်ေသာေကာင့် 

ကရိန်းကို များစွာဂုတစိုက် လုပ်ေဆာင်ပါ။

● ကရိန်းတွင် မိုးကာမပါရှိပါက စိုစွတ်သည့်ရာသီဥတုတွင ်မေမာင်းှင်ပါှင့်။

● စံြပ ဝန်တင်စက်များတွင် မိုးကာမပါရှိေသာေကာင့် ခတ်ယွင်းမများှင့် ဓာတ်လိုက်ေသဆံုးမများ ြဖစ်ပွားိုင်သည်။

● အသံုးမြပပါက ၎င်းတိုကို မိုးကာတဲ (အမိုး) ေအာက်တွင ်ထားပါ။

● မိုးေရှင့် အလားတ ူအေကာင်းများေကာင့ ်ဝိုင်ယာကိး (သို) ေချာဆီထည့်ထားသည့်အစိတ်အပိုင်းများတွင ်ေချာဆီ

ေလျာ့နည်းကုန်ဆံုးမကို သတိြပပါ။

● ဝန်တင်စက်ှင့် ေရွလျားမကိရိယာ၏ စက်အစိတ်အပိုင်းများှင့် အတွင်းပိုင်းများတွင ်သံေချးတက်ြခင်းကိ ုသတိြပပါ။

● လပ်စစ်ပစည်းများ၊ ဝိုင်ယာကိးများှင့် အလားတ ူပစည်းများတွင် လပ်ကာယိုယွင်း ထိခိုက်လွယ်သည်ကိုသတိြပပါ။

● ေလြပင်းများ (10 မိနစ်လင် ပျမ်းမေလတိုက်န်း 10 m/s ှင့်အထက်) တိုက်ခတ်ြခင်းေကာင့် အရာယ်ရှိမည်ဟုေမာ်လင့်ပါက 

လုပ်ငန်းကိုရပ်တန်ပါ။

● မုန်တိုင်းတစ်ခ ု(ဥပမာ- တစ်စကန်လင် 30 မီတာထက်ပိုသည့် အချနိ်တိုတွင်းတိုက်ခတ်ိုင်သည့်ပျမ်းမေလတိုက်န်း) 

တိုက်ခတ်ိုင်လင ်မေတာ်တဆေရွလျားမမှကာကွယ်ရန ်လိုအပ်သည်များကို ေဆာင်ရွက်ပါ။

● ေဘးတိုက်ှင့် အေပေအာက ်ေရွလျားသံလမ်းများတွင ်မိုးေရ (သို) ဆီးှင်းများစိုစွတ်ေနပါက သံလမ်းေပတွင ်

ဘီးများေချာ်ိုင်ေသာေကာင့် အထူးသြဖင့် ကရိန်းကို စတင်သည့်အခါ (သို) ရပ်တန်သည့်အခါ ကရိန်းကို ဂုတစိုက် 

ေမာင်းှင် အသံုးြပပါ။
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● လပ်စီးလက်ြခင်းေကာင့ ်အနည်းငယ်မေတာ်တဆထိခိုက်ိုင်သြဖင့် မိုးကိးမုန်တိုင်းအတွင်း ကရိန်း အသံုးြပမကို 

ဆိုင်းငံ့ထားပါ။

မိုးလဝသ အချက်အလက်

အရ ေလြပင်းတိုက်မည်ဟ ု

သိထားသည်

ပံ ု2-54 မိုးေလဝသ အချက်အလက်ကိ ုစစ်ေဆးြခင်း

မိုးရွာေတာ့မယ်၊ 

အလုပ်ရပ်ကစို။

ပံ ု2-55 မိုးရွာသွန်းလင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မကို ရပ်တန်ပါ

စီမံခန်ခွဲေရးအတွက် ကိတင်ကာကွယ်မများ

● ဥပေဒစည်းမျ်းများအြပင ်ဆိုးရွားေသာရာသီဥတုတွင ်လုပ်ေဆာင်မများရပ်နားရန်အတွက ်လုပ်ငန်းခွင်တွင်းစံချနိ်စံန်း

များရှိပါက ၎င်းတိုကို ေသချာစွာလိုက်နာပါ။

● ေလြပင်းတိုက်ခတ်မကို တံုြပန်ေဆာင်ရွက်ြခင်း

● ေလတိုက်န်းှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်ရယူရန် နည်းလမ်းတစ်ခုကိ ုဆံုးြဖတ်ပါ။

● ေလြပင်းတိုက်ခတ်ေနစ်အတွင်း လုပ်ေဆာင်မရပ်နားရန ်စံန်းများရှိလင် ၎င်းတိုကို ေသချာစွာလိုက်နာပါ။

● ေလြပင်းတိုက်ခတ်မကို တံုြပန်ေဆာင်ရွက်ေရးအတွက ်အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရွက်ရမည့် စံသတ်မှတ်ချက်များ

ရှိပါက ထိုစံန်းများှင့်အည ီအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ပါ။

(a) ေကျာက်ဆူး (သို) အြခားထိန်းချပ်မ ကိရိယာများအသံုးြပ၍ ကရိန်းကို ေနရာမေရွေအာင ်ြပလုပ်ပါ။

(b) ကရိန်းေပသိုြပတ်ကျိုင်သည့် (သို) ကရိန်းေပတွင ်ပျံဝဲသွားိုင်သည့် အရာဝတများရှိပါက တံုြပန်ေဆာင်ရွက်မ အစီအမံ

များြပလုပ်ပါ။ 

● ေလြပင်းများတိုက်ခတ်ပီးေနာက ်စစ်ေဆးမများြပလုပ်ပီး ပံုမှန်မဟုတ်သည့် အေြခအေနများ ရှိ၊ မရှိ အတည်ြပပါ။
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5.9 ကရိန်း အသံုးြပမေကာင့် စက်ံုတွင်းမေတာ်တဆထိခိုက်မများ (စာမျက်ှ  87)

ကရိန်းများကို ေလးလံေသာဝန်များသယ်ေဆာင်ရန ်အသံုးြပေသာေကာင့ ်ကရိန်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ ယင်းှင့် 

ဆက်စပ်၍ြဖစ်ေစ ေပေပါက်လာေသာ မေတာ်တဆမတစ်ခုသည ်လူသားများှင့်ပစည်းများကို အကီးအကျယ ်ပျက်စီးေစိုင်သည်။ 

ကရိန်းမေတာ်တဆမများကိုတားဆီးရာတွင ်မရှိမြဖစ်ထည့်သွင်းစ်းစားရမည့်အချက်မှာ မေတာ်တဆမှင့်ပတ်သက်၍ ယခင်

မှတ်တမ်းများအေပ ေလ့လာမကိုအေြခခံ၍ လက်သင့်ခံိုင်သည့် ကိတင်ကာကွယ်မအစီအမံများကို ြပလုပ်ရပါမည်။

ြဖစ်ပွားမေပမူတည်၍ ကရိန်းမေတာ်တဆမများကိ ုေအာက်ပါအတိုင်း အမျိးအစားခွဲြခားထားသည-်

(1) ဝန် ြပတ်ကျြခင်း

● သိုင်းကိးတွင်ချတိ်မ ညံ့ဖျင်းြခင်း (ဥပမာ- အချင်းကီးမားလွန်းသည့ ်ဝိုင်ယာကိးတစ်ေချာင်းကို အသံုးြပြခင်း၊ 

ချတိ်ဆွဲေထာင့် ကျယ်လွန်းစွာ သတ်မှတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း (သို) ဟန်ချက်တည်ငိမ်မမရှိသည့် COG ြဖင့် ဝန်ကို 

သိုင်းကိးချတိ်ြခင်း)

● ဝန်ခါရမ်းြခင်း (ဝန်တင်စက် ချတိ်၏ဗဟိုတွင် ဝန်ကို COG မရှိဘဲ သိုင်းကိးချတိ်ြခင်း၊ ဟန်ချက်တည်ငိမ်မမရှိသည့် 

သိုင်းကိးချတိ်ြခင်း၊ ကရိန်းကို ကမ်းတမ်းစွာြဖင့ ်ေမာင်းှင် အသံုးြပြခင်း စသည်တိုေကာင့်)

● ကျိးြပတ်ေနသည့ ်ဝိုင်ယာကိး (ဝိုင်ယာကိး၏ လံုေလာက်သည့်ခံိုင်အားမရှိြခင်း၊ ဝန်ပိုပင့်မြခင်း၊ ပျက်စီးေနေသာ

ဝိုင်ယာကိးကို အသံုးြပြခင်း စသည်တိုေကာင့်)

● ကျိးြပတ်ေနသည့ ်သိုင်းကိး (ဝန်ပိုပင့်မြခင်း၊ ယိုယွင်းေနေသာ (သို) ပျက်စီးေနေသာသိုင်းကိးကို အသံုးြပြခင်း 

စသည်တိုေကာင့်)

(2) ဝန်ြဖင့် ိုက်မိြခင်း (သို) ဖိညပ်မိြခင်းေကာင့် ြဖစ်ေပေသာ မေတာ်တဆထိခိုက်မများ

● ကရိန်းေမာင်းသူ၏ မှားယွင်းမ (ဥပမာ- မျက်ြမင်အကွာအေဝး ခန်မှန်းတွက်ချက်မမှားယွင်းြခင်း (သို) သတိမမူဘဲ 

လုပ်ေဆာင်မ)

● မှားယွင်းသည့် အချက်ြပမ

(3) ဝန်ေမှာက်ြခင်း (သိုင်းကိးချတိ်မ ညံ့ဖျင်းြခင်း၊ ၊ ဝန်ချထားမည့်ေနရာ လံုေလာက်မမရှိြခင်း၊ ကရိန်းေမာင်းသူ၏ဆံုးြဖတ်ချက်

မှားယွင်းြခင်း၊ လုပ်ငန်း စီမံချက်ညံ့ဖျင်းြခင်း စသည်တိုေကာင့်)

(4) အြခားအရာဝတများှင့ ်ထိစပ်ေနြခင်းေကာင့ ်ဝန်ြပတ်ကျြခင်း (သို) ဝန်ေမှာက်ြခင်း

● ကရိန်းေမာင်းသူ၏ မှားယွင်းမ (ဥပမာ- မျက်ြမင်အကွာအေဝး ခန်မှန်းတွက်ချက်မမှားယွင်းြခင်း၊ ကရိန်းေမာင်းသူ၏ 

ေပါေ့လျာ့မ (သို) ကရိန်းေမာင်းသူ၏ ဆံုးြဖတ်ချက်မှားယွင်းြခင်း)

● သိုင်းကိးတွင်ချတိ်ေပးရသူများ၏ မှားယွင်းမ (ဥပမာ- မမှန်မကန် သိုင်းကိးချတိ်ေပးမ (သို) ညံ့ဖျင်းသည့် 

သိုင်းကိးချတိ်မ)

(5) သိုင်းကိး (သို) ဝန်တင်စက်ပစည်းများြဖင့ ်ဖိညပ်မိြခင်းေကာင့် ြဖစ်ေပေသာ မေတာ်တဆထိခိုက်မများ (လံုေလာက်သည့်

အချက်ြပမမရှိြခင်း၊ သိုင်းကိးချတိ်ရာတွင ်ကမ်းကျင်မမရှိြခင်း၊ အချက်ြပမတစ်ခုကို နားလည်မလွဲမှားြခင်း စသည်တိုေကာင့်)

(6) ကရိန်းြဖင့် ဖိညပ်မိြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေပေသာ မေတာ်တဆထိခိုက်မများ (လံုေလာက်သည့်ဆက်သွယ်မမရှိြခင်း၊ ကရိန်းေမာင်း

သူ၏ နားလည်မလွဲမှားြခင်း စသည်တိုေကာင့်)
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(7) ေမာင်းှင်သည့်ဂီယာြဖင့် ဖိညပ်မိြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေပေသာ မေတာ်တဆထိခိုက်မများ (အကာအကွယ်အဖံုးများ ေပျာက်ေနြခင်း 

(သို) မတပ်ဆင်ထားြခင်း၊ မသင့်ေလျာ်သည့် ဝတ်စံုဝတ်ထားသည့ ်(သို) ေနရာေြပာင်းလုပ်ကိုင်ေနရသည့် လုပ်သားများ၊ 

လံုေလာက်သည့်ဆက်သွယ်မမရှိြခင်း စသည်တိုေကာင့်)

(8) ကရိန်းေမှာက်ြခင်း (သို) ကရိန်းပျက်စီးြခင်း (လံုေလာက်သည့်စစ်ေဆးမမရှိြခင်း၊ ေဆာက်လုပ်ေရး (သို) အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း

များတွင် မှားယွင်းြခင်း၊ မုန်တိုင်းများှင့်ပတ်သက်ပီး ကိတင်ကာကွယ်ေရး မေဆာင်ရွက်ထားြခင်း စသည်တိုေကာင့်)

(9) ကရိန်းလဲကျမေကာင့် မေတာ်တဆထိခိုက်မများ (ြငမ်းစင်ညံ့ဖျင်းြခင်း၊ မသင့်ေလျာ်သည့် ဝတ်စံုဝတ်ထားသည့ ်လုပ်သားများ၊ 

ကရိန်းေမာင်းသူ၏နားလည်မလွဲမှားြခင်း စသည်ြဖင့)်

(10) ကရိန်းေပမ ှအစိတ်အပိုင်းများြပတ်ကျြခင်း (ဥပမာ- ကရိန်း၏ထိပ်တွင ်မေတာ်တဆကျန်ခဲ့သည့ ်အရာဝတများ (သို) ကရိန်း

အစိတ်အပိုင်းများ ေချာင်ေနြခင်း)

(11) လပ်စစ်ေရှာ့ခ်ေကာင့်ြဖစ်ေပေသာ မေတာ်တဆထိခိုက်မများ (အကာအကွယ်မရှိသည့် လပ်ကူးပစည်းများြဖင့်ထိေတွြခင်း၊ 

မိန်းလပ်စစ်ဓာတ်အားေထာက်ပံ့မကိ ုမပိတ်ထားမိြခင်း၊ လပ်စစ်ဓာတ်အားေထာက်ပံ့မကိ ုမေတာ်တဆဖွင့်မိထားြခင်း စသည်တို

ေကာင့်)
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အခန်း 3 
ပင်မ လည်စက်ှင့် လပ်စစ်ဓာတ်အားဆိုင်ရာ 
အသိပညာ

1 လပ်စစ်ဆိုင်ရာ (စာမျက်န  96)

1.1 ဗိုအား၊ လပ်စီးေကာင်းှင့် ခုခံအား (စာမျက်န  96)

ေရသိုေလှာင်ကန်

ေရပမာဏ ဗိုအား

ေရ

ဘက်ထရီ

ဘား ခလုတ်

ေရပိုက် ဝိုင်ယာ

ေရစီးဆင်းမ

လပ်စီးေကာင်း

ေရတွန်းဒလိမ့်တံုး မီးလံုး

ေရသိုေလှာင်ကန် ဘက်ထရီ

ေရတွန်းဒလိမ့်တံုး မီးလံုး

ဘား ခလုတ်

ေရပိုက် ဝိုင်ယာ

ပံ ု3-1 ေရစီးဆင်းမှင့် ိင်းယှ်ေဖာ်ြပထားေသာ လပ်စစ်ဆားကစ ်သုပ်ြပပံု

လပ်စစ်ဆားကစ်
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2 ကရိန်းများ၏ လပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပစည်းကိရိယာ (စာမျက်န  101)

2.1 ဝိငုယ်ာကိးသယွတ်န်းြခင်းအတကွ ်ဆားကစဘ်ရတိက်ာများငှ့ ်လပစ်စသ်လံိုကက်နွတ်က်
တာများ (စာမျက်န  105)

ပံ ု3-2 မေဝ ကာကွယ်ေရး ေဘာင်ကွက်

ပံ ု3-3 ဓာတ်လိုက်မမြဖစ်ေစရန်ကာကွယ ်ေပးေသာ ဘရိတ်ကာ

မိန်းဝိုင်ယာကိးသွယ်တန်းထားြခင်း

အတွက် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ

ပင်မ လပ်စစ်သံလိုက်ကွန်တက်တာ
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3 လပ်စစ်ဆားကစ်ကိ ုစစ်ေဆး၍ ြပင်ဆင်ြခင်း (စာမျက်န  116)

3.1 ဓာတ်လိုက်မအရာယ် (စာမျက်ှ  118)

ဓာတ်လိုက်ြခင်း (လပ်စစ်ေကာင့ ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရြခင်း) ဆိုသည်မှာ လပ်စီးေကာင်းသည ်လူ၏ခာကိုယ်ထဲသို ြဖတ်သန်းသွား

သြဖင့် ြဖစ်ေပလာေသာနာကျင်မှင့ ်အြခားေသာသက်ေရာက်မများ ြဖစ်ေပသည့်◌ ့ဇီဝကမတံုြပန်မြဖစ်ပါသည်။ လူ၏ခာကိုယ်

တွင်ြဖစ်ေပေသာ သက်ေရာက်မအဆင့်သည ်လပ်စီးေကာင်း ပမာဏ၊ စီးဆင်းသွားေသာအချနိ်၊ လပ်စီးအမျိးအစား (AC ှင့် DC)၊ 

ထိမိသူ၏ ခာကိုယ် ဖွဲစည်းပံုှင့် ကျန်းမာေရးအေြခအေန စသည့် အေြခအေနများအေပတွင်မူတည်၍ ေြပာင်းလဲတတ်ပါသည်။ 

အထူးသြဖင့် လပ်စီးေကာင်းပမာဏှင့ ်ဓာတ်လိုက်ေနသည့်ကာချနိ်တို၏ သက်ေရာက်မက ပိုမိုကီးမားပါသည်။ 

ဓာတ်လိုက်မေကာင့် ြဖစ်ေပမည့ ်အရာယ်အတွက် ခန်မှန်းစံန်းကို လပ်စီးေကာင်း ပမာဏြဖင့်သာ အကမ်းဖျင်း ေဖာ်ြပေလ့ရှိ

ပါသည်။ အြခားတစ်ဖက်တွင် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာလပ်စစ်နည်းပညာေကာ်မရှင ်(IEC) သည် ပံ ု3-4 တွင်ြပသထားသည့်အတိုင်း 

ထုတ်ကုန်တစ်ခု၏ လပ်စစ်ေကာင်းှင့ ်အချနိ်တိုကို အကဲြဖတ်ပါသည်။ ပံုတွင် ဘယ်လက်မ ှေြခဖဝါးှစ်ခုလံုးသို စီးဆင်းသွားသည့် 

လပ်စီးေကာင်း တန်ဖိုးှင့် လပ်စီး 50 mA တွင် 1,000 mS၊ 100 mA တွင် 500 mS ှင့် 500 mA တွင် 10 mS အသီးသီး ြဖစ်ေပချနိ ်

ေသွးလတ်ခန်းတွင် ှလံုးခုန်န်း ြမန်၍ပံုမမှန်ြဖစ်ကာ ေသဆံုးိုင်ေြခရှိမကို ေဖာ်ြပထားပါသည်။ သိုရာတွင် ြမင့်မားေသာဗိုအားှင့်ထိ

ေတွမေကာင့် လူခာကိုယ်တွင် လပ်စီးအေြမာက်အြမား စီးဆင်းသွားလင်ပင ်စီးဆင်းသွားသည့်အချနိ် အလွန်နည်းပါးသြဖင့ ်

ေလာင်ကမ်းမမှအပ ဓာတ်လိုက်ခံရသူသည ်အသက်ေဘးမှလွတ်ေြမာက်ိုင်သည့် အြဖစ်အပျက်များလည်းရှိပါသည်။



72 (my)

ဇုန်များ နယ်နိမိတ်များ ဇီဝကမဆိုင်ရာသက်ေရာက်မများ
AC-1 AC-1 0.5 mA မျ်းေကွး 

a အထိ

သိသာေသာ ခံစားမ ရရှိိုင်ေသာ်လည်း "တုန်လပ်လန်ဖျပ်သွားေသာ" တံုြပန်မ မြဖစ်တတ်ပါ။

AC-2 မျ်းေကွး b အထ ိ0.5 mA သိသာေသာ ခံစားမှင့် ထိန်းချပ်၍မရေသာ အလိုအေလျာက ်ကွက်သားကျံမများ ြဖစ်ိုင်

ေသာ်လည်း လပ်စီးေကာင့ ်အရာယ်ရှိေသာ ဇီဝကမဆိုင်ရာ ထိခိုက်မများ မြဖစ်တတ်ပါ။

AC-3 မျ်းေကွး b ှင့်အထက် ြပင်းထန်ပီး ထိန်းချပ်၍မရေသာ အလိုအေလျာက ်ကွက်သားကျံြခင်းများ ြဖစ်တတ်သည်။ 

အသက်ရှရခက်ြခင်း။ ှလံုးလုပ်ေဆာင်ချက်အား ကေြပာင်းကြပန်ြဖစ်ေစေသာ ေှာင့်ယှက်

မများ။ လပ်ရှား၍မရ ြဖစ်ိုင်သည်။ လပ်စီးေကာင်းပမာဏအလိုက ်သက်ေရာက်မများ 

ြမင့်မားလာပါသည်။ ြဖစ်ိုင်သည်ဟုထင်ရသည့် ကိုယ်အဂါထိခိုက်ပျက်စီးမ ြဖစ်ေလ့မရှိပါ။

AC-4 1) မျ်းေကွး c1 အထက် ှလံုးခုန်ရပ်ြခင်း၊ အသက်ရှရပ်ြခင်းှင့် မီးပူေလာင်ြခင်းများ သိုမဟုတ် အြခားကလာပ်စည်း

များ ထိခိုက်ပျက်စီးြခင်းကဲ့သိုေသာ ေရာဂါ- ဇီဝကမဆိုင်ရာ ထိခိုက်မများ ြဖစ်ေကာင်းြဖစ်ိုင်

ပါသည်။ လပ်စီးပမာဏှင့် အကိမ်ေကာင့် ှလံုးခုန်န်းြမန်ြခင်း ြဖစ်ိုင်ေြခရှိပါသည်။

c1 - c2 AC-4.1 ေသွးလတ်ခန်း ှလံုးခုန်န်း ြမန်ိုင်ေြခသည ်5% ခန်အထိ ြဖစ်ပါသည်။

c2 - c3 AC-4.2 ေသွးလတ်ခန်း ှလံုးခုန်န်း ြမန်ိုင်ေြခသည ်50 % ခန်အထိ ြဖစ်ပါသည်။

မျ်းေကွး c3 ကို ေကျာ်၍ AC-4.3 ေသွးလတ်ခန်း ှလံုးခုန်န်း ြမန်ိုင်ေြခသည ်50 % ခန်အထိ ြဖစ်ပါသည်။

1) 200 ms ေအာက် လပ်စီးေကာင်း စီးဆင်းမကာချနိ်များအတွက ်သက်ဆိုင်ရာ အကန်အသတ်ကို ေကျာ်လွန်သွားချနိ်တွင ်ခုခံိုင်မ

အားနည်းသည့်အချနိ်အတွင်းတွင်သာ ှလံုးခုန်န်းြမန်၍ ပံုမမှန်ြဖစ်ပါမည်။ ှလံုးခုန်န်းြမန်၍ ပံုမမှန်ြဖစ်ိုင်မှင့်စပ်လျ်း၍ ဤ

တန်ဖိုးသည် ဘယ်လက်မ ှေြခဖဝါးသိုစီးဆင်းသွားသည့် လပ်စီးေကာင်းသက်ေရာက်မှင့်သာ သက်ဆိုင်ေနပါသည်။ အြခားေသာ 

လပ်စီး လမ်းေကာင်းများအတွက ်ှလံုးကိုြဖတ်စီးသွားေသာ လပ်စီးေကာင်းကိန်းဂဏန်းကိ ုထည့်သွင်းစ်းစားရပါမည်။

ပံ ု3-4  လူ၏ဘယ်လက်မ ှေြခဖဝါးကိုြဖတ်၍ လပ်စီးေကာင်းစီးဆင်းသွားေသာ လူတွင် A.C. လပ်စီးေကာင်း 

(15 Hz မ ှ100 Hz အထ)ိ သက်ေရာက်မြဖစ်ေပသည့ ်သမားိုးကျအချနိ်/လပ်စီးေကာင်းဇုန်များ

လ
ပ်စ

စ်စ
ီးဆ

င်း
မ
က
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t

ခ ကိုယ်လပ်စီး IB
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အခန်း 4 
ကရိန်းေမာင်းှင်ရန်အတွက ်လိုအပ်ေသာ ေရလျား
အားအေကာင်း ဗဟုသုတ

1 အားှင့်သက်ဆိုင်ေသာ အေကာင်းအရာများ (စာမျက်ှ  126)

1.1 အား၏အဂါရပ ်သံုးခ ု(စာမျက်ှ  126 ကို ကည့်ပါ)

1.2 အားသက်ေရာက်ြခင်းှင့ ်တံုြပန်မ (စာမျက်ှ  127 ကို ကည့်ပါ)

1.3 အားများေပါင်းစုြခင်း (စာမျက်ှ  127)

ပံ ု4-1 a တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း လူှစ်ဦးက ငုတ်ကို ကိးြဖင့်ဆွဲသည့်အခါ ငုတ်သည ်ြမား၏ဦးတည်ရာအတိုင်း ုန်းထွက်သွား

သည်။ ထိုေကာင့် အရာဝတတစ်ခုအေပတွင ်အားှစ်ခုသက်ေရာက်သည့်အခါ ထိုအားှစ်ခုကို အကျိးသက်ေရာက်မချင်းတူညီသည့ ်

ေပါင်းစုအား (ေပါင်းစပ်အား) ြဖင့် အစားထိုးိုင်သည်။

ပံ ု4-1  အားများေပါင်းစုြခင်း

ပံ ု4-1 b တွင် ေပါင်းစုအားကိ ုရှာေဖွသည့် နည်းလမ်းကိ ုရှင်းြပထားသည်။ မတူညီေသာ လားရာှစ်ခုမှေန၍ အမှတ် O အေပတွင ်

သက်ေရာက်ေနေသာ F1 ှင့် F2 အားများ၏ ရလဒ်ကို ၎င်း၏ ေဘးှစ်ဖက်ရှိ အဆိုပါအားများှင့်အတူ အနားပိင်စတုဂံတစ်ခုကို 

(OADB) ေရးဆွဲြခင်းြဖင့ ်ဆံုးြဖတ်ိုင်သည်။ ပံုရှိ ေထာင့်ြဖတ ်R သည် ဆံုးြဖတ်ရမည့် ေပါင်းစုအား၏ ပမာဏှင့် ဦးတည်ရာကိ ု

ကိုယ်စားြပသည်။ ၎င်းကို အနားပိင်စတုဂ ံဥပေဒသဟ ုေခသည်။
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1.4 အားများ ပိကွဲြခင်း (စာမျက်ှ  128)

"အားများ ပိကွဲြခင်း" (သက်ေရာက်အားကိ ုအပိုင်းလိုက် ခွဲြခမ်းတွက်ချက်ြခင်း) သည် အရာဝတတစ်ခုေပတွင ်သက်ေရာက်ေန

ေသာ အားတစ်ခုကို ေထာင့်တစ်ေထာင့်တွင ်တစ်ခုေပတစ်ခ ုသက်ေရာက်ေနေသာ ှစ်ခု သိုမဟုတ် ှစ်ခုထက်ပိုေသာ အားများ

အြဖစ် ခွဲြခမ်းသည့် ြဖစ်စ် ြဖစ်သည်။ အားတစ်ခုကို ခွဲြခမ်းလိုက်၍ ထွက်လာသည့် အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကို မူလအား၏ “တစ်ခု (သို) 

တစ်ခုထက်ပိုေသာအားများချတိ်ဆက်သက်ေရာက်အား” ဟုေခသည်။

အားတစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ရှာေဖွရန်အတွက ်ေထာင့်တစ်ေထာင့်တွင ်တစ်ခုေပတစ်ခ ုသက်ေရာက်ေနေသာ အားကို 

ှစ်ခု သိုမဟုတ် ှစ်ခုထက်ပို၍ ခွဲြခမ်းရန် “အရာဝတတစ်ခုေပ သက်ေရာက်အားကိ ုရှာေဖွသည့်နည်းလမ်း” တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ 

အားများ၏ အနားပိင်စတုဂံကို ေြပာင်းြပန်အစီအစ်ြဖင့ ်အသံုးြပသည်။

ဥပမာအေနြဖင့ ်ပံ ု4-2 a တွင်ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း စွပ်ဖားလှည်းဆွဲေနသည့် လူတစ်ဦးကို က်ုပ်တို ကည့်ကပါစို။ 

၎င်းသည ်ကိးကို ေြမြပင်မ ှေထာင့်တစ်ခုအေနအထားြဖင့ ်အေရှသိုဆွဲလိုက်သည့်အခါ ဆိုလိုသည်မှာ အေပဘက်သို အနည်းငယ် 

ဆွဲလိုက်သြဖင့် စွပ်ဖားလှည်းကို ေရြပင်ည ီ(ေထာင်လိုက)် အားြဖင့ ်ဆွဲလိုက်ြခင်း ြဖစ်ေသာ်လည်း တစ်ချနိ်တည်းမှာပင် ေထာင်

လိုက်ဆွဲလိုက်ရာ ေရာက်သည်။ ထိုေကာင့် က်ုပ်တိုသည် စွပ်ဖားလှည်းကို ေရြပင်ညီအမှန်တကယ်ဆွဲလိုက်ေသာ အား၏ 

ပမာဏကို ရှာေဖွရမည်။

အား Fအား F

OO

ပံ ု4-2  အားများ ပိကွဲြခင်း

ပံ ု4-2 b တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း အနားပိင်စတုဂံဥပေဒသကိ ုေြပာင်းြပန်အသံုးြပြခင်းြဖင့ ်အား F(OA) ကို F1(OB) ှင့် 

F2 (OC) အြဖစ်သို ပိုင်းြခားထားသည်။ ၎င်းသည ်အားများ ပိကွဲြခင်း (သက်ေရာက်အားကိ ုအပိုင်းလိုက် ခွဲြခမ်းတွက်ချက်ြခင်း) 

ြဖစ်ပီး စွပ်ဖားလှည်း၏ ေရြပင်ညီအားသည ်F1 (OB) ြဖစ်လာသည်ကိ ုေတွရှိိုင်သည်။
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1.5 သက်ေရာက်အား၏ လည်ကိန်း (စာမျက်ှ  129)

ဂွရှင်တစ်ခုြဖင့် မူလီေခါင်းတစ်ခုကို လှည့်ရာတွင ်လက်ကိုင်၏ အလယ်ပိုင်းတွင ်ဂွရှင်ကို ကိုင်ထားသည့် အခါထက် လက်ကိုင်၏ 

အစွန်းအနီးတွင် ကိုင်ထားသည့်အခါတွင ်အားအသံုးြပရမ ပိုနည်းမည်ြဖစ်သည်။

ပံ ု4-3 အားပမာဏှင့် လက်တံအလျား

လည်ချက်

ပံ ု4-4  ကုတ်အား၏ လည်ကိန်း

အထက်တွင် ြပသထားသည့်အတိုင်း သတ်မှတ်ထားေသာ လည်ပတ်မဝင်ိုး သိုမဟုတ် သတ်မှတ်ထားေသာ လည်ချက်တစ်ခုှင့် 

ဆက်စပ်ေနသည့် အားပမာဏှင့် ၎င်း၏ လက်တံအလျားတိုေကာင့် ထွက်ေပရရှိလာေသာ ပမာဏကို “သက်ေရာက်အား၏ 

လည်ကိန်း” ဟုေခသည်။

F ဟုသတ်မှတ်ထားေသာ အားတစ်ခု၏ ပမာဏှင့် L ဟ ုသတ်မှတ်ထားေသာ လက်တံ၏အလျားတိုှင့်အတူ သက်ေရာက်အား၏ 

လည်ကိန်း M ကို M=F x L ဟ ုေရးသားိုင်သည်။ အားပမာဏ F ကို N (နယူတန်) ြဖင့် ေဖာ်ြပ၍ လက်တံ၏ အလျား L ကို m (မီတာ) 

ြဖင့် ေဖာ်ြပထားသြဖင့ ်သက်ေရာက်အား၏ လည်ကိန်း M ကို N·m (နယူတန် မီတာ) ြဖင့် ေဖာ်ြပိုင်သည်။

M1 = 9.8 x m x L1, M2 = 9.8 x m x L2
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ပံ ု4-5  လက်တံပါသည့် ကရိန်းေပတွင ်လည်ကိန်း အလုပ်လုပ်ြခင်း

လည်ကိန်းသည် အရာဝတတစ်ခုကိ ုလက်ယာရစ်ြဖစ်ေစ လက်ဝဲရစ်ြဖစ်ေစ လည်ပတ်ေစရန ်အစ်အမဲ လုပ်ေဆာင်သည်။

အားများသည် တူညီေသာဦးတည်ရာသို သက်ေရာက်သည့်အခါ ၎င်းတိုသည် ပိုမိုကီးမားေသာ လည်ကိန်းများအြဖစ် ေပါင်းစည်းသွား

သည်။ ၎င်းတိုသည် ဆန်ကျင်ဘက်ဦးတည်ရာသို သက်ေရာက်သည့်အခါ ၎င်းတိုသည် အချင်းချင်း ပယ်ဖျက်ကသည်။ ှစ်ခု 

သိုမဟုတ် ှစ်ခုထက်ပိုေသာ လည်ကိန်းများ၏ ေပါင်းလဒ ်သိုမဟုတ် ဟန်ချက်ကိ ုရှာေဖွရန်အတွက ်သင်သည် ၎င်းတိုတစ်ခုချင်းစီ၏ 

လည်ြခင်းှင့်ဆိုင်ေသာ ဦးတည်ရာများကိ ုထည့်တွက်ရမည်ြဖစ်သည်။
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1.6 မျ်းပိင်အားတို၏ ဟန်ချက် (စာမျက်ှ  133)

ပံ ု4-6 တွင် တိုင်တစ်ခု၏ အစွန်းများေပတွင ်ဝန်ှစ်ခုကိုတင်၍ သယ်ေဆာင်ေနေသာ အလုပ်သမားတစ်ဦးကိ ုြပသထားသည်။ 

၎င်းကို ပခံုးေပတွင ်တစ်ညီတည်း ထိန်းထားရန်အတွက် ဝန်ှစ်ခု၏ အေလးချနိ်တူညီသည့်အခါ တိုင်ကို အလယ်မ ှထိန်းထားသင့်

သည်မှာ မှန်ေသာ်လည်း ၎င်းတို၏ အေလးချနိ်များ မတူညီသည့်အခါ တိုင်ကို ေလးလံေသာ ဝန်ှင့် ပိုနီးသည့်ေနရာမ ှထိန်းထားသင့်

သည်။ ၎င်းမှာ အားများ၏ လည်ကိန်းကို ဟန်ချက်ထိန်းရန် လိုအပ်ေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။

လည်ပတ်မဗဟို

ပံ ု4-6  မျ်းပိင်အားတို၏ ဟန်ချက်

ဤပံုတွင် အလုပ်သမား၏ ပခံုးကို လည်ပတ်မဝင်ိုးအြဖစ်ထား၍ အားများ၏ လည်ကိန်းကို က်ုပ်တို ဆန်းစစ်ကမည်။ ဝန်ှစ်ခု၏ 

အေလးချနိ်ကိ ုm1 ှင့် m2 အြဖစ် သတ်မှတ်ပီး တိုင်ေပရှိ ဝန်တင်ထားေသာ ေနရာများ (ဝန်များှင့် ပခံုးကား အလျားလိုက် အကွာ

အေဝး) ကို L1 ှင့် L2 အြဖစ် သတ်မှတ်လျက် 

လက်ယာရစ ်လည်ကိန်း- M1 = 9.8 x m1 x L1

လက်ဝဲရစ ်လည်ကိန်း- M2 = 9.8 x m2 x L2

လည်ပတ်မဝင်ိုး ပတ်လည်ရှ ိလည်ကိန်းများကိ ုေအာက်ပါအတိုင်း ဟန်ချက် (M1 = M2) တွင် ထိန်းထားသည်-

9.8 x m1 x L1 = 9.8 x m2 x L2 (1)

m1 x L1 = m2 x L2 (2)

m1 x L1 = m2 x (L - L1) (3)

m1 x L1 = m2 x L - m2 x L1 (4)

m1 x L1 + m2 x L1 = m2 x L (5)

L1 x (m1 + m2) = m2 x L (6)

(L = L1 + L2 ြဖစ်သည်ကိ ုသတိြပပါ)

အလုပ်သမား၏ ပခံုးသည် ဝန်များ၏ အေလးချနိ် (m1 + m2) ကို ပံ့ပိုးေပးေသာ လည်ပတ်မဝင်ိုးအြဖစ ်ေဆာင်ရွက်သည်မှာ 

ေြပာစရာပင ်မလိုေချ။

ညီမြခင်း (6) ကို ေအာက်ပါအတိုင်း ြပန်လည်ေရးသားိုင်သည-်

L1 = m2  x Lm1 + m2

ထိုေကာင့် m1 ှင့် m2 ဝန်များ၏ အေလးချနိ်ှင့် ေြပာင်းြပန်အချိးကျသည့်အတိုင်း တိုင်ကိုပိုင်းြခားလိုက်ေသာ အမှတ်တွင်ထား၍ 

ကိုင်တွယ်ပါက ဝန်များ ဟန်ချက်ညီလိမ့်မည်။
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2 ြဒပ်ထုှင့် ဆွဲအားဗဟို (စာမျက်ှ  135)

ဖတ်စာအုပ်ကို ကိုးကားဖတ်ပါ။

3 ေရလျားမ (စာမျက်ှ  140)

3.1 အြမန်န်းှင့် အလျင်န်း (စာမျက်ှ  141)

အြမန်န်းဆိုသည်မှာ အရာဝတတစ်ခ ုမည်မြမန်ြမန်ေရွလျားေနသည်ကိ ုန်ြပသည့် ပမာဏြဖစ်သည်။ ၎င်းသည ်အချနိ်

အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်း အရာဝတ ေရွလျားေနသည့် အကွာအေဝးြဖစ်သည်။

ပံုေသအလျင်ြဖင့ ်ေရွလျားမရှိသည့် အရာဝတတစ်ခုသည် 10 စကန်တွင် မီတာ 50 ေရွလျားပါက ၎င်း၏အြမန်န်းကိ ု5 m/s ဟ ု

ေဖာ်ြပိုင်သည်။ အချနိ်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်း အရာဝတ ေရွလျားသွားသည့်အကွာအေဝးကို ေရွလျားရန်လိုအပ်သည့် 

ကာချနိ် ယူနစ်ြဖင့် စား၍ ရရှိသည့် စားလဒ်ြဖင့ ်ပံုေသအလျင်ြဖင့ ်ေရွလျားမရှိသည့် အရာဝတတစ်ခု၏ အြမန်န်းကို ေဖာ်ြပပီး 

ေအာက်ပါတိုင်း ေရးသားပါသည-်

အလျင် (v) =
အကွာအေဝး (L)

ကာချနိ် (t)

အြမန်န်းကိုေဖာ်ြပရာတွင် အများဆံုးအသံုးြပသည့် ယူနစ်များမှာ တစ်စကန်လင် အကွာအေဝးမီတာ (m/s)၊ တစ်မိနစ်လင် 

အကွာအေဝးမီတာ (m/min) ှင့် တစ်နာရီလင် အကွာအေဝးကီလိုမီတာ (km/h) တိုြဖစ်သည်။

သိုေသာ် အရာဝတတစ်ခု၏ ေရွလျားမကို သတ်မှတ်ရာတွင် ၎င်း၏အြမန်န်းတစ်ခုတည်းကိုသာ စ်းစားသတ်မှတ်ြခင်းသည ်

လံုေလာက်မမရှိပါ။ ၎င်း၏ေရွလျားမ လားရာကိုလည်း ရှာေဖွရမည်ြဖစ်ပီး ေရွလျားမ၏ လားရာှင့် အြမန်န်းှစ်ခုလံုးကို 

န်ြပသည့် ပမာဏတစ်ခုအြဖစ် “အလျင်” ဟူေသာ ေဝါဟာရကိ ုမကာခဏ အသံုးြပတတ်ပါသည်။

3.2 အင်န းရှား (စာမျက်ှ  142)

ုပ်ပစည်းကိုယ်ထည်တစ်ခုေပသို ြပင်ပသက်ေရာက်အားအချိမရှိလင ်၎င်းုပ်ပစည်းသည ်ရပ်ေနချနိ်တွင် ရပ်မဲရပ်ေနလိုသည့်

သေဘာ သိုမဟုတ် ေရွလျားေနချနိ်တွင ်တသမတ်တည်းလားရာြဖင့ ်ဆက်လက်ေရွလျားေနလိုသည့်သေဘာရှိသည်။ ဤသေဘာကိ ု

“အင်နားရှား”ဟ ုေခသည်။

ပံ ု4-7 အင်နားရှား



79 (my)

3.3 ဗဟိုချ်းအားှင့် ဗဟိုခွာအားများ (စာမျက်ှ  143)

ပံ ု4-8 တွင် ြပထားသည့်အတိုင်း သံလံုးပစ်သူတစ်ဦးသည ်သံလံုးကို စက်ဝိုင်းပံုေရွလျားေစရန ်အြမန်လှည့်သည့်အခါ ၎င်း၏လက်

များသည် သံလံုးဆီသို ဆွဲယူြခင်းခံရသည်။ 

အရာဝတတစ်ခုကိ ုစက်ဝိုင်းပံုစ ံဆက်လက် ေရွလျားေနေစရန ်(ဤြဖစ်ရပ်တွင ်ဝိုင်ယာကိးက သံလံုးကို အတွင်းဘက်သို ဆွဲသည့်

အား) အတွင်းဘက်သို ဆွဲသည့်အားတစ်ခုလည်းရှိပီး ၎င်းကို “ဗဟိုချ်းအား” ဟ ုေခသည်။ ဗဟိုခွာအားှင့် ဗဟိုချ်းအားသည ်

ပမာဏတူညီပီး လားရာမှာ ဆန်ကျင်ဘက်ြဖစ်သည်။

ဗဟိုခွာအား ဗဟိုခွာအား
ဗဟိုချ်းအား

ဗဟိုချ်းအား

ဝန်းထိမျ်း ဦးတည်ရပ်

ဝန်းထိမျ်း ဦးတည်ရပ်

အလယ်

ပံ ု4-8   ဗဟိုချ်းအားှင့် ဗဟိုခွာအား

ပံ ု4-9 တွင်ြပထားသည့်အတိုင်း ပင့်မထားသည့်ဝန်ကို ပိုမိုြမန်ဆန်စွာလှည့်သည်ှင့်အမ ဗဟိုခွာအားသည ်ပိုမိုကီးမားလာပီး ဝန်ကို 

အြပင်ဘက်သို ပို၍ ေရွလျားေစသည်။ ပင့်မထားေသာဝန်သည် ရပ်ေနသည့်အေြခအေနှင့် ိင်းယှ်ပါက ဤအေြခအေနသည ်

ဝန်ချစီက်ေမာင်းသူလက်တံကိ ုြပတ်ကျေစသည့ ်အားတစ်ခု၏ လည်ကိန်းကို တိုးေစသည်။

မလည်ပတ်မ ီလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့် ဧရိယာ

လည်ပတ်ေနစ် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့် ဧရိယာ

ပံ ု4-9  ဗဟိုခွာအားေကာင့် မထားသည့်ဝန်၏ အြပင်ဘက်သို ေရွလျားမှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မဧရိယာတွင ်ေြပာင်းလဲမများ
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4 စက်သီး ဘေလာက်တံုးများ (စာမျက်ှ  145)

ေလးလံသည့်ဝန်များကိ ုကရိန်းတစ်ခုြဖင့် မတင်ရာတွင်ကူညီရန ်စက်သီး ဘေလာက်တံုးများကိ ုအသံုးြပသည်။ ၎င်းတိုသည် အား

တစ်ခု၏ လားရာကိ ုေြပာင်းလဲိုင်ပီး ဝန်ကိုပင့်မတင်ရန် လိုအပ်သည့် အားပမာဏကိ ုေလာ့ချေပးိုင်သည့်အတွက ်အလွန်ေလးလံ

သည့် အရာဝတများကိ ုကရိန်းက ပိုမိုလွယ်ကူစွာ မတင်ိုင်ေစသည်။ စက်သီးများကို ေအာက်ပါအမျိးအစားအတိုင်း ခွဲြခားိုင်သည်-

4.1 အေသ စက်သီး (စာမျက်ှ  145)

ပံ ု4-10 တွင် ြပသထားသည့်အတိုင်း ဤစက်သီးအမျိးအစားကိ ုသတ်မှတ်ထားသည့် ေနရာတစ်ခုတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ 

အေသစက်သီးြဖင့ ်ဝန်တစ်ခုကို မတင်ရာတွင ်ကိး၏အြခားအစွန်းကို ေအာက်သိုဆွဲချရန်သာ လိုအပ်သည်။ တစ်နည်းဆိုရလင ်

ဤစက်ကိရိယာသည ်အသွင်းအား၏ လားရာကိုသာေြပာင်းလဲေစပီး ၎င်းအတွက ်ပမာဏကို မေြပာင်းလဲေစပါ။ ဥပမာအားြဖင့် 

ဝန်တစ်ခုကို 1 မီတာအထ ိပင့်မတင်ရန ်သင်သည် ကိးကို 1 မီတာသာ ဆွဲရပါမည်။

1 မီတာဆွဲလင်

1 မီတာ ြမင့်တက်ေစလိမ့်မည်

ပံ ု4-10  အေသ စက်သီး
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4.2 ေရလျားိုင်ေသာ စက်သီး (စာမျက်ှ 146)

ဤစက်သီးသည ်ကရိန်းများတွင ်ချတိ် ဘေလာ့တံုးများအတွက် အသံုးြပသည့်စက်သီးှင့် အမျိးအစားချင်း တူသည်။ ပံ ု4-11 

တွင် ြပသထားသည့်အတိုင်း ေရွလျားိုင်ေသာ စက်သီးဆိုသည်မှာ စက်သီးဘီး သိုမဟုတ် စက်သီးဘီးများကို သွယ်ထားေသာ 

ကိး၏တစ်ဖက်စွန်းသည ်အေသြဖစ်ပီး (ပံုတွင်ြပထားေသာ A) အြခားတစ်ဖက်စွန်းကိ ုအထက်ေအာက ်ေရွလျား၍ လုပ်ေဆာင်ြခင်း

ြဖစ်သည်။ ကိးအဆံုး A ၏ ေထာင်လိုက်ေရွလျားမအတိုင်း စက်သီးသည ်ဝန်ကို သယ်လျက် ၎င်းကိုယ်တိုင ်အထက်ှင့် ေအာက်သို 

ေရွလျားပါသည်။ (စက်သီးသည ်ပွတ်တိုက်အားတစ်ခုခုမ ှလွတ်ကင်းသည်ဟ ုယူဆလျက)် သင်သည် ဝန်၏အေလးချနိ် တစ်ဝက် 

(ထုထည်အားြဖင့် ေအာက်သိုသက်ေရာက်သည့ ်အား) ှင့်ညီမေသာ အားတစ်ခုြဖင့် ဝန်ကို စက်သံုးပီး မတင်ိုင်ေသာ်လည်း 2 မီတာ 

အြမင့်ကို ဆွဲတင်သည့်အခါမျိးတွင ်ဝန်သည် ကိးကိုဆွဲေသာ အြမင့်၏ တစ်ဝက်ြဖစ်ေသာ 1 မီတာသာ အေပသို ေရွလျားပါသည်။ 

တစ်နည်းဆိုရလင ်စက်သီးသည ်ဝန်၏သတ်မှတ်ထားသည့ ်အေလးချနိ်တစ်ခုကိ ုမတင်ရန် ပိုနည်းသည့် အသွင်းအားကိုသာ လိုအပ်

ေသာ်လည်း ကိးအရှည်ကို ပို၍များများ ဆွဲရန် လိုအပ်ပါသည်။

တစ်ချနိ်တည်းတွင် ဝန်ကို မတင်ပီး ကိးကိုဆွဲတင်သည့်အခါတိုင်း အသွင်းအား၏လားရာ မေြပာင်းလဲပါ။

ပံ ု4-11  ေရွလျားိုင်ေသာ စက်သီး
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4.3 ေပါင်းစပ ်စက်သီး (စာမျက်ှ  147)

ေရွလျားိုင်ေသာ စက်သီးများှင့် အေသစက်သီးများစွာကို ေပါင်းစပ်ြပလုပ်ထားသည့ ်ေပါင်းစပ ်စက်သီး ဘေလာက်တံုးတစ်ခုသည ်

အလွန်ေလးလံသည့် ဝန်တစ်ခုကို အားအနည်းငယ်ဆိုံုမြဖင့် မတင်ိုင်သည် သိုမဟုတ် ေအာက်ချိုင်သည်။ ေရွလျားိုင်ေသာ 

စက်သီးသံုးခုှင့် အေသစက်သီးသံုးခ ုေပါင်းစပ်ထားသည့ ်ေပါင်းစပ်စက်သီးတစ်ခုသည ်ပံ ု4-12 တွင်ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း 

စက်သီးများ၏ ပွတ်တိုက်အားှင့် ထုထည်ကို ထည့်မတွက်ဘဲ ဝန်၏အေလးချနိ် ေြခာက်ပံုတစ်ပံုှင့် ညီမသည့် အားြဖင့ ်ဝန်တစ်ခုကို 

မိုင်စွမ်းရှိသည်။ သိုေသာ် ၎င်းသည ်ကိး တစ်မီတာ ဆွဲလိုက်လိုက်တိုင်း တစ်မီတာ၏ ေြခာက်ပံုတစ်ပံုအထိသာလင ်ဝန်တစ်ခုကို 

မတင်ိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဝန်တစ်ခုကို မတင်ရာတွင ်သိုမဟုတ် ေအာက်ချရာတွင ်၎င်းဝန်၏ အလျင်န်းသည် အသွင်းအား 

အလျင်န်း၏ ေြခာက်ပံုတစ်ပံုြဖစ်သည်။

F = 1  x Fw Vm = 1  x v L = 2 x n x Lm
2 x n 2 x n

F- ကိးဆွဲရန် အသံုးြပရမည့် အား v- ရစ်ပတ်မ အြမန်န်း L- ရစ်ပတ်မ အလျား

Fw- ဝန် အေလးချနိ် Vm- ဝန်ကို မသည့် အြမန်န်း Lm- ဝန်ကို မသည့် အကွာအေဝး

ပံ ု4-12  ေပါင်းစပ ်စက်သီး (ေရွလျားိုင်ေသာ စက်သီးသံုးခ)ု

ပံ ု4-13 သည် ကရိန်းအတွက် ေရွလျားိုင်ေသာ စက်သီးေလးခု၏ ဥပမာတစ်ခုြဖစ်သည်။

ပံ ု4-13  ေပါင်းစပ ်စက်သီး (ကရိန်းအတွက် ေရွလျားိုင်ေသာ စက်သီးေလးခ)ု
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5 ဝန် (စာမျက်ှ  148)

ဝန်ဆိုသည်မှာ အရာဝတတစ်ခုေပတွင ်ြပင်ပမ ှသက်ေရာက်သည့်အား (ဆိုလိုသည်မှာ ြပင်ပမ ှသက်ေရာက်သည့်အား) ြဖစ်သည်။ 

အရာဝတေပတွင ်အဆိုပါသက်ေရာက်အား လုပ်ေဆာင်မေပမူတည်၍ ဝန်ကို နည်းလမ်းအမျိးမျိးြဖင့ ်အမျိးအစားခွဲြခားိုင်သည်။

5.1 အား၏လားရာြဖင့ ်အမျိးအစားခွဲြခားြခင်း

ဆန်ိုင်အားရှိေသာ ဝန်

ဆန်ိုင်အားရှိေသာ ဝန်သည် ပံ ု4-14 တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း အေချာင်း၏ ေဒါင်လိုက်ဝင်ိုးေပတွင ်သက်ေရာက်ေသာ 

အား F ြဖင့် အေချာင်းကိုဆွဲသည်။ ၎င်းအတွက ်ြမင်ေနကျ ဥပမာတစ်ခုမှာ ကုန်ပစည်းကို ဝိုင်ယာကိးတစ်ခုြဖင့် မတင်ေနသည့် 

ဝန်တွင် ၎င်းဆန်ိုင်အားကို ေတွိုင်ပါသည်။

ပံ ု4-14  ဆန်ိုင်အားရှိေသာ ဝန်

ဖိဝန်

ပံ ု4-15 တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း အား F ြဖင့် အေချာင်းကိ ုေထာင်လိုက ်ဖိသိပ်ရန်အတွက ်ဖိဝန်သည် ဆန်ိုင်အားဝန်ှင့် 

ဆန်ကျင်ဘက် လားရာြဖင့ ်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းအတွက ်ြမင်ေနကျ ဥပမာတစ်ခုမှာ ေထာက်တိုင်များပါသည့် ေရွလျားိုင်ေသာ 

ကရိန်းတစ်ခု၏ ေထာက်တိုင်များေပတွင ်သက်ေရာက်ေသာ အားြဖစ်သည်။

ပံ ု4-15  ဖိဝန်
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ှစ်ဖက်ညပ်အားဝန်

ှစ်ဖက်ညပ်အားဝန်ဆိုသည်မှာ ကတ်ေကးက ပစည်းကိ ုြဖတ်သည့်နည်းလမ်းအတိုင်း အလုပ်လုပ်သည့် ဝန်ြဖစ်သည်။ ပံ ု4-16 တွင် 

ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း ရစ်ေဖာက ်မူလီတိုင်အေပ အလွန်ြပင်းထန်ေသာ အား F သက်ေရာက်ေသာအခါ F ၏ လားရာှင့်အပိင ်

အကန်လိုက်ြပင်ညီတစ်ေလာက ်၎င်းကို ြဖတ်ိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို အား၏လုပ်ေဆာင်ချက်ကိ ု“ှစ်ဖက်ညပ်အားဝန်”ဟုေခသည်။

ပံ ု4-16   ှစ်ဖက်ညပ်အားဝန်

ေကွးွတ်ခံိုင်ဝန်

အစွန်းှစ်ဖက်စလံုး အရှင်ြဖစ်ေသာ တန်းတစ်ေချာင်းသည ်ပံ ု4-17 a တွင် ြပထားသည့်အတိုင်း ၎င်း၏ေဒါင်လိုက်ဝင်ိုးေပသို 

အား F က ေထာင့်မှန်သက်ေရာက်သည့်အခါ ေကွးသွားိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို အားကို ေကွးွတ်ခံိုင်ဝန်ဟ ုေခသည်။ ဝန်တစ်ခု၏ 

အေလးချနိ် သိုမဟုတ်အေပတက်၊ ေအာက်ဆင်း ကရိန်း၏ ရက်မတန်းေပတွင ်အလုပ်လုပ်ေသာ ထေရာ်လ ီသိုမဟုတ် b တွင်

ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း တာဝါ သိုမဟုတ် ဝန်ချစီက်ေမာင်းသူတံလက်တိုတွင ်၎င်း၏ဥပမာကိ ုေတွိုင်ပါသည်။

ပံ ု4-17  ေကွးွတ်ခံိုင်ဝန်
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လိမ်အားဝန်

ပံ ု4-18 တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း ရှပ်ဝင်ိုး၏ တစ်ဖက်ကိ ုအေသြပလုပ်ထားပီး အြခားအစွန်းတစ်ဖက်သည် ၎င်း၏အဝန်း

တစ်ေလာက်ေပ၌ ဆန်ကျင်ဘက်လားရာှစ်ခုေပ သက်ေရာက်ေနေသာ အား F ှင့် ထိေတွမြဖစ်ပါက ၎င်းရှပ်ဝင်ိုးကို 

လိမ်ရစ်ိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို အားကို “လိမ်အားဝန်”ဟုေခသည်။ ဝန်ချစီက်တစ်ခု၏ ရှပ်ဝင်ိုးကို ဝိုင်ယာကိးြဖင့် ဆွဲပီး 

လိမ်ထားသည့်ြဖစ်စ်တွင ်ဤအမျိးအစား ဝန်ကို ဥပမာအြဖစ် ေတွိုင်သည်။

ပံ ု4-18  လိမ်အားဝန်

ေပါင်းစပ်ဝန်

ကရိန်းတစ်ခု၏ စက်အစိတ်အပိုင်းများအေပ ၎င်းတို၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များက သက်ေရာက်သည်ထက ်ယခင်က ေဖာ်ြပထားသည့ ်

ေပါင်းစပ်ထားသည့်ဝန်များက ပို၍သက်ေရာက်မ ရှိေစသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ဝိုင်ယာကိးှင့် ချတိ်ှစ်ခုလံုးသည် ေကွးွတ်ခံိုင်ဝန်

ှင့် ဆန်ိုင်အားဝန်များ၏ ေပါင်းစပ ်သက်ေရာက်မကို ခံရိုင်ပီး ေယဘုယျအားြဖင့် စက်အားြဖင့ ်လည်ပတ်သည့ ်ရှပ်ဝင်ိုးများသည ်

ေကွးွတ်ခံိုင်ဝန်အားှင့် လိမ်အားဝန်များ၏ ေပါင်းစပ ်သက်ေရာက်မကို ခံရိုင်ပါသည်။
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5.2 ဝန်၏ အြမန်န်းြဖင့ ်အမျိးအစားခွဲြခင်း

တည်ငိမ်သည့် ဝန်

တည်ငိမ်သည့် ဝန်ဆိုသည်မှာ ကရိန်းဖွဲစည်းပံု၏ ဝန်ေသ (အမဲတမ်း အေလးချနိ်) ကဲ့သို ေြပာင်းလဲမမရှိသည့် သက်ေရာက်အား 

ပမာဏှင့် ဦးတည်ချက်ရှိေသာ ဝန်ကိုဆိုလိုသည်။

အေရ ဝန်အား

သက်ေရာက်အား ပမာဏေြပာင်းလဲမရှိသည့် အေရွ ဝန်အားကိ ုေအာက်ပါအတိုင်း အမျိးအစားှစ်ခု ခွဲြခားသတ်မှတ်ထားသည်။ 

တစ်မျိးမှာ အချနိ်ှင့်အမ အဆက်မြပတ် ေြပာင်းလဲေနသည့ ်အကိမ်ကိမ်ြဖစ်ေပေသာ ဝန်ြဖစ်ပီး အြခားတစ်မျိးမှာ အရာဝတတစ်

ခုေပသို ုတ်တရက ်ခဏမ အားသက်ေရာက်သည့ ်ဝန်ြဖစ်သည်။

အကိမ်ကိမ်ြဖစ်ေပေသာ ဝန်အားကိ ုတစ်ဖက်သက်ေရာက ်ဝန်အားှင့် ှစ်ဖက်သက်ေရာက်ဝန်အားဟူ၍ ထပ်မံခွဲြခားိုင်သည်။ 

တစ်ဖက်သက်ေရာက်ဝန်အားသည ်ဦးတည်ရာဘက ်တစ်မျိးတည်းြဖင့ ်အမဲတမ်းလုပ်ေဆာင်ေသာ်လည်း ဝိုင်ယာကိးှင့် ဝန်ချစီက်

ဘယ်ယာရင်များကဲ့သို ကရိန်းအစိတ်အပိုင်းများအေပရှိ ဝန်ကဲ့သိုပင် အချနိ်ှင့်အမ ပမာဏေြပာင်းလဲပီး ှစ်ဖက်သက်ေရာက်ဝန်

အားသည် ဂီယာဝင်ိုးများေပရှိ ဝန်အားများလိုပင ်ဦးတည်ရာဘက်ှင့ ်ပမာဏှစ်ခုလံုး ေြပာင်းလဲတတ်သည်။

အကယ်၍ ၎င်း၏ အားပမာဏသည် တည်ငိမ်သည့် ဝန်အားထက် အလွန်နည်းပါးလင်ေတာင ်အဆိုပါ အေရွ ဝန်အားများေကာင့် 

စက်များ သိုမဟုတ် အေဆာက်အအံုများ ပျက်စီးေကာင်းပျက်စီးိုင်သည်။ ဤြဖစ်စ်အား အမှန်တကယ် အက်ကွဲလာသည့် 

ရာခိုင်န်းကို ထည့်တွက်လျက ်အရာဝတများ၏ ဒဏ်မ ှြဖစ်ေပလာေသာ “ဒဏ်ေကာင့ ်အက်ကွဲြခင်း” ဟုေခသည်။ သက်ေရာက်

သည့် ဝန်သည် ကိးကို ြပန်ေြဖေနစ ်သိုမဟုတ် ဝိုင်ယာကိး ေလျာ့ေနေသာအချနိ်တွင ်ဝန်ကို အရှိန်န်းြပည့်ြဖင့် မတင်ေနစ်

အတွင်း ုတ်ချည်းရပ်တန်မေကာင့ ်ြဖစ်ေပသည်။ ဤြဖစ်ရပ်တွင ်မတင်ထားေသာ ဝန်ေကာင့ ်ဝန်ထက် ပိုမိုကီးမားေသာ ဝန်အား

တစ်ခ ုသက်ေရာက်မ ြဖစ်ေပသည်။

အေရ ဝန်အား

အကိမ်ကိမ်သက်ေရာက်သည့ ်ဝန်အား သက်ေရာက်သည့ ်ဝန်

တစ်ဖက်သက်ေရာက်ဝန် ှစ်ဖက်သက်ေရာက်ဝန်

ပံ ု4-19 အေရွ ဝန်အားကိ ုအမျိးအစားခွဲြခားြခင်း

အြခားအမျိးအစား

ဝန်အားကိုလည်း ၎င်းတိုအား ြဖန်ခွဲထားရှိမအေြခအေနအရ စုစည်း သိုမဟုတ် ြဖန်ခွဲ ဝန်အားများအြဖစ် အမျိးအစားခွဲြခားိုင်သည်။ 

စုစည်းဝန်အားသည် အမှတ်ေနရာတစ်ခ ုသိုမဟုတ် အလွန်ေသးငယ်ေသာ ဧရိယာတစ်ခုတွင်သာ စုစည်းသက်ေရာက်ပီး ြဖန်ခွဲဝန်

အားသည် ကျယ်ြပန်ေသာ ဧရိယာအေပ သက်ေရာက်သည်။
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6 ဖိအား (ညပ်အား) (စာမျက်ှ  150)

မည်သည့်အရာဝတမဆိ ုဝန်ေအာက်တွင် ရှိေနေသာအချနိ်တွင် သက်ေရာက်ေသာ ဝန်အားကိ ုခုခံရန်ှင့် တန်ြပန်ထိန်းညိရန်အတွက ်

အားတစ်ခု(အတွင်းအား)ကို ၎င်း၏အတွင်းတွင ်ထုတ်လုပ်သည်။ ဤအတွင်းအားကို “ဖိအား (ညပ်အား)” ဟုေခပီး ၎င်း၏ ြပင်းအား

ကို ယူနစ်ဧရိယာတစ်ခုချင်းစီတွင ်သက်ေရာက်ေသာ အားပမာဏြဖင့် ေဖာ်ြပသည်။ ပံ ု4-20 သည် ဖိအားထုတ်လုပ်မေကာင့် ေဒါင်

လိုက်အားသည် အေချာင်းေပတွင ်သက်ေရာက်မရှိသည့် ဥပမာကို ြပသည်။

ပံ ု4-20  ဖိအား (ညပ်အား)

ဖိအား (ညပ်အား) ကို ဆန်အား၊ ချံအားှင့် ညပ်အားဟူ၍ ခွဲြခားိုင်ပီး ဆန်အားသည် ဆန်ိုင်အား ဝန်ေကာင့်ြဖစ်ေပပီး ချံအား

သည် ညပ်ထားေသာ ဝန်ေကာင့်ြဖစ်ေပကာ ညပ်အားသည် ညပ်ထားေသာဝန်ေကာင့ ်ြဖစ်ေပသည်။ ပံ ု4-20 တွင် ြပသထားသည့်

အတိုင်း ေပးထားေသာ A (mm2) ဝန်ေအာက်ရှ ိအခံပစည်း၏ ြဖတ်ပိုင်းပံုဧရိယာှင့် ထိုပစည်းအေပ သက်ေရာက်ေသာ ဆန်ိုင်အား 

ဝန် F(N)kg တိုကိုသံုးပီး ဆွဲဆန်ဖိအားကို ေအာက်ပါအတိုင်း ေရးသားိုင်သည-်

ဆွဲဆန်ဖိအား =
အခံပစည်းအေပ သက်ေရာက်ေသာ ဆန်ိုင်အား ဝန် (N)

=
F

(N/mm2)
အခံပစည်း၏ ြဖတ်ပိုင်းပံု ဧရိယာ (mm2) A

ဖိအား (ညပ်အား)
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7 ဝိုင်ယာကိး၏ ခံိုင်အား၊ ချတိ်ှင့် အြခားသိုင်းကိးကိရိယာ တန်ဆာပလာများ 
(စာမျက်ှ  152)

ဝိုင်ယာကိးများ၊ ချတိ်များ သိုမဟုတ် အြခားသိုင်းကိးကိရိယာ တန်ဆာပလာများသည် ၎င်းတိုသည် အရွယ်အစားတ ူပံုစံတူြဖစ်လင်

ေတာင် ၎င်းတို၏ပစည်းများေပ မူတည်၍ ခံိုင်အားကွဲြပားိုင်ပါသည်။ ဤပစည်းများသည်လည်း ပင့်မယူလိုက်ေသာဝန်ကိုယ်တိုင်

၏ အေလးချနိ်ထက် ပိုများေသာ အားကို ခံစားရသည်။ အဘယ့်ေကာင့်ဆိုေသာ ်အဆိုပါ အေလးချနိ်သည် ၎င်းတိုအေပတွင ်အေရွ

အားြဖင့ ်သက်ေရာက်ေနပီး ဝန်အားများကိ ုထပ်တလဲလဲ သက်ေရာက်ခံရာမ ှအရာဝတဒဏ်ကိ ုြဖစ်ပွားေစေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။ 

ဤအချက်များကိ ုထည့်တွက်လျက ်ဝန်ေအာက်တွင် ေယဘုယျအားြဖင့် ကိုးကားစံန်းတစ်ခု သတ်မှတ်ရန် အဆင့်များအတိုင်း 

လုပ်ေဆာင်၍ ဝိုင်ယာကိး သိုမဟုတ် ချတိ်ကဲ့သို ေရွးချယ်ထားေသာ ပစည်းသည ်ပျက်စီးိုင်ပါသည်။ ထိုေနာက် သိုင်းကိးကိရိယာ

တန်ဆာပလာများကို ကိုးကားဝန်ထက်ေကျာ်လွန ်အသံုးြပြခင်းမ ှေရှာင်က်ိုင်ရန်ှင့် ကိုးကားဝန်ှင့် သိုင်းကိးကိရိယာ

တန်ဆာပလာြဖင့် ချတိ်ဆွဲသယ်ေဆာင်မည့ ်အမှန်တကယ်ဝန်တိုကို တိုက်ိုက်ိင်းယှ်ပီး ထိေရာက်ေသာနည်းလမ်းတစ်ခ ုစီမံိုင်ရန် 

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းတစ်ခုကို ြပလုပ်မည်ြဖစ်ကာ ထိုသိုြပလုပ်ြခင်းြဖင့် ပင့်မတင်ြခင်းလုပ်ငန်းကိ ုေဘးကင်းေချာေမွေစမည်ြဖစ်သည်။

ခံိုင်ဝန် (ြဖတ်အား ဝန်)

ခံိုင်ဝန် (ြဖတ်အားဝန်) သည် ဝိုင်ယာကိးတစ်ေချာင်း ြပတ်ေတာက်သွားေစသည့ ်အများဆံုးဝန်အားြဖစ်သည်။ (ယူနစ်- kN)

ေဘးကင်းလံု ခံေရး အေြခခံအချက်

ဝိုင်ယာကိးများှင့် ချနိ်းကိးများ၏ ခံိုင်ဝန်ှင့် ၎င်းတိုအေပ အများဆံုး သက်ေရာက်ေသာ ဝန်အားတို၏ အချိးကိ ု“ေဘးကင်းမြပ

ကိန်း” ဟ ုေခသည်။

ေဘးကင်းမြပကိန်းကို သိုင်းကိးကိရိယာတန်ဆာပလာ၏ အမျိးအစား၊ ပံုသဏာန်၊ ြပလုပ်ထားသည့်ပစည်းှင့် အသံုးြပမနည်းလမ်း

တိုကို ထည့်သွင်းစ်းစားပီး သတ်မှတ်သည်။ သိုင်းကိး ကိရိယာတန်ဆာပလာများအတွက ်ေဘးကင်းမြပကိန်းကို ေအာက်ပါအတိုင်း 

ကရိန်းများအတွက ်ေဘးကင်းလံုြခေရး စည်းမျ်းတွင် ေဖာ်ြပထားသည်။

● ဝိုင်ယာကိး- 6 ှင့်အထက်

● ချနိ်းကိး- 5 ှင့်အထက်၊ သိုမဟုတ် အေြခအေနအချိအရ လိုအပ်ပါက 4 ှင့်အထက်

● ချတိ်ှင့် မင်းတံုးပါ သံကွင်း- 5 သိုမဟုတ် အထက် (မင်းတံုးပါ သံကွင်းများ၏ အလုပ်လုပ်ေသာဝန်ကို စစ်ေဆးရန် 

စာမျက်ှာ 155 ကို ကည့်ပါ)

ဝိုင်ယာကိးများှင့် ချနိ်းကိးများအြပင် ခါးပတ်သိုင်းကိးများှင့် ရစ်ပတ်ကိးများကဲ့သို ဖိုင်ဘာကိးများကိုလည်း ပို၍ အသံုးများလာ

ပါသည်။ ဤသိုင်းကိးများအတွက ်ေဘးကင်းလံုြခံေရး အေြခခံအချက်များကိ ုစည်းမျ်းများတွင် မေဖာ်ြပထားေသာ်လည်း ဂျပန် 

ကရိန်း ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း စံန်းတွင် ေဘးကင်းလံုြခံေရး အေြခခံအချက်များကိ ုေအာက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ထားသည်။

● ညပ်ှင့် ဟက်ကာ- 5 ှင့်အထက်

● ခါးပတ်သိုင်းကိး၊ သိုင်းကိးအဝိုင်း- 6 ှင့်အထက်
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စံြပ ေဘးကင်းဝန်

စံြပ ေဘးကင်းဝန ်(သိုမဟုတ် စံြပ အလုပ်လုပ်ေသာ ဝန်) ဆိုသည်မှာ ဤေဘးကင်းလံုြခံေရး အေြခခံအချက်ကိ ုထည့်သွင်းစ်းစား

လျက် ဝိုင်ယာကိးတစ်ေချာင်းတည်း အသံုးြပပီး ေထာင်လိုက ်ပင့်မတင်ိုင်သည့် အများဆံုးဝန် ြဖစ်ပါသည်။ တန်ဖိုးကို ေအာက်ပါ

ညီမြခင်းြဖင့် တွက်ချက်ိုင်သည်။

စံြပေဘးကင်းဝန ်(t) = ခံိုင်ဝန် (ြဖတ်အားဝန်) (kN) / 9.8 x ေဘးကင်းမကိန်း

ေဘးကင်းဝန်

ေဘးကင်းဝန ်(သိုမဟုတ် သက်ေရာက်ဝန)် သည် ကိးအေရအတွက်ှင့် ချတိ်ဆွဲေထာင့်အရ ဝိုင်ယာကိးတစ်ေချာင်း သိုမဟုတ် 

ချနိ်းကိးတစ်ေချာင်းကိ ုအသံုးြပပီး ေထာင်လိုက ်ပင့်မတင်ိုင်ေသာ အများဆံုး ဝန် (t) ြဖစ်သည်။ အချိ သိုင်းကိးကိရိယာ

တန်ဆာပလာများတွင် ေဘးကင်းဝန်ကိ ုသတ်မှတ်ဝန် သိုမဟုတ် သက်ေရာက ်ဝန်အြဖစ် ေဖာ်ြပထားသည်။

စိတ်ချရေသာ ဝန်သိုင်းကိးချတိ်များှင့် သိုင်းကိးကိရိယာ တန်ဆာပလာများ

ေဘးကင်းလံုြခံေရးအတွက ်သိုင်းကိးချတိ်များှင့် သိုင်းကိးကိရိယာ တန်ဆာပလာများ၏ ကန်သတ် ဝန် သိုမဟုတ် အလုပ်လုပ်

ေသာဝန်များကိ ုထည့်တွက်ရမည်ဟ ုထုတ်လုပ်သူက ဆိုပါသည်။ 

(a) ေလးကိုင်းပံု မင်း

တံုးပါ သံကွင်း

(b) ေြဖာင့်တန်းေသာ 

မင်းတံုးပါ သံကွင်း

ပံ ု4-21 မင်းတံုးပါ သံကွင်းများ
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8 ဝိုင်ယာကိး အေရအတွက်ှင့် ဝန်အကား ဆက်စပ်မ (စာမျက်ှ  155)

8.1 ဝိုင်ယာကိးတွင ်တပ်ေသာဝန် (စာမျက်ှ  155)

ဝိုင်ယာကိးတွင် တပ်ေသာဝန်သည် ဝန်၏အေလးချနိ်၊ ဝိုင်ယာကိး အေရအတွက်ှင့် ချတိ်ဆွဲေထာင့်ေပ မူတည်၍ ကွဲြပားပါသည်။

ကိးအေရအတွက်ှင့် ချတိ်ဆွဲေထာင့်

ဝန်တွင် ချတိ်ဆွဲရမည့် ေနရာအေရအတွက်ေပမူတည်၍ ကိးတစ်ေချာင်းြဖင့ ်ှစ်ေနရာတွင် ချတိ်ဆွဲြခင်း၊ ကိးှစ်ေချာင်းြဖင့် ှစ်

ေနရာတွင်ချတိ်ဆွဲြခင်း၊ ကိးသံုးေချာင်းြဖင့် သံုးေနရာတွင် ချတိ်ဆွဲြခင်း၊ ကိးေလးေချာင်းြဖင့ ်ေလးေနရာတွင်ချတိ်ဆွဲြခင်း စသည်ြဖင့ ်

ကိးအေရအတွက်ကို သတ်မှတ်ေဖာ်ြပပါသည်။ ချတိ်ဆွဲေထာင့် (ချတိ်တွင် ချတိ်ဆက်ထားေသာ ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများအကား 

ေထာင့်) ကို ြပဌာန်းစာအုပ်ထဲတွင ်ြပသထားသည်။ (ပံ ု4-39၊ စာမျက်ှာ 156)

ပံ ု4-22 တွင် ြပထားသည့်အတိုင်း ဝန်ကို ဝိုင်ယာသိုင်းကိးှစ်ေချာင်းြဖင့် ပင့်မတင်ေသာအချနိ်တွင ်ဝန်၏အေလးချနိ် m ကို ေထာက်

ကူေသာ အားသည် ဆန်ိုင်အား (F1, F2) ၏ ေပါင်းစုအား (F) ြဖစ်ပီး ယင်းတွင ်တစ်ခုချင်းစီ၏အားသည ်F/2 တန်ဖိုးထက် ပို

များသည်။ အေလးချနိ် သိရှိပီးြဖစ်သည့် ဝန်တစ်ခုအတွက် ချတိ်ဆွဲေထာင့် ကီးလာေသာအချနိ်တွင ်ဆန်ိုင်အား F1 ှင့် F2 တိုသည် 

ပိုမိုတိုးလာသည်။

ထိုအြပင် ဆန်ိုင်အား F1 ှင့် F2 တို၏ အလျားလိုက်အစိတ်အပိုင်း P သည်လည်း ချတိ်ဆွဲေထာင့်ှင့်အတ ူတိုးလာသည်။ ဤ

အလျားလိုက်အစိတ်အပိုင်း P သည် ဝန်အေပတွင် ဖိသိပ်အားအြဖစ ်သက်ေရာက်ပီး ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများကို အတွင်းဘက်သို 

ဆွဲယူသည်။ ထိုေကာင့် ချတိ်ဆွဲေထာင့်ကီးမားေသာအချနိ်တွင ်အထူးဂုြပရန ်လိုအပ်သည်။

ဝန်၏ အေလးချနိ် (t)
9.8 x m (kN)

ဝိုင်ယာကိး၏ ဆန်ိုင်အား(kN)

ေပါင်းစုအား (kN)
F = Fw
ဝိုင်ယာသိုင်းကိးကို အတွင်းဘက်သို ဆွဲေသာ အား (kN)

ဝိုင်ယာသိုင်းကိး

ချတိ်ဆွဲေထာင့်

ပံ ု4-22 ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများ၏ ဆန်ိုင်အား
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ဆွဲဆန်အား အေြခခံကိန်း

ဆွဲဆန်အား အေြခခံကိန်းသည် ချတိ်ဆွဲေထာင့်တစ်ေထာင့်စီအတွက ်ဝိုင်ယာကိးတစ်ေချာင်းတည်းအေပ သက်ေရာက်သည့်ဝန ်

(ဆွဲဆန်အား) ကို တွက်ချက်ထားသည့ ်တန်ဖိုးြဖစ်ပါသည်။ ဝိုင်ယာသိုင်းကိးတစ်ေချာင်းတွင ်သက်ေရာက်ေသာ ဝန်အား (ဆန်ိုင်

အား) ကို ကိးအေရအတွက ်(ကိးအေရအတွက်သည ်ေြပာင်းလဲမရှိေနသည့်တိုင)် ှင့် ဆန်ိုင်အား အေြခခံကိန်းကို ရှာေဖွြခင်းြဖင့် 

တွက်ချက်ယူိုင်သည်။ ဝိုင်ယာကိး၏ သိုင်းကိးေထာင့်ှင့် ဆန်ိုင်အားတိုအကား ဆက်စပ်မအတွက် ြပဌာန်းစာအုပ်ကိ ုကိုးကားပါ။ 

(ဇယား 4-4၊ စာမျက်ှာ 157)။

ဝန်၏ အေလးချနိ်သည် မေြပာင်းလဲေသာ်လည်း ဝိုင်ယာကိးများအေပ သက်ေရာက်ေသာ ဆန်ိုင်အားသည် တိုးြမင့်လာသည့်

အတွက် သိုင်းကိးေထာင့် တိုးြမင့်လာသည်ှင့်အမ ပိုမိုေတာင့်တင်းေသာ ဝိုင်ယာကိးများကို အသံုးြပရမည်ြဖစ်သည်ကိ ုြပသေန

သည့် ချတိ်ဆွဲေထာင့်ှင့် ဝိုင်ယာကိးများ၏ ဆန်ိုင်အားအကား ဆက်ွယ်မကို ပံ ု4-23 တွင် ေဖာ်ြပထားသည်။ ချတိ်ဆွဲေထာင့်သည ်

အလွန်အမင်း ကျယ်လာလင ်ဝိုင်ယာသိုင်းကိး၏ ကွင်းသည ်ချတိ်မှြပတ်ထွက်ိုင်ပါသည်။ ထိုေကာင့် ေထာင့်တစ်ခုစီကို 60 ဒီဂရ ီ

သိုမဟုတ် ထိုေအာက်တွင်သာ ထားေစချင်ပါသည်။

ပံ ု4-23  ချတိ်ဆွဲေထာင့်ှင့် ဆန်ိုင်အားတိုအကား ဆက်ွယ်မ

လုပ်ေဆာင်ပံ ုအေြခခံကိန်း

 (ဇယား4-5၊ စာမျက်ှာ 157 ကို ကည့်ပါ)
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8.2 ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများ ေရးချယ်ရန ်တွက်ချက်ြခင်း (စာမျက်ှ  159)

ဝိုင်ယာသိုင်းကိးတစ်ခ ုေရွးချယ်ရန်အတွက ်ေဘးကင်းဝန်ကိ ုတွက်ချက်ရန် ဆန်ိုင်အားှင့် လုပ်ေဆာင်ပံုအေြခခံကိန်းများကိ ု

အသံုးြပသည်။

ဆွဲဆန်အား အေြခခံကိန်းြဖင့ ်တွက်ချက်ြခင်း

ဝိုင်ယာကိးတစ်ေချာင်းအတွက ်လိုအပ်ေသာ စံြပေဘးကင်းဝန်ကိ ုေအာက်ပါ ညီမြခင်းြဖင့် တွက်ချက်ိုင်သည်။

ဝိုင်ယာကိးတစ်ေချာင်းအတွက ်လိုအပ်ေသာ စံြပေဘးကင်းဝန ်= (ဝန်၏အေလးချနိ် / ကိးအေရအတွက ်) x ဆန်ိုင်အားကိန်း

လုပ်ေဆာင်ပံ ုအေြခခံကိန်းြဖင့ ်တွက်ချက်ြခင်း

ဝိုင်ယာကိးတစ်ေချာင်းအတွက ်လိုအပ်ေသာ စံြပေဘးကင်းဝန်ကိ ုေအာက်ပါ ညီမြခင်းြဖင့် တွက်ချက်ိုင်သည်။

စံြပေဘးကင်းဝန ်= ဝန်၏အေလးချနိ် / လုပ်ေဆာင်ပံုအေြခခံကိန်း
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အခန်း 5 
ေြမြပင်ထိန်းချပ ်ကရိန်း အသံုးြပေမာင်းှင်ြခင်း
အတွက် အချက်ြပမများ

1 ေြမြပင်ထိန်းချပ ်ကရိန်း အသံုးြပေမာင်းှင်ြခင်းအတွက ်အချက်ြပမများ 
(စာမျက်ှ  160)

ကရိန်းသံုး၍ အလုပ်ေဆာင်ရွက်ေသာအခါ အလုပ်ရှင်သည ်ကရိန်းအသံုးြပြခင်းအတွက ်သတ်မှတ်ထားသည့် အချက်ြပမများ ထားရှိ

၍ အဆိုပါ အချက်ြပမများ ြပသေပးမည့ ်ပုဂိလ်တစ်ဦးကို ခန်အပ်ကာ အဆိုပါပုဂိလ်အား ထိုအချက်ြပမများကို ြပသခိုင်းရမည်ဟ ု

ဥပေဒတွင ်ြပာန်းထားသည်။ တာဝန်ျသိူသည် ပံုေသ သတ်မှတ်ထားေသာ အချက်ြပမများ ြပသရမည်။ လုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်သည့် 

လုပ်သားများသည် ကိတင်သတ်မှတ်ထားေသာ အချက်ြပနည်းလမ်းများကိ ုလိုက်နာရမည်ဟုလည်း ြပာန်းထားသည်။ သိုြဖစ်၍ 

ေြမြပင်ထိန်းချပ ်ကရိန်းကို ေမာင်းှင်သူများသည ်အချက်ြပသူများထံမ ှအချက်ြပမများကိ ုစစ်ေဆးပီးမ ှထိုအတိုင်း ေမာင်းှင်ရမည်

။ အချက်ြပမများှင့် ဆန်ကျင်၍ သိုမဟုတ် အချက်ြပမများကိ ုမေစာင့်ဆိုင်းဘ ဲမေမာင်းပါှင့်။

အချက်ြပမများအတိုင်း ေမာင်းှင်စ် အရာယ်ရှိိုင်သည်ဟ ုခန်မှန်းရလင် အချက်ြပသူများှင့် ြပန်လည်စစ်ေဆးရန ်လိုအပ်သည်။

ေြမြပင် ထိန်းချပ် ကရိန်းများကို ထိုအလုပ်ခွင်များတွင် ေမာင်းှင်သည့်အခါ အချက်ြပမများကိ ုကိတင ်အတည်ြပထားရန ်

အေရးကီးပါသည်။ 

အချက်ြပမ မှားယွင်းမများေကာင့် ြဖစ်ေပလာိုင်ေသာ မေတာ်တဆမများကိ ုတားဆီးရန် စက်ေမာင်းသူများသည ်ေအာက်ပါ

အေြခအေနများတွင် ကရိန်း ေမာင်းှင်ြခင်းကိ ုယာယ ီရပ်တန်ရမည်-

● အချက်ြပမ အရှင်းလင်းသည့်အခါ

● ပံုေသ အချက်ြပမများမဟုတ်သည့ ်အချက်ြပမတစ်ခုကို လက်ခံ ရရှိသည့်အခါ

● အချက်ြပသူှစ်ဦး သိုမဟုတ် ှစ်ဦးအထက်မ ှအချက်ြပမများကိ ုလက်ခံ ရရှိသည့်အခါ

● တာဝန်ရှ ိအချက်ြပသူများမဟုတ်သည့ ်အြခားသူများက အချက်ြပသည့်အခါ

1.1 လက်ြဖင့ ်အချက်ြပနည်းများ (စာမျက်ှ  161 - စာမျက်ှ  163 ကို ကည့်ပါ)

1.2 အသံြဖင့ ်အချက်ြပနည်းများ (စာမျက်ှ  165 ကို ကည့်ပါ)
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အခန်း 6 
သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒများှင့် စည်းမျ်းများ

1 လုပ်ငန်းခွင် ေဘးကင်းေရးှင့ ်ကျန်းမာေရး ဥပေဒ

1972 ခုှစ်၊ ဇွန်လ 8 ရက်ေန ဥပေဒ နံပါတ် 57

(စစ်ေဆးမလက်မှတ်ထုတ်ေပးြခင်း အစရှိသည်) စာမျက်ှ  171
ပိုဒ်ခွဲ 39
2. ကျန်းမာေရး၊ အလုပ်သမားှင့် လူမဖူလံုေရး ဝန်ကီးဌာန၏ အမိန်အရ ြပာန်းထားသည့်အတိုင်း အလုပ်သမား စံန်းများံုး၏ 

အကီးအကဲသည် အထက်ေဖာ်ြပပါ ပိုဒ်ခွဲ၏ အပိုဒ် (3) တွင် ေဖာ်ြပထားသည့ ်သတ်မှတ် စက်ယရားများ တပ်ဆင်ြခင်း စသည်

ှင့် စပ်လျ်း၍ စစ်ေဆးမကို ေအာင်ြမင်သွားေသာ အဆိုပါ သတ်မှတ် စက်ယရားများ စသည်အတွက် စစ်ေဆးပီးေကာင်း 

အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ကို ထုတ်ေပးရမည်။

3. ကျန်းမာေရး၊ အလုပ်သမားှင့် လူမဖူလံုေရး ဝန်ကီးဌာန၏ အမိန်အရ ြပာန်းထားသည့်အတိုင်း အလုပ်သမား စံန်းများံုး၏ 

အကီးအကဲသည် အထက်ေဖာ်ြပပါ ပိုဒ်ခွဲ၏ အပိုဒ် (3) တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ စစ်ေဆးမ၌ သတ်မှတ် စက်ယရားများ၏ တစ်

စိတ်တစ်ပိုင်းကို ေြပာင်းလဲမြပလုပ်ြခင်း သိုမဟုတ် ြပန်၍ ဆက်လက်အသံုးြပြခင်း စသည်ှင့် စပ်လျ်း၍ စစ်ေဆးမကို 

ေအာင်ြမင်သွားေသာ သတ်မှတ် စက်ယရားများ စသည်အတွက် စစ်ေဆးပီးေကာင်း အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ကို အတည်ြပ

ေထာက်ခံေပးရမည်။

(အလုပ်ခန်အပ်မဆိုင်ရာ ကန်သတ်ချက်) စာမျက်ှ  173
ပိုဒ်ခွဲ 61
မိမိ၏ လုပ်ငန်းသည် ဝန်ကီးအဖွဲ၏ အမိန်အရ ြပဌာန်းထားသည့် အချက်များအနက် တစ်ချက်တွင် အကျံးဝင်ေနပါက အလုပ်ရှင်

သည် ကျန်းမာေရး၊ အလုပ်သမားှင့် လူမဖူလံုေရး ဝန်ကီးဌာန၏ အမိန်အရ ြပာန်းထားသည့်အတိုင်း အလုပ်သမားေခါင်းအြဖစ် 

အသစ်ခန်အပ်လိုက်ေသာသူများ သိုမဟုတ် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မများတွင ်တိုက်ိုက ်လမ်းန်ေပးရေသာ သိုမဟုတ် ကီးကပ်ေပးရ

ေသာ အြခားသူများအတွက ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကိစရပ်များှင့် စပ်လျ်း၍ ေဘးကင်းေရး ှင့်/သိုမဟုတ် ကျန်းမာေရး အသိပညာေပး

မများ ေဆာင်ရွက်ေပးရမည-်

1. အလုပ်လုပ်ကိုင်ပံု နည်းလမ်းှင့် အလုပ်သမားများကိ ုတာဝန်ခွဲေဝေပးမဆိုင်ရာ ဆံုးြဖတ်ချက်ချြခင်းှင့ ်ပတ်သက်သည့ ်ကိစများ

2. အလုပ်သမားများကိ ုလမ်းန်ပံုနည်းလမ်း သိုမဟုတ် ကီးကပ်ပံုနည်းလမ်းှင့် ပတ်သက်သည့ ်ကိစများ

3. အထက်ပါ အချက်ှစ်ချက်တွင ်ေဖာ်ြပထားသည့ ်ကိစများအြပင ်ကျန်းမာေရး၊ အလုပ်သမားှင့် လူမဖူလံုေရး ဝန်ကီးဌာန၏ 

အမိန်အရ ြပာန်းထားသည့်အတိုင်း လုပ်ငန်းခွင် မေတာ်တဆမများ မြဖစ်ပွားေအာင ်တားဆီးရန် လိုအပ်ေသာ ကိစများ။
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2 လုပ်ငန်းခွင် ေဘးကင်းေရးှင့ ်ကျန်းမာေရး အက်ဥပေဒ၏ ြပာန်းအမိန်

2012 ခုှစ် ဝန်ကီးအဖွဲ၏ အမိန် နံပါတ် 13 အား ြပင်ဆင်ချက်

(သတ်မှတ် စက်ယရားများ စသည်) စာမျက်ှ  170
ပိုဒ်ခွဲ 12
1. (၎င်းတိုကို အိမ်သံုးအြဖစ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ေဖာ်ြပထားသည်မှလွဲ၍) အက်ဥပေဒ ပိုဒ်ခွဲ 37 ၏ အပိုဒ် (1) တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ 

ဝန်ကီးအဖွဲ၏ အမိန်အရ သတ်မှတ်ထားသည့ ်စက်ယရားများ စသည်တိုသည် ေအာက်တွင ်ေဖာ်ြပထားသည့ ်စက်ယရား

များ စသည်တို ြဖစ်ရမည-်

3. 3 တန်ှင့် အထက်ဝန်ကိ ုမိုင်သည့် ကရိန်းများ (ပစည်းများကိုဆင့်စီေပးသည့် ဝန်ချစီက်များအတွက် 1 တန်ှင့် အထက်ဝန်)

3 ကရိန်းများအတွက ်ေဘးကင်းလံု ခံေရးစည်းမျ်း

ကျန်းမာေရး၊ အလုပ်သမားှင့် လူမဖူလံုေရးဝန်ကီးဌာန၏ 2006 ခုှစ်ထုတ် အမိန်ြပန်တမ်းကိ ုြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ချက ်အမှတ် 1

(စစ်ေဆးမလက်မှတ်၏ တရားဝင်မသက်တမ်း) စာမျက်ှ  178
ပိုဒ်ခွဲ 9
လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိေသာ အလုပ်သမားများ စံချနိ်စံန်းစစ်ေဆးေရးံုး၏ အကီးအကဲသည် စစ်ေဆးမကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သွားသည့ ်

သိုမဟုတ် ပိုဒ်ခွဲ 6၊ အပိုဒ်(1) ၏ ြပဌာန်းချက်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ကရိန်းှင့်စပ်လျ်းပီး အဆိုပါ ပိုဒ်ခွဲ၊ အပိုဒ် (6) တွင် သတ်မှတ်

ြပဌာန်းထားသည့်အတိုင်း ေလာက်လာတင်သွင်းသူကို ကရိန်း စစ်ေဆးမ လက်မှတ ်(ေဖာင် 7) ကို ထုတ်ေပးရန်ြဖစ်သည်။

(စစ်ေဆးမလက်မှတ ်သတ်မှတ်ြပဌာန်းချက်) စာမျက်ှ  178
ပိုဒ်ခွဲ 10
ကရိန်း စစ်ေဆးမလက်မှတ်၏ တရားဝင်မသက်တမ်းသည ်ှစ်ှစ် ြဖစ်သည်။ သိုရာတွင် စစ်ေဆးမပီးဆံုးချနိ်ရလဒ်များကိ ုအေြခခံ၍ 

အဆိုပါ တရားဝင်မသက်တမ်းကိ ုှစ်ှစ်ေအာက်ေလျာ့နည်း ကန်သတ်ိုင်သည်။

(ကရိန်းအတွက ်စစ်ေဆးမလက်မှတ)် စာမျက်ှ  179
ပိုဒ်ခွဲ 16
ကရိန်းအသံုးြပ၍ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင ်အဆိုပါလုပ်ငန်းကို ေဆာင်ရွက်မည့်ေနရာ၌ အဆိုပါကရိန်းအတွက ်စစ်ေဆးမ 

လက်မှတ်ကို အလုပ်ရှင်က ကပ်ထားရမည်။



96 (my)

(ဝန်ပိုအတွက် ကန်သတ်ချက်) စာမျက်ှ  180-181
ပိုဒ်ခွဲ 23
အလုပ်ရှင်သည ်၎င်း၏ သတ်မှတ်ခံိုင်ဝန်ထက် ေကျာ်လွန်ေသာ ဝန်ကို တင်ေဆာင်ထားသည့် ကရိန်းကို အသံုးမြပရ။

2. အထက်ပါစာပိုဒ်ပါ ြပာန်းချက်များ ရှိလင့်ကစား ေအာက်ပါေဆာင်ရွက်ချက်များကိ ုလုပ်ေဆာင်ေသာအခါှင့် ေရှာင်လဲမရိုင်

ေသာ အေကာင်းရင်းေကာင့ ်အဆိုပါစာပိုဒ်ပါ ြပာန်းချက်များကိ ုလိုက်နာရန် အလွန်ကီးမားေသာ အခက်အခဲရှိသည့်အခါ 

အလုပ်ရှင်အေနြဖင့် ကရိန်း၏ သတ်မှတ်ခံိုင်ဝန်ထက်ေကျာ်လွန်၍ ပိုဒ်ခွဲ 6 ၏ အပိုဒ် (3) တွင် ြပာန်းထားသည့် ခံိုင်ဝန် 

စစ်ေဆးမ လုပ်ေဆာင်ထားသည့ ်ဝန်အထိ တင်ေဆာင်ထားသည့ ်ကရိန်းကို သံုးိုင်သည်-

(i) လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိေသာ အလုပ်သမား စံန်းများ စစ်ေဆးေရးံုး၏ အကီးအကဲထံ ကရိန်း အထူးကိစရပ ်အစီရင်ခံစာ (ေဖာင် 10) 

ကို ကိတင ်တင်သွင်းရန်၊

(ii) ပိုဒ်ခွဲ 6 ၏ အပိုဒ် (3) တွင် ြပာန်းထားသည့ ်ခံိုင်ဝန် စစ်ေဆးချက်ကိ ုေဆာင်ရွက်၍ မူမမှန်မတစ်စံုတစ်ရာ မရှိေကာင်း 

ကိတင ်အတည်ြပရန်၊

(iii) လုပ်ငန်းကိုကီးကပ်မည့် ပုဂိလ်တစ်ဦးကို ခန်အပ်၍ အဆိုပါပုဂိလ်၏ တိုက်ိုက်ကီးကပ်မေအာက်တွင ်ကရိန်းကို 

အသံုးြပရန်။

(ကရိန်း အသံုးြပမအတွက ်အချက်ြပမများ) စာမျက်ှ  180-181
ပိုဒ်ခွဲ 25
1. ကရိန်းသံုး၍ အလုပ်ေဆာင်ရွက်ေသာအခါ အလုပ်ရှင်သည ်ကရိန်းအသံုးြပြခင်းအတွက ်သတ်မှတ်ထားသည့ ်အချက်ြပမများ 

ထားရှိ၍ အဆိုပါ အချက်ြပမများ ြပသေပးမည့ ်ပုဂိလ်တစ်ဦးကို ခန်အပ်ကာ အဆိုပါပုဂိလ်အား ထိုအချက်ြပမများကို ြပသခိုင်း

ရမည်။ သိုရာတွင် တစ်ဦးတည်း အလုပ်လုပ်ကိုင်ေသာ ကရိန်း ေမာင်းသူတစ်ဦးသာ ရှိချနိ်တွင် ယင်းက သက်ဆိုင်မမရှိပါ။

2. အထက်ပါအပိုဒ်ှင့်အည ီခန်အပ်ထားသည့်ပုဂိလ်သည ်အဆိုပါစာပိုဒ်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့ ်အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ေသာအခါ 

ယင်းစာပိုဒ်တွင ်ေဖာ်ြပထားသည့ ်အချက်ြပမများကိ ုြပသေပးရမည်။

3. အပိုဒ် (1) တွင် ေဖာ်ြပထားသည့ ်အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်သည့် အလုပ်သမားများသည် ထိုအပိုဒ်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့ ်အချက်ြပမ

များကို လိုက်နာရမည်။

(ယာ်စီးနင်းြခင်းဆိုင်ရာ ကန်သတ်ချက်) စာမျက်ှ  181
ပိုဒ်ခွဲ 26
အလုပ်ရှင်သည ်အလုပ်သမားများကိ ုကရိန်းြဖင့် တင်ေဆာင်ြခင်း မြပရသလိ ုအလုပ်သမားများအား ကရိန်းမ ှတွဲေလာင်းခိုလျက ်

အလုပ်လုပ်ခိုင်းြခင်း မြပရ။



97 (my)

(ကိုယ်တိုင ်ပံုမှန် စစ်ေဆးြခင်း) စာမျက်ှ  184
ပိုဒ်ခွဲ 34
1. ကရိန်းတစ်စီး တပ်ဆင်ပီးေသာအခါ အလုပ်ရှင်သည ်အဆိုပါ ကရိန်းများကို တစ်ှစ်အတွင်း သတ်မှတ်အချနိ်အတိုင်း ပံုမှန် 

ကိုယ်တိုင ်စစ်ေဆးမ ြပလုပ်ရမည်။ သိုေသာ်လည်း ၎င်းသည ်တစ်ှစ်ေကျာ် အသံုးြပြခင်းမရှိေသာ ကရိန်း၏ အသံုးမြပသည့်

ကာလှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။

2. ေရှအပိုဒ်၏ ြပဌာန်းချက်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ကရိန်းှင့် ပတ်သက်၍ အလုပ်ရှင်သည ်၎င်းကို ြပန်လည်အသံုးမြပမ ီ

ကိုယ်တိုင်စစ်ေဆးြခင်းကို လုပ်ေဆာင်ရမည်။

3. အလုပ်ရှင်သည ်အထက်ပါ အပိုဒ် ှစ်ခုတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ခံိုင်ဝန်စမ်းသပ်စစ်ေဆးမကိ ုကိုယ်တိုင ်စစ်ေဆးစမ်းသပ်ရမည်။ 

သိုေသာ်လည်း ၎င်းသည ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အချက်တစ်ခုစီေအာက်တွင ်အကျံးဝင်သည့ ်ကရိန်းများှင့် မသက်ဆိုင်ပါ-

(i) အဆိုပါ ကိုယ်တိုင်စစ်ေဆးြခင်းမြပလုပ်မ ီှစ်လအတွင်း ပိုဒ်ခွဲ 40၊ အပိုဒ် (1) ၏ ြပဌာန်းချက်များ အည ီခံိုင်ဝန်စမ်းသပ်မကို 

လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည့် သိုမဟုတ် ကရိန်း စစ်ေဆးမလက်မှတ်၏ တရားဝင်မသက်တမ်းသည ်အဆိုပါ ကိုယ်တိုင်စစ်ေဆးြခင်းပီး

ေနာက် ှစ်လအတွင်း သက်တမ်းကုန်ဆံုးေတာ့မည် ့ကရိန်းတစ်ခု၊

(ii) ခံိုင်ဝန်စမ်းသပ်စစ်ေဆးမကိ ုလုပ်ေဆာင်ရန် ထူးထူးြခားြခား အခက်အခဲအေြခအေနရှိသည့် ဓါတ်အားေပးစက်ံုများ၊ 

ဓါတ်အားခွဲံုများ အစရှိသည်တိုတွင ်တပ်ဆင်ထားပီး လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိေသာ အလုပ်သမားစံန်းစစ်ေဆးမံုး၏ အကီးအကဲက 

ခံိုင်ဝန်စမ်းသပ်မမလိုအပ်ဟ ုေတွရှိရေသာ ကရိန်း။

4. ေရှအပိုဒ်တွင ်ေဖာ်ြပထားေသာ ခံိုင်ဝန်စမ်းသပ်စစ်ေဆးမကိ ုလုပ်ေဆာင်ရာတွင ်သတ်မှတ်တင်ေဆာင်ိုင်ေသာ စံန်းှင့် 

ကိုက်ညီေသာ အေလးချနိ်ရှိသည့်ဝန်တစ်ခုကို ချတိ်ဆွဲထားလျက် သတ်မှတ်အရှိန်န်းတစ်ခုတွင် ပင့်မတင်ြခင်း၊ သွားလာြခင်း၊ 

လှည့်လည်ြခင်း၊ ထေရာ်လီြဖင့်ေဘးတိုက်သွားြခင်းစသည့် လပ်ရှားမများ လုပ်ေဆာင်ြခင်းကဲ့သိုေသာ နည်းလမ်းပံုစံများကိ ု

လုပ်ေဆာင်ရန် ြဖစ်သည်။

(မစတင်မီစစ်ေဆးြခင်း) စာမျက်ှ 185
ပိုဒ်ခွဲ 36
ကရိန်းကို အသံုးြပ၍ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချနိ်တွင ်အလုပ်ရှင်သည ်ထိုေနအတွက် လုပ်ငန်းမတစင်မ ီေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

အေကာင်းအရာများကိ ုစစ်ေဆးရမည-်

(i) ရစ်ပတ်မ လွန်ကဲြခင်းမ ှကာကွယ်ေပးသည့် ကိရိယာများ၊ ဘရိတ်များ၊ ကလပ်များှင့် ထိန်းချပ်စနစ်များ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်၊

(ii) ထေရာ်လီေဘးတိုက်ေရွလျားသည့် ေြပးလမ်းေကာင်းများှင့ ်သံလမ်းများ၏ အေပဘက်အပိုင်းအေြခအေန၊

(iii) ဝိုင်ယာကိးများ ရစ်ပတ်ချတိ်ဆက်ရသည့ ်အစိတ်အပိုင်းများ၏ အေြခအေန။ 

(ကိုယ်တိုင်စစ်ေဆးြခင်းမှတ်တမ်းများ အစရှိသည်) စာမျက်ှ  185
ပိုဒ်ခွဲ 38
အလုပ်ရှင်သည ်ဤအပိုင်းတွင ်ေဖာ်ြပထားေသာ (ပိုဒ်ခွဲ 36 တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ စစ်ေဆးမကို ချန်လှပ်ထားပီး) ကိုယ်တိုင်စစ်ေဆး

မှင့် ပံုမှန်စစ်ေဆးမ၏ ရလဒ်များကိ ုမှတ်တမ်းတင်ရမည ်ြဖစ်ပီး အဆိုပါ မှတ်တမ်းများကိ ုသံုးှစ်အထိတိုင်ေအာင ်ထိန်းသိမ်းထား

ရမည်။



98 (my)

(စစ်ေဆးမလက်မှတ ်ြပန်လည်အပ်ှံြခင်း) စာမျက်ှ  185
ပိုဒ်ခွဲ 52
ကရိန်းတစ်ခ ုတပ်ဆင်ထားသူတစ်ဦးသည် အသံုးမြပေတာ့ေသာ အချနိ်တွင် သိုမဟုတ် ၎င်း၏ ပင့်မတင်ိုင်စွမ်းကို 3 တန်ေအာက်

သို (ကုန်ပစည်းတင်ချ အမျိးအစား ကရိန်းအတွက် 1 တန်ေအာက်) ေြပာင်းလဲထားချနိ်တွင် ကရိန်း စစ်ေဆးမလက်မှတ်ကို 

လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိေသာ အလုပ်သမား စံန်းစစ်ေဆးေရးံုး၏ အကီးအကဲထံသို ြပန်လည်အပ်ှံရမည်။ 

(သိုင်းရန ်ချနိ်းကိးအတွက ်ေဘးကင်းေရး သတ်မှတ်အဆင့်) စာမျက်ှ  186-187
ပိုဒ်ခွဲ 213-2
1. အလုပ်ရှင်သည ်သိုင်းရန် ချနိ်းကိးများ၏ အမျိးအစားများကိုလိုက်၍ ကရိန်း၊ ေရွလျား ကရိန်း သိုမဟုတ် ဝန်ချစီက်အတွက် 

သိုင်းကိးကိရိယာအြဖစ ်သံုးမည့် ချနိ်းကိး၏ ေဘးကင်းေရး သတ်မှတ်အဆင့်က ေအာက်ပါ အချက်များတွင် ေဖာ်ြပထားသည့ ်

တန်ဖိုးေအာက်ြဖစ်ေနလင ်၎င်းချနိ်းကိးကိ ုအသံုးမြပရ။

(i) ေအာက်ပါအချက်အားလံုးတွင ်အကျံးဝင်သည့ ်ချနိ်းကိး- 4

a) ြပတ်ထွက်ေစမည့် ဝန်၏ခံိုင်ဝန် (ြဖတ်အားဝန်) တစ်ဝက်အားြဖင့ ်၎င်းကို ဆွဲေနလင်၊ ဆန်ထွက်လာသည့်အရှည် 0.5 % ှင့်

ေအာက် ြဖစ်လင်၊

b) ဆန်ိုင်အား တန်ဖိုးက 400 N/mm2 ှင့်အထက်ြဖစ်ပီး ၎င်း၏ ဆန်ထွက်လာသည့်အရှည်သည ်ဇယား၏ ဘယ်ဘက်ေကာ်လံ

တွင် ေဖာ်ြပထားသည့ ်ဆန်ိုင်အား တန်ဖိုးှင့် သက်ဆိုင်သည့် ညာဘက်ေကာ်လံရှ ိတန်ဖိုးှင့် ညီေနလင ်သိုမဟုတ် ယင်းထက်

ပိုများလင်၊

ဆန်ိုင်အား (N/mm2) ဆန်ထွက်လာသည့်အရှည် (%)

400 သိုမဟုတ် ယင်းအထက်ှင့် 630 ေအာက် 20

630 သိုမဟုတ် ယင်းအထက်ှင့် 1000 ေအာက် 17

1000 ှင့်အထက် 15

(ii) အထက်ပါအချက်တွင် အကျံးမဝင်သည့ ်ချနိ်းကိး- 5

2. အထက်ပါအပိုဒ်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့ ်ေဘးကင်းေရး သတ်မှတ်အဆင့်သည ်သိုင်းရန် ချနိ်းကိး၏ ြပတ်ထွက်ေစမည့် ဝန်ကို

တည်၍ အဆိုပါသိုင်းကိးအေပ အများဆံုး သက်ေရာက်ိုင်သည့် ဝန်တန်ဖိုးြဖင့် စားထားြခင်းြဖင့ ်ရရှိလာသည့် တန်ဖိုးြဖစ်

ပါသည်။

(ချတိ်၏ ေဘးကင်းေရးသတ်မှတ်အဆင့ ်အစရှိသည်) စာမျက်ှ  187
ပိုဒ်ခွဲ 214
1. အလုပ်ရှင်အေနြဖင့် ချတိ် သိုမဟုတ် မင်းတံုးပါ သံကွင်းတစ်ခု၏ ေဘးကင်းေရး သတ်မှတ်အဆင့်က 5 ှင့်အထက် မရှိလင ်

ကရိန်း၊ ေရွလျား ကရိန်း သိုမဟုတ် ဝန်ချစီက်အတွက် သိုင်းကိးကိရိယာအြဖစ ်၎င်းကို အသံုးမြပရ။

2. အထက်ပါအပိုဒ်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့ ်ေဘးကင်းေရး သတ်မှတ်အဆင့်သည ်ချတိ် သိုမဟုတ် မင်းတံုးပါ သံကွင်း၏ ြပတ်ထွက်

ေစမည့် ဝန်ကိုတည်၍ အဆိုပါချတိ် သိုမဟုတ် သံကွင်းအေပ အများဆံုး သက်ေရာက်ိုင်သည့် ဝန်တန်ဖိုးြဖင့် စားထားြခင်းမ ှ

ရရှိလာသည့် တန်ဖိုးြဖစ်ပါသည်။


