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2 (my)

အခန်း 1
ကရိန်းှင့် အြခား ပင့်မတင်သည့် ကိရိယာများ
အေကာင်း ဗဟုသုတ
ကိးသိုင်းြခင်းဆိုသည်မှာ ဝန်ကို ချည်ေှာင်ြခင်း သိုမဟုတ် ကိးသိုင်း ကိရိယာတန်ဆာပလာများှင့် ေြမာက်တင်သည့် တွဲဖက်
ပစည်းများကို ဝန်မှ ဖယ်ရှားသည့် လုပ်ငန်းြဖစ်သည်။

1

သိုင်းကိးတွင် ချိတ်ေပးရသူတွင် ရှိရမည့် အရည်အချင်းများ (စာမျက်ှ 1)

သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒအရ ကရိန်း၊ ေရွလျား ကရိန်း၊ ဝန်ချီစက် သိုမဟုတ် ကုန်ပစည်းတင်သည့် ဝန်တင်စက်ြဖင့် ကုန်ပစည်းများကို
ကိးသိုင်းမည့် မည်သူမဆို စက်က ကိုင်တွယ်ိုင်ေသာ အများဆံုးဝန်ှင့်အညီ ေအာက်ပါအရည်အချင်းများရှိရန် လိုအပ်သည်ဇယား 1-1 သိုင်းကိးတွင် ချိတ်ေပးရသူတွင် ရှိရမည့် အရည်အချင်းများ
စက်ယရားှင့်

မ တင်ိုင်သည့်ဝန် သိုမဟုတ် ကန်သတ် ဝန်ချိန်

ပစည်းကိရိယာအမျိးအစား
ကရိန်း

1 တန်ှင့်အထက်
●

ေရွလျား ကရိန်း
ဝန်ချီစက်

●

ကုန်ပစည်းတင်သည့်
ဝန်တင်စက်

●

1 တန်ှင့်ေအာက်

ကိးသိုင်းစွမ်းရည် လက်ေတွေလ့ကျင့်မသင်တန်း

●

ကိးသိုင်းစွမ်းရည် လက်ေတွေလ့ကျင့်မသင်တန်း

တက်ေရာက်ပီးစီးသူ

တက်ေရာက်ပီးစီးသူ

အထူး လက်ေတွေလ့ကျင့်မသင်တန်း တက်ေရာက် ●

အထူး လက်ေတွေလ့ကျင့်မသင်တန်း တက်ေရာက်

ပီးစီးသူ *1

ပီးစီးသူ *1

ကျန်းမာေရး၊အလုပသ
် မားှင့်လူမဖ
 လ
ူ ေ
ံု ရးဝန်ကီး၏ ●

ကျန်းမာေရး၊အလုပသ
် မားှင့်လူမဖ
 လ
ူ ေ
ံု ရးဝန်ကီး၏

ခွင့်ြပချက် ရရှိထားသူ

ခွင့်ြပချက် ရရှိထားသူ *2

*2

●

ကိးသိင
ု း် သည့လ
် ပ
ု င
် န်းများအတွက် အထူးပညာေရး
တတ်ေြမာက်ထားသူ

*1- လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဖွံဖိးတိုးတက်မှင့် အဆင့်ြမင့်တင်ေရးအက်ဥပေဒပါ အတည်ြပ ြပဌာန်းချက်၏ ေနာက်ဆက်တွဲဇယား 4 ရှိ လက်ေတွေလ့ကျင့်မ
သင်တန်းများေကာ်လံတွင် ေဖာ်ြပထားသည့် လက်ေတွေလ့ကျင့်မသင်တန်းကို ပီးေြမာက်ထားသူ
*2- လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဖွံဖိးတိုးတက်မှင့် အဆင့်ြမင့်တင်ေရးအက်ဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်တွင် ြပဌာန်းထားေသာ ကရိန်း အသံုးြပ လက်ေတွေလ့ကျင့်မ
သင်တန်း ပီးေြမာက်ထားသူ

3 (my)

2
2.1

ကရိန်းအေကာင်း အကျ်းချပ် (စာမျက်ှ 2)
ကရိန်းအေကာင်း အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် (စာမျက်ှ 2)

ကရိန်းများ
"ကရိန်းများ" ဆိုသည်မှာ စွမ်းအားအသံုးြပ၍ ဝန်များကို ပင့်မတင်ပီး ပင့်မထားသည့်ဝန်များကို ေရြပင်ညီ သယ်ေဆာင်ရန် ဒီဇိုင်း
ြပလုပ်ထားသည့် မည်သည့် စက်ပစည်းမဆို ြဖစ်သည်။ ေရွလျား ကရိန်းများ၊ ဝန်ချီစက်များှင့် ကုန်ပစည်းတင်သည့် ဝန်တင်စက်
များမပါပါ။ ထိုေကာင့် ပင့်မတင်သည့်အလုပ်ကိုသာ ေဆာင်ရွက်ေသာ ကိရိယာများသည် ကရိန်းအမျိးအစားတွင် မပါဝင်ပါ။ အြခား
တစ်ဖက်တွင်မူ ပင့်မတင်ထားေသာ ကုန်ပစည်းများကို ေရြပင်ညီ သယ်ေဆာင်ရန် လူသားစွမ်းကို အသံုးြပရသည့်တိုင် စွမ်းအားတစ်ခု
ကိုအသံုးြပ၍ ကုန်ပစည်းများကို ပင့်မတင်ေသာ စက်ကိရိယာများသည် ကရိန်းတွင် ပါဝင်သည်။

ေရလျား ကရိန်းများ
“ေရွလျား ကရိန်း” ဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်မထားေသာ ေနရာတစ်ခုသို ၎င်းတိုကိုယ်တိုင် ေရေြပာင်းရန်အတွက် မူလတပ်ဆင်ထား
ေသာ ေမာ်တာများ ပါရှိသည့် ကရိန်းများကို ဆိုလိုသည်။

ဝန်ချီစက်များ
ဝန်ချီစက်များသည် ကုန်ပစည်းများကို ေရွလျားစွမ်းအားြဖင့် ပင့်မတင်ရန် တည်ေဆာက်ထားသည့် တိုင် သိုမဟုတ် လက်တံပါရှိေသာ
စက်ကိရိယာများြဖစ်ပီး ဝိုင်ယာကိးများှင့် သီးြခားစီ တပ်ဆင်ထားေသာ ေမာ်တာများြဖင့် အလုပ်လုပ်သည်။

ကုန်ပစည်းတင်သည့် ဝန်တင်စက်များ
ကုန်ပစည်းတင်သည့် ဝန်တင်စက်များသည် သေဘာများတွင် ဝန်အတင်အချ လုပ်ြခင်းှင့် သေဘာဝမ်းဗိုက်အတွင်း ကုန်ပစည်းများ
ကို ေရေြပာင်းြခင်းများအတွက် သေဘာများတွင် တပ်ဆင်ထားေသာ စက်ကိရိယာများြဖစ်သည်။

4 (my)

3

ကရိန်း၏ လပ်ရှားမ (စာမျက်ှ 3)

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လပ်ရှားမများသည် ဝန်ကို ပင့်မတင်ြခင်းှင့် ၎င်းဝန်ကို လိုအပ်ေသာေနရာသို သယ်ေဆာင်ြခင်းအတွက် ကရိန်း၏
လပ်ရှားမများြဖစ်သည်။

3.1

ပင့်မတင်ြခင်းှင့် ှိမ့်ြခင်း

ပင့်မတင်ြခင်းဆိုသည်မှာ ဝန်ကို အေပဘက်သို ေရွလျားေစေသာ ကရိန်း၏ လပ်ရှားမတစ်ခုြဖစ်ပီး ှိမ့်ြခင်း ဆိုသည်မှာ ဝန်ကို
ေအာက်ချေသာ ေြပာင်းြပန် လပ်ရှားမြဖစ်သည်။

3.2

ကန်လန်ြဖတ် (ေဘးတိုက)်

ကန်လန်ြဖတ် (ေဘးတိုက်) ေရွလျားြခင်းဆိုသည်မှာ အေပတက်၊ ေအာက်ဆင်း ကရိန်း/ ေဘးှစ်ဖက် ဖရိန်ပါသည့် တံတားပံုစံ
ကရိန်း၊ တူပံုသဏာန် ကရိန်း၏ ေရြပင်ညီေမာင်းတံ သိုမဟုတ် ကိးကရိန်း ကိး၏ ရက်မတစ်ေလာက် ကရိန်း၏ ထေရာ်လီ
(သိုမဟုတ် ဝန်ချီစက်) ေရွလျားသွားလာသည့် လပ်ရှားမြဖစ်သည်။ ပံု 1-1 တွင် ကည့်ပါ။

3.3

ေရလျားြခင်း

ေရွလျားြခင်းဆိုသည်မှာ ကရိန်း၏ ေရွလျားသံလမ်း သိုမဟုတ် ေြပးလမ်းေပတွင် ထေရာ်လီ၊ ေမာင်းတံှင့် တာဝါကဲ့သို ကရိန်းတစ်ခု
လံုး၏ လပ်ရှားမြဖစ်သည်။ ပံု 1-1 တွင် ကည့်ပါ။
ရက်မ

ထေရာ်လီ

ကန်လန်ြဖတ် (ေဘးတိုက်)
ေရွလျားြခင်း

ပင့်မတင်ြခင်း

ှိမ့်ြခင်း

ပံု 1-1 ပင့်မတင်ြခင်း၊ ှိမ့်ြခင်း၊ ကန်လန်ြဖတ် (ေဘးတိုက်) သွားြခင်း၊ ေရွလျားြခင်း

5 (my)

3.4

ဝန်ချီြခင်း

ဝန်ချီစက်ဆိုသည်မှာ ၎င်း၏ အစွန်းမှ ေမာင်းတံ သိုမဟုတ် လက်တံ၏ အေပတက်/ေအာက်ဆင်း လပ်ရှားမြဖစ်သည်။
ေမာင်းတံ မတင်ြခင်း သိုမဟုတ် ေြမာက်ြခင်း

ေမာင်းတံ ှိမ့်ြခင်း

ေမာင်းတံ ေထာင့်

ပံု 1-2 ဝန်ချီြခင်း
ေမာင်းတံေထာင့် (ေမာင်းတံ၏ ဗဟိုမျ်းှင့် ေရြပင်ညီမျက်ှာြပင်အကားရှိေထာင့)် ကို တိုးလာေစေသာ ဦးတည်ရာသို ေမာင်းတံ၏
ေရွလျားမကို “ပင့်မတင်ြခင်း သိုမဟုတ် ေမာင်းတံကိုေြမာက်ြခင်း” ဟုေခပီး ေမာင်းတံေထာင့်ကို ေလျာ့သွားေစေသာ လပ်ရှားမကို
“ေမာင်းတံကို ှိမ့်ြခင်း” ဟုေခသည်။ ိုးိုး လက်တံပါသည့် ကရိန်းတစ်ခုသည် ဝန်ချီသည့်အခါတွင် ဝန်ကို အေပတင် သိုမဟုတ်
ေအာက်ချြခင်း ြဖစ်ေစသည်။
ဤမလိုလားအပ်ေသာ လပ်ရှားမကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပံုဆိုင်ရာ တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေအာင် ြပလုပ်ေပးထား
ေသာေကာင့် ဝန်ချီေနစ်အတွင်း ဝန်သည် သတ်မှတ်ထားေသာ အြမင့်တွင်သာ ရှိေနပီး ေရြပင်ညီအတိုင်း ေရွလျားသွားသည်။
ဤတိုးတက်လာေသာ လပ်ရှားမကို “ေမာင်းတံေြမာက်ေနစ် ချိတ်ကို အြမင့်တစ်ေနရာတည်းတွင် ရှိေနေစြခင်း” ဟုေခသည်။
“ေမာင်းတံ အတွင်းသိုြပန်သိမ်းြခင်း” ဆိုသည်မှာ ေမာင်းတံရှိရာသို ဝန်၏ ေရွလျားမြဖစ်ပီး “ေမာင်းတံ အြပင်ထုတ်ြခင်း” ဆိုသည်မှာ
ေမာင်းတံမှေဝးရာသို ဝန်၏ ေရွလျားမြဖစ်သည်။
ေမာင်းတံေြမာက်ထားစ် ချိတ်ကို အြမင့်တစ်ေနရာတည်းတွင် ရှိေနေစြခင်းတွင် ပင့်မတင်ထားသည့် ဝန်ကို အေပတက် သိုမဟုတ်
ေအာက်ဆင်းလုပ်သည့် လပ်ရှားမ မပါဝင်ဘဲ ၎င်းသည် ေမာင်းတံ ဝန်ချီေနသည့်အချိန် လပ်ရှားမသာ ြဖစ်သည်။

ေမာင်းတံ
အတွင်းသို
ြပန်သိမ်းြခင်း

ေမာင်းတံ
အြပင်ထုတ်ြခင်း

ပံု 1-3 ေမာင်းတံေြမာက်ေနစ် ချိတ်ကို အြမင့်တစ်ေနရာတည်းတွင် ရှိေနေစြခင်း
6 (my)

3.5

ေထာင်လိုက် (သို) ေရြပင်ညီအတိုင်းလည်ပတ်ြခင်း

"ေထာင်လိုက် (သို) ေရြပင်ညီအတိုင်း လည်ပတ်ြခင်း" ဆိုသည်မှာ ၎င်း၏ အလယ်ကို ဝင်ိုးသဖွယ် ဗဟိုြပ လှည့်ပတ်ေသာ လက်တံ
ပါသည့် ကရိန်း/ေရွလျားကရိန်း၏ လက်တံ (သို) အြခားအလားတူအစိတ်အပိုင်း၏ လည်ပတ် ေရွလျားမကို ဆိုလိုသည်။
လည်ပတ်မ ဗဟို

ပံု 1-4 ေထာင်လိုက် (သို) ေရြပင်ညီအတိုင်းလည်ပတ်ြခင်း

3.6

အဆစ်များ ေရလျားမ

၎င်းသည် ေမာင်းတံအရှည်ကို ေြပာင်းလဲရန်အတွက် ကရိန်း၏ လပ်ရှားမြဖစ်သည်။
ေမာင်းတံအရှည် ရှည်လာြခင်းကို “ဆန်ထုတ်ြခင်း” ဟုေခပီး ၎င်း၏အရှည် တိုသွားြခင်းကို “ြပန်ုပ်ြခင်း” ဟုေခသည်။
(ပံု 1-7- စာမျက်ှာ 6 ကိုကည့်ပါ။)

7 (my)

4
4.1

ကရိန်းှင့်သက်ဆိုင်ေသာ နည်းပညာဆိုင်ရာ ေဝါဟာရများ (စာမျက်ှ 6)
မ တင်ထားသည့်ဝန်

“မ တင်ထားသည့်ဝန်” ဟူေသာ ေဝါဟာရသည် ကရိန်း၊ ေရွလျားကရိန်း သိုမဟုတ် ဝန်ချီစက်တို၏ တည်ေဆာက်ပံုှင့် အသံုးြပထား
ေသာ ပစည်းများှင့်အညီ ၎င်းတိုအေပတွင် ရှိေနိုင်သည့် အများဆံုး ဝန်ကို ဆိုလိုသည်။ မ တင်ထားသည့်ဝန်တွင် ချိတ် သိုမဟုတ်
ချိတ်ဆွဲသည့် ြခင်းကဲ့သို ကရိန်း၏ ေြမာက်တင်သည့် တွဲဖက်ပစည်းများ၏ အေလးချိန်များ ပါဝင်သည်။

4.2

သတ်မှတ် ဝန်န်းထား

“သတ်မှတ် ဝန်န်းထား” ဆိုသည်မှာ ေမာင်းတံှင့် ဝန်ချီစက် မပါေသာ ကရိန်းများအတွက် ချိတ်၊ ချိတ်ဆွဲသည့်ြခင်း သိုမဟုတ်
အြခား ေြမာက်တင်သည့် တွဲဖက်ပစည်းများ၏ အေလးချိန်ကို မ တင်ထားသည့်ဝန်ထဲမှ ုတ်ယူထားသည့် အသားတင် အေလးချိန်
ြဖစ်သည်။
ေမာင်းတံပါေသာကရိန်းများ သိုမဟုတ် ေရွလျားကရိန်း/ လက်တံပါေသာ ဝန်ချီစက်များအတွက် သတ်မှတ် ဝန်န်းထား ဆိုသည်မှာ
တည်ေဆာက်ပံု သိုမဟုတ် ဖွဲစည်းပံု (ေမာင်းတံ/လက်တံှင့် အလျား၊ အလျားလိုက် ေမာင်းတံေပမှ ထေရာ်လီအေနအထား) အရ
ချိတ်၊ ချိတ်ဆွဲသည့်ြခင်း သိုမဟုတ် အြခား ေြမာက်တင်သည့် တွဲဖက်ပစည်းများ၏ အေလးချိန်ကို အများဆံုးတင်ိုင်ေသာဝန်ထဲမှ
ုတ်ယူပီးေနာက် ကျန်ရှိသည့် ဝန်ြဖစ်သည်။

4.3

စုစုေပါင်း ဝန်န်းထား

“စုစုေပါင်း ဝန်န်းထား” ဟူေသာ ေဝါဟာရသည် ေရွလျားကရိန်း၏ တည်ေဆာက်ပံု၊ အစိတ်အပိုင်း ပစည်းများှင့် ေမာင်းတံေထာင့်
သိုမဟုတ် အလျားများအရ ၎င်းအေပတွင် အများဆံုးတင်ေဆာင်ိုင်သည့် ဝန်ကိုဆိုလိုသည်။
ေရွလျား ကရိန်းများအတွက် လုပ်ငန်းအမျိးအစားေပ မူတည်၍ ချိတ်များ ေြပာင်းလဲိုင်သည်။ ေမာင်းတံအလျားှင့် လုပ်ငန်း
ေဆာင်ရွက်သည့် ဧရိယာ တူညီလင်ပင် ချိတ်ေြပာင်းလဲမှင့်အတူ သတ်မှတ်ဝန်န်းထားများ ကွဲြပားသွားသည်။ ေယဘုယျအားြဖင့်
စုစုေပါင်း ဝန်န်းထား (ချိတ်၏ အေလးချိန်ှင့် အြခား ေြမာက်တင်သည့် တွဲဖက်ပစည်းများ၏ အေလးချိန်များကို သတ်မှတ် ဝန်
န်းထားတွင် ထည့်ထားသည်) ကို အသံုးြပသည်။ ပံု 1-5 တွင် ကည့်ပါ။

အနည်းဆံုး ေမာင်းတံ
အလျား

အများဆံုး ေမာင်းတံ ေထာင့်
ေြမာက်တင်သည့် တွဲဖက်
ပစည်းများ၏ အေလးချိန်
သတ်မှတ် ဝန်န်းထား

မ တင်ထားသည့်ဝန်
(ေရွလျား ကရိန်းများအတွက် စုစုေပါင်း
ဝန်န်းထား၏ အများဆံုးတန်ဖိုး)

အများဆံုး ဆန်ထုတ်မ

ပံု 1-5 မ တင်ထားသည့်ဝန်၊ စုစုေပါင်း ဝန်န်းထားှင့် သတ်မှတ် ဝန်န်းထားအကား ဆက်စပ်မ

8 (my)

4.4

ကန်သတ် ဝန်

“ကန်သတ် ဝန်” ဟူေသာ ေဝါဟာရသည် ကုန်ပစည်းတင်သည့် ဝန်တင်စက်၏ တည်ေဆာက်ပံုှင့် အသံုးြပထားေသာ ပစည်းများ
အရ ၎င်းအေပတွင် ရှိေနိုင်သည့် အများဆံုး ဝန်ကို ဆိုလိုသည်။ ကန်သတ် ဝန်တွင် ချိတ် သိုမဟုတ် ချိတ်ဆွဲသည့် ြခင်းကဲ့သို
ေြမာက်တင်သည့် တွဲဖက်ပစည်းများ၏ အေလးချိန် ပါဝင်သည်။

4.5

သတ်မှတ် အလျင်န်းထား

“သတ်မှတ် အလျင်န်းထား” ဟူေသာ ေဝါဟာရသည် ကရိန်း၊ ေရွလျားကရိန်း သိုမဟုတ် ဝန်ချီစက်၏ ေြမာက်တင်သည့် တွဲဖက်
ပစည်းများေပရှိ သတ်မှတ် ဝန်န်းထားှင့်အတူ ပင့်မတင်ြခင်း၊ ဝန်ချီြခင်း၊ ကန်လန်ြဖတ် (ေဘးတိုက်) သွားလာြခင်း၊ ေရွလျားြခင်း
သိုမဟုတ် ေထာင်လိုက် (သို) ေရြပင်ညီအတိုင်းလည်ပတ်ြခင်းကဲ့သို လပ်ရှားမများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အများဆံုး အလျင်န်းကို
ဆိုလိုသည်။

4.6

မ တင်ိုင်သည့် အြမင့်

“မ တင်ိုင်သည့် အြမင့်” ဆိုသည်မှာ ကရိန်းက ချိတ်၊ ချိတ်ဆွဲသည့် ြခင်း သိုမဟုတ် အြခား ေြမာက်တင်သည့် တွဲဖက်ပစည်းများကို ပံု
မှန်အတိုင်း အတင်၊ အချြပလုပ်ိုင်ေသာ အြမင့်ှင့် အနိမ့် ကန်သတ်ချက်အကားမှ အကွာအေဝးြဖစ်သည်။

9 (my)

4.7

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်သည့် ဧရိယာ

“လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့် ဧရိယာ” ဆိုသည်မှာ လက်တံပါသည့် ကရိန်း ဗဟိုြပလည်ပတ်ရာေနရာှင့် ၎င်း၏ ေြမာက်တင်သည့်
တွဲဖက်ပစည်းများ၏ အလယ်ဗဟိုအကားရှိ ေရြပင်ညီ အကွာအေဝးကို ဆိုလိုသည်။ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့် ဧရိယာကို “ေထာင်
လိုက် (သို) ေရြပင်ညီအတိုင်းလည်ပတ်သည့် ဧရိယာ” ဟုလည်း ေခသည်။ ၎င်း၏ အများဆံုး ကန်သတ်ချက်ကို “အများဆံုး လုပ်ငန်း
ေဆာင်ရွက်သည့် (သိုမဟုတ် ေထာင်လိုက် (သို) ေရြပင်ညီအတိုင်းလည်ပတ်သည့)် ဧရိယာဟု ေခပီး အနည်းဆံုး ကန်သတ်ချက်ကို
“အနည်းဆံုး လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့် (သိုမဟုတ် ေထာင်လိုက် (သို) ေရြပင်ညီအတိုင်းလည်ပတ်သည့)် ဧရိယာ” ဟုေခသည်။
(ဇယား 1-2- စာမျက်ှာ 9 ကို ကည့်ပါ။)
လည်ပတ်မ ဗဟို

အများဆံုး လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့် ဧရိယာ

ယာ်ေမာင်းှင်ိုင်သည့် အနည်းဆံုး ဧရိယာ

ပံု 1-6 လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့် ဧရိယာ

4.8

လုပ်ေဆာင်မ အတိုင်းအတာ

“လုပ်ေဆာင်မ အတိုင်းအတာ” ဆိုသည်မှာ ကရိန်း သိုမဟုတ် အြခားမည်သည့် ေြမာက်တင်သည့် ကိရိယာမဆိုသည် ကန်လန်ြဖတ်
(ေဘးတိုက်) သွားလာြခင်း၊ ေရွလျားြခင်း သိုမဟုတ် ေထာင်လိုက် (သို) ေရြပင်ညီအတိုင်းလည်ပတ်ြခင်းကဲ့သို လပ်ရှားမများ
ေပါင်းစပ်၍ ဝန်ကိုေရိုင်ေသာ ေနရာအကျယ်အဝန်းကို ဆိုလိုသည်။ အေထွေထွ ကရိန်းများှင့် လပ်ရှားမများ ေပါင်းစပ် လုပ်ေဆာင်
မအတိုင်းအတာ အေကာင်း အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိရန် ဖတ်စာအုပ်ကို ကိုးကားပါ။ (ပံု 1-12- စာမျက်ှာ 40)

4.9

သိုင်းကိး ကိရိယာတန်ဆာပလာ

“သိုင်းကိး ကိရိယာတန်ဆာပလာ” ဆိုသည်မှာ ဝန်ကို ကရိန်း သိုမဟုတ် အြခား ေြမာက်တင်သည့် ကိရိယာများ၏ ေြမာက်တင်သည့်
အစိတ်အပိုင်းများတွင် ချည်ေှာင်ရန်အတွက် သံုးသည့် မည်သည့်ကိရိယာတန်ဆာပလာများကိုမဆို ဆိုလိုသည်။ အခန်း 3- သိုင်းကိး
ကို ေရွးချယ်နည်းှင့် ကိုင်တွယ်အသံုးြပနည်း တွင် ကည့်ပါ။

10 (my)

4.10 ပင့်မြခင်း
၎င်းသည် ေြမြပင်၊ ကမ်းြပင် ှင့်/သိုမဟုတ် သယ်ေဆာင်သည့် ဘေလာက်တံုးများေပမှ ဝန်ကို အနည်းငယ် ပင့်မတင်သည့်
လပ်ရှားမကို ဆိုလိုသည်။ သိုင်းကိးတွင် ချိတ်သည့်လုပ်ငန်းအတွက် ဝန်ကို ြဖည်းြဖည်းချင်း ပင့်မတင်၍ ဝန် ေြမာက်တက်လာ
ေသာအခါ ရပ်တန်ပီး ဝန်၏ တည်ငိမ်မှင့် သိုင်းကိးများ၏ မဲြမံမကို အတည်ြပပါ။
ပင့်မတင်ြခင်း

ဝန်ကို အနည်းငယ် ပင့်မတင်ပါ

ပံု 1-7 ပင့်မြခင်း

4.11 ေြမကီးေပချြခင်း
၎င်းသည် ဝန်ကို ရည်ရွယ်ထားသည့် ေနရာသို ချသည့် လပ်ရှားမကို ဆိုလိုြခင်းြဖစ်သည်။ သိုင်းကိးတွင် ချိတ်သည့်လုပ်ငန်းအတွက်
ချထားမည့်ေနရာ၏ အေြခအေနများကို စစ်ေဆးပီး ဝန် တည်ငိမ်ေအာင်ထိန်ရန်အတွက် သယ်ေဆာင်သည့် ဘေလာက်တံုးများကို
စီမံချထားရမည်။ ဝန်ကို ြဖည်းြဖည်းချင်း ချပီးေနာက် ဝန်ေြမြပင်သို ကျသွားေသာအခါ ရပ်တန်ပါ။ ဝန်၏ တည်ငိမ်မကို အတည်ြပ
ပီးေနာက် ဝန်ကို အြပည့်ချပီး သိုင်းကိး ကိရိယာတန်ဆာပလာများကို ဖယ်ရှားပါ။
ှိမ့်ြခင်း

ဝန် ကျသွားသည့်အခါတွင်
ရပ်တန်ပါ

ပံု 1-8 ေြမကီးေပချြခင်း

11 (my)

အခန်း 2
ကရိန်းဝန်များကို ကိးသိုင်းရန်အတွက် လိုအပ်ေသာ
ေရလျားအားအေကာင်း ဗဟုသုတ
1
1.1

အားှင့်သက်ဆိုင်ေသာ အေကာင်းအရာများ (စာမျက်ှ 35)
အား၊ အားသက်ေရာက်ြခင်းှင့် တံုြပန်မဟူေသာ အား၏ အဂါရပ်သံုးခု (စာမျက်ှ 35)

ြပာန်းစာအုပ်ကို ကိုးကားဖတ်ပါ။

1.2

အားများေပါင်းစုြခင်းှင့် အားများ ပိကွဲြခင်း (စာမျက်ှ 36)

ပံု 2-1 a တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း လူှစ်ဦးက ငုတ်ကို ကိးြဖင့်ဆွဲသည့်အခါ ငုတ်သည် ြမား၏ဦးတည်ရာအတိုင်း ုန်းထွက်သွား
သည်။ ထိုေကာင့် အရာဝတတစ်ခုအေပတွင် အားှစ်ခုသက်ေရာက်သည့်အခါ ထိုအားှစ်ခုကို အကျိးသက်ေရာက်မချင်းတူညီသည့်
ေပါင်းစုအား (ေပါင်းစပ်အား) ြဖင့် အစားထိုးိုင်သည်။

ပံု 2-1 အားများေပါင်းစုြခင်း (အရာဝတတစ်ခုေပ သက်ေရာက်အားကို ရှာေဖွသည့်နည်းလမ်း)
ပံု 2-1 b တွင် ေပါင်းစုအားကို ရှာေဖွသည့် နည်းလမ်းကို ရှင်းြပထားသည်။ မတူညီေသာ လားရာှစ်ခုမှေန၍ အမှတ် O အေပတွင်
သက်ေရာက်ေနေသာ F1 ှင့် F2 အားများ၏ ရလဒ်ကို ၎င်း၏ ေဘးှစ်ဖက်ရှိ အဆိုပါအားများှင့်အတူ အနားပိင်စတုဂံတစ်ခုကို
(OADB) ေရးဆွဲြခင်းြဖင့် ဆံုးြဖတ်ိုင်သည်။ ပံုရှိ ေထာင့်ြဖတ် R သည် ဆံုးြဖတ်ရမည့် ေပါင်းစုအား၏ ပမာဏှင့် ဦးတည်ရာကို
ကိုယ်စားြပသည်။ ၎င်းကို အနားပိင်စတုဂံ ဥပေဒသဟု ေခသည်။

12 (my)

"အားများ ပိကွဲြခင်း" (သက်ေရာက်အားကို အပိုင်းလိုက် ခွဲြခမ်းတွက်ချက်ြခင်း) သည် အရာဝတတစ်ခုေပတွင် သက်ေရာက်ေန
ေသာ အားတစ်ခုကို ေထာင့်တစ်ေထာင့်တွင် တစ်ခုေပတစ်ခု သက်ေရာက်ေနေသာ ှစ်ခု သိုမဟုတ် ှစ်ခုထက်ပိုေသာ အားများ
အြဖစ် ခွဲြခမ်းသည့် ြဖစ်စ် ြဖစ်သည်။ အားတစ်ခုကို ပိုင်းြခားထားသည့် အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကို “အစိတ်အပိုင်း” သိုမဟုတ် မူလအား၏
“တစ်ခု (သို) တစ်ခုထက်ပိုေသာအားများ ချိတ်ဆက်သက်ေရာက်အား” ဟု ေခသည်။ အားတစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ရှာေဖွရန်
အတွက် ေထာင့်တစ်ေထာင့်တွင် တစ်ခုေပတစ်ခု သက်ေရာက်ေနေသာ အားကို ှစ်ခု သိုမဟုတ် ှစ်ခုထက်ပို၍ စိတ်ပိုင်းရန် “အား
များေပါင်းစုြခင်း” (အရာဝတတစ်ခုေပ သက်ေရာက်အားကို ရှာေဖွသည့်နည်းလမ်း) တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အားများ၏
အနားပိင်စတုဂံကို ေြပာင်းြပန်အစီအစ်ြဖင့် အသံုးြပသည်။
ဥပမာအေနြဖင့် ပံု 2-2 a တွင်ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း စွပ်ဖားလှည်းဆွဲေနသည့် လူတစ်ဦးကို က်ုပ်တို ကည့်ကပါစို။ ၎င်းသည်
ကိးကို ေြမြပင်မှ ေထာင့်တစ်ခု၌ အေရှသိုဆွဲလိုက်သည့်အခါ ဆိုလိုသည်မှာ အေပဘက်သို အနည်းငယ် ဆွဲလိုက်သြဖင့် စွပ်ဖား
လှည်းကို ေရြပင်ညီ (ေထာင်လိုက)် အားြဖင့် ဆွဲလိုက်ြခင်း ြဖစ်ေသာ်လည်း တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ေထာင်လိုက်ဆွဲလိုက်ရာ ေရာက်
သည်။ ထိုေကာင့် က်ုပ်တိုသည် စွပ်ဖားလှည်းကို ေရြပင်ညီအမှန်တကယ်ဆွဲလိုက်ေသာ အား၏ ပမာဏကို ရှာေဖွရမည်။

အား F

အား F

O

O

ပံု 2-2 အားများ ပိကွဲြခင်း
ပံု 2-2 b တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း အနားပိင်စတုဂံဥပေဒသကို ေြပာင်းြပန်အသံုးြပြခင်းြဖင့် အား F(OA) ကို F1(OB) ှင့်
F2 (OC) အြဖစ်သို ပိုင်းြခားထားသည်။ ၎င်းသည် အားများ ပိကွဲြခင်း (သက်ေရာက်အားကို အပိုင်းလိုက် ခွဲြခမ်းတွက်ချက်ြခင်း)
ြဖစ်ပီး စွပ်ဖားလှည်း၏ ေရြပင်ညီအားသည် F1 (OB) ြဖစ်လာသည်ကို ေတွရှိိုင်သည်။

13 (my)

1.3

သက်ေရာက်အား၏ လည်ကိန်း (စာမျက်ှ 38)

အားလည်ကိန်းသည် အရာဝတတစ်ခုကို လှည့်ရန် အား၏ လုပ်ေဆာင်မြဖစ်သည်။
ပံု 2-3 တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း ဂွရှင်တစ်ခုြဖင့် မူလီေခါင်းတစ်ခုကို လှည့်ရာတွင် လက်ကိုင်၏ အလယ်ပိုင်းတွင် ဂွရှင်ကို ကိုင်
ထားသည့် အခါထက် လက်ကိုင်၏ အစွန်းအနီးတွင် ကိုင်ထားသည့်အခါတွင် အားအသံုးြပရမ ပိုနည်းမည်ြဖစ်သည်။ ဤဥပမာက
လှည့်အားသည် အားပမာဏှင့်သာမက လည်ပတ်မဝင်ိုး၏ အလယ်ဗဟိုှင့် အားသက်ေရာက်မမျ်း (ဆိုလိုသည်မှာ လည်ပတ်မ
ဝင်ိုး O မှ F1 သိုမဟုတ် F သို အလျား) တိုအကား အကွာအေဝးှင့်လည်း ဆက်စပ်ေနေကာင်း ေဖာ်ြပသည်။ ဤအကွာအေဝး
(ပံု 2-3 ရှိ L1 သိုမဟုတ် L) ကို “လက်တံအလျား” ဟုေခသည်။

ပံု 2-3 အားပမာဏှင့် လက်တံအလျား
ပံု 2-4 တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း ေလးလံေသာ ဝန်တစ်ခုအား ေမာင်းတံြဖင့် မရာတွင် လက်ကိုင်သည် လည်ချက်ှင့်နီးေလေလ
လိုအပ်ေသာအား ပိုမိုများြပားေလေလြဖစ်သည်။

လည်ချက်

ပံု 2-4 ကုတ်အား၏ လည်ကိန်း
သတ်မှတ်ထားေသာ လည်ပတ်မဝင်ိုး သိုမဟုတ် သတ်မှတ်ထားေသာ လည်ချက်တစ်ခုှင့် ဆက်စပ်ေနသည့် အားပမာဏှင့် ၎င်း၏
လက်တံအလျားတိုေကာင့် ထွက်ေပရရှိလာေသာ ပမာဏကို “သက်ေရာက်အား၏ လည်ကိန်း” ဟုေခသည်။ F ဟုသတ်မှတ်ထား
ေသာ အားတစ်ခု၏ ပမာဏှင့် L ဟု သတ်မှတ်ထားေသာ လက်တံ၏အလျားတိုှင့်အတူ သက်ေရာက်အား၏ လည်ကိန်း M ကို
M=F x L ဟု ေရးသားိုင်သည်။ အားပမာဏ F ကို N (နယူတန်) ြဖင့် ေဖာ်ြပ၍ လက်တံ၏ အလျား L ကို m (မီတာ) ြဖင့်
ေဖာ်ြပထားသြဖင့် သက်ေရာက်အား၏ လည်ကိန်း M ကို N·m (နယူတန် မီတာ) ြဖင့် ေဖာ်ြပိုင်သည်။

14 (my)

ပံု 2-5 တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း လက်တံပါသည့် ကရိန်းြဖင့် ဝန်တစ်ခုကို မသည့်အခါတွင် ၎င်းကို အသံုးြပသည်။ လည်ချက် O
(သိုမဟုတ် လည်ပတ်မ ဝင်ိုး) မှ ေမာင်းတံ ေနရာ A ှင့် B ရှိ လက်တံ အလျားများကို ပံုတွင် L1 ှင့် L2 ဟု အသီးသီးသတ်မှတ်
ထားသည် ။ ထိုေကာင့် လည်ကိန်းတစ်ခုချင်းစီ (M1 ှင့် M2) ကို ေအာက်ပါအတိုင်း ေရးသားိုင်သည်M1 = 9.8 x m x L1, M2 = 9.8 x m x L2
၎င်းအလျားှစ်ခုကို ိင်းယှ်ြခင်းြဖင့် L1 < L2 ြဖစ်ေကာင်း သင်ေတွရှိိုင်သည်။ ထိုေကာင့် လည်ကိန်း M1 သည် လည်ကိန်း M2
ထက် ငယ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဝန်သည် ေမာင်းတံတစ်ခု၏ အစွန်းှင့် နီးေလေလ ကရိန်းကို လဲကျေစေသာ လည်ကိန်း ကီးမားေလ
ေလြဖစ်သည်။

O

ပံု 2-5 လက်တံပါသည့် ကရိန်းေပတွင် လည်ကိန်း အလုပ်လုပ်ြခင်း
အားများသည် တူညီေသာဦးတည်ရာသို သက်ေရာက်သည့်အခါ ၎င်းတိုသည် ပိုမိုကီးမားေသာ လည်ကိန်းများအြဖစ် ေပါင်းစည်းသွား
သည်။ ၎င်းတိုသည် ဆန်ကျင်ဘက်ဦးတည်ရာသို သက်ေရာက်သည့်အခါ ၎င်းတိုသည် အချင်းချင်း ပယ်ဖျက်ကသည်။ ှစ်ခု
သိုမဟုတ် ှစ်ခုထက်ပိုေသာ လည်ကိန်းများ၏ ေပါင်းလဒ် သိုမဟုတ် ဟန်ချက်ကို ရှာေဖွရန်အတွက် သင်သည် ၎င်းတိုတစ်ခုချင်းစီ၏
လည်ြခင်းှင့်ဆိုင်ေသာ ဦးတည်ရာများကို ထည့်တွက်ရမည်ြဖစ်သည်။

15 (my)

1.4

အားများ၏ ဟန်ချက် (စာမျက်ှ 40)

မျ်းပိင်အားတို၏ ဟန်ချက်
ပံု 2-6 တွင် တိုင်တစ်ခု၏ အစွန်းများေပတွင် ဝန်ှစ်ခုကိုတင်၍ သယ်ေဆာင်ေနေသာ အလုပ်သမားတစ်ဦးကို ြပသထားသည်။ ၎င်း
ကို ပခံုးေပတွင် တစ်ညီတည်း ထိန်းထားရန်အတွက် ဝန်ှစ်ခု၏ အေလးချိန်တူညီသည့်အခါ တိုင်ကို အလယ်မှ ကိုင်ထားသင့်
သည်မှာ မှန်ေသာ်လည်း ၎င်းတို၏ အေလးချိန်များ မတူညီသည့်အခါ တိုင်ကို ေလးလံေသာ ဝန်ှင့် ပိုနီးသည့်ေနရာမှ ကိုင်ထားသင့်
သည်။ ၎င်းမှာ အားများ၏ လည်ကိန်းကို ဟန်ချက်ထိန်းရန် လိုအပ်ေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။

လည်ပတ်မ ဗဟို

ပံု 2-6 မျ်းပိင်အားတို၏ ဟန်ချက်
ဤပံုတွင် အလုပ်သမား၏ ပခံုးကို လည်ပတ်မဝင်ိုးအြဖစ်ထား၍ အားများ၏ လည်ကိန်းကို က်ုပ်တို ဆန်းစစ်ကမည်။ ဝန်ှစ်ခု၏
အေလးချိန်ကို m1 ှင့် m2 အြဖစ် သတ်မှတ်ပီး တိုင်ေပရှိ ဝန်တင်ထားေသာ ေနရာများ (ဝန်များှင့် ပခံုးကား အလျားလိုက် အကွာ
အေဝး) ကို L1 ှင့် L2 အြဖစ် သတ်မှတ်လျက်
လက်ယာရစ် လည်ကိန်း- M1, 9.8; m1, L1
လက်ဝဲရစ် လည်ကိန်း- M2, 9.8; m2, L2
လည်ပတ်မဝင်ိုး ပတ်လည်ရှိ လည်ကိန်းများကို ေအာက်ပါအတိုင်း ဟန်ချက် (M1 = M2) တွင် ထိန်းထားသည်9.8 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 ြဖစ်သည်ကို သတိြပပါ)
အလုပ်သမား၏ ပခံုးသည် ဝန်များ၏ အေလးချိန် (m1 + m2) ကို ေထာက်ပံ့ေသာ လည်ပတ်မဝင်ိုးအြဖစ် ေဆာင်ရွက်သည်မှာ ေြပာ
စရာပင် မလိုေချ။
ညီမြခင်း (6) ကို ေအာက်ပါအတိုင်း ြပန်လည်ေရးသားိုင်သည်L1 =

m2
m1 + m2

xL

ထိုေကာင့် m1 ှင့် m2 ဝန်များ၏ အေလးချိန်ှင့် ေြပာင်းြပန်အချိးကျသည့်အတိုင်း တိုင်ကိုပိုင်းြခားပီး ကိုင်တွယ်ပါက ဝန်များ
ဟန်ချက်ညီလိမ့်မည်။
16 (my)

2
2.1

အေလးချိန်ှင့် ဆွဲအားဗဟိုချက် (စာမျက်ှ 43)
အေလးချိန် (စာမျက်ှ 43)

မတူညီေသာ ကုန်ကမ်းပစည်းများြဖင့် ြပလုပ်ထားေသာ အရာဝတများသည် ထုထည်အားြဖင့် အတိအကျတူညီလင်ပင် အေလးချိန်
ကွဲြပားိုင်သည်။ ဥပမာအားြဖင့် အလူမီနီယမ်သည် သစ်သားထက် ေလးလံပီး သံသည် ခဲထက် ပို၍ ေပါ ့သည်။
ဇယား 2-1 တွင် တစ်ကုဗမီတာ (m3) တွင်ရှိသည့် မတူညီေသာ ကုန်ကမ်းပစည်းများ၏ ခန်မှန်းအေလးချိန်ကို တန် (t) ြဖင့် ေဖာ်ြပ
ထားသည်။ ဤဇယားကို အေြခခံ၍ သင်သည် တိကျေသာ ကုန်ကမ်းပစည်း ကိုယ်ထည်တစ်ခု၏ ထုထည်ကို (ကုဗမီတာြဖင့)် သိရှိ
ပါက ၎င်း၏ အေလးချိန်ကို ရှာေဖွိုင်သည်။ သိပ်သည်းမ၏ ပံုေသနည်းမှာ d = m/V ြဖစ်ပီး d သည် သိပ်သည်းမ၊ m သည် ြဒပ်ထုြဖစ်
၍ V သည် ထုထည်ြဖစ်သည်။
ဥပမာအားြဖင့် ဝန်၏ ထုထည် (V ကို ကုဗမီတာြဖင့)် ကို ဇယားတွင် ကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးြဖင့် ေဖာ်ြပထားသည့် ၎င်းကုန်ကမ်းပစည်း
၏ တစ်ကုဗမီတာတွင်ရှိေသာ အေလးချိန် (d ကိုတန်ြဖင့်) ှင့်ေြမာက်ြခင်းြဖင့် ပင့်မရမည့် ဝန်၏ အေလးချိန် (m ကိုတန်ြဖင့်) ကို
ရှာေဖွိုင်သည်။ M = d x V
ဇယား 2-1 တစ်ကုဗမီတာတွင်ရှိေသာ ကုန်ကမ်းပစည်းကိုယ်ထည်များ၏ အေလးချိန်
ကုန်ကမ်းပစည်း

W t/m3 (t)

ကုန်ကမ်းပစည်း

W t/m3 (t)

ခဲ

11.4

သဲ

1.9

ေကးနီ

8.9

ထံုးမန်

1.0

သံမဏိ

7.8

ေကျာက်မီးေသွး

0.8

သွန်းသံ

7.2

မီးေသွး

0.5

အလူမီနီယံ

2.7

ေရ

1.0

ှမ်းဖတ်ေကျာက်

2.6

ဝက်သစ်ချပင်

0.9

ကွန်ကရစ်

2.3

သစ်ကတိုး/ေတာင်တမာ

0.4

ေြမကီး

2.0

ထင်းူး

0.4

ေကျာက်စရစ်/သဲ

1.9

ေပလိုနီယာပင်

0.3

မှတ်ချက်(1) သစ်သား၏ အေလးချိန်သည် ပတ်ဝန်းကျင်ေလထုအတွင်း ေြခာက်ေသွေနခဲ့ေသာ အေြခအေနေပ မူတည်သည်။
(2) ေြမကီး၊ သဲ၊ ေကျာက်မီးေသွးှင့် မီးေသွးတို၏ အေလးချိန်မှာ ထင်ရှားေသာ သိပ်သည်းမြဖစ်သည် (ထင်ရှားေသာ သိပ်သည်းမသည် သီးသန်
ကုန်ကမ်းပစည်းများ၏ ြဒပ်ထု ဂုဏ်သတိြဖစ်သည်။)

17 (my)

ထုထည်တွက်ချက်ရန် ိုးရှင်းေသာ ညီမြခင်းများကို ဇယား 2-2 တွင် ေဖာ်ြပထားသည်။
ဇယား 2-2 ထုထည် တွက်ချက်ရန် ိုးရှင်းေသာ ညီမြခင်း
အရာဝတ၏ ပံုသဏာန်
ပံုသဏာန်

ညီမြခင်း
ုပ်ြပ

ေထာင့်မှန်စတုဂံပံု
ထုထည်ရှိေသာပစည်း
အလျား x အနံ x အြမင့် (L x W x H)

စက်ဝိုင်းပံု ထုလံုးရှည်၊
အေခါင်းပိတ်
(D)2 x H x 0.8

စက်ဝိုင်းပံု ထုလံုးရှည်၊
အေခါင်းေပါက်
D x နံရံအထူ x H x 3.1

စက်လံုး
(D)3 x 0.53 L

စက်ဝိုင်းပံု ေြပာင်းဖူး

(D)2 x H x 0.3

18 (my)

[ေလ့ကျင့်ခန်း]
စတီးြပား၏ အေလးချိန်ကို တွက်ချက်ပါ (အထူ- 0.05 မီတာ၊ အကျယ်− 1.5 မီတာ၊ အလျား- 3.0 မီတာ
[ေြဖ]
စတီးြပား၏ ထုထည်- V = 0.05 x 1.5 x 3.0 = 0.225 m3
ဇယား 2-1 မှ တစ်ကုဗမီတာရှိ စတီး၏ အေလးချိန်မှာ 7.8 ြဖစ်သည်။
ထိုေကာင့် အေလးချိန် m = 7.8 x 0.225 = 1.755 (t)

2.2

တိကျေသာ ေြမဆွဲအား (စာမျက်ှ 44)

ကုန်ကမ်းပစည်း ကိုယ်ထည်တစ်ခု၏ တိကျေသာ ေြမဆွဲအားသည် ၎င်း၏ အေလးချိန်ှင့် ထုထည်တူညီေသာ အပူချိန် 4°C ရှိ ေရ
အေလးချိန်တို၏ အချိးြဖစ်သည်။ သချာနည်းအရ ၎င်းကို ေအာက်ပါအတိုင်း ေရးသားိုင်သည်တိကျေသာ ေြမဆွဲအား = ကုန်ကမ်းပစည်းတစ်ခု၏ အေလးချိန် / ထုထည်တူညီေသာ အပူချိန် 4°C ရှိ ေရ၏ အေလးချိန်

2.3

ဟန်ချက် (စာမျက်ှ 45)

ထိုကဲ့သို ရလဒ်ရရှိလာေသာ သက်ေရာက်မ၏ ေနရာကို “ဟန်ချက်” (COG) ဟုေခသည်။ ၎င်းသည် အချိေသာ ကုန်ကမ်းပစည်း
ကိုယ်ထည်များအတွက် တစ်ေနရာတည်းတွင် တစ်သမတ်တည်းရှိသည်။ တစ်နည်းအားြဖင့် ကိုယ်ထည်ကို မည်သည့်ေနရာတွင်မဆို
ှင့် မည်သိုပင် ထားရှိေသာ်လည်း ထိုကိုယ်ထည်များ၏ COG သည် ေနရာ ေြပာင်းလဲြခင်း မရှိေပ။ ထိုအြပင် COG သည် ကိုယ်ထည်
၏ အတွင်းပိုင်းတွင် တည်ရှိရန် မလိုအပ်သည်မှာ ထင်ရှားသည်။ (ပံု 2-7 ကို ကည့်ပါ)။
COG (ဟန်ချက်) ၏ တည်ေနရာကို အစက်ြဖင့်
ြပသသည်။

COG (ဟန်ချက်) သည် ကိုယ်ထည်

COG (ဟန်ချက်) သည် ကိုယ်ထည်

အတွင်းတွင် ရှိသည်

အြပင်ဘက်တွင်ရှိသည်

ပံု 2-7 COG ၏ တည်ေနရာ

19 (my)

COG ကို ရှာေဖွပံု
ကုန်ကမ်းပစည်းကိုယ်ထည်တစ်ခု၏ COG ကို ကိုယ်ထည်အား ကိးတစ်ေချာင်းြဖင့် တွဲေလာင်းဆွဲြခင်းြဖစ်စ်ကို အေြခခံ၍ ရှာေဖွ
ိုင်သည်။ ကိုယ်ထည်ကို ကိးတစ်ေချာင်းြဖင့် ဆွဲထားေသာအခါ COG ကို ြဖတ်သွားေသာ အားတစ်ခု၏ဦးတည်ချက် အရာဝတတစ်ခု
သို သက်ေရာက်မလိုင်းသည် ေထာင့်မှန်ြဖစ်လာသည်။ သိုြဖစ်၍ တွဲေလာင်းဆွဲထားေသာ ကိုယ်ထည်၏ ေအာက်ဘက်တည့်တည့်
ေနရာသည် COG တည်ေနရာြဖစ်သည်။ ပို၍ တိကျစွာဆိုရလင် သင်သည် ကုန်ကမ်းပစည်းကိုယ်ထည်ေပရှိ မတူညီေသာ ေနရာှစ်
ခုမှ တွဲေလာင်းဆွဲပီး ကိုယ်ထည်ကို ေထာက်ပံ့ထားေသာ အားသက်ေရာက်သည့်မျ်းှစ်ခု တစ်ခုှင့်တစ်ခု ြဖတ်သန်းသွားေသာ
အမှတ်ကို ရှာေဖွြခင်းြဖင့် COG ကို ဆံုးြဖတ်ိုင်သည်။ (ပံု၊ 2-19- စာမျက်ှာ 46)

2.4

တည်ငိမ်မ (စာမျက်ှ 47)

ကုန်ကမ်းပစည်း ကိုယ်ထည်တစ်ခုသည် ငိမ်ေနချိန် ၎င်းကိုလက်ြဖင့် အနည်းငယ်တိမ်းေစာင်းေစ၍ လတ်လိုက်သည့်အခါ မူလ
အေနအထားသို ြပန်လည်ေရာက်ရှိသွားပါက ၎င်းသည် တည်ငိမ်သည်ဟု ယူဆသည်။ ဆန်ကျင်ဘက်အားြဖင့် ၎င်းသည် တိမ်းေစာင်း
၍ ေဘးဘက်သို ကျသွားလင် မတည်ငိမ်ဟု ယူဆသည်။
ဥပမာအားြဖင့် မျက်ှာြပင်အြမင့်တစ်ခုေပတွင်တင်ထားသည့် ရာဝတတစ်ခုသည် ပံု 2-8 (a) တွင် ရှိသကဲ့သို တိမ်းေစာင်းပီးေနာက်
လတ်လိုက်လင် ၎င်းသည် မူလအေနအထားသို ြပန်ေရာက်သွားသည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် COG (ဟန်ချက်) G အေပ
သက်ေရာက်ေသာ ြဒပ်ဆွဲအားသည် လည်ချက်အမှတ်တစ်ခုြဖစ်သည့် လည်ပတ်မဗဟို O တွင် အားတစ်ခုသက်ေရာက်မ၏ ဝင်ိုး
လည်ပတ်မကိုြဖစ်ေပေစေသာေကာင့် ၎င်းလည်ပတ်မသည် တိမ်းေစာင်းေနသည့် အရာဝတကို ေနရာမှန်ေရာက်ရှိေစသည်။
(b) ပံု 2-8 တွင်ြပထားသည့်အတိုင်း အရာဝတ၏ COG ကို ေထာင့်မှန်အေနအထား ြဖတ်သွားေသာမျ်းသည် ၎င်း၏ေအာက်ခံ
ြပင်ပသိုေရာက်သွားသည်အထိ အေဝးသို များစွာတိမ်းေစာင်းသွားပါက မူလအေနအထားသို ြပန်သွားမည့်အစား ၎င်း၏ေဘးဘက်သို
ကျသွားသည်။
ထိုေကာင့် ပံု (a) သည် တည်ငိမ်ေသာအေြခအေနြဖစ်ပီး ပံု (b) သည် မတည်ငိမ်သည့် အေြခအေနြဖစ်သည်။

(b) မတည်ငိမ်

(a) တည်ငိမ်

ပံု 2-8 ပစည်း ကိုယ်ထည်၏ တည်ငိမ်မ

20 (my)

အရာဝတတစ်ခုကို တည်ငိမ်ေသာအေြခအေနတစ်ခုတွင်ထားိုင်ရန် အေရးကီးသည့် စ်းစားစရာတစ်ခုမှာ ၎င်းတွင် ပိုမို
ကျယ်ြပန်ေသာ ေအာက်ခံဧရိယာရှိပီး COG ပို၍နည်းရပါမည်။

အရာဝတတစ်ခု၏ တည်ငိမ်မသည် ၎င်းအား ေနရာ
ချထားသည့် နည်းလမ်းအေပတွင် မူတည်သည်။

ပံု 2-9 အေနအထားအမျိးမျိးတွင် ေနရာချသည့်အခါ ပစည်း ကိုယ်ထည်၏ တည်ငိမ်မ

3
3.1

ေရလျားမ (စာမျက်ှ 48)
အြမန်န်းှင့် အလျင်န်း (စာမျက်ှ 49)

အြမန်န်းဆိုသည်မှာ အရာဝတတစ်ခု မည်မြမန်ြမန်ေရွလျားေနသည်ကို န်ြပသည့် ပမာဏြဖစ်သည်။ ၎င်းသည် အချိန်
အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်း အရာဝတ ေရွလျားေနသည့် အကွာအေဝးြဖစ်သည်။
ပံုေသအလျင်ြဖင့် ေရွလျားမရှိသည့် အရာဝတတစ်ခုသည် 10 စကန်တွင် မီတာ 50 ေရွလျားပါက ၎င်း၏အြမန်န်းကို 5 m/s ဟု
ေဖာ်ြပိုင်သည်။ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်း အရာဝတ ေရွလျားသွားသည့်အကွာအေဝးကို ေရွလျားရန်လိုအပ်သည့် ကာချိန်
ယူနစ်ြဖင့် စား၍ ရရှိသည့် စားလဒ်ြဖင့် ပံုေသအလျင်ြဖင့် ေရွလျားမရှိသည့် အရာဝတတစ်ခု၏ အြမန်န်းကို ေဖာ်ြပပီး ေအာက်ပါ
တိုင်း ေရးသားပါသည်အလျင် (v) =

အကွာအေဝး (L)
ကာချိန် (t)

အြမန်န်းကိုေဖာ်ြပရာတွင် အများဆံုးအသံုးြပသည့် ယူနစ်များမှာ တစ်စကန်လင် အကွာအေဝးမီတာ (m/s)၊ တစ်မိနစ်လင် အကွာ
အေဝးမီတာ (m/min) ှင့် တစ်နာရီလင် အကွာအေဝးကီလိုမီတာ (km/h) တိုြဖစ်သည်။
သိုေသာ် အရာဝတတစ်ခု၏ ေရွလျားမကို သတ်မှတ်ရာတွင် ၎င်း၏အြမန်န်းတစ်ခုတည်းကိုသာ စ်းစားသတ်မှတ်ြခင်းသည်
လံုေလာက်မမရှိပါ။ ေရွလျားမ၏ လားရာှင့် အြမန်န်းှစ်ခုလံုးကို န်ြပသည့် ပမာဏတစ်ခုအြဖစ် အသံုးြပေလ့ရှိေသာ “အလျင်”
ေဝါဟာရြဖင့်လည်း အရာဝတ၏ ေရွလျားမလားရာကို က်ုပ်တို ရှာေဖွရပါမည်။

21 (my)

3.2

တည်ရင်းေရရင်းအတိုင်း တည်တတ် ေရတတ်ေသာ ဂုဏ်သတိ (အင်န းရှား)
(စာမျက်ှ 50)

ုပ်ပစည်းကိုယ်ထည်တစ်ခုေပသို ြပင်ပသက်ေရာက်အားအချိမရှိလင် ၎င်းုပ်ပစည်းသည် ရပ်ေနချိန်တွင် ရပ်မဲရပ်ေနလိုသည့်
သေဘာ သိုမဟုတ် ေရွလျားေနချိန်တွင် တသမတ်တည်းလားရာြဖင့် ဆက်လက်ေရွလျားေနလိုသည့်သေဘာရှိသည်။ ဤသေဘာကို
“အင်နားရှား”ဟု ေခသည်။

ပံု 2-10 အင်နားရှား

3.3

ဗဟိုချ်းအားှင့် ဗဟိုခွာအား (စာမျက်ှ 51)

ပံု 2-11 တွင်ြပထားသည့်အတိုင်း သံလံုးပစ်သူတစ်ဦးသည် သံလံုးကို စက်ဝိုင်းပံု ေရွလျားမြဖစ်ေစရန် စတင်လှည့်သည့်အခါ
သူသည် သံလံုးကို လက်ြဖင့် မိမိဘက်သို ဆွဲယူလှည့်လိုက်သည်။ အရာဝတတစ်ခုကို စက်ဝိုင်းပံုစံ ဆက်လက် ေရွလျားေနေစရန်
(ဤြဖစ်ရပ်တွင် ဝိုင်ယာကိးက သံလံုးကို အတွင်းဘက်သို ဆွဲသည့်အား) အတွင်းဘက်သို ဆွဲသည့်အားတစ်ခုလည်းရှိပီး ၎င်းကို
“ဗဟိုချ်းအား”ဟု ေခသည်။
ဗဟိုခွာအားှင့် ဗဟိုချ်းအားသည် ပမာဏတူညီပီး လားရာမှာ ဆန်ကျင်ဘက်ြဖစ်သည်။
ဗဟိုခွာအား

ဝန်းထိမျ်း ဦးတည်ရပ်

ဗဟိုခွာအား

ဗဟိုချ်းအား

ဗဟိုချ်းအား
အလယ်
ဝန်းထိမျ်း ဦးတည်ရပ်

ပံု 2-11 ဗဟိုချ်းအားှင့် ဗဟိုခွာအား

22 (my)

ပံု 2-12 တွင်ြပထားသည့်အတိုင်း မထားသည့်ဝန်ကို ပိုမိုြမန်ဆန်စွာလှည့်သည်ှင့်အမ ဗဟိုခွာအားသည် ပိုမိုကီးမားလာပီး ဝန်ကို
အြပင်ဘက်သို ပို၍ ေရွလျားမြဖစ်ေစသည်။ မထားသည့်ဝန် ရပ်ေနသည့်အေြခအေနှင့်ိင်းယှ်ပါက ဤအေြခအေနသည် လက်တံ
ပါသည့် ကရိန်းကို ပျက်စီးေစေသာ လည်ပတ်အားကို တိုးလာေစသည်။

မလည်ပတ်မီ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့် ဧရိယာ
လည်ပတ်ေနစ် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့် ဧရိယာ

ပံု 2-12 ဗဟိုခွာအားေကာင့် မထားသည့်ဝန်၏ အြပင်ဘက်သို ေရွလျားမှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မဧရိယာတွင် ေြပာင်းလဲမများ

23 (my)

4

စက်သီး ဘေလာက်တံုးများ (စာမျက်ှ 53)

ေလးလံသည့်ဝန်များကို ကရိန်းတစ်ခုြဖင့် မတင်ရာတွင်ကူညီရန် စက်သီး ဘေလာက်တံုးများကို အသံုးြပသည်။ ၎င်းတိုသည် အား
တစ်ခု၏ လားရာကို ေြပာင်းလဲိုင်ပီး လိုအပ်သည့် အားပမာဏကိုေလာ့ချေပးိုင်သည့်အတွက် အလွန်ေလးလံသည့် အရာဝတများ
ကို ကရိန်းက ပိုမိုလွယ်ကူစွာ မတင်ိုင်ေစသည်။ စက်သီးများကို ေအာက်ပါအမျိးအစားအတိုင်း ခွဲြခားိုင်သည်-

4.1

ပံုေသ စက်သီး (စာမျက်ှ 53)

ပံု 2-13 တွင် ြပသထားတဲ့အတိုင်း ဤစက်သီးအမျိးအစားကို သတ်မှတ်ထားသည့် ေနရာတစ်ခုတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ အေသ
စက်သီးြဖင့် ဝန်တစ်ခုကို သင် မတင်ရသည့် လုပ်ေဆာင်မအားလံုးတွင် ကိး၏အြခားအစွန်းကို ေအာက်သိုဆွဲချရသည်။ တစ်နည်းဆို
ရလင် ဤစက်ကိရိယာသည် အသွင်းအား၏ လားရာကိုသာေြပာင်းလဲေစပီး ၎င်းအတွက် အထုတ်အား ပမာဏကို မေြပာင်းလဲေစပါ။
ဥပမာအားြဖင့် ဝန်တစ်ခုကို 1 မီတာအထိ ပင့်မရန် သင်သည် ကိးကို 1 မီတာသာ ဆွဲရပါမည်။

1 မီတာဆွဲလင်

1 မီတာ ြမင့်တက်ေစလိမ့်မည်

ပံု 2-13 ပံုေသ စက်သီး

24 (my)

4.2

ေရလျားိုင်ေသာ စက်သီး (စာမျက်ှ 54)

ဤစက်သီးသည် ကရိန်းများတွင် ချိတ် ဘေလာ့တံုးများအတွက် အသံုးြပသည့်စက်သီးှင့် အမျိးအစားချင်း တူသည်။ ပံု 2-14 တွင်
ြပသထားသည့်အတိုင်း အြခားအဆံုးတစ်ဖက်တွင် အေသတပ်ဆင်ထားသည့် စက်သီးတစ်ခု၏ ဘီး သိုမဟုတ် ဘီးများေပတွင်
ေရွလျားသည့်ကိး၏ အစွန်းတစ်ဖက် (ပံုထဲတွင် A အြဖစ် ြပသထားသည်) ကို အြခား ေရွလျားိုင်ေသာ စက်သီးတစ်ခုေပတင်၍
အထက်ှင့် ေအာက်သို ေရွလျားြခင်းြဖင့် လုပ်ေဆာင်ြခင်း ြဖစ်သည်။ ကိးအဆံုး A ၏ ေထာင်လိုက်ေရွလျားမအတိုင်း စက်သီးသည်
ဝန်ကို သယ်လျက် ကိုယ်တိုင် အထက်ှင့် ေအာက်သို ေရွသွားပါသည်။ (စက်သီးသည် ပွတ်တိုက်အားတစ်ခုခုမှ လွတ်ကင်းသည်ဟု
ယူဆလျက်) သင်သည် ဝန်၏အေလးချိန် တစ်ဝက် (ထုထည်အားြဖင့် ေအာက်သိုသက်ေရာက်သည့် အား) ှင့်ညီမေသာ အားတစ်ခု
ြဖင့် ဝန်ကို စက်သံုးပီး မတင်ိုင်ေသာ်လည်း 2 မီတာ အြမင့်ကို ဆွဲတင်သည့်အခါမျိးတွင် ဝန်သည် ကိးကိုဆွဲေသာ အြမင့်၏
တစ်ဝက်ြဖစ်ေသာ 1 မီတာသာ အေပသို ေရွလျားပါသည်။ တစ်နည်းဆိုရလင် စက်သီးသည် ဝန်၏သတ်မှတ်ထားသည့် အေလးချိန်
တစ်ခုကို မတင်ရန် ပိုနည်းသည့် အသွင်းအားကိုသာ လိုအပ်ေသာ်လည်း ကိးအရှည်ကို ပို၍များများ ဆွဲရန် လိုအပ်ပါသည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင် ဝန်ကို မတင်ပီး ကိးကိုဆွဲတင်သည့်အခါတိုင်း အသွင်းအား၏လားရာ မေြပာင်းလဲပါ။

ပံု 2-14 ေရွလျားိုင်ေသာ စက်သီး

25 (my)

4.3

ေပါင်းစပ် စက်သီး (စာမျက်ှ 55)

ေရွလျားိုင်ေသာ စက်သီးများှင့် ပံုေသ စက်သီးများစွာကို ေပါင်းစပ်ြပလုပ်ထားသည့် ေပါင်းစပ် စက်သီး ဘေလာက်တံုးတစ်ခုသည်
အလွန်ေလးလံသည့် ဝန်တစ်ခုကို အားအနည်းငယ်ဆိုံုမြဖင့် မတင်ိုင်သည် သိုမဟုတ် ေအာက်ချိုင်သည်။ ေရွလျားိုင်ေသာ
စက်သီးသံုးခုှင့် အေသစက်သီးသံုးခုေပါင်းစပ်ထားသည့် ေပါင်းစပ်စက်သီးတစ်ခုသည် ပံု 2-15 တွင်ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း ဝန်၏
အေလးချိန် ေြခာက်ပံုတစ်ပံုှင့် ညီမသည့် အားြဖင့် ဝန်တစ်ခုကို မိုင်စွမ်းရှိသည်။ သိုေသာ် ၎င်းသည် ကိး တစ်မီတာ ဆွဲလိုက်လိုက်
တိုင်း တစ်မီတာ၏ ေြခာက်ပံုတစ်ပံုသာလင် ဝန်တစ်ခုကို မတင်ိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ပင့်မထားသည့်ဝန်တစ်ခု သိုမဟုတ် ေအာက်
ချေနသည့် ဝန်တစ်ခု၏ အလျင်န်းသည် ထိုပင့်၍မထားသည့်/ေအာက်ချထားသည့် အသွင်းအား၏ ေြခာက်ပံုတစ်ပံုြဖစ်သည်။
ေရွလျားိုင်ေသာ စက်သီး အေရအတွက်သည် ေယဘုယျေဖာ်ြပချက်ြဖစ်ေသာ “n” ြဖစ်ပါက ေအာက်ပါအတိုင်း ရရှိသည်။
F=
F-

1

2xn

x Fw

ကိးဆွဲရန် အသံုးြပရမည့် အား

Fw- ဝန် အေလးချိန်

Vm =

1

2xn

xv

L=

2 x n x Lm
ရစ်ပတ်မ အလျား

Vm-

ရစ်ပတ်မ အြမန်န်း

L-

v-

ဝန်ကို မသည့် အြမန်န်း

Lm- ဝန်ကို မသည့် အကွာအေဝး

ပံု 2-15 ေပါင်းစပ် စက်သီး
ပံု 2-16 သည် ကရိန်းများအတွက် ေရွလျားိုင်ေသာ စက်သီးေလးခု နမူနာတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။

ပံု 2-16 ေပါင်းစပ် စက်သီး

26 (my)

5
5.1

ဝန်၊ ဖိအား (ညပ်အား)၊ ုပ်ဝတပစည်းများ၏ ခံိုင်အား (စာမျက်ှ 56)
ဝန် (စာမျက်ှ 56)

ဝန်ဆိုသည်မှာ အရာဝတတစ်ခုေပတွင် ြပင်ပမှ သက်ေရာက်သည့်အား (ဆိုလိုသည်မှာ ြပင်ပမှ သက်ေရာက်သည့်အား) ြဖစ်သည်။
အရာဝတေပတွင် အဆိုပါသက်ေရာက်အား ပါဝင်လုပ်ေဆာင်မေပမူတည်၍ ဝန်ကို နည်းလမ်းအမျိးမျိးြဖင့် အမျိးအစားခွဲြခား
ိုင်သည်။

သက်ေရာက်အား၏ ဦးတည်ချက်ြဖင့် အမျိးအစားခွဲြခားြခင်း
ဆန်ိုင်အား ဝန်
ဆန်ိုင်အား ဝန်သည် အေချာင်း၏ ေထာင်လိုက်ဝင်ိုးေပ သက်ေရာက်သည့် သက်ေရာက်အား F ြဖင့် အေချာင်းကို ဆွဲယူပါသည်။
၎င်းအတွက် ြမင်ေနကျ ဥပမာတစ်ခုမှာ ကုန်ပစည်းကို ဝိုင်ယာကိးတစ်ခုြဖင့် မတင်ေနသည့် ဝန်တွင် ၎င်းဆန်ိုင်အားကို ေတွိုင်
ပါသည်။

ပံု 2-17 ဆန်ိုင်အား ဝန်
ဖိဝန်
ပံု 2-18 တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း အား F ြဖင့် အေချာင်းကို ေထာင်လိုက် ဖိသိပ်ရန်အတွက် ဖိဝန်သည် ဆန်ိုင်အားဝန်ှင့်
ဆန်ကျင်ဘက် လားရာြဖင့် အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းအတွက် ြမင်ေနကျ ဥပမာတစ်ခုမှာ ေထာက်တိုင်များပါသည့် ေရွလျားိုင်ေသာ
ကရိန်းတစ်ခု၏ ေထာက်တိုင်များေပတွင် သက်ေရာက်ေသာ အားြဖစ်သည်။

ပံု 2-18 ဖိဝန်

27 (my)

ညပ်ထားေသာ ဝန်
ညပ်ထားေသာ ဝန်ဆိုသည်မှာ ကတ်ေကးများက ပစည်းကို ြဖတ်သည့်နည်းလမ်းနည်းတူ အလုပ်လုပ်သည့် ဝန်ြဖစ်သည်။ ပံု 2-19
တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း အရစ်ပါ မူလီတိုင်အေပ အလွန်ြပင်းထန်ေသာ အား F သက်ေရာက်ေသာအခါ F ၏ လားရာှင့်အပိင်
အကန်လိုက်ြပင်ညီတစ်ေလာက် ၎င်းကို ြဖတ်ိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို အားကို “ညပ်ထားေသာ ဝန်” ဟုေခသည်။

ပံု 2-19 ညပ်ထားေသာ ဝန်
ေကွးွတ်ခံိုင်ဝန်
ပံု 2-20 တွင် ြပသထားသည့်အတိုင်း သက်ေရာက်အား F သည် ရက်မ၏ ေထာင်လိုက်ဝင်ိုးေပသို ေထာင့်မှန်ကျသက်ေရာက်လင်
အစွန်းှစ်ဖက်လံုးတွင် ေထာက်ထားသည့် ၎င်းရက်မသည် ေကွးွတ်သွားိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို ေကွးွတ်ိုင်သည့်အားကို “ေကွးွတ်
ခံိုင်ဝန်” ဟုေခသည်။ ဝန်တစ်ခု၏ အေလးချိန်တွင် သိုမဟုတ် အေပတက်၊ ေအာက်ဆင်း ကရိန်းတစ်ခု၏ ရက်မေပတွင် အလုပ်
လုပ်သည့် ထေရာ်လီတွင် သိုမဟုတ် အစွန်းထွက် လက်တံပါသည့်ကရိန်းတစ်ခု၏ ေမာ်စင် သိုမဟုတ် လက်တံေပတွင် ၎င်း
ေကွးွတ်ခံိုင်ဝန်ကို ဥပမာတစ်ခုအြဖစ် ေတွိုင်သည်။

ပံု 2-20 ေကွးွတ်ခံိုင်ဝန်
လိမ်အားဝန်
ပံု 2-21 တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း ရှပ်ဝင်ိုး၏ တစ်ဖက်ကို အေသြပလုပ်ထားပီး အြခားအစွန်းတစ်ဖက်သည် ၎င်း၏အဝန်း
တစ်ေလာက်ေပ၌ ဆန်ကျင်ဘက်လားရာှစ်ခုေပ သက်ေရာက်ေနေသာ အား F ှင့် ထိေတွမြဖစ်ပါက ၎င်းရှပ်ဝင်ိုးကို လိမ်ရစ်ိုင်
ပါသည်။ ထိုကဲ့သို အားကို “လိမ်အားဝန်” ဟု ေခသည်။ ဝန်ချီစက်တစ်ခု၏ ရှပ်ဝင်ိုးကို ဝိုင်ယာကိးြဖင့် ဆွဲပီး လိမ်ထားသည့်ြဖစ်စ်
တွင် ဤအမျိးအစား ဝန်ကို ဥပမာအြဖစ် ေတွိုင်သည်။

ပံု 2-21 လိမ်အားဝန်
28 (my)

ေပါင်းစပ်ဝန်
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်း၏ ဝန်များက သက်ေရာက်မထက် ယခင်ကေဖာ်ြပခဲ့သည့် ေပါင်းစပ်ဝန်များက ကရိန်းတစ်ခု၏ စက်
အစိတ်အပိုင်းများအေပ ပို၍ သက်ေရာက်မ ရှိတတ်သည်။ ဥပမာအားြဖင့် ဝိုင်ယာကိးှင့် ချိတ်ှစ်ခုလံုးသည် ေကွးွတ်ခံိုင်ဝန်ှင့်
ဆန်ိုင်အားဝန်များ၏ ေပါင်းစပ် သက်ေရာက်မကို ခံရိုင်ပီး ေယဘုယျအားြဖင့် စက်အားြဖင့် လည်ပတ်သည့် ရှပ်ဝင်ိုးများသည်
ေကွးွတ်ခံိုင်ဝန်အားှင့် လိမ်အားဝန်များ၏ ေပါင်းစပ် သက်ေရာက်မကို ခံရိုင်ပါသည်။

ဝန်၏ အြမန်န်းြဖင့် အမျိးအစားခွဲြခားြခင်း (ပံု 2-22)
တည်ငိမ်သည့် ဝန်
တည်ငိမ်သည့် ဝန်ဆိုသည်မှာ ကရိန်းဖွဲစည်းပံု၏ ဝန်ေသ (အမဲတမ်း အေလးချိန်) ကဲ့သို ေြပာင်းလဲမမရှိသည့် သက်ေရာက်အား
ပမာဏှင့် ဦးတည်ချက်ရှိေသာ ဝန်ကိုဆိုလိုသည်။
အေရ ဝန်အား
သက်ေရာက်အား ပမာဏေြပာင်းလဲမရှိသည့် အေရွ ဝန်အားကို ေအာက်ပါအတိုင်း အမျိးအစားှစ်ခု ခွဲြခားသတ်မှတ်ထားသည်။ တစ်
မျိးမှာ အချိန်ှင့်အမ အဆက်မြပတ် ေြပာင်းလဲေနသည့် အကိမ်ကိမ်ြဖစ်ေပေသာ ဝန်ြဖစ်ပီး အြခားတစ်မျိးမှာ အရာဝတတစ်ခုေပ
သို ုတ်တရက် ခဏမ အားသက်ေရာက်သည့် ဝန်ြဖစ်သည်။
အကိမ်ကိမ်ြဖစ်ေပေသာ ဝန်အားကို တစ်ဖက်သက်ေရာက် ဝန်အားှင့် ှစ်ဖက်သက်ေရာက်ဝန်အားဟူ၍ ထပ်မံခွဲြခားိုင်သည်။
တစ်ဖက်သက်ေရာက်ဝန်အားသည် ဦးတည်ရာဘက် တစ်မျိးတည်းြဖင့် အမဲတမ်းလုပ်ေဆာင်ေသာ်လည်း ဝိုင်ယာကိးှင့် ဝန်ချီစက်
ဘယ်ယာရင်များကဲ့သို ကရိန်းအစိတ်အပိုင်းများအေပရှိ ဝန်လိုပင် အချိန်ှင့်အမ ပမာဏေြပာင်းလဲသည်။ ှစ်ဖက်သက်ေရာက်ဝန်
အားသည် ဂီယာဝင်ိုးများေပရှိ ဝန်အားများလိုပင် ဦးတည်ရာဘက်ှင့် ပမာဏှစ်ခုလံုး ေြပာင်းလဲတတ်သည်။
အကယ်၍ ၎င်း၏ အားပမာဏသည် တည်ငိမ်သည့် ဝန်အားထက် အလွန်နည်းပါးလှေသာ်လည်း အဆိုပါ အေရွ ဝန်အားများေကာင့်
စက်များ သိုမဟုတ် အေဆာက်အဦများ ပျက်စီးေကာင်းပျက်စီးိုင်သည်။ ဤြဖစ်စ်ကို အမှန်တကယ် အက်ကွဲလာသည့် ရာခိုင်န်း
ကို ထည့်တွက်လျက် အရာဝတများ၏ ဒဏ်မှ ြဖစ်ေပလာေသာ “ဒဏ်ေကာင့် အက်ကွဲြခင်း” ဟု ေခသည်။
သက်ေရာက်သည့်ဝန်သည် ကိးကို ြပန်ေြဖေနစ် သိုမဟုတ် ဝိုင်ယာကိး ေလျာ့ေနေသာအချိန်တွင် ဝန်ကို အရှိန်န်းြပည့်ြဖင့် ပင့်မ
တင်ေနစ်အတွင်း ုတ်ချည်းရပ်တန်မေကာင့် ြဖစ်ေပသည်။ ဤြဖစ်ရပ်တွင် ပင့်မထားေသာ ဝန်ေကာင့် ဝန်ထက် ပိုမိုကီးမားေသာ
ဝန်အားတစ်ခု သက်ေရာက်မ ြဖစ်ေပသည်။
အေရ ဝန်အား

အကိမ်ကိမ်ြပလုပ်ေသာ ဝန်

တစ်ဖက်သက်ေရာက်ဝန်

သက်ေရာက်သည့် ဝန်

ှစ်ဖက်သက်ေရာက်ဝန်

ပံု 2-22 အေရွ ဝန်အားကို အမျိးအစားခွဲြခားြခင်း
အြခား အမျိးအစားများ
ဝန်အားကိုလည်း ၎င်းတိုအား ြဖန်ခွဲထားရှိမအေြခအေနအရ စုစည်း သိုမဟုတ် ြဖန်ခွဲ ဝန်အားများအြဖစ် အမျိးအစားခွဲြခားိုင်သည်။
စုစည်းဝန်အားသည် အမှတ်ေနရာတစ်ခု သိုမဟုတ် အလွန်ေသးငယ်ေသာ ဧရိယာတစ်ခုတွင်သာ စုစည်းသက်ေရာက်ပီး ြဖန်ခွဲဝန်
အားသည် ကျယ်ြပန်ေသာ ဧရိယာအေပ သက်ေရာက်သည်။

29 (my)

5.2

ဖိအား (ညပ်အား) (စာမျက်ှ 58)

မည်သည့်အရာဝတမဆို ဝန်ေအာက်တွင် ရှိေနေသာအချိန်တွင် သက်ေရာက်ေသာ ဝန်အားကို ခုခံရန်ှင့် တန်ြပန်ထိန်းညိရန်အတွက်
အားတစ်ခု(အတွင်းအား)ကို ၎င်း၏အတွင်းတွင် ထုတ်လုပ်သည်။ ဤအတွင်းအားကို “ဖိအား (ညပ်အား)”ဟုေခပီး ၎င်း၏ ြပင်းအား
ကို ယူနစ်ဧရိယာတစ်ခုချင်းစီတွင် သက်ေရာက်ေသာ အားပမာဏြဖင့် ေဖာ်ြပသည်။ ပံု 2-23 သံေချာင်းေပတွင် သက်ေရာက်ေနေသာ
ေထာင်လိုက်အားတစ်ခုမှ ထုတ်လုပ်သည့် ဖိအား (ညပ်အား) ဥပမာတစ်ခုကို ေဖာ်ြပထားသည်။

ဖိအား (ညပ်အား)

ပံု 2-23 ဖိအား (ညပ်အား)
ဖိအား (ညပ်အား) ကို ဆန်အား၊ ချံအားှင့် ညပ်အားဟူ၍ ခွဲြခားိုင်ပီး ဆန်အားသည် ဆန်ိုင်အား ဝန်ေအာက်တွင် ြဖစ်ေပပီး ချံ
အားသည် ညပ်ထားေသာ ဝန်ေအာက်တွင် ြဖစ်ေပကာ ညပ်အားသည် ညပ်ထားေသာဝန်ေအာက်တွင်ြဖစ်ေပသည်။ ေပးထားေသာ
A (mm2) ဝန်ေအာက်ရှိ အခံပစည်း၏ ြဖတ်ပိုင်းပံုဧရိယာှင့် ထိုပစည်းအေပ သက်ေရာက်ေသာ ဆန်ိုင်အား ဝန် F(N)kg တိုကိုသံုး
ပီး ဆွဲဆန်ဖိအားကို ေအာက်ပါအတိုင်း ေရးသားိုင်သည်ဆွဲဆန်ဖိအား =

အခံပစည်းအေပ သက်ေရာက်ေသာ ဆန်ိုင်အား ဝန် (N)
အခံပစည်း၏ ြဖတ်ပိုင်းပံု ဧရိယာ (mm2)

30 (my)

=

F
A

(N/mm2)

6

ဝိုင်ယာကိး၊ ချိန်းကိးှင့် အြခား သိုင်းကိးကိရိယာတန်ဆာပလာများ၏ ခံိုင်အား
(စာမျက်ှ 60)

ဝိုင်ယာကိးများ၊ ချိန်းကိးများှင့် အြခားေသာ သိုင်းကိးကိရိယာ တန်ဆာပလာများသည် အရွယ်အစားှင့် ပံုသဏာန်အားြဖင့်
တူေနသည့်တိုင် ၎င်းတိုကို ြပလုပ်ထားသည့် ပစည်းအေပမူတည်၍ ခံိုင်အား ကွာြခားိုင်သည်။ ဤပစည်းများသည်လည်း မ၍ယူ
လိုက်ေသာဝန်ကိုယ်တိုင်၏ အေလးချိန်ထက် ပိုများေသာ အားကို ခံစားရသည်၊ အဘယ့်ေကာင့်ဆိုေသာ် အဆိုပါ အေလးချိန်သည်
၎င်းတိုအေပတွင် အေရွအားြဖင့် သက်ေရာက်ေနပီး ဝန်အားများကို ထပ်တလဲလဲ သက်ေရာက်ခံရာမှ အရာဝတဒဏ်ကို ြဖစ်ပွားေစ
ေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။
အဆိုပါအေကာင်းအချက်များကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပီး ဝန်ေအာက်တွင်ရှိေသာ ဝိုင်ယာကိးှင့် ချိန်းကိးကဲ့သို ေရွးချယ်ထားေသာ
သိုင်းကိးကိရိယာတန်ဆာပလာ ြပတ်ေတာက်သွားိုင်သည့် ကိုးကားစံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ရန်အတွက် ေယဘုယျ
အားြဖင့် အဆင့်များကို လုပ်ေဆာင်သည်။ ထိုေနာက် သိုင်းကိးကိရိယာတန်ဆာပလာများကို ကိုးကားဝန်ထက်ေကျာ်လွန် အသံုးြပ
ြခင်းမှ ေရှာင်က်ိုင်ရန်ှင့် ကိုးကားဝန်ှင့် သိုင်းကိးကိရိယာတန်ဆာပလာြဖင့် ချိတ်ဆွဲသယ်ေဆာင်မည့် အမှန်တကယ်ဝန်တိုကို
တိုက်ိုက်ိင်းယှ်ပီး ထိေရာက်ေသာနည်းလမ်းတစ်ခု စီမံိုင်ရန် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းတစ်ခုကို ြပလုပ်မည်ြဖစ်ကာ ထိုသိုြပလုပ်ြခင်း
ြဖင့် မ၍တင်ြခင်းလုပ်ငန်းကို ေဘးကင်းေချာေမွေစမည်ြဖစ်သည်။

6.1

ဝိုင်ယာကိး၊ ချိန်းကိး၏ ေဘးကင်းမြပကိန်းှင့် ေဘးကင်းဝန် (စာမျက်ှ 60)

ခံိုင်ဝန် (ြဖတ်အား ဝန်)
ခံိုင်ဝန် (ြဖတ်အားဝန်) သည် ဝိုင်ယာကိးတစ်ေချာင်း ြပတ်ေတာက်သွားေစသည့် အများဆံုးဝန်အားြဖစ်သည်။ (ယူနစ်- kN)

ေဘးကင်းလံု ခံေရး အေြခခံအချက်
ဝိုင်ယာကိးများှင့် ချိန်းကိးများ၏ ခံိုင်ဝန်ှင့် ၎င်းတိုအေပ အများဆံုး သက်ေရာက်ေသာ ဝန်အားတို၏ အချိးကို “ေဘးကင်းမြပ
ကိန်း” ဟု ေခသည်။
ေဘးကင်းမြပကိန်းကို သိုင်းကိးကိရိယာတန်ဆာပလာ၏ အမျိးအစား၊ ပံုသဏာန်၊ ြပလုပ်ထားသည့်ပစည်းှင့် အသံုးြပမနည်းလမ်း
တိုကို ထည့်သွင်းစ်းစားပီး သတ်မှတ်သည်။ သိုင်းကိး ကိရိယာတန်ဆာပလာများအတွက် ေဘးကင်းမြပကိန်းကို ေအာက်ပါအတိုင်း
ကရိန်းများအတွက် ေဘးကင်းလံုြခေရး စည်းမျ်းတွင် ေဖာ်ြပထားသည်။
●

ဝိုင်ယာကိး- 6 ှင့်အထက်

●

ချိန်းကိး- 5 ှင့်အထက်၊ သိုမဟုတ် အေြခအေနအချိအရ လိုအပ်ပါက 4 ခုှင့်အထက်

●

ချိတ်ှင့် မင်းတံုးပါ သံကွင်း- 5 ှင့်အထက်

စံြပ ေဘးကင်း ဝန်
စံြပ ေဘးကင်းဝန် (သိုမဟုတ် စံြပ အလုပ်လုပ်ေသာ ဝန်) ဆိုသည်မှာ ဤေဘးကင်းလံုြခံေရး အေြခခံအချက်ကို ထည့်သွင်းစ်းစား
လျက် ဝိုင်ယာကိးတစ်ေချာင်းတည်း အသံုးြပပီး ေထာင်လိုက် မ၍တင်ိုင်သည့် အများဆံုးဝန် ြဖစ်ပါသည်။ တန်ဖိုးကို ေအာက်ပါ
ညီမြခင်းြဖင့် တွက်ချက်ိုင်သည်။
စံြပေဘးကင်းဝန် (t) = ခံိုင်ဝန် (ြဖတ်အားဝန်) (kN) / 9.8 x ေဘးကင်းမကိန်း

31 (my)

ေဘးကင်းဝန်
ေဘးကင်းဝန် (သိုမဟုတ် သက်ေရာက်ဝန်) သည် ကိးအေရအတွက်ှင့် သိုင်းကိးေထာင့်အရ ဝိုင်ယာကိးတစ်ေချာင်း သိုမဟုတ်
ချိန်းကိးတစ်ေချာင်းကို အသံုးြပပီး ေထာင်လိုက် ပင့်၍မတင်ိုင်ေသာ အများဆံုး ဝန် (t) ြဖစ်သည်။ အချိ သိုင်းကိးကိရိယာ
တန်ဆာပလာများတွင် ေဘးကင်းဝန်ကို သတ်မှတ်ဝန် သိုမဟုတ် သက်ေရာက် ဝန်အြဖစ် ေဖာ်ြပထားသည်။

ကိးအေရအတွက်ှင့် သိုင်းကိးေထာင့်
ဝန်တွင် ချိတ်ဆွဲရမည့် ေနရာအေရအတွက်ေပမူတည်၍ ကိးတစ်ေချာင်းြဖင့် ှစ်ေနရာတွင် ချိတ်ဆွဲြခင်း၊ ကိးှစ်ေချာင်းြဖင့် ှစ်
ေနရာတွင်ချိတ်ဆွဲြခင်း၊ ကိးသံုးေချာင်းြဖင့် သံုးေနရာတွင် ချိတ်ဆွဲြခင်း၊ ကိးေလးေချာင်းြဖင့် ေလးေနရာတွင်ချိတ်ဆွဲြခင်း စသည်ြဖင့်
ကိးအေရအတွက်ကို သတ်မှတ်ေဖာ်ြပပါသည်။ သိုင်းကိးေထာင့်( ချိတ်တွင် ချိတ်ဆက်ထားေသာ ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများအကား
ေထာင့်) ကို ပံု 2-24 တွင် ြပသထားသည်။

ေထာင့်ြဖတ်

ကိးှစ်ေချာင်းြဖင့် ှစ်
ေနရာတွင် ချိတ်ဆွဲြခင်း

ကိးသံုးေချာင်းြဖင့် သံုး
ေနရာတွင် ချိတ်ဆွဲြခင်း

ကိးေလးေချာင်းြဖင့် ေလး
ေနရာတွင် ချိတ်ဆွဲြခင်း

ပံု 2-24 ကိးအေရအတွက်ှင့် သိုင်းကိးေထာင့် (a = သိုင်းကိးေထာင့)်

32 (my)

ပံု 2-25 တွင် ြပထားသည့်အတိုင်း ဝန်ကို ဝိုင်ယာသိုင်းကိးှစ်ေချာင်းြဖင့် ပင့်၍မတင်ေသာအချိန်တွင် ဝန်၏အေလးချိန် m ကို
ေထာက်ကူေသာ အားသည် ဆန်ိုင်အား (F1,F2) ၏ ေပါင်းစုအား (F) ြဖစ်ပီး ယင်းတွင် တစ်ခုချင်းစီ၏အားသည် F/2 တန်ဖိုးထက်
ပိုများသည်။ အေလးချိန် သိရှိပီးြဖစ်သည့် ဝန်တစ်ခုအတွက် သိုင်းကိးေထာင့် ကီးလာေသာအချိန်တွင် ဆန်ိုင်အား F1 ှင့် F2
တိုသည် ပိုမိုတိုးလာသည်။
ထိုအြပင် ဆန်ိုင်အား F1 ှင့် F2 တို၏ အလျားလိုက်အစိတ်အပိုင်း P သည်လည်း သိုင်းကိးေထာင့်ှင့်အတူ တိုးလာသည်။ ဤ
အလျားလိုက်အစိတ်အပိုင်း P သည် ဝန်အေပတွင် ဖိသိပ်အားအြဖစ် သက်ေရာက်ပီး ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများကို အတွင်းဘက်သို
ဆွဲယူသည်။ ထိုေကာင့် သိုင်းကိးေထာင့်ကီးမားေသာအချိန်တွင် အထူးဂုြပရန် လိုအပ်သည်။

ဝန်၏ အေလးချိန် (t)

9.8 x m (kN)
ဝိုင်ယာကိး၏ ဆန်ိုင်အား(kN)
ေပါင်းစုအား (kN)
F = Fw

ဝိုင်ယာသိုင်းကိးကို အတွင်းဘက်သို ဆွဲေသာ အား (kN)

ချိတ်ဆွဲေထာင့်

ဝိုင်ယာသိုင်းကိး

ပံု 2-25 ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများ၏ ဆန်ိုင်အား

33 (my)

ဆွဲဆန်အား အေြခခံကိန်း
ဆွဲဆန်အား အေြခခံကိန်းသည် ချိတ်ဆွဲေထာင့်တစ်ေထာင့်စီအတွက် ဝိုင်ယာကိးတစ်ေချာင်းတည်းအေပ သက်ေရာက်သည့်ဝန်
(ဆွဲဆန်အား) ကို တွက်ချက်ထားသည့် တန်ဖိုးြဖစ်ပါသည်။ ဝိုင်ယာသိုင်းကိးတစ်ေချာင်းတွင် သက်ေရာက်ေသာ ဝန်အား (ဆန်ိုင်
အား) ကို ကိးအေရအတွက် (ကိးအေရအတွက်သည် ေြပာင်းလဲမရှိေနသည့်တိုင)် ှင့် ဆန်ိုင်အား အေြခခံကိန်းကို ရှာေဖွြခင်းြဖင့်
တွက်ချက်ယူိုင်သည်။ ဝိုင်ယာကိး၏ သိုင်းကိးေထာင့်ှင့် ဆန်ိုင်အားတိုအကား ဆက်စပ်မအတွက် ြပဌာန်းစာအုပ်ကို ကိုးကားပါ။
(ဇယား 2-4- စာမျက်ှာ 63)။
ဝန်၏ အေလးချိန်သည် မေြပာင်းလဲေသာ်လည်း ဝိုင်ယာကိးများအေပ သက်ေရာက်ေသာ ဆန်ိုင်အားသည် တိုးြမင့်လာသည့်
အတွက် သိုင်းကိးေထာင့် တိုးြမင့်လာသည်ှင့်အမ ပိုမိုေတာင့်တင်းေသာ ဝိုင်ယာကိးများကို အသံုးြပရမည်ြဖစ်သည်ကို ြပသေန
သည့် သိုင်းကိးေထာင့်ှင့် ဝိုင်ယာကိးများ၏ ဆန်ိုင်အားအကား ဆက်ွယ်မကို ပံု 2-26 တွင် ေဖာ်ြပထားသည်။

ပံု 2-26 သိုင်းကိးေထာင့်ှင့် ဆန်ိုင်အားတိုအကား ဆက်ွယ်မ

လုပ်ေဆာင်ပံု အေြခခံကိန်း
ကိးအေရအတွက်ှင့် ချိတ်ဆွဲေထာင့်အချိတွင် ဝိုင်ယာကိးများ၏ ေဘးကင်းဝန်ှင့် စံြပ ေဘးကင်းဝန်အချိးကို “လုပ်ေဆာင်ပံု
အေြခခံကိန်း” ဟုေခသည်။ (ဇယား 2-5- စာမျက်ှာ 61 ကို ကည့်ပါ။)
တန်ဖိုးသည် အမှန်တကယ် သိုင်းကိးေထာင့်ေပတွင် မူတည်၍ ကွဲြပားမ ရှိေသာ်လည်း သိုင်းကိးေထာင့်များကို အတိုင်းအတာ
အလိုက် အမျိးအစားခွဲထားပါသည်။ လက်ေတွအသံုးချမည့် အတိုင်းအတာတစ်ခုစီအတွက် တန်ဖိုးတစ်ခုကို ခွဲေဝသတ်မှတ်
ထားသည်။

34 (my)

6.2

ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများကို ေရးချယ် တွက်ချက်မ (စာမျက်ှ 64)

ဝိုင်ယာသိုင်းကိးတစ်ခု ေရွးချယ်ရန်အတွက် ေဘးကင်းဝန်ကို တွက်ချက်ရန် ဆန်ိုင်အားှင့် လုပ်ေဆာင်ပံုအေြခခံကိန်းများကို
အသံုးြပသည်။

ဆွဲဆန်အား အေြခခံကိန်းြဖင့် တွက်ချက်ြခင်း
ဝိုင်ယာကိးတစ်ေချာင်းအတွက် လိုအပ်ေသာ စံြပေဘးကင်းဝန်ကို ေအာက်ပါ ညီမြခင်းြဖင့် တွက်ချက်ိုင်သည်။
ဝိုင်ယာကိးတစ်ေချာင်းအတွက် လိုအပ်ေသာ စံြပေဘးကင်းဝန် = (ဝန်၏အေလးချိန် / ကိးအေရအတွက် ) x ဆန်ိုင်အားကိန်း

ချိတ်ဆွဲေထာင့်- 40 °
အေလးချိန်- 8 t

ပံု 2-27 ကိးှစ်ေချာင်းြဖင့် ေလးေနရာတွင် တစ်ပတ်ြပန်ချည် ကိးသိုင်းြခင်း

လုပ်ေဆာင်ပံု အေြခခံကိန်းြဖင့် တွက်ချက်ြခင်း
ဝိုင်ယာကိးတစ်ေချာင်းအတွက် လိုအပ်ေသာ စံြပေဘးကင်းဝန်ကို ေအာက်ပါ ညီမြခင်းြဖင့် တွက်ချက်ိုင်သည်။
စံြပေဘးကင်းဝန် = ဝန်၏အေလးချိန် / လုပ်ေဆာင်ပံုအေြခခံကိန်း

35 (my)

အခန်း 3
သိုင်းကိးကို ေရးချယ်နည်းှင့် ကိုင်တွယ်အသံုးြပ
နည်း
ကရိန်းတွင် ကိးသိုင်းရန်အတွက် ဝိုင်ယာကိးများ၊ ချိန်းကိးများ၊ ခါးပတ်သိုင်းကိးများ၊ ချိတ်များှင့် မင်းတံုးပါ သံကွင်းများကို ဝန်၏
အေလးချိန်ှင့် ပံုသဏာန်အေပမူတည်၍ သိုင်းကိးများအြဖစ် အသံုးြပကသည်။ ဤသိုင်းကိးများ၏ ေဘးကင်းလံုြခံေရး အေြခခံ
အချက်ကို ကရိန်းများအတွက် ေဘးကင်းလံုြခံေရး စည်းမျ်း (စာပိုဒ်ခွဲ 213 ှင့် 214) တိုတွင် ေအာက်ပါအတိုင်း ေဖာ်ြပထားပါသည်။
●

ဝိုင်ယာသိုင်းကိး- 6 ှင့်အထက်

●

ဝိုင်ယာချိန်းကိး- 5 ှင့်အထက်၊ သိုမဟုတ် အေြခအေနအချိအရ လိုအပ်ပါက 4 ခုှင့်အထက်

●

ချိတ်ှင့် မင်းတံုးပါ သံကွင်း- 5 ှင့်အထက်

ညပ်များှင့် ဟက်ကာများကိုလည်း အသံုးြပကပီး ခါးပတ်သိုင်းကိးများှင့် သိုင်းကိးအဝိုင်းကဲ့သို ဖိုင်ဘာကိးများကိုလည်း ပို၍
အသံုးများလာကသည်။ ဤသိုင်းကိးများအတွက် ေဘးကင်းလံုြခံေရး အေြခခံအချက်များကို စည်းမျ်းများတွင် မေဖာ်ြပထား
ေသာ်လည်း ဂျပန် ကရိန်း ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း စံန်းတွင် ေဘးကင်းလံုြခံေရး အေြခခံအချက်များကို ေအာက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်
ထားသည်။
●

ညပ်ှင့် ဟက်ကာ- 5 ှင့်အထက်

●

ခါးပတ်သိုင်းကိး၊ သိုင်းကိးအဝိုင်း- 6 ှင့်အထက်

1
1.1

ဝိုင်ယာကိး (စာမျက်ှ 67)
ဝိုင်ယာကိးကို ေယဘုယျေလ့လာြခင်း (စာမျက်ှ 67)

ဝိုင်ယာကိး ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပံု
ဝိုင်ယာကိးကို လွန်းေပါင်းများစွာ လိမ်ကျစ်၍ြပလုပ်ထားပီး လွန်းတစ်ခုစီကိုမူ အေကာင်းစားကာဗွန်စတီးသံမဏိမှ ထုတ်ယူထား
ေသာ စပ်ေကာင်းမပါသည့် ဝိုင်ယာကိးေပါင်းဆယ်ှင့်ချီ၍ အတူတကွလိမ်ကျစ်ြပလုပ်ထားပါသည်။
အူတိုင်

ဝိုင်ယာ

လွန်း

ပံု 3-1 ဝိုင်ယာကိး ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပံု

36 (my)

ဝိုင်ယာကိး အလယ်ဗဟိုကို “အူတိုင်” ဟုေခပီး ၎င်းက ကိးပံုသဏာန်မပျက်ရန်၊ လွယ်ကူစွာ ေကွးိုင်ဆန်ိုင်ရန်ှင့်
တိုင်များမကျိးေစရန်အတွက် ဒဏ်ှင့် တုန်ခါမကို ထိန်းေပးပါသည်။ အူတိုင်ကို ရက်ထည်ဖိုင်ဘာ သိုမဟုတ် ဝိုင်ယာြဖင့် ြပလုပ်
ထားသည်။ သိုင်းကိးတွင်ချိတ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် လွန်းေြခာက်ခုပါ ဝိုင်ယာကိးများကို ကျယ်ြပန်စွာ အသံုးြပကသည်။
(ဇယား 3-1- P.68 ကို ကည့်ပါ)။
လွန်းများအတွင်း ဝိုင်ယာေချာင်းများ (သတြဖည့် ဝိုင်ယာေချာင်းများ) ြဖင့် ြဖည့်ထားေသာ ဝိုင်ယာကိးကို “သတြဖည့် ဝိုင်ယာကိး
အမျိးအစား” ဟုေခသည်။
ဝိုင်ယာကိး ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပံုကို ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်မကုဒ်နံပါတ်ကို (လွန်းအေရအတွက် x လွန်းတစ်ခုစီတွင်ပါဝင်သည့်
ဝိုင်ယာကိးအေရအတွက)် 6 x 24 သိုမဟုတ် 6 x 37 စသည်ြဖင့် ေဖာ်ြပေလ့ရှိသည်။
ေဖာ်ြပပါ အချင်းတူအရွယ်အစားရှိသည့် ဝိုင်ယာကိးအမျိးမျိးတွင် ပိုမိုေသးငယ်ေသာဝိုင်ယာကိးကို အေရအတွက်များစွာြဖင့် ြပလုပ်
ထားသည့် ဝိုင်ယာကိးများသည် များေသာအားြဖင့် ေကွးိုင်ဆန်ိုင်စွမ်းြမင့်မားပီး လွန်းတစ်ခုစီ၏ အလယ်ဗဟိုတွင် အူတိုင်တစ်ခု
ပါရှိတတ်သည့် ဝိုင်ယာကိးများသည် ပို၍ပင် ေကွးိုင်ဆန်ိုင်ပီး ကိုင်တွယ်အသံုးြပရ ပိုလွယ်ကူပါသည်။

ကိးကျစ်နည်း အမျိးအစားများ
ပံု 3-2 တွင် ဝိုင်ယာကိးများအတွက် ကိးကျစ်နည်း အမျိးအစားများကို ြပသထားသည်။ "သာမန်ကိးကျစ်နည်းလမ်း" တွင်
ဝိုင်ယာကိးကို လွန်းများှင့် လားရာဆန်ကျင်ဘက် လိမ်ကျစ်ထားပီး “လန် ပံုသဏာန် ကိးကျစ်နည်းလမ်း” တွင် ဝိုင်ယာကိးှင့်
လွန်းများကို လားရာတူညီစွာ လိမ်ကျစ်ထားပါသည်။ ဤကိးကျစ်နည်းလမ်းတစ်ခုစီကို ညာရစ်ှင့်ဘယ်ရစ် ကိးကျစ်နည်းလမ်းများ
(Z ှင့် S ပံုသဏာန်) အြဖစ် ထပ်မံ ခွဲြခားထားသည်။ လန် ပံုသဏာန် ကိးကျစ်နည်းလမ်းြဖင့် ြပလုပ်ထားေသာ ဝိုင်ယာကိးှင့်
ိင်းယှ်ပါက သာမန်ကိးကျစ်နည်းလမ်းြဖင့် ြပလုပ်ထားေသာ ဝိုင်ယာကိးသည် ပိုြမန်ဆန်စွာ ပွန်းပဲ့ပျက်စီးတတ်ေသာ်လည်း တွန်
ေခါက်ြခင်း၊ လိမ်ထားရာမှ ေြပြခင်းတို ြဖစ်ိုင်ေြခနည်းေသာေကာင့် ပို၍ ကိုင်တွယ်အသံုးြပရ လွယ်ကူပါသည်။ သိုင်းကိးတွင်ချိတ်
ရန် သာမန်ကိးကျစ်နည်းလမ်း Z ပံုသဏာန် (ညာရစ်) ဝိုင်ယာကိးများကို ကျယ်ြပန်စွာ အသံုးြပကသည်။

ိုးိုးကိးကျစ်နည်းလမ်း

ိုးိုးကိးကျစ်နည်းလမ်း

Z (ညာဘက်)

S (ဘယ်ဘက်)

ိုးိုးကိးကျစ်နည်းလမ်း

လန် ပံုသဏာန်

လန် ပံုသဏာန် ကိး

ကိးကျစ်နည်းလမ်း

ကျစ်နည်းလမ်း

Z (ညာဘက်)

S (ညာဘက်)

လန် ပံုသဏာန် ကိးကျစ်နည်းလမ်း

ပံု 3-2 ကိးကျစ်နည်း အမျိးအစားများ

37 (my)

ဝိုင်ယာကိး အချင်း
ဝိုင်ယာကိး အချင်းအရွယ်အစားမှာ ၎င်း၏ြဖတ်ပိုင်းပံု လံုးပတ်ကို တိုင်းတာရယူထားသည့် အချင်းပင်ြဖစ်သည်။ ဝိုင်ယာများ/သံလံုး
များ၏ အတွင်းအချင်း တိုင်းေသာကိရိယာြဖင့် ပံု 3-3 တွင်ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း ဝိုင်ယာကိး၏ ြဖတ်ပိုင်းပံု အချင်းကို လားရာသံုး
ဘက်ြဖင့် တိုင်းတာပီး တိုင်းတာရရှိသည့် ရလဒ်ကို ပျမ်းမရှာလိုက်ြခင်းြဖင့် ကိးအချင်းကို ဆံုးြဖတ်ပါသည်။ ကိးထုတ်လုပ်သည့်
အချိန်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အချင်းမှ တိုးခွင့်၊ ေလျာ့ခွင့်သည် 0 မှ +7 ရာခိုင်န်းအထိြဖစ်ရမည် (အချင်း 10 မီလီမီတာေအာက်
ဝိုင်ယာကိးအတွက် တိုးခွင့်၊ ေလျာ့ခွင့်သည် 0 မှ +10 ရာခိုင်န်းအထိြဖစ်သည်ကို သတိြပပါ)။

အချင်း

မှန်

မှား

ပံု 3-3 ဝိုင်ယာကိး၏အချင်း တိုင်းတာသည့်နည်းလမ်း

1.2

ဝိုင်ယာသိုင်းကိးအတွက် ေဘးကင်းဝန် (စာမျက်ှ 70)

ေဘးကင်းဝန် (JISB8817 ရှိ “အလုပ်လုပ်ေသာ ဝန်”)
ေဘးကင်းဝန်သည် ကိးအေရအတွက်ှင့် ချိတ်ဆွဲေထာင့်တန်ဖိုးအရ မတင်ိုင်သည့် အများဆံုးဝန် (t) ြဖစ်သည်။
ဆွဲဆန်အား၊ လုပ်ေဆာင်ပံု အေြခခံကိန်းများှင့် ေဘးကင်းဝန်ဇယားကို အသံုးြပ၍ ေဘးကင်းဝန်ကို တွက်ချက်ိုင်သည်။
●

ဆွဲဆန်အား အေြခခံကိန်းြဖင့် တွက်ချက်ြခင်း
ေဘးကင်းဝန် = စံြပေဘးကင်းဝန် x (ကိးအေရအတွက် / ဆွဲဆန်အား အေြခခံကိန်း)

●

လုပ်ေဆာင်ပံု အေြခခံကိန်းြဖင့် တွက်ချက်ြခင်း
ေဘးကင်းဝန် = စံြပေဘးကင်းဝန် x လုပ်ေဆာင်ပံု အေြခခံကိန်း

●

ေဘးကင်းဝန်ဇယားြဖင့် တွက်ချက်ြခင်း

အသံုးြပမည့် သိုင်းကိးအတွက် ေဘးကင်းဝန်ဇယားကိုရရှိိုင်ပါက ေဘးကင်းဝန်ကို ရှာေဖွရန် ဇယားကို အသံုးြပပါ။
(ဇယား 3-7 (a) - (d)- စာမျက်ှာ 75 - စာမျက်ှာ 78) ဥပမာအားြဖင့် ဝိုင်ယာကိးအမျိးအစားကို သတ်မှတ်ပီးသည့်အခါ ခ
◌ျိတ်ဆွဲေထာင့်ှင့် ကိးအေရအတွက်ကိုရှာေဖွြခင်းြဖင့် ေဘးကင်းဝန်ကို လွယ်ကူစွာ တွက်ချက်ိုင်သည်။
ဝိုင်ယာကိး၏ဝန်ှင့် ဆက်စပ်သည့် နည်းပညာဆိုင်ရာအသံုးအန်းများကို အခန်း 2- ဝိုင်ယာကိး၊ ချိန်းကိးှင့် အြခား သိုင်းကိး
ကိရိယာတန်ဆာပလာများ၏ ခံိုင်အား တွင် ကည့်ပါ။

38 (my)

ဆွဲဆန်အား အေြခခံကိန်း
ဆွဲဆန်အား အေြခခံကိန်းသည် ချိတ်ဆွဲေထာင့်တစ်ေထာင့်စီအတွက် ဝိုင်ယာကိးတစ်ေချာင်းတည်းအေပ သက်ေရာက်သည့်ဝန်
(ဆွဲဆန်အား) ကို တွက်ချက်ထားသည့် တန်ဖိုးြဖစ်ပါသည်။
ဇယား 3-1 ဝိုင်ယာကိး၏ချိတ်ဆွဲေထာင့် အသံုးြပ၍ တွက်ချက်ေသာ ဆွဲဆန်အား အေြခခံကိန်း
ချိတ်ဆွဲေထာင့်

ဆွဲဆန်အား အေြခခံကိန်း

0°

1.00

30°

1.04

60°

1.16

90°

1.41

120°

2.00

လုပ်ေဆာင်ပံု အေြခခံကိန်း
ကိးအေရအတွက်ှင့် ချိတ်ဆွဲေထာင့်အချိတွင် သိုင်းကိး၏ ေဘးကင်းဝန်ှင့် စံြပ ေဘးကင်းဝန်အချိးကို “လုပ်ေဆာင်ပံု အေြခခံ
ကိန်း” ဟုေခသည်။ (ဇယား 3-3၊ စာမျက်ှာ 72. တွင်ကည့်ပါ။)

ဝိုင်ယာကိး၏ ခံိုင်ဝန် (ြဖတ်အားဝန်)
ဝိုင်ယာကိး၏ ခံိုင်အားကို G ဂရိတ် ၊ A ဂရိတ် သိုမဟုတ် အသံုးြပေသာ ဝိုင်ယာကိးများ၏ ဆွဲဆန်ခံိုင်အားအရ အြခားဂရိတ်များ
ြဖင့် တန်ဖိုးသတ်မှတ်သည်။ (ဇယား 3-4- စာမျက်ှာ 72)
သိုင်းကိးတွင်ချိတ်ရန်အတွက် အကျယ်ြပန်ဆံုး အသံုးြပသည့် 6 x 24 ှင့် 6 x 37 ရှိ G ှင့် A ဂရိတ် ဝိုင်ယာကိးများအတွက် ခံိုင်ဝန်
ကို ြပာန်းစာအုပ်တွင် ကည့်ပါ။ (ဇယား 3-5- စာမျက်ှာ 73)

ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများအတွက် စံြပ ေဘးကင်းဝန်
ကရိန်းများအတွက် ေဘးကင်းလံုြခံေရး စည်းမျ်းတွင် ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများအတွက် ေဘးကင်းလံုြခံေရး အေြခခံအချက်ကို 6 ှင့်
အထက် သတ်မှတ်ထားသည်။ စံြပ ေဘးကင်းဝန်ဆိုသည်မှာ ဤေဘးကင်းလံုြခံေရး အေြခခံအချက်ကို ထည့်သွင်းစ်းစားလျက်
ဝိုင်ယာကိးတစ်ေချာင်းတည်း အသံုးြပပီး ေထာင်လိုက် ပင့်မတင်ိုင်သည့် အများဆံုးဝန် ြဖစ်ပါသည်။ (ဇယား 3-6- စာမျက်ှာ 74
တွင် ကည့်ပါ။)
6 x 24 ဝိုင်ယာကိးတစ်ေချာင်းအတွက် အနီးစပ်ဆံုး စံြပ ေဘးကင်းဝန်ကို ေအာက်ပါညီမြခင်းအသံုးြပ၍ တွက်ချက်ိုင်သည်စံြပေဘးကင်းဝန် (t) ≈ 0.008 x (ဝိုင်ယာကိးအချင်း)2
ဝိုင်ယာကိးအချင်း၏ယူနစ်သည် မီလီမီတာ ြဖစ်သည်ကို သတိြပပါ။

39 (my)

ကိးအေရအတွက်ှင့် ချိတ်ဆွဲေထာင့် အသံုးြပ၍ တွက်ချက်ထားေသာ ဝိုင်ယာသိုင်းကိး၏ စံ
ြပ ေဘးကင်းဝန်
ေနရာှစ်ေနရာတွင် သိုင်းကိးှစ်ေချာင်းြဖင့် ချိတ်ြခင်းအတွက် ေဘးကင်းဝန်
အချင်းအားြဖင့် 6 x 24 ှင့် 6 x 37 ရှိေသာ ဝိုင်ယာကိး၏ ေဘးကင်းဝန်အတွက် ြပာန်းစာအုပ်ကို ကည့်ပါ။ (ဇယား 3-7 (a)စာမျက်ှာ 75၊ ဇယား 3-7 (b)- စာမျက်ှာ 76၊ ဇယား 3-7 (c)- စာမျက်ှာ 77၊ ဇယား 3-7 (d)- စာမျက်ှာ 78)

ချိတ်ဆွဲေထာင့်

ပံု 3-4 ေနရာှစ်ေနရာတွင် သိုင်းကိးှစ်ေချာင်းြဖင့် ချိတ်ြခင်းအတွက် ချိတ်ဆွဲေထာင့်
ေနရာသံုးေနရာတွင် သိုင်းကိးသံုးေချာင်းြဖင့် ချိတ်ြခင်းအတွက် ေဘးကင်းဝန်
ပံု 3-5 တွင်ေဖာ်ြပထားသကဲ့သို ဝိုင်ယာသိုင်းကိး သံုးကိးလံုးသို အညီအမ ဝန်သက်ေရာက်ေနသည့်အခါ ချိတ်ဆွဲေထာင့်သည် a/2
ထက်ှစ်ဆကီးပီး ေဘးကင်းဝန်သည် ေနရာှစ်ေနရာတွင် သိုင်းကိးှစ်ေချာင်းြဖင့် ချိတ်သည့် ေဘးကင်းဝန်များကို ြပသထားေသာ
(ဇယား 3-7) တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် တန်ဖိုး၏ 1.5 ဆ ြဖစ်ပါသည်။

ပံု 3-5 ေနရာသံုးေနရာတွင် သိုင်းကိးသံုးေချာင်းြဖင့် ချိတ်ြခင်းအတွက် ချိတ်ဆွဲေထာင့်

40 (my)

ေနရာေလးေနရာတွင် သိုင်းကိးေလးေချာင်းြဖင့် ချိတ်ြခင်းအတွက် ေဘးကင်းဝန်
ေနရာေလးေနရာတွင် သိုင်းကိးေလးေချာင်းြဖင့် ချိတ်ဆွဲြခင်းအတွက် ေဘးကင်းဝန်သည် ေနရာှစ်ေနရာတွင် သိုင်းကိးှစ်ေချာင်း
ြဖင့် ချိတ်သည့် ေဘးကင်းဝန်ထက် ှစ်ဆကီးသည်။ ထိုေကာင့် ေဘးကင်းဝန်သည် (ဇယား 3-7) တွင်ြပသထားသည့် သက်ဆိုင်ရာ
ဝန်များ၏ ေဘးကင်းဝန်ထက် ှစ်ဆကီးပါသည်။ ဝန်၏ပံုသဏာန် သိုမဟုတ် ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများ၏ အတို၊အရှည် အနည်းငယ်
ကွဲြပားမများေကာင့် ကိးေလးေချာင်းသို ဝန်အညီအမ သက်ေရာက်ရန်ခက်ခဲေနလင် သိုင်းကိးသံုးေချာင်းြဖင့် ချိတ်ဆွဲမအတွက်
လုပ်ေဆာင်ပံု အေြခခံအချက်ကို အေြခခံပီး ေဘးကင်းဝန်ကိုတွက်ချက်ြခင်းသည် ပို၍ ေဘးကင်းလံုြခံပါသည်။

့်ြဖတ်
ေထာင

ပံု 3-6 ေနရာေလးေနရာတွင် သိုင်းကိးေလးေချာင်းြဖင့် ချိတ်ြခင်းအတွက် ချိတ်ဆွဲေထာင့်
ေကွးွတ်မေကာင့် ဝိုင်ယာကိး၏ ခံိုင်အား ေလျာ့ကျြခင်း
ချိတ်များှင့် မင်းတံုးပါ သံကွင်းများကဲ့သို သိုင်းကိး၏ အချင်း D ှင့် ဝိုင်ယာကိး၏အချင်း d အချိး (D/d) ကိုလိုက်၍ ေဘးကင်းဝန်
ေလျာ့ကျသွားေသာေကာင့် လုပ်ငန်းအတွက်အသံုးြပမည့် ပစည်းကိရိယာများကို ေရွးချယ်သည့်အခါ ကိးအချင်းများကို ထည့်သွင်း
စ်းစားရပါမည်။
(ရည်န်းချက်)
(%)

ကိး ဖွဲစည်း

D/d

1

5

10

20

6 x 24 L

50

30

25

10

6 x 37 L

45

22

10

5

6 x Fi (25), Fi (29)

45

25

15

4

တည်ေဆာက်ပံု

ေကွးွတ်မေကာင့် ဝိုင်ယာကိး၏ ခံိုင်အား ေလျာ့ကျြခင်း ဥပမာ (ဂျပန် ဝိုင်ယာကိး ထုတ်ကုန် အဖွဲအစည်း)

41 (my)

1.3

ကိးအစွန်းများ၏ အန းသတ်များ (စာမျက်ှ 83)

သိုင်းကိးအြဖစ် အသံုးြပေသာ ဝိုင်ယာကိးများကို အဆံုးမရှိေသာ ကိးကွင်းပံုစံ သိုမဟုတ် အစွန်းှစ်ဖက်လံုးတွင် ချိတ်များ၊ မင်းတံုး
ပါ သံကွင်းများ၊ ကွင်းများ သိုမဟုတ် ကိးတပ်ကွင်းများ တပ်ဆင်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပံု 3-7 တွင် ကိးသိုင်းရာ၌ အသံုးများသည့်
ဝိုင်ယာကိးများကို ြပသထားသည်။
အစွန်း ှစ်ဖက်စလံုးတွင် ကွင်းပံုကျစ်ထားသည့်ကိးများ

အစွန်းတစ်ဖက်စီတွင် ကွင်းအခံှင့် ပါေသာ မင်းတံုးပါ သံကွင်းြဖင့် ဖိသိပ် အဆက်

အစွန်းှစ်ဖက်စလံုးရှိ ဖိသိပ် အဆက်များ

အစွန်းတစ်ဖက်စီတွင် ကွင်းအခံှင့် ချိတ်ပါေသာ ဖိသိပ် အဆက်

ကွင်းပံုစံ ဝိုင်ယာကိး

ကွင်းပါေသာ ဝိုင်ယာကိး

ပံု 3-7 ဝိုင်ယာသိုင်းကိး
“Makisashi” (ရစ်ပတ်၍ ထည့်သွင်းြခင်း) သည်“ kagosashi” (ခွဲ၍ထည့်သွင်းြခင်း) ထက် ြပလုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူေသာ်လည်း
ဝန်က ဝိုင်ယာကိးကိုလှည့်ရသည့် အေြခအေနမျိးတွင် အသံုးြပရသည့်အခါ ဤကိးကျစ်ထားသည့်ေနရာသည် ကိးေြပပီး
ေချာင်လာိုင်ပါသည်။
ကွင်းပံု ကိးကျစ်ြခင်းကို လက်ြဖင့်ြပလုပ်ရေသာေကာင့် ကိးကျစ်သည့် ကမ်းကျင်မအဆင့်ေပ မူတည်၍ ခံိုင်အား
ကွဲြပားိုင်သည်။ ဝိုင်ယာသိုင်းကိးကို ဝန်တင်ရန် ရည်ရွယ်ပီး အသံုးြပေနစ် လပ်ရှားမမရှိေစလိုသည့် အေြခအေန
သိုမဟုတ် ဝန်များခိုင်မဲေနေစရန်အတွက် အရာဝတများကို ချည်ေှာင်ရန် ဆိုင်းတွယ်သည့် ဝိုင်ယာကိးကို သံုးရမည်။
(ပံု 3-14- စာမျက်ှာ 84)

42 (my)

ဖိသိပ် အဆက်
"ေလာ့ခ်ချြခင်း" ဟုလည်းေခသည့် ဖိသိပ်အဆက် ဆက်ြခင်းဆိုသည်မှာ ကိးကွင်း၏ လည်ရစ်ေနရာတွင် အထူးြပလုပ်ထားေသာ
သတအပိုင်းအစတစ်ခုကို ထည့်သွင်းဖိသိပ်ြခင်းြဖင့် ကိးကွင်းအဆံုးကို ကွင်းြပလုပ်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ ထုတ်လုပ်မ
နည်းလမ်းေပ မူတည်ပီး ဤထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အေသွး မတူညီမေကာင့် ယံုကည်စိတ်ချရသည့် အထူးထုတ်စက်ံု၏ ဖိသိပ်
အဆက်များပါသည့် ဝိုင်ယာကိးများကို အသံုးြပရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဖိသိပ် အဆက်များပါသည့် ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများကို ဝန်ေအာက်
မှ ဆွဲထုတ်ရာတွင် ဝန်ှင့် ငိေနိုင်ပီး ဆိုးကျိးရှိေသာေကာင့် ထိုကိးမျိးကို သံုးသည့်အခါ သတိြပပါ။
ဝိုင်ယာကိး

လက် (အထူး အလူမီနီယံ
သတစပ် (အလွိင်း))

ကွင်းအခံ

ဝိုင်ယာကိး

ပံု 3-8 ဖိသိပ်အဆက် ဆက်ြခင်းနည်းလမ်း
အသံုးြပရာတွင် ကိတင်သတိြပရမည့် အချက်များ
ဝိုင်ယာသိုင်းကိးကို ေဘးကင်းစွာအသံုးြပရန် ေအာက်ပါကိတင်ကာကွယ်ရမည့် အချက်များကို အထူးဂုြပသင့်သည်။
●

ဝန်အားလံုးကို မတင်ရာတွင် သင့်ေတာ်သည့် ချိတ်ဆွဲေထာင့်ှင့် ေဘးကင်းလံုြခံေရး အေြခခံအချက် 6 ှင့်အထက် ရှိရပါမည်။

●

ပျက်စီးိုင်သည့် ဝိုင်ယာကိး အစိတ်အပိုင်းများကို အမာခံ အမဲခံရပါမည်။

●

ပျက်စီးယိုယွင်းေနသည့် သိုမဟုတ် တွန်ေခါက်ေနသည့် သိုမဟုတ် အြခား ပျက်စီးမတစ်ခုခုရှိသည့် မည်သည့်ကိးကိုမဆို
အသံုးမြပပါှင့်။

●

အပူချိန်ြမင့်မားသည့် ကုန်ပစည်းများအား သိုင်းကိးတွင်ချိတ်ြခင်းကို တတ်ိုင်သမ ေဝးေဝးေရှာင်ပါ။

●

အလုပ်ခွင်ေနရာသည် ကမ်းိုးတန်းေဒသ သိုမဟုတ် ဆားငန်ရည်ေကာင့် ပျက်စီးိုင်သည့် ေနရာတစ်ခုခုတွင်တည်ရှိပါက
သတဖံုးအုပ်ထားသည့် (G ဂရိတ်) ဝိုင်ယာကိးများကို ြဖစ်ိုင်လင် အသံုးြပပါ။

●

ြဖစ်ိုင်လင် ဝန်မသည့်ေနရာတိုင်း၌ ကိးတစ်ေချာင်းတည်းြဖင့် သိုင်းြခင်းကို ေရှာင်ပါ။ ဝန် လည်သွားသည့်အခါ ဝိုင်ယာကိး
ေြပေလျာ့ပီး ဝန် ြပတ်ကျိုင်ပါသည်။ (စာမျက်ှာ 135 ကို ကည့်ပါ။)

●

ဝိုင်ယာကိးများကို သိုေလှာင်သည့်အခါ စိုထိုင်းဆ၊ အပူ၊ ဖုန်၊ အက်ဆစ်ှင့် အြခားမလိုလားအပ်ေသာြဒပ်စင်များမှ လွတ်ကင်းသည့်
ေလဝင်ေလထွက်ေကာင်းေသာေနရာတွင် ၎င်းတိုကို အသံုးြပသည့် အမျိးအစားအလိုက်စုစည်း၍ ထိန်းသိမ်းထားရှိပါ။

●

ကွင်းပံုစံ ဝိုင်ယာကိးကို ဆက်ထားသည့် အစိတ်အပိုင်းေနရာတွင် ေကွးြခင်း သိုမဟုတ် ဝန်တင်ြခင်း မြပလုပ်ပါှင့်။

●

အလူမီနီယမ် သတစပ် အလွိင်းပါရှိသည့် ဝိုင်ယာကိးကို ပင်လယ်ေရထဲသို မစိမ်ပါှင့်။

●

(၎င်းကိုအချိန်ကာြမင့်စွာ အသံုးြပပါက အလူမီနီယမ် သတစပ်အလွိင်း ပျက်စီးသွားိုင်ပီး တင်းအား ေလျာ့နည်းသွားိုင်သည်။)

●

ဖိသိပ် အဆက်ပါသည့် ဝိုင်ယာသိုင်းကိး၏ ကွင်း အဝင်ေထာင့်သည် 60 ဒီဂရီထက် မပိုေစရ။

43 (my)

ချိတ်ဆွဲေထာင့်

ချိတ်ဆွဲေထာင့်

စနစ်တကျထားပါ

အမာခံ
စိုထိုင်းဆ

အပူ
အက်
ဆစ်
ဖုန်
ကိးတစ်ေချာင်းြဖင့် သိုင်းြခင်း

သိမ်းဆည်းရာတွင် ကိတင်သတိြပရမည့် အချက်များ

ပံု 3-9 ဝိုင်ယာသိုင်းကိး အသံုးြပရာတွင် ကိတင်သတိြပရမည့်အချက်များ

44 (my)

2

ချိန်းကိး (စာမျက်ှ 87)

ချိန်ကိးသည် ဝိုင်ယာကိးှင့်ိင်းယှ်လင် အပူ၊ တိုက်စားြခင်းှင့် ပံုပျက်ြခင်းတိုကို ပို၍ခံိုင်ရည် ရှိသည်။
ချိန်းကိးအရွယ်အစားကို ချိန်းကိး၏ “အချင်း” ဟု ေခသည့် အဝိုင်းပံုစံ စတီးလ်ဘားအစိတ်အပိုင်းများ၏ အချင်း (မီလီမီတာ)
ြဖင့် ေဖာ်ြပပါသည်။ ချိန်းကိးအမျိးအစားများ ေြမာက်များစွာရှိေသာ်လည်း ၎င်းတိုအနက်မှ ကွင်းဆက်ချိန်းကိးမှာ အသံုးအများဆံုး
ြဖစ်ပီး ရံဖန်ရံခါတွင် ေလးလံသည့်ဝန်များကို သိုင်းကိးတွင် ချိတ်ရန်အတွက် ချိန်းကိးအဆံုးတွင် ကွင်းှင့်ေခါင်းပါသည့် ချိန်းကိးကို
အသံုးြပကသည်။
ကွင်းဆက် ချိန်းကိး

အတွင်းဘက် အချင်း

ကွင်းှင့်ေခါင်းပါသည့်
ချိန်းကိး

အတွင်းဘက် အချင်း

ပံု 3-10 ချိန်းကိးအမျိးအစားများ
ပံုမှန်အားြဖင့် ချိန်းကိးကို ပံု 3-11 တွင် ြပထားသည့်အတိုင်း ချိတ်များပါသည့် ချိန်း၊ ကွင်းများ သိုမဟုတ် အဆံုးှစ်ဖက်လံုးတွင် ချိတ်
ထားသည့် အြခားသတအပိုင်းအချိြဖင့် ဖွဲစည်းထားသည်။
ကွင်းပါေသာ ချိန်းကိး
ကွင်း

ချိတ်ပါေသာ ချိန်းကိး

ပံု 3-11 သိုင်းရန် ချိန်းကိး

45 (my)

အသံုးြပရာတွင် ကိတင်သတိြပရမည့် အချက်များ
ချိန်းကိးကို ေဘးကင်းစွာအသံုးြပရန် ေအာက်ပါကိတင်ကာကွယ်ရမည့် အချက်များကို အထူးဂုြပသင့်သည်။
●

အလုပ်လုပ်မည့်ဝန်ကို သိထားသည့် လုပ်ငန်းအတွက် ထိုသိုင်းရန်ချိန်းကိးများကို ေရွးချယ်ပါ။ (အလုပ်လုပ်မည့်ဝန်အတွက်
ချိတ်ဆွဲကတ်ြပားကို အချိထုတ်ကုန်များ၌ ကွင်းတွင် ချိတ်ဆွဲပါသည်။)

●

ကရိန်းများအတွက် ေဘးကင်းေရး စည်းမျ်းများတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ေဘးကင်းေရး အချက် 5 ှင့်အထက်အတိုင်း
သိုင်းကိးအားလံုးကို မှန်ကန်သည့်သိုင်းကိးေထာင့်များတွင် အသံုးြပထားေကာင်း ေသချာပါေစ။

●

အသံုးမြပမီ ကိးလိမ်ေနသည်များကို ေြဖပါ။

●

တင်သည့်ေနရာမှေန၍ မည်သည့်ချိန်းကိးမှ ြပတ်မကျေစရန် ဂုစိုက်ပါ။

●

ချိန်းကိးများကို အပူှင့် တိုက်ိုက်ထိေတွေစြခင်းမှ ေရှာင်ပါ။

●

ဝန်တစ်ခုေအာက်မှ ချိန်းကိးများကို ကရိန်းြဖင့် ဆွဲမထုတ်ပါှင့်။

●

ကိးတိုသွားေစရန်အတွက် ချိတ်၊ ပင် သိုမဟုတ် အြခားအရာတစ်ခုခု၏ အဆံုးကို ချိန်းကိး၏ ကွင်းထဲသို ထိုးသိပ်ြခင်း
မြပပါှင့်။

●

ေအးေသာေနရာတစ်ခုတွင် သိုင်းကိးများကို အသံုးြပသည့်အခါ ၎င်းတိုအေပ ုတ်တရက် ဝန်သက်ေရာက်ေစြခင်း
မြဖစ်ေစရန် ကီးစွာသတိြပပါ။

●

ပင့်မတင်ရမည့် ဝန်များကိုသိုင်းရန်အတွက် မည်သည့် ေခါက်ချိန်းကိးမျိးကိုမ အသံုးမြပပါှင့်။ (ပံု၊ 3-20- စာမျက်ှာ 89)

3

ဖိုင်ဘာကိး (စာမျက်ှ 89)

ဖိုင်ဘာကိးများသည် ဝိုင်ယာကိး သိုမဟုတ် ချိန်းကိးများထက် အေလးချိန်အားြဖင့် ေပါ ့ပါးပီး ကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူသည့်အြပင်
၎င်းတိုြဖင့် သယ်မသည့် ပစည်းများကို အထိအခိုက် ြဖစ်ခဲလှသည်။

3.1

ခါးပတ်သိုင်းကိး (စာမျက်ှ 89)

ခါးပတ်သိုင်းကိးအတွက် ခါးပတ်အပိုင်းှင့် အထိန်းသတတိုကို လံုြခံေရး အချက် 6 ှင့်အထက်ှင့် လံုြခံေရးအချက် 5 ှင့်အထက်
ှင့် အသီးသီးကိုက်ညီသည့် တစ်ခုကို ေရွးပါ။

အမျိးအစားများှင့် အများဆံုး အလုပ်လုပ်သည့်ဝန် (စံြပေဘးကင်းဝန်)
ခါးပတ်သိုင်းကိးအမျိးအစားများကို ဂရိတ်၊ အမျိးအစားှင့် အနံတိုြဖင့် သတ်မှတ်ကပီး ၎င်းကို ကတ်ြပားေပတွင်
ြပသထားပါသည်။ အနံမတူသည့် ခါးပတ်သိုင်းကိး ှစ်မျိးရှိပါသည်။
အမျိးအစားတစ်ခုချင်းစီအတွက် အများဆံုးလုပ်လုပ်ိုင်သည့်ဝန်ကို သိရှိရန် ြပာန်းစာအုပ်ကို ကိုးကားပါ။ (ဇယား 3-11- စာမျက်ှာ
92၊ ဇယား 3-12- စာမျက်ှာ 92)

46 (my)

အသံုးြပရာတွင် ကိတင်သတိြပရမည့် အချက်များ
ခါးပတ်သိုင်းကိးကို ေဘးကင်းစွာအသံုးြပရန် ေအာက်ပါကိတင်ကာကွယ်ရမည့် အချက်များကို အထူးဂုြပသင့်သည်။
(ပံု 3-22- စာမျက်ှာ 93)
●

ခါးပတ်ကို ၎င်း၏ ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း ေရွးချယ်ပီး အသံုးြပပါ။ ပိုလီပေရာ်ပလင်းြဖင့်ြပလုပ်ထားသည့် ခါးပတ်ကိးသည်

ခရမ်းလွန်ေရာင်ြခည်ဒဏ်ကို မခံိုင်သြဖင့် ၎င်းကို အေဆာက်အဦြပင်ပတွင် အသံုးြပြခင်းမှ ေရှာင်ပါ။ ဓာတုပစည်းသစ်တစ်မျိး

သိုမဟုတ် အမျိးအမည်မသိ ေပျာ်ရည်တိုအတွက် အသံုးြပရသည့်အခါ ထုတ်လုပ်သူထံမှ အြကံဉာဏ်ရယူပါ။
●

ထိခိုက်မိသည့်ြဖစ်စ်များအေလျာက် အေရာင်အမျိးမျိးြဖင့် အမှတ်အသားများ ေပလာမည်ြဖစ်သြဖင့် ခါးပတ်ကို ကန်သတ်

အမှတ်အသားြပသည်အထိ အသံုးမြပပါှင့်။
●

ခါးပတ်ကိးကို သတ်မှတ်အပူချိန်အတိုင်းအတာထက် ေကျာ်လွန်၍ အသံုးြပေသာအခါ (-30 °C ှင့် 50 °C ကား) အလုပ်လုပ်ိုင်

သည့် ဝန်ကို ထုတ်လုပ်သူှင့် စစ်ေဆးပါ။ 100 °C ထက် ေကျာ်လွန်သည့် အပူချိန်တွင် အသံုးမြပပါှင့်။
●

ခါးပတ်ကိး စိုစွတ်ေသာအခါ သိုမဟုတ် ဆီေပကျံေသာအခါ ၎င်းသည် အလွယ်တကူ ေချာ်ထွက်ပါသည်။

●

ဝန်ှင့် ခါးပတ်သိုင်းကိးကို ကာကွယ်ရန်ှင့် ေဘးဘက်သိုေချာ်ထွက်ြခင်း မြဖစ်ေစရန်အတွက် ဝန်၏ ေထာင့်စွန်းများတွင်

အခုအခံများ ထည့်သွင်းပါ။
●

ကွင်းေလာကိးချည်နည်းကို အသံုးြပသည့်အခါ ဝန်ကို ခါးပတ်သိုင်းကိး၏ ကွင်းထဲတွင် ဝန်ကို သိုင်းချည်ပါ။

●

ကရိန်းေမာင်းသူသည် ဝန်ကို ပင့်မထားစ်တွင် ေမာင်းသည့်ေနရာမှ မခွာရပါ။

●

ခါးပတ်ကိး အလွန်အမင်းလိမ်ေနလင် သိုမဟုတ် ကိးတစ်ကိးှင့်တစ်ကိး ချည်ထားလင် သိုမဟုတ် ဆွဲထားလင် ၎င်းကို

အသံုးမြပပါှင့်။
●

ဝန်ေအာက်တွင်ရှိေနေသာ ခါးပတ်ကိးကို ဆွဲထုတ်သည့်အခါ ခါးပတ်ကိးကို မထိခိုက်မိေစရန် ဂုြပပါ။

●

ခါးပတ်ကို ေြမြပင် သိုမဟုတ် ကမ်းြပင်ေပတွင် တရွတ်တိုက် မဆွဲပါှင့်။ သတခါးပတ်ကွင်းများပါသည့် ခါးပတ်သိုင်းကိးကို အြမင့်
တစ်ေနရာမှ ြပတ်မကျပါေစှင့်။

●

ခါးပတ်ကိးကို ဝန်ေအာက်တွင် (အချိန်ကာြမင့်စွာ) မထားပါှင့်။

●

ခါးပတ်ကိးကို အြခား ကိးသိုင်းသည့် တန်ဆာပလာများ သိုမဟုတ် ဝန်ချီတွဲဘက် ပစည်းများှင့်အတူ အသံုးြပေသာအခါ

ချိတ်ဆက်သည့်ေနရာများတွင် ခါးပတ်ကို မထိခိုက်မိေစရန် ဂုြပသင့်ပါသည်။
●

ထုတ်ကုန်ကို အပူ အရင်းအြမစ်များ၊ ဓာတ်ေရာင်ြခည်များှင့် ေနေရာင်ြခည် တိုက်ိုက်ကျေရာက်ေသာ ေနရာများမှ ေဝးရာတွင်

ထားပါ။
●

ဓာတုထုတ်ကုန်များအတွက် အသံုးြပေသာ ခါးပတ်သိုင်းကိးများကို သိမ်းဆည်းြခင်းမြပမီ ခါးပတ်ကို ှံှံစပ်စပ် ေဆးေကာပါ။

●

ဆီ သိုမဟုတ် ဖုန်တို ကပ်ငိြခင်းေကာင့် ခါးပတ် ညစ်ပတ်လာလင် သိမ်းဆည်းြခင်းမြပမီ ိုးိုးဆပ်ြပာမန်ြဖင့် ေဆးေကာပါ။

●

ခါးပတ်သိုင်းကိး သိုမဟုတ် သတခါးပတ်ကွင်းများကို စစ်ေဆးမြပလုပ်ပီးေနာက် စွန်ပစ်ရန် ဆံုးြဖတ်လင် ၎င်းတိုအား ြပန်လည်

ြပင်ဆင်ြခင်း သိုမဟုတ် အလုပ်လုပ်မည့် ဝန်ကို ေလာ့ြခင်းြဖင့် ြပန်လည်အသံုးမြပပါှင့်။
●

ပံုမှန်မဟုတ်သည့်အေြခအေနတွင် ခါးပတ်သိုင်းကိးကိုအသံုးြပေသာအခါ ထုတ်လုပ်သူထံမှ အြကံဉာဏ်ရယူပါ။

ခါးပတ်သိုင်းကိး၏ အလုပ်လုပ်ိုင်သည့်ဝန်
အမှန်တကယ် သိုင်းချီြခင်းလုပ်ငန်းခွင်တွင် မှန်ကန်သည့် ခါးပတ်ကိးကို ေရွးချယ်ိုင်ရန် လုပ်ေဆာင်ပံုအေြခခံကိန်းှင့် သိုင်းမည့်

ေထာင့်တိုကို ထည့်သွင်းစ်းစားရန် အေရးကီးပါသည်။

အဆင့် III ထုတ်ကုန်များအတွက် အလုပ်လုပ်သည့်ဝန်ှင့် သိုင်းချည်သည့်နည်းလမ်းကို ြပာန်းစာအုပ်တွင် ကိုးကားဖတ်ပါ။

(ဇယား 3-13- စာမျက်ှာ 94၊ ဇယား 3-14- စာမျက်ှာ 94) ေဘးကင်းေကာင်း ေသချာေစရန် ခါးပတ်ကိးကို 60 ဒီဂရီေအာက်နည်း

သည့် သိုင်းေထာင့်ြဖင့် အသံုးြပရန် အြကံြပပါသည်။

47 (my)

3.2

သိုင်းကိး အဝိုင်း (စာမျက်ှ 95)

သိုင်းကိးအဝိုင်းများတွင် လူလုပ်ဖိုင်ဘာမင်ကို ကျစ်ကာြပလုပ်ထားသည့် အူတိုင်တစ်ခု ပါဝင်ပီး အြပင်ဘက်အလာကို အဝတ်စြဖင့်
ဖံုးအုပ်ထားသည်။ ေဘးကင်းလံုြခံေရးအေြခခံအချက်မှာ ခါးပတ်သိုင်းကိးများအတိုင်းပင် ြဖစ်သည်။

ပံုပန်းသဏာန်

အူတိုင် ပစည်း

ပံု 3-12 သိုင်းကိး အဝိုင်း

သိုင်းကိးအဝိုင်း အမျိးအစား
သိုင်းကိးအဝိုင်းအမျိးအစားများကို အူတိုင်အြဖစ်အသံုးြပသည့် အမင်၊ သိုင်းကိး ပံုသဏာန်ှင့် အများဆံုးအလုပ်လုပ်ိုင်သည့်ဝန်တို
အေပမူတည်ပီး အတန်းအစားခွဲြခားသည်။ (ဇယား 3-16- စာမျက်ှာ 96)
JIS B 8811 စံန်းတွင် ေအာက်ပါဇယားပါအတိုင်း အများဆံုး အလုပ်လုပ်ိုင်သည့်ဝန်ကို န်ြပရန် အြပင်ဘက်အဝတ်စအတွက်
အသံုးြပသည့် အေရာင်ကုဒ်များကို သတ်မှတ်ေပးထားသည်။ သိုေသာ် ကုမဏီများအကား သေဘာတူညီချက်များေကာင့် အချိ
ထုတ်ကုန်များတွင် မတူညီသည့် အေရာင်ကုဒ်များကို အသံုးြပိုင်ပါသည်။
အများဆံုး အလုပ်လုပ်သည့် ဝန် (t)

0.5

1.0

1.6

2.0

3.2

5.0

8.0

အြပင်ဘက် အဝတ်စအေရာင်

မီးခိုး

ခရမ်း

အြပာ

အစိမ်း

အဝါ

အနီ

နက်ြပာေရာင်

အသံုးြပရာတွင် ကိတင်သတိြပရမည့် အချက်များ
သိုင်းကိးအဝိုင်းများအသံုးြပရာတွင် ကိတင်သတိြပရမည့်အချက်များသည် အများအားြဖင့် ခါးပတ်သိုင်းကိးများနည်းတူ
ြဖစ်ေသာ်လည်း ေအာက်ပါ အချက်များကို ပံုမှန်ဂုြပေပးရပါမည်။
●

အေထွေထွသံုးအတွက် သိုင်းကိးအဝိုင်းကို အသံုးြပရာတွင် ဓာတုပစည်းများှင့်အတူ သိုမဟုတ် အပူခံိုင်ြခင်းကိုလိုအပ်သည့်အခါ
တွင် အသံုးမြပရပါ။

●

စစ်ေဆးမြပလုပ်ပီး အြပင်ဘက်အဝတ်စေပတွင်သာ ထိခိုက်မအနည်းငယ်ေတွရှိေသာအခါ ထုတ်လုပ်သူကို ြပင်ဆင်ခိုင်းပါ။

48 (my)

4
4.1

အြခား သိုင်းကိးကိရိယာတန်ဆာပလာများ (စာမျက်ှ 97)
ညပ်များ (စာမျက်ှ 97)

၎င်း၏ ညပ်အားမှာ ဝန်၏အေလးချိန်ှင့် အချိးညီသြဖင့် ဝန်ကို ကမ်းြပင် သိုမဟုတ် ေြမြပင်သို ှိမ့်ထားသည့်အခါ သိုမဟုတ် အြခား
အရာများှင့် မေတာ်တဆထိမိသည့်အခါ ကမ်-အမျိးအစားညပ်သည် ဝန်မရှိသည့် အေြခအေနကို ယာယီ ြဖစ်ေစရန်အတွက် ေချာင်
သွားပီး ေအာက်ကျသွားတတ်သည်။ ထိုေကာင့် အသံုးများသည့် ကမ်-အမျိးအစား ညပ်အများစုတွင် ဝန်ကို သယ်ေဆာင်ထားချိန်
မေတာ်တဆြပတ်ကျမကို တားဆီးိုင်ရန်အတွက် ပံု 3-13 တွင် ြပထားသည့်အတိုင်း လံုြခံေရးေလာ့ခ်ပါဝင်သည်။
ကွင်း

ကွင်း

ေလာ့ခ်ချထားသည့် ကိရိယာ

ေလာ့ခ်ချထားသည့် ကိရိယာ

ကင်
ညပ်

ညပ်
ကင်

အလျားလိုက်

ေထာင်လိုက်

ပံု 3-13 ကမ်-အမျိးအစား ညပ်များ

ပံု 3-14 ဝက်အူအမျိးအစား ညပ်များ
မကာေသးသည့်အချိန်က ဝက်အူအမျိးအစားညပ်များကို ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် သံုးလာကသည်။

49 (my)

အသံုးြပရာတွင် ကိတင်သတိြပရမည့် အချက်များ
ညပ်ကို ေဘးကင်းစွာအသံုးြပရန် ေအာက်ပါကိတင်ကာကွယ်ရမည့် အချက်များကို အထူးဂုြပသင့်သည်။
●

လုပ်ငန်းအမျိးအစားအလိုက် ေထာင်လိုက် သိုမဟုတ် အလျားလိုက် ညပ်ကို အသံုးြပပါ။ (ေထာင်လိုက်ှင့် အလျားလိုက်
သိုင်းရန်အတွက် ညပ်အမျိးအစား အမျိးမျိးရှိပါသည်။)

●

သတ်မှတ်ထားသည့် အလုပ်လုပ်သည့်ဝန်အတွင်း (အနည်းဆံုးှင့် အများဆံုး) ှင့် အြပားအထူအလိုက် ညပ်များကို အသံုးြပ
ေကာင်း ေသချာပါေစ။

●

သိုင်းေထာင့်မှာ 60 ဒီဂရီှင့်ေအာက်ြဖစ်ပီး ေဘးကပ်လျက် သိုင်းကိးများအကား ေထာင့်မှာ 30 ဒရီဂရီှင့်ေအာက်ြဖစ်ေကာင်း
ေသချာပါေစ။ (ပံု 3-27)

●

COG (ဆွဲအားဗဟိုချက်) တွင် ထားရှိကာ သိုင်းသည့်တိုင် ဝန် ခါရမ်းသည့်အတွက်ေကာင့် ညပ်ြပတ်ထွက်ိုင်သြဖင့်
တစ်ေနရာထဲ သိုင်းြခင်းကို ေရှာင်ပါ။

●

ဝန်တွင် ညပ်ကို တပ်ဆင်သည့်အခါတွင် ညပ်ကို အေပါက် အဆံုးအထိ ထိုးသွင်းပီး လံုြခံေရးေလာ့ခ်ချေကာင်း ေသချာပါေစ။

●

ဝန်တွင် တပ်ဆင်ရမည့်အပိုင်းသည် ဆွဲထုတ်ရမည့်ဘက်သို ေစာင်းေနပါက အသံုးမြပမီ ထုတ်လုပ်သူထံမှ အြကံဉာဏ်ရယူပါ။

●

ကင်ညပ်ှင့် ညပ်ပါးစပ်များတွင် တစ်ဆိုပိတ်မိေနေသာအခါ အသံုးမြပမီ ၎င်းတိုကို ဖယ်ရှားပါ။

●

(ထုတ်လုပ်သူ၏ စံန်းများအရ) ပျက်စီးေနသည့် ကင်ညပ်များှင့် ညပ်ပါးစပ်များကို အသံုးမြပပါှင့်။

●

ဝန်ကို မသိုင်းမီ မျက်ှာြပင်များေပတွင် ဆီ၊ ကုတ်တင်ေဆး၊ သံေချး သိုမဟုတ် ေချးများ ရှိေနလင် ၎င်းတိုအား
ေြပာင်စင်ေအာင် ဖယ်ရှားေကာင်း ေသချာပါေစ။

●

ဝန် သိုမဟုတ် ညပ်များကို သက်ေရာက်သည့် ဝန်ြဖင့် မထိခိုက်မိေကာင်း ေသချာပါေစ။

●

ညပ်များကို 150 °C သိုမဟုတ် ၎င်းထက်ပိုသည့် ြမင့်မားသည့်အပူချိန်ရှိသည့် ပစည်းများကို သိုင်းရန် အသံုးမြပပါှင့်။

●

ှစ်ခုှင့်အထပ်ကို ပူးထားသည့်၊ ထပ်ထားသည့်ဝန်များ သိုမဟုတ် အခုအခံများပါသည့် ဝန်ကို ပင့်မတင်ြခင်း မြပပါှင့်။

●

ကွင်းအတွင်းသို ဝိုင်ယာကိးတစ်ေချာင်းကို တိုက်ိုက်ထည့်သွင်းြခင်းအစား မင်းတံုးပါ သံကွင်းတစ်ခုကို
အသံုးြပေကာင်းေသချာပါေစ။

50 (my)

လွတ်ကင်းမ
လွတ်ကင်းမ
အြပည့်အဝ အံကျေနြခင်းမရှိ

ေစာင်းေနေသာ
(ထုတ်လုပ်သူ၏ စံသတ်မှတ်ချက်များအရ)

ေလာသည်

ဆီှင့် ချိတ်ဆက်ေပးသည့် ပစည်း

ှစ်ခု သိုမဟုတ် ှစ်ခုထက်ပိုေသာ
ဆင့်ထား/ထပ်ထားြခင်း

အမာခံ

သက်ေရာက်မ

အပူချိန် ြမင့်မားေသာ အရာဝတ

ပံု 3-15 ညပ်များှင့်သိုင်းရန်အတွက် လက်မခံိုင်ေသာ နည်းလည်းများ

51 (my)

4.2

ဟက်ကာများ (စာမျက်ှ 99)

ဟက်ကာများသည် ကုန်ပစည်းများကို ထိန်းထားရန် အဆံုးတစ်ဖက်တွင် စတီးြပားများ၊ ပံုေဖာ် စတီးြပားများ သိုမဟုတ် သယ်ယူရန်
အတွက် ပိုက်များကဲ့သို စွန်ကုပ်လက်သည်း တစ်ခု သိုမဟုတ် ှစ်ခုပါရှိေသာ သိုင်းကိးကိရိယာြဖစ်သည်။

လက်သည်း ှစ်ခုပါေသာ ဟက်ကာ

လက်သည်း တစ်ခုပါေသာ ဟက်ကာ

ပံု 3-16 ဟက်ကာများ

ချိတ်ြဖင့် သိုင်းကိးတွင် ချိတ်ြခင်း

ချိတ်ဆွဲေထာင့်
ေဘးချင်းကပ် သိုင်းကိး
ကိးဆွဲထုတ်သည့် သိုင်းကိးတွင်ချိတ်ြခင်း

ပံု 3-17 ဟက်ကာများြဖင့် ကိးသိုင်းြခင်း

52 (my)

များအကားရှိ ေထာင့်

အရွယ်အစားမတူညီဘဲ ဆင့်ထား၊ ထပ်ထားသည့် ပစည်းများကို
ပင့်မရာတွင် ဟက်ကာများကို အသံုးမြပပါှင့်။

လက်သည်းှစ်ခုပါေသာ ဟက်ကာတွင်
တစ်ခုတည်းကိုသာ အသံုးမြပရ။

သိုင်းဝိုင်ယာကိးကို လက်သည်းကားသို မထည့်ပါှင့်။

ပံု 3-18 ဟက်ကာများ အသံုးြပရာတွင် လက်မခံိုင်ေသာ နည်းလမ်း

အသံုးြပရာတွင် ကိတင်သတိြပရမည့် အချက်များ
ဟက်ကာကို ေဘးကင်းစွာအသံုးြပရန် ေအာက်ပါကိတင်ကာကွယ်ရမည့် အချက်များကို အထူးဂုြပသင့်သည်။
●

ဝန်၏ ပံုပန်းသဏာန်၊ အေလးချိန်ှင့် အထူတိုအတွက် သင့်ေလျာ်သည့် ဟက်ကာများကို ေရွးချယ်ပါ။ (ပံု 3-30)

●

အရွယ်အစားမတူညီဘဲ ဆင့်ထား၊ ထပ်ထားသည့် ပစည်းများကို ပင့်မရာတွင် ဟက်ကာများကို အသံုးမြပပါှင့်။

●

သိုင်းေထာင့်မှာ 60 ဒီဂရီှင့်ေအာက်ြဖစ်ပီး ေဘးကပ်လျက် သိုင်းကိးများအကား ေထာင့်မှာ 30 ဒရီဂရီှင့်ေအာက်ြဖစ်ေကာင်း
ေသချာပါေစ။

●

ဝန်၏ COG (ဆွဲအားဗဟိုချက်) ကို မှန်ကန်စွာ ရှာေဖွပါ၊ ပီးေနာက် COG ကို ကားတွင် ညပ်ထားိုင်မည့် ေနရာများတွင်
ဟက်ကာ ှစ်ခု သိုမဟုတ် ၎င်းထက်ပို၍ ချိတ်ဆက်ပါ။

●

လက်သည်းအဆံုးတွင်းသို ဟက်ကာကို မဲြမံစွာ ထိုးသွင်းပါ။

●

လက်သည်းှစ်ခုတွင် တစ်ခုတည်းကိုသာ အသံုးမြပပါှင့်။

●

သိုင်းဝိုင်ယာကိးကို လက်သည်းကားသို မထည့်ပါှင့်။

●

ဟက်ကာများကို အပူချိန် 150 °C ှင့်အထက် အပူချိန်ရှိသည့်ပစည်းများကို သိုင်းရန် သိုမဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် -15 °C
ေအာက်ရှိသည့် ေအးသည့်ေနရာများတွင် အသံုးမြပပါှင့်။

●

ဂေဟေဆာ်ကာ မွမ်းမံ၊ ြပင်ဆင်ထားသည့် ဟက်ကာများကို အသံုးမြပပါှင့်။

53 (my)

4.3

အြခားပစည်းများ (စာမျက်ှ 101)

အထက်တွင် ေဖာ်ြပခဲ့သည်များအြပင် ေအာက်ပါ ကိရိယာများကိုလည်း သိုင်းရန်အတွက် အသံုးြပကပါသည်။

မင်းတံုးပါ သံကွင်းများ
သိုင်းရန်အတွက် အသံုးြပသည့် မင်းတံုးပါသံကွင်းများကို ေနာက်ထပ် ဘိုးတိုင် သိုမဟုတ် ပင်တိုြဖင့် အုပ်စုထပ်မံခွဲိုင်သည့် ဘိုးတံှင့်
သံကွင်းတိုြဖင့် ဖွဲစည်းထားသည်။
အသံုးြပသည့် ပစည်း၏ ဆွဲိုင်သည့်အားအေပတွင်မူတည်ကာ မင်းတံုးပါသံကွင်း၏ ဂရိတ်များကို M၊ S၊ T သိုမဟုတ် V စသည်ြဖင့်
အမျိးအစားခွဲထားသည်။ (ပံု၊ 3-32- စာမျက်ှာ 101၊ ပံု၊ 3-33၊ ဇယား 3-17- စာမျက်ှာ 102)

t သည် အတွင်းဘက်အချင်းကို ေဖာ်ြပသည်။

ပံု 3-19 မင်းတံုးပါသံကွင်း၏ အချင်း
အသံုးြပရာတွင် ကိတင်သတိြပရမည့် အချက်များ
မင်းတံုးပါသံကွင်းကို ေဘးကင်းစွာအသံုးြပရန် ေအာက်ပါကိတင်ကာကွယ်ရမည့် အချက်များကို အထူးဂုြပသင့်သည်။
●

အလုပ်လုပ်မည့်ဝန်ှင့် အသံုးြပပံုအေပမူတည်ပီး သင့်ေလျာ်သည့် မင်းတံုးပါသံကွင်းကို အသံုးြပပါ။

●

ဝက်အူအမျိးအစား မင်းတံုးပါသံကွင်းကို အသံုးြပေသာအခါ ပံု 3-20 တွင် ြပထားသည့်အတိုင်း ဝိုင်ယာသိုင်းကိး၏
ကွင်းများအတွင်းသို သံကွင်း၏ မင်းတံုးကို ချိတ်ဆက်ပါ။

●

ပံု 3-21 တွင် ြပထားသကဲ့သို ဘိုးတိုင်ဘက်မှြဖတ်၍ ဝိုင်ယာကိးကို မထားပါှင့်။ ဘိုးတိုင်လည်သွားိုင်ပါသည်။

●

မင်းတံုးပါသံကွင်းများတွင် ၎င်းတိုကိုယ်တိုင် ေကွးသည့်အားြဖစ်မေနေကာင်း ေသချာပါေစ။

●

(တူြဖင့်ထု၍) အပူေပးထားသည့် သိုမဟုတ် ြပြပင်ထားသည့် မင်းတံုးပါသံကွင်းကို မသံုးပါှင့်။

ပံု 3-20 မင်းတံုးပါသံကွင်းများ၏ ေနရာ

ပံု 3-21 မင်းတံုးပါသံကွင်းများ အသံုးြပမ ဥပမာများ

54 (my)

ချိတ်ကွင်းများှင့် ချိတ်ေခါင်းများ
ချိတ်ကွင်းများှင့် ချိတ်ေခါင်းများသည် ပံု 3-22 ှင့် ပံု 3-23 တွင် ြပထားသည့်အတိုင်း ကွင်းများပါဝင်ေသာ မူလီတိုင်ှင့် မူလီေခါင်း
များ ြဖစ်သည်။ ပင့်မတင်ရာတွင် ၎င်းတိုအား အလွယ်တကူ ချိတ်ဆွဲိုင်ရန်အတွက် ၎င်းတိုကို စက် သိုမဟုတ် အစက်အစိတ်အပိုင်း
များတွင် ကိတင်၍ တွဲချည်ထားပါ။

ပံု 3-22 ချိတ်ကွင်း

ပံု 3-23 ချိတ်ေခါင်း

အသံုးြပရာတွင် ကိတင်သတိြပရမည့် အချက်များ
ချိတ်ကွင်းှင့် ချိတ်ေခါင်းများကို ေဘးကင်းစွာအသံုးြပရန် ေအာက်ပါကိတင်ကာကွယ်ရမည့် အချက်များကို အထူးဂုြပသင့်သည်။
●

ဝန်အား အမျိးအစားေပမူတည်၍ သင့်ေတာ်ေသာ ချိတ်ကွင်းများှင့် ချိတ်ေခါင်းများကို ေရွးချယ်ပါ။

●

ြကံ့ခိုင်မကို အလွန်သိသာစွာ ေလျာ့ကျမြဖစ်ေစသည့် ေဘးတိုက်အားများှင့် ချိတ်ကွင်းများကို ထိေတွမြဖစ်ေစြခင်းမှ
ေရှာင်က်ပါ။

●

အထိုင်မျက်ှာြပင်များ ပူးကပ်ထိေတွမရှိေနပါေစ။ ပူးကပ်ထိေတွေနရြခင်းေကာင့် ကွင်းအေနအထား ကိုက်ညီြခင်းမရှိလင်
ချိန်ညိရန်အတွက် ဝါရှာကို အသံုးြပပါ။
ဝါရှာကို သံုးပီး ချိန်ညိပါ

ပံု 3-24 ချိတ်ကွင်းများ အသံုးြပမ ဥပမာ

55 (my)

မ တင်သည့် ရက်မ
မတင်သည့်ဝန်ကို ထိခိုက်မမရှိေစရန်အတွက် ရှည်လျားေသာအရာဝတတစ်ခုကို မတင်ရန် သိုမဟုတ် ဝိုင်ယာကိးတစ်ေချာင်းကို
ေထာင်လိုက်မတင်ရန် မတင်သည့် ရက်မကို အသံုးြပသည်။ (ပံု၊ 3-39၊ စာမျက်ှာ 104)
အသံုးြပရာတွင် ကိတင်သတိြပရမည့် အချက်များ
မ တင်သည့် ရက်မကို ေဘးကင်းစွာအသံုးြပရန် ေအာက်ပါကိတင်ကာကွယ်ရမည့် အချက်များကို အထူးဂုြပသင့်သည်။
●

ဝန်အား၏ အမျိးအစားေပမူတည်၍ သင့်ေတာ်ေသာ မ တင်သည့် ရက်မကို ေရွးချယ်ပါ။

●

ဘက်စံုသံုး မ တင်သည့် ရက်မများအတွက် ချိတ်ဆွဲမည့် ေနရာများှင့် ချိတ်ဆွဲထားသည့်ဝန်အေြခအေနများကို
ကိတင်စစ်ေဆးပါ။

●

မ တင်သည့် ရက်မကို အသံုးြပ၍ ေနရာ အေြမာက်အြမားမှ ချိတ်ဆွဲရာတွင် ဝန်အားမမသည့် အေြခအေနရှိေနပါက
ထိုကဲ့သို မညီမမြဖစ်ေနသည့် ဝန်အားများကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပီး မ တင်သည့် ရက်မ ေရြပင်ညီရှိေနေစရန်အတွက်
ကိတင်သတ်မှတ်ထားေသာ သိုင်းကိးများကို အသံုးြပပါ။

56 (my)

4.4

သိုင်းကိး အပိုပစည်း (စာမျက်ှ 105)

ကုန်ပစည်းများကို ကရိန်းြဖင့် သယ်ယူပိုေဆာင်ရာတွင် သိုင်းကိးကိရိယာတန်ဆာပလာများကို အကာအကွယ်ေပးရန် သိုမဟုတ်
ကုန်ပစည်းများကို မတင်ရန် သိုမဟုတ် ချိတ်ဆွဲြခင်းလုပ်ငန်းများကို လွယ်ကူစွာလုပ်ေဆာင်ိုင်ရန်အတွက် အမာခံများှင့်
သယ်ေဆာင်သည့် ဘေလာက်တံုးများကဲ့သို အဆိုပါသိုင်းကိးအပိုပစည်းများကို အသံုးြပသည်။

အမာခံ
ေထာင့်ခန်းများရှိေသာ သိုမဟုတ် ကွဲေကလွယ်ေသာ ထုတ်ကုန်တစ်ခုကို မ တင်ေသာအချိန်တွင် ဝိုင်ယာကိး သိုမဟုတ် မ တင်
သည့် ဝန်အား ထိခိုက်မမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် အမာခံြပားများကို အသံုးြပသည်။

ဂုန်ေလာ်အိတ်

ေကးနီ သိုမဟုတ်
ေကးနီ သတစပ်

အထည်များ

ဂေဟေဆာ်ထား
ေသာ ပံုစံ

ပံု 3-25 အမာခံ

57 (my)

ေရာ်ဘာ အြပား

သံလိုက် အမာခံ

သယ်ေဆာင်သည့် ဘေလာက်တံုး
သယ်ေဆာင်သည့် ဘေလာက်တံုးများကို ဝိုင်ယာကိးများှင့် ဝန်တိုအား အကာအကွယ်ရရန်အသံုးြပသကဲ့သို မ တင်ချိတ်ဆွဲြခင်း
လုပ်ငန်းများလုပ်ေဆာင်ရာတွင် ထိေရာက်လံုြခံမရှိစွာလုပ်ေဆာင်ိုင်ေကာင်း ေသချာေစရန်အတွက်လည်း အသံုးြပသည်။ ဝန်၏
ေအာက်တွင် သင်၏ ေြခေထာက် ပိမေနေစေရး ဂုြပပါ။
အသံုးြပရာတွင် ကိတင်သတိြပရမည့် အချက်များ
သယ်ေဆာင်သည့် ဘေလာက်တံုးကို ေဘးကင်းစွာအသံုးြပရန် ေအာက်ပါကိတင်ကာကွယ်ရမည့် အချက်များကို အထူးဂုြပသင့်
သည်။
●

အရွယ်အစားတူညီေသာ ဘေလာက်တံုးများကို အသံုးြပပါ။ အြမင့်မတူညီေသာ ဘေလာက်တံုးများကို အသံုးြပပါက
သယ်ေဆာင်မည့်ဝန်သည် မတည်မငိမ်ြဖစ်လာမည်။

●

သစ်သားဘေလာက်တံုးများကို အသံုးြပလင် အက်ကွဲေနြခင်းမရှိေသာ သိုမဟုတ် ေဆွးေြမ့ေနြခင်း မရှိေသာ
ဘေလာက်တံုးများကို အသံုးြပပါ။

●

ဘေလာက်တံုးတစ်တံုးကို လက်ှစ်ဖက်လံုးြဖင့် ေဘးှစ်ဖက်မှ ကိုင်ထားပါ။ ၎င်အေပတွင် သင်၏ လက်ကို တင်မထားပါှင့်။

●

ဝန်၏ ေအာက်တွင် သယ်ေဆာင်သည့် ဘေလာက်တံုးများ၏ ေနရာကို ချိန်ညိေသာ အချိန်၌ ဘေလာက်တံုး၏ ဘယ်ှင့်
ညာဘက်ြခမ်းများကို ထိန်းကိုင်ထားေကာင်း ေသချာပါေစ။

အရွယ်အစားတူညီေသာ
ဘေလာက်တံုးများကို အသံုးြပပါ။

ဘေလာက်တံုးတစ်တံုးကို လက်ှစ်ဖက်
လံုးြဖင့် ေဘးှစ်ဖက်မှ ကိုင်ထားပါ။

ဝန် မတည်မငိမ်ြဖစ်လာသည်။

ဘေလာက်တံုး၏ ဘယ်ဘက်ှင့်

ညာဘက်ကို ကိုင်ထားပါ။

၎င်အေပတွင် သင်၏ လက်ကို တင်မထားပါှင့်။

ပံု 3-26 သယ်ေဆာင်သည့် ဘေလာက်တံုး

58 (my)

5

သိုင်းကိးကိရိယာတန်ဆာပလာကို စစ်ေဆးြခင်း (စာမျက်ှ 106)

သိုင်းကိးကိရိယာတန်ဆာပလာများကို ေကာင်းမွန်ေသာ အေနအထားတွင် ထိန်းသိမ်းထားိုင်ရန်အတွက် ပံုမှန်စစ်ေဆးြခင်းှင့်
လိုအပ်သလို စစ်ေဆးြခင်းများ ြပလုပ်ရမည်။ အဆိုပါ စစ်ေဆးမများကို လုပ်ေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်းသည် ဆိုးရွားေသာ
မေတာ်တဆြဖစ်မများကို ဦးတည်ေစိုင်သည်။ အလုပ်လုပ်မည့်ေနတွင် ၎င်းတိုကို အသံုးမြပမီ အစီအစ်တကျရှိေနေကာင်း ေသချာ
ေစရန်အတွက် သိုင်းကိးကိရိယာတန်ဆာပလာ၏ ပစည်းအားလံုးကို ေသချာစစ်ေဆးရန်လိုအပ်သည်။ ေနစ်ပံုမှန်စစ်ေဆးမများ
အြပင် အဆိုပါပစည်းများကို အခါအားေလျာ်စွာ စစ်ေဆးရမည်။ ဥပမာ- ၎င်းတို၏ လုပ်ေဆာင်ရမအေြခအေနေပမူတည်၍ တစ်ပတ်
တစ်ကိမ် သိုမဟုတ် တစ်လလင် အကိမ်အနည်းငယ်။ ထိုပစည်းများကို ေနစ် မည်မအသံုးြပသည်ှင့် တစ်ကိမ် ပင့်မတင်သည့်
အခါတိုင်း ဝန်မည်မေလးသည်ဆိုသည့် အေကာင်းအချက်များသည် ၎င်းတို၏ လုပ်ေဆာင်ိုင်မသက်တမ်းကို သက်ေရာက်မရှိ
ေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ အချိန်ကာြမင့်စွာ သိုေလှာင်သိမ်းဆည်းထားပီးေနာက် ၎င်းတိုကို ြပန်လည်အသံုးြပေသာအခါတွင်လည်း
အလွန်ေစ့စပ်ေသချာစွာ စစ်ေဆးစမ်းသပ်ရမည်။
စိတ်မချရေသာ သိုင်းကိးကိရိယာတန်ဆာပလာများကို အသံုးြပြခင်းအား တားြမစ်သည့် စံသတ်မှတ်ချက်များကို ကရိန်းများအတွက်
ေဘးကင်းလံုြခံေရး စည်းမျ်းြဖင့် သတ်မှတ်ြပာန်းထားသည်။ ယိုယွင်းမှင့် ပံုပျက်မ ပမာဏကဲ့သို အေကာင်းအချက် အေသးစိတ်
ကို သိရှိရန် “အေပတက် ေအာက်ဆင်းကရိန်းများကို အချိန်ကာလအလိုက် ကိုယ်တိုင်စစ်ေဆးြခင်းအတွက် လမ်းန်ချက်များ”ကို
ရည်န်းကိုးကားပါ။
ထိုအြပင် စည်းမျ်းများတွင် သတ်မှတ်ြပာန်းမထားေသာ အချက်များအတွက် ထုတ်လုပ်သူက ေပးအပ်ထားသည့် န်ကားချက်
လက်စွဲတွင် သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထားသည့် စံသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာပါ။ စစ်ေဆးပီးေနာက် သိုင်းကိးကိရိယာတန်ဆာပလာများ
တွင် ကျိးပဲ့မများ၊ ပံုပျက်မှင့် အြခားေသာ ထိခိုက်မများ အပါအဝင် ပံုမမှန်မတစ်ခုခုကို ေတွရှိရလင် ထိုထိခိုက်မရှိေနေသာ
သိုင်းကိးကိရိယာတန်ဆာပလာကို ချက်ချင်း ြပြပင်ရမည် သိုမဟုတ် အသံုးမြပဘဲ ဖယ်ရှားရမည်။ ဤေနရာတွင် အေရးကီးသည်မှာ
အသံုးမြပေတာ့ေသာ သိုင်းကိးကိရိယာတန်ဆာပလာကို ထပ်မံအသံုးြပြခင်းမှ ပိတ်ပင်တားဆီးရန် လိုအပ်သည်။

5.1

ဝိုင်ယာကိး (စာမျက်ှ 107)

ဝိုင်ယာကိးအတွက် စစ်ေဆးရန်အချက်များ
●

ြပတ်ေတာက်ေနေသာ ဝိုင်ယာကိးများ

●

အချင်းေလျာ့နည်းမှင့် ယိုယွင်းပျက်စီးမ

●

ကိးတွန်ေခါက်ြခင်းများှင့် ပံုပျက်ြခင်း

●

သတစားြခင်း/သံေချးတက်ြခင်း

●

အဆံုးသတ်သည့် ေနရာများှင့် အြခား အဆက်များတွင် ပံုမမှန်ြခင်းများ

59 (my)

လက်သင့်မခံိုင်ေသာ ဝိုင်ယာကိးများြဖစ်ေကာင်း ဆံုးြဖတ်ရန် စံသတ်မှတ်ချက်များ
●

မည်သည့်ဝိုင်ယာကိးတွင်မဆို တစ်ရစ်လင် ပါဝင်သည့် ဝိုင်ယာစုစုေပါင်းအေရအတွက်၏ 10 ရာခိုင်န်းေကျာ်
(သတြဖည့် ဝိုင်ယာေချာင်းများမပါ) ပျက်စီးေနြခင်း။
လွန်းအေရအတွက်

ဝိုင်ယာကိး 1 ရစ်

ပံု 3-27 ဝိုင်ယာကိး 1 ရစ်
●

မည်သည့်ဝိုင်ယာကိးတွင်မဆို တစ်ရစ်လင် ပါဝင်သည့် ဝိုင်ယာစုစုေပါင်းအေရအတွက်၏ ကွင်းအစိတ်အပိုင်း 5 ရာခိုင်န်းေကျာ်
(သတြဖည့် ဝိုင်ယာေချာင်းများမပါ) ပျက်စီးေနြခင်း။ (ရည်န်းချက်- ေဘးကင်းစွာ သိုင်းကိး အသံုးြပေရးှင့် ဆက်စပ်ေသာ
လမ်းန်ချက်)

●

ရှိရမည့် သတ်မှတ်အချင်း၏ 7 ရာခိုင်န်းေကျာ် အချင်းေလျာ့နည်းေနသည့် ကိးများ။

●

တွန်ေခါက်မရှိသည့် ကိးများ။ (ြပန်လည်ြပြပင် အသံုးမြပရ။)
ဝိုင်ယာကိးများ ထိခိုက်မခံိုင်ရည်ရှိရန်
လိမ်ထားြခင်း

တွန်ေခါက်ြခင်းကို
ဖယ်ရှားခဲ့သည်

အေပသို တွန်
ေခါက်ြခင်း
ေအာက်သို တွန်
ေခါက်ြခင်း

ပံု 3-28 ဝိုင်ယာကိးများ ထိခိုက်မခံိုင်ရည်ရှိရန် လိမ်ထားြခင်း
●

ြပင်းထန်စွာ ပံုပျက်ေနေသာ သိုမဟုတ် သံေချးတက်ေနေသာ ကိးများ။

●

အနားသတ်အဆံုးများ သိုမဟုတ် ဖိသိပ်ထည့်ထားသည့် အဆက်ေနရာတွင် မည်သည့်ပံုမမှန်မမဆိုရှိေနသည့် ကိးများ။
(ကွင်းပံုကျစ်ထားသည့်ကိး၏ အနားကွပ် အစိတ်အပိုင်း သိုမဟုတ် ဖိသိပ်ထည့်ထားေသာ အဆက်ေနရာ၏ သတလက်များ။)

ေအာက်ပါတိုသည် ထိုအတွက်ေကာင့် ဝိုင်ယာကိးများကို စွန်ပစ်ရန် ဆံုးြဖတ်ချက်အတွက် သက်ဆိုင်ေသာ ဥပေဒအရ စံသတ်မှတ်မူ
များ ြဖစ်ကသည်။ ကျိးြပတ်ေနေသာ ဝိုင်ယာများ ပါဝင်သည့် ဝိုင်ယာကိးများ သိုမဟုတ် သိသိသာသာ အချင်းေလျာ့နည်းမြဖစ်ေန
သည့် ဝိုင်ယာကိးများကို ၎င်းတိုစံသတ်မှတ်ချက်များထက် ေကျာ်လွန်ေရာက်ရှိြခင်း မရှိမီ ေစာလျင်စွာ အသစ်တစ်ခုှင့် အစားထိုး
လဲလှယ်ရန် လိုအပ်သည်။ တစ်ခုချင်းစီ၏ ထိခိုက်မသည် အစားထိုးလဲလှယ်မစံန်းေအာက်တွင် ရှိေနေသာ်လည်း စုစုေပါင်းထိခိုက်
မသည် အတိုင်းအတာပမာဏတစ်ခုကို ြဖစ်ေစိုင်ချိန်တွင် အဆိုပါြပဿနာရပ်များ ှစ်ခု သိုမဟုတ် ှစ်ခုထက်ပိုမိုရှိေနေသာ ပံုပျက်
ြခင်း၊ ယိုယွင်းပျက်စီးမှင့် ကျိးြပတ်ေနေသာ ဝိုင်ယာများကဲ့သို ဝိုင်ယာကိးတစ်ေချာင်းကို အသံုးချြခင်းမှ ဖယ်ရှားရမည်။

60 (my)

5.2

ချိန်းကိး

ချိန်းကိးအတွက် စစ်ေဆးရန်အချက်များ
●

ဆန်ထွက်လာြခင်း

●

ယိုယွင်းြခင်း

●

အက်ကွဲြခင်း

●

ပံုပျက်ြခင်း သိုမဟုတ် တွန်လိမ်ေနေသာ အဆက်များ

●

ဂေဟဆက်ထားသည့် သိုမဟုတ် အပူေပးဖိဆက်ထားသည့် အစိတ်အပိုင်းများ ပံုမှန်မဟုတ်ြခင်း

လက်သင့်မခံိုင်ေသာ ချိန်းကိးများြဖစ်ေကာင်း ဆံုးြဖတ်ရန် စံသတ်မှတ်ချက်များ
●

ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းမှ စတင်ထွက်လာပီးချင်း သတ်မှတ်ထားသည့် ၎င်းတို၏ မူလအရှည်ထက် 5 ရာခိုင်န်းေကျာ် ပိုမို
ရှည်ထွက်ေနေသာ ချိန်းကိးများ။

●

မည်သည့် အဆက်ေနရာတွင်မဆို ထုတ်လုပ်ချိန်က သတ်မှတ်ထားေသာ မူလအရွယ်အစားထက် ြဖတ်ပိုင်းအချင်း
10 ရာခိုင်န်းေကျာ် ပိုမိုေလျာ့နည်းေနသည့် ချိန်းကိးများ။

●

အက်ကွဲေနသည့် အရာများ

●

အနာအဆာရှိသည့် သိုမဟုတ် ဂေဟဆက်ထားေသာ သိုမဟုတ် အပူေပးဖိဆက်ထားေသာ အစိတ်အပိုင်းများတွင်
ပံုမှန်မဟုတ်သည့် သိုမဟုတ် သိသိသာသာ ပံုပျက်ေနသည့် ချိန်းကိးများ။

ရွဲေစာင်းေနသာ ကွင်းဆက်

အချိင့်အခွက်

ေကွးေနေသာ ကွင်းဆက်

ေကွးြခင်း

ပံု 3-29 ချိန်းကိး ပံုပျက်ြခင်း

L (ကွင်းဆက် 5 ခု)

ပံု 3-30 ချိန်းကိး၏ စံအရှည်

61 (my)

လိမ်ေနေသာ ကွင်းဆက်

လိမ်ေနြခင်း

အသံုးြပလက်စ ချိန်းကိး၏ အလွန်အမင်းဆန်ထွက်ေနေသာ အပိုင်းရှိ အဆက်ငါးခု၏ အလျားကို တိုင်းတာပီး ၎င်းအလျားှင့် ကိုး
ကားစံန်း သိုမဟုတ် စံအလျားတစ်ခုအြဖစ် သတ်မှတ်ထားသည့် ထုတ်လုပ်ချိန်တွင်သတ်မှတ်ထားေသာ ချိန်းကိး၏ မည်သည့်
အဆက်ငါးခုမဆို၏ မူလအလျားအကား ကွာြခားချက်ကို တွက်ချက်ြခင်းြဖင့် အဆက်များ၏ ဆန်ထွက်လာမကို သိရှိိုင်သည်။
ပံု 3-30 တွင် ကည့်ပါ။ အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်ေသာ ထုတ်ကုန်များ၏ အတိုင်းအတာများှင့် ိင်းယှ်တိုင်းတာရန် လိုအပ်ေသာေကာ
င့် ချိန်းကိးတစ်ခုချင်းစီကို စာရင်းစာအုပ်ြဖင့် မှတ်တမ်းတင်ထားပါ။

5.3

ဖိုင်ဘာကိး (စာမျက်ှ 110)

ဖိုင်ဘာကိးများှင့် ခါးပတ်ကိးများ၏ အချိန်ှင့်အမ ယိုယွင်းပျက်စီးမကို ခန်မှန်းရန် သိုမဟုတ် ၎င်းတို၏ ြကံ့ခိုင်မအတွက် စံချိန်
စံန်းသတ်မှတ်ရန်ခက်ခဲသည်။ ထိုေကာင့် စစ်ေဆးရာတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါပစည်းများကို အထူးဂုြပသင့်သည်-

ခါးပတ် သိုင်းကိး
စစ်ေဆးရန် အချက်များ
●

ထိခိုက်မအေြခအေန- ယိုယွင်းမ (အေမးအမင်များ ထွက်လာြခင်း)၊ ပွန်းရာပဲ့ရာများ၊ ချပ်ထားေသာအပိုင်းများတွင် ချည်မင်များ
ြပတ်ေတာက်ေနြခင်း၊ မျက်ှာြပင်ကွာကျေနြခင်း

●

ပံုမှန်မဟုတ်ေသာ ပံုပန်းသဏာန်- ယိုယွင်းပျက်စီးြခင်း၊ အေရာင်ေြပာင်းြခင်း၊ အရည်ေပျာ်ြခင်း၊ ေပျာ်ဝင်ြခင်း၊ ေချးတက်ြခင်း

●

သတအထိုင်များ- ပံုပျက်ြခင်း၊ ပွန်းရာပဲ့ရာများ၊ အက်ကွဲေကာင်းများ၊ ယိုယွင်းမ၊ သံေချးတက်ြခင်း

ချပ်ထားသည့်အပိုင်းတွင်
ြပတ်ထွက်ေနြခင်း

ကိုယ်ထည်အပိုင်းတွင်

ကိးချိတ်ကွင်း အပိုင်းတွင်

ြပတ်ထွက်ေနြခင်း

ကျိးပဲ့ေနေသာ အက်ေကာင်း

ပံု 3-31 ခါးပတ်ကိးတွင် ကွာကျြခင်း

ပံု 3-32 ကိုယ်ထည်ပိုင်းတွင် အေမးအမင်များ ထွက်လာြခင်း

62 (my)

ပံု 3-33 အဆံုးသတ်ကွင်းတွင် ပျက်စီးမ

လက်သင့်မခံိုင်ေသာ ဖိုင်ဘာကိးများှင့် ခါးပတ်ကိးများြဖစ်ေကာင်း ဆံုးြဖတ်ရန်အတွက် စံသတ်မှတ်ချက်များ
●

အေမးအမင်များ ဖွာထွက်လာြခင်းေကာင့် သိုင်းကိး၏ မျက်ှာြပင်ကို မသိိုင်ေတာ့သည့်အချိန်ှင့် ချပ်ထားေသာ ချည်ကိး
ပျက်စီး သိုမဟုတ် ြပတ်ေတာက်သွားေသာ အချိန်။ ချပ်ထားေသာ ချည်ကိးများသည် အနံ(ြဗက်)ထက် ပိုမိုရှည်လျားစွာ
ြပတ်ထွက်ေနေသာ အချိန်။

●

အနံ(ြဗက်)တွင် အနံ၏ 1/10 သိုမဟုတ် အထူတွင် အထူ၏ 1/5 အရွယ်ရှိေသာ ြပတ်ရှရာများ သိုမဟုတ် ပွန်းရာပဲ့ရာများရှိသည့်
ကိးများ။

●

ချပ်ထားေသာ အပိုင်းှင့် ကိုယ်ထည်အပိုင်းများ ြပတ်ထွက်ေနေသာ အချိန်။

●

အသံုးြပမကန်သတ်ချက်ပါရှိပီး ထိုကန်သတ်ချက်ထက် ေကျာ်လွန်ေနေသာ ကိးများ။

●

အပူ (သို) ဓါတုပစည်းေကာင့် သိသိသာသာ အေရာင်ကတ်ေနေသာ၊ အေရာင်ေြပာင်းသွးေသာ၊ အရည်ေပျာ်သွားေသာ ကိးများ။

●

သတအထိုင်များတွင် အက်ကွဲေကာင်းများ၊ ေကာက်ေနြခင်းများ၊ တွန်လိမ်ေနြခင်းများ၊ ပံုပျက်တွန်ံြခင်းများှင့် ပွန်းရာပဲ့ရာများရှိ
သည့် ကိးများ။

●

သတအထိုင်တွင် သိသာထင်ရှားေသာ ယိုယွင်းမရှိေသာအချိန်။ (မူလအရွယ်အစား၏ 10% ထက် ေကျာ်လွန်ေသာ ယိုယွင်းမ
ပမာဏ)

●

သတအထိုင်တစ်ခုလံုးေပတွင် သံေချးတက်ေနေသာအချိန် သိုမဟုတ် သတအထိုင်၏ အစိတ်အပိုင်းေပတွင် သိသိသာသာ
သံေချးတက်ေနေသာအချိန်။

●

အသံုးြပိုင်သည့်သက်တမ်းကို ေကျာ်လွန်ေသာအချိန် (ရည်န်း- မိုးလံုေလလံုတွင် အသံုးြပြခင်းအတွက် 7 ှစ်၊ လဟာြပင်တွင်
အသံုးြပြခင်းအတွက် 3 ှစ်)

●

အဆံုးသတ်ကွင်းတွင် ပျက်စီးမရှိသည့် ကိးများ။

63 (my)

သိုင်းကိး အဝိုင်း
စစ်ေဆးရန် အချက်များ
●

ထိခိုက်မအေြခအေန- ယိုယွင်းမ၊ ပွန်းရာပဲ့ရာများ၊ ချပ်ထားေသာအပိုင်းများတွင် ချည်မင်များ ြပတ်ေတာက်ေနြခင်း

●

ပံုမှန်မဟုတ်ေသာ ပံုပန်းသဏာန်- ယိုယွင်းပျက်စီးြခင်း၊ အေရာင်ေြပာင်းြခင်း၊ အရည်ေပျာ်ြခင်း၊ ေပျာ်ဝင်ြခင်း၊ ေချးတက်ြခင်း

●

ပံုမှန်မဟုတ်ေသာ အူတိုင်- အူတိုင်အပိုင်းသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း မာေကာေနြခင်း၊ အထူမညီြခင်းများ ြဖစ်ေနြခင်း

လက်သင့်မခံိုင်ေသာ သိုင်းကိးအဝိုင်းများြဖစ်ေကာင်း ဆံုးြဖတ်ရန် စံသတ်မှတ်ချက်များ
●

မျက်ှာြပင်အဝတ်စ ပျက်စီးေနပီး အူတိုင်ကို ြမင်ေတွိုင်ေသာ အချိန်

●

အဆက်ေနရာတွင် ချည်ကိးသည် ဖွာထွက်ေနပီး အူတိုင်ကို ြမင်ေတွိုင်ေသာအချိန်

●

ပွတ်တိုက်မ၊ အပူ သိုမဟုတ် ဓါတုပစည်းများေကာင့် အလွန်အမင်း အေမွးအမင်များ ဖွာထွက်လာြခင်း၊ အေရာင်ကတ်ြခင်း၊
ေပျာ်ဝင်ြခင်း၊ အရည်ေပျာ်ြခင်း သိုမဟုတ် သံေချးတက်ြခင်းြဖစ်ပွားေသာအချိန်။

●

အလွန်အမင်း ညစ်ပတ်ေနပီး အသံုးြပမကို ခန်မှန်းအကဲြဖတ်ရန် ခက်ခဲေသာအချိန်။

●

အူတိုင်သည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း မာေကာေနေသာအချိန်

●

အူတိုင်၏ အထူသည် မညီမညာြဖစ်လာေသာ အချိန်

●

အသံုးြပိုင်သည့်သက်တမ်းကို ေကျာ်လွန်ေသာအချိန် (ရည်န်း- မိုးလံုေလလံုတွင် အသံုးြပြခင်းအတွက် 7 ှစ်၊ လဟာြပင်တွင်
အသံုးြပြခင်းအတွက် 3 ှစ်)

ပံု 3-34 မျက်ှ ြပင်အဝတ်စတွင် ပျက်စီးလာြခင်း

ပံု 3-35 ချည်ကိးတွင် ပျက်စီးလာြခင်း

ပံု 3-36 ေပျာ်ဝင်ြခင်း၊ အရည်ေပျာ်ြခင်း

ပံု 3-37 ညစ်ပတ်ေပေရြခင်း

64 (my)

5.4

အြခား သိုင်းကိးကိရိယာတန်ဆာပလာများ (စာမျက်ှ 112)

ချိတ်များ၊ မင်းတံုးပါသံကွင်းများ၊ ကွင်းများ
စစ်ေဆးရန် အချက်များ
●

ယိုယွင်းပျက်စီးမအေြခအေန

●

အက်ကွဲြခင်း

●

ပျက်စီးြခင်း

●

ဆန်ထွက်လာြခင်း၊ ပံုပျက်ြခင်း

လက်သင့်မခံိုင်ေသာ ချိတ်များ၊ မင်းတံုးပါသံကွင်းများ၊ ကွင်းများြဖစ်ေကာင်း ဆံုးြဖတ်ရန် စံသတ်မှတ်ချက်များ
●

ချိတ်၏ အဟေနရာသည် အလွန်ကျယ်ေနြခင်း
ပံု 3-38 တွင် C ၏ အတိုင်းအတာများကို တိုင်းတာပီး ပမာဏသည် ထုတ်လုပ်သူ သတ်မှတ်ထားေသာ သတ်မှတ်အတိုင်းအတာ
ထက် ေကျာ်လွန်ေနသည်။

●

ကွင်းများသည် အလွန်အမင်း ပံုပျက်ေနပီး မျက်ြမင်အေနအထားြဖင့် ဆံုးြဖတ်ိုင်ြခင်း။

●

မျက်ြမင်စစ်ေဆးရာတွင် အက်ကွဲေကာင်းများကို ေတွြမင်ရေသာအချိန်
ချိတ်ကို အေရာင်စစ်ေဆးမ သိုမဟုတ် သံလိုက်မန် စမ်းသပ်မတိုြဖင့် အက်ကွဲေကာင်းများကို အခါအားေလျာ်စွာ စစ်ေဆးရန်
လိုအပ်သည်။

●

သိသိသာသာ ယိုယွင်းပျက်စီးေနေသာ (ယိုယွင်းပျက်စီးမသည် မူလအရွယ်အစား၏ 5% ထက် ပိုမိုေသာ) ပစည်းများ။

ပံု 3-38 ချိတ်၏ အဟေနရာများှင့် ပွန်းပဲ့ပျက်စီးေနမ

ပံု 3-39 မင်းတံုးပါ သံကွင်းများ ပွန်းပဲ့ပျက်စီးြခင်း

65 (my)

ညပ်
အလုပ်မလုပ်မီ စစ်ေဆးရမည့် အချက်များ
●

အသွင်အြပင် (အသွားများ တွန်ေနြခင်း)

●

လုပ်ေဆာင်ချက် (ေလာ့ခ်ချကိရိယာ၊ ကွင်း၊ ကွင်းဆက်၊ ကင်)

●

ကင်ညပ်ှင့် ညပ်ပါးစပ်များ ပွန်းပဲ့ပျက်စီးြခင်း၊ အက်ကွဲြခင်း သိုမဟုတ် ပဲ့ထွက်ြခင်း

●

မူလီတိုင်ှင့် မူလီေခါင်းများ ပံုပျက်ြခင်း၊ ေချာင်ြခင်း သိုမဟုတ် ကတ်ထွက်ြခင်း

လက်သင့်မခံိုင်ေသာ ညပ်များြဖစ်ေကာင်း ဆံုးြဖတ်ရန် စံသတ်မှတ်ချက်များ
●

အလုပ်လုပ်ေနေသာ ဝန်များကို မသိရှိရေသးေသာ ညပ်များ။

●

အသွားများ ပွန်းပဲ့ပျက်စီးေနြခင်း၊ အက်ကွဲြခင်း သိုမဟုတ် ပဲ့ထွက်ြခင်းများ ရှိေနသည့် ညပ်များ။

●

ဟသည့်ေနရာတွင် ပံုပျက်ြခင်း သိုမဟုတ် ပဲ့ထွက်ြခင်းများ ရှိေနသည့် ညပ်များ။

●

ကွင်းများ ေကွးေကာက်နဗသာ၊ အေပါက် ပံုပျက်ေနေသာှင့် ပဲ့ထွက်ေနေသာ ညပ်များ။

●

အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီရှိ ငုတ်များ ပွတ်စားြခင်း၊ ေကွးေကာက်ြခင်းှင့် ပဲ့ထွက်ြခင်းများ ရှိေနသည့်အခါ။

●

ကွင်းဆက်များ ေကွးေကာက်ေနေသာ၊ အေပါက် ပံုပျက်ေနေသာှင့် ပဲ့ထွက်ေနေသာ ညပ်များ။

●

ေလာ့ခ်ချ ကိရိယာသည် ေကာင်းစွာအလုပ်မလုပ်ြခင်း သိုမဟုတ် စပရိန် အားနည်းေနြခင်း။

●

ဂေဟထိချက် ရှိသည့်အရာများ (ဂေဟေဆာ်စ်အတွင်း ဂေဟ အမှတ်အသား)။

ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့် သိုေလှာင်ြခင်း
ညပ်တွင် လပ်ေနေသာအစိတ်အပိုင်းများစွာ ပါရှိပီး ေနစ် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်သည်။
●

လပ်ေနေသာ အစိတ်အပိုင်းများရှိ သုတ်ေဆး အကွင်းအကျန်များှင့် အမန်အမားများကို ဖယ်ရှားပီး ေလာေနေသာ
အစိတ်အပိုင်းများကို ေချာဆီထည့်ပါ။

●

ကင်ညပ်ှင့် ညပ်ပါးစပ်တိုမှ သုတ်ေဆး အကွင်းအကျန်များှင့် အမန်အမားများကို ဖယ်ရှားပါ။

●

ကင်ညပ်ှင့် ညပ်ပါးစပ်တို၏ အသွားများတွင် ကပ်ေနေသာ ဆီများကို သုတ်ပစ်ပါ။

●

ေကာင်းမွန်ေသာ အေနအထားတွင်ရှိသည့် သတ်မှတ်ေနရာတွင် သိုေလှာင်ပါ။

●

စွန်ပစ်အစိတ်အပိုင်းများကို ြပန်လည်အသံုးမြပိုင်ရန်အတွက် အပီးအြပတ် ဖယ်ရှားပါ။
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ဟက်ကာကို စစ်ေဆးမများ
စစ်ေဆးရန် အချက်များ
●

ဆန်ထွက်လာြခင်း

●

ယိုယွင်းြခင်း

●

ပံုပျက်ြခင်း

●

အက်ကွဲြခင်း

●

ပျက်စီးြခင်း

●

ဂေဟ ထိချက်

လက်သင့်မခံိုင်ေသာ ဟက်ကာများြဖစ်ေကာင်း ဆံုးြဖတ်ရန် စံသတ်မှတ်ချက်များ
●

ထုတ်လုပ်သူက သတ်မှတ်ထားေသာတန်ဖိုးထက် ပိုရှည်ေနေသာ၊ ပွန်းပဲ့ပျက်စီးေနေသာ သိုမဟုတ် ပံုပျက်ေနေသာ
ဟက်ကာများ။

●

အက်ကွဲေနသည့် အရာများ

●

လက်သည်း အစိတ်အပိုင်းတွင် ထုတ်လုပ်သူက သတ်မှတ်ထားေသာ တန်ဖိုးထက် ေကျာ်လွန်သည့် ြခစ်ရာများ၊
တ်ကိုင်းေနေသာ သိုမဟုတ် ပျက်စီးေနေသာ အရာများ။
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အခန်း 4
ကိးသိုင်းြခင်းှင့် အချက်ြပြခင်း နည်းလမ်းများ
1

အေြခခံ သိုင်းကိးတွင်ချိတ်သည့် လုပ်ငန်းစ်များ (စာမျက်ှ 119)

ကိုင်တွယ်ရသည့် ကုန်ပစည်းများသည် ကီးမားေလးလံလှေသာေကာင့် ကိးသိုင်းြခင်း အရာယ်များသည် ပံုစံအမျိးမျိးြဖင့်
ရှိပါသည်။ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ စံချိန်စံန်းများှင့် အစီအစ်များချမှတ်ြခင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းမ
ကို ဂုြပ၍ အာံုစိုက်ြခင်း၊ သင့်ေလျာ်ေသာ ကိးသိုင်းလုပ်ငန်းစ်များကို တိကျစွာလိုက်နာြခင်းှင့် ရှင်းလင်းမှန်ကန်ေသာ အချက်ြပ
မများ သိုမဟုတ် သေကတများ သတ်မှတ်ထားြခင်းြဖင့် ဤလုပ်ငန်း ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေစရန်အတွက် လက်ခံိုင်ဖွယ်ရှိေသာ
အစီအစ်များြပလုပ်ရန် မြဖစ်မေနလိုအပ်သည်။ ဇယား 4-1 တွင် အေြခခံ သိုင်းကိးတွင်ချိတ်သည့် လုပ်ငန်းစ်များကို ေဖာ်ြပ
ထားသည်။
ဇယား 4-1 အေြခခံ သိုင်းကိးတွင်ချိတ်သည့် လုပ်ငန်းစ်များ
●

ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း
ပစည်း

1

အဓိက အချက်များ

မှတ်ချက်များ

ကရိန်း၏ ခန်မှန်းဝန်ကို

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မအတွက် လံုေလာက်ေသာ ကရိန်းကို

လက်တံပါသည့် ကရိန်းကို သံုးသည့်

အတည်ြပပါ

ေရွးချယ်ပါ။

အခါ သတ်မှတ် ဝန်န်းထား မျ်း
ေကွးှင့် သတ်မှတ် စုစုေပါင်းဝန်
ဇယားကို စစ်ေဆးပါ။

2

ဝန်၏ ပံုသဏာန်၊ အရွယ်အစား၊ ေငွေတာင်းခံလာ သိုမဟုတ် ထိုသိုေသာအရာများရှိ ေဖာ်ြပချက်များ မရှင်းလင်းပါက ေမးြမန်းပါ၊ စစ်ေဆး
ပစည်းှင့် အေလးချိန်ကို ြဖစ်

ကို စစ်ေဆးပါ။

ပါ သိုမဟုတ် တွက်ချက်ပါ။

COG (ဟန်ချက်) ၏

COG (ဟန်ချက်) သည် အမှတ်တစ်ခုအြဖစ် တည်ရှိသည်ကို

COG (ဟန်ချက်) ၏ တည်ေနရာကို

တည်ေနရာကို သတ်မှတ်ြခင်း

သတိြပပါ။

တိကျစွာ ဆံုးြဖတ်ပါ။ (စာမျက်ှာ

ိုင်သမ တိတိကျကျ နားလည်
ပါေစ။
3

151 ကို ကည့်ပါ)
4
5

6

ကိးသိုင်းသည့် နည်းလမ်းကို

ကိးအေရအတွက်၊ ကိးသိုင်းသည့် နည်းလမ်းှင့် သိုင်းကိးေနရာ

ေရွးချယ်ပါ

များကို ဆံုးြဖတ်ပါ။

ကိးသိုင်း ကိရိယာ

ဝန်၏ ပံုသဏာန်၊ အေလးချိန်ှင့် ကိးသိုင်းသည့်နည်းလမ်းအရ

တန်ဆာပလာများကို

ကိးသိုင်း ကိရိယာတန်ဆာပလာများ၏ လိုအပ်ေသာ

ေရွးချယ်ပါ

အေရအတွက်၊ အေလးချိန်ှင့် အလျားကို ဆံုးြဖတ်ပါ။

ကိးသိုင်း ကိရိယာ

ပျက်စီးြခင်း၊ ပံုပျက်ြခင်း၊ လိမ်ြခင်း သိုမဟုတ် ပွန်းပဲ့ ပျက်စီးေနြခင်း သင်၏ လက် သိုမဟုတ်

တန်ဆာပလာများကို

ရှိမရှိ စစ်ေဆးပါ။

လက်ေချာင်းများ ထိခိုက်နာကျင်မ

စစ်ေဆးပါ
7

ဝန်ချသည့် ဧရိယာကို

(စာမျက်ှာ 123 ကို ကည့်ပါ)

မြဖစ်ေစရန် သတိြပပါ။
●

စစ်ေဆးပါ

ဝန်ချသည့် ဧရိယာသည် ကျယ်ြပန်ရမည်၊ မာေကျာရမည်။
တိမ်းေစာင်းေနြခင်း မရှိရ။

●

သယ်ေဆာင်သည့် ဘေလာက်တံုးများ အသင့်ြဖစ်မြဖစ်
စစ်ေဆးပါ။
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အလုပ်သမားများ ေဘးကင်းရာသို
ေရှာင်ရှားိုင်ေလာက်ေအာင်
လံုြခံေသာ ေနရာြဖစ်ပါေစ။

●

ပင့်မတင်ြခင်း
ပစည်း

1

အဓိက အချက်များ

မှတ်ချက်များ

ကရိန်းကို လမ်းန်

●

အချက်ြပြခင်း

ယာ်ေမာင်းသူကိုေခပီးဝန်တင်မည့ေ
် နရာကိုနြ် ပပါ။ ●

ဝီစီကိုလည်း အသံုးြပပါ။

●

ကရိန်းေမာင်းသူ သင့်ကို အြပည့်အဝြမင်ိုင်ေသာေနရာ ●

ကိးမဲ့ကိရိယာကို သံုးရာတွင်

တွင် ေနရာယူပါ။

၎င်းသည် ေကာင်းစွာ အာံုခံိုင်စွမ်းရှိ
ပီး ေှာင့်ယှက်လိင်းများမရှိေကာင်း
ေသချာပါေစ။

2

3

4

5

ချိတ်ကို လမ်းေကာင်းေပးပါ

ေအာက်ှိမ့်ရန် အချက်ြပပါ

ရပ်တန်ရန် အချက်ြပပါ

ဝန်ကို ကိးသိုင်းပါ

●

ပင့်မရမည့် ဝန်ကို န်ြပပါ။

●

ချိတ်ကို ဝန်ေပသို ေရပါ။

သင့်ေလျာ်ေသာအြမင့်တွင် ချိတ်ကို ထိန်း
ထားေကာင်း ေသချာပါေစ။

ဝန်၏ အေပတည့်တည့်တွင် ချိတ် ရပ်တန်သွားပီးေနာက် ၎ ချိတ်သည် အေပရှိ သိုင်းကိးတွင်ချိတ်ေပးရ
င်းကို ေအာက်သိုှိမ့်ရန် အချက်ြပပါ။

သူများကို မခိုက်မိေကာင်း ေသချာပါေစ။

ကိးသိုင်းြခင်းကို အလွယ်တကူ ေဆာင်ရွက်ိုင်မည့်

ဝန်သည် ကီးမားပါက ကိးသိုင်းြခင်းကို

ဝန်၏ COG (ဟန်ချက်) အေပတည့်တည့်တွင် ချိတ်ကို

အလွယ်တကူေဆာင်ရွက်ိုင်မည့် ေနရာတွင်

ထိန်းထားပါ။

ချိတ်ကို ရပ်တန်ပါ။

●

COG (ဟန်ချက်) တည်ေနရာကို ထည့်သွင်းစ်းစားပါ။ ●

●

ဝန် ပိကျြခင်းကို ေရှာင်ပါ။

●

ေထာင့်ခန်းများေသာ ဝန်၏ အစွန်းများကို အမာတစ်ခုခု

သင့်လက်ေချာင်းများ မထိမိေစရန်
သတိထားပါ။

●

သင့် ေြခကုပ်အားကို ဂုစိုက်ပါ။

ြဖင့်ခံပါ။
●

ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများ ေချာ်မထွက်ေစရန် ဟန်တားထား
ေကာင်း ေသချာပါေစ။

6

ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများကို ချိတ်

●

တွင် ေသချာစွာချိတ်ပါ။

ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများ လိမ်မသွားေစရန် ဂုြပပါ။

●

ဝိုင်ယာကိးများ၏ ကိးတပ်ကွင်းများ တစ်ခုှင့်တစ်ခု
ကန်လန်ြဖတ်ြဖစ်မေနေကာင်း ေသချာပါေစ။

●

ချိတ်၏ အလယ်တွင် ဝိုင်ယာကိးများကို တစ်ခုှင့်တစ်ခု

ချိတ်ေပရှိ ဝိုင်ယာကိးများကို မှန်ကန်သည့်
အစီအစ်အတိုင်းချည်ပါ။
အခန်း 5- သိုင်းကိး လက်ေတွအသံုးြပ
နည်းလမ်းများ တွင် ကည့်ပါ။

အပိင်ထားပါ။
7

တြဖည်းြဖည်း ပင့်မတင်ရန်

●

အချက်ြပပါ

အလုပ်သမားများ၏ အေနအထားှင့် လပ်ရှားမကို
ဂုတစိုက် စစ်ေဆးပါ။

●

ကရိန်းေမာင်းသူ သင့်ကို အြပည့်အဝြမင်ိုင်ေသာေနရာ
တွင် ေနရာယူပါ။

●

ဝိင
ု ယ
် ာကိးများေချာ်ထက
ွ ြ် ခင်းမှတားဆီးရန်အတွက်ဝန်
ကို ြဖည်းြဖည်းချင်း ပင့်မပါ။

●

ဝန်၊ ချိတ်ှင့် ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများ၏ COG (ဟန်ချက်)
သည် ေထာင်လိုက်အေနအထားတွင် ရှိေကာင်း
ေသချာပါေစ။

69 (my)

သင့်လက် သိုမဟုတ် ေြခေထာက် ညပ်မသွား
ေစရန် ဂုစိုက်ပါ။

ပစည်း
8

ကရိန်းကို ရပ်တန်ရန်

အဓိက အချက်များ
●

အချက်ြပပါ

မှတ်ချက်များ

သယ်ေဆာင်သည့ဘေလာက်
်
တံုးများအားပင့မ
် တင်ြခင်းမ အရပ်မျက်ှာ အားလံုးမှ စစ်ေဆးပါ။
ြပမီ ပင့်တင်သည့် ဝိုင်ယာကိးှင့် ဝိုင်ယာသိုင်းကိး
များသည် ညီညီညာညာတင်းေနေကာင်း စစ်ေဆးပါ။

●

ချိတ်ဆွဲေထာင့်ကို စစ်ေဆးပါ။

●

ချိတ်၏အလယ်ဗဟိတ
ု င
ွ ချိတ်
်
ထားေသာကိးတပ်ကင
ွ ်းကို
စစ်ေဆးပါ။

●

ကရိန်း ပင့တ
် င်သည့် ဝိင
ု ယ
် ာကိးသည် ေထာင်လက
ို ရ
် မ
ှိ ရှိ
စစ်ေဆးပါ။

●

ေထာင်လိုက်မဟုတ်ပါက ကရိန်းကို ေရရန် အချက်ြပပီး
ချိတ်ေနရာများကို ချိန်ညိပါ သိုမဟုတ် ၎င်းကို ေြမကီး
ေပသိုြပန်ချပီး ေနာက်တစ်ကိမ် ကိးြပန်သိုင်းပါ။

9

တြဖည်းြဖည်း ပင့်မတင်ရန်

●

အချက်ြပပါ

ဝန်၏ အေြခအေနကို စစ်ေဆးပါ။

●

ဝန် အလျားလိုက် ေြမာက်တက်လာသည်ကို စစ်ေဆးပါ။

●

ဝန်ခါရမ်းိုင်ပါက ဝန်ြပန်ချရန်အတွက် ရပ်တန်ပီး ကိး
ြပန်သိုင်းပါ။

●

ဝန်ကို သယ်ေဆာင်သည့် ဘေလာက်တံုးများမှ
ြဖည်းညင်းစွာ ပင့်မပါ။

10

ပင့်မပီးေနာက် ကရိန်းရပ်တန် ●
ရန် အချက်ြပပါ

ဝန်ကို အလျားလိက
ု ် ကိးသိင
ု ်းထားြခင်း ရှမ
ိ ရှိ စစ်ေဆးပါ။ ပင့်မတင်ိုင်ြခင်း ရှိမရှိ အကဲြဖတ်ပါ။

●

ဝန်သည် တည်ငိမ်မ ရှိမရှိ စစ်ေဆးပါ။

●

ဝိုင်ယာသိုင်းကိး၏ တင်းအားကို စစ်ေဆးပါ။

●

ြပဿနာတစ်စံုတစ်ရာရှိပါက ၎င်းကို ေအာက်ြပန်ချပီး
ကိးြပန်သိုင်းပါ။

11
12

ပင့်မတင်ြခင်းအတွက်

ေဘးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အရာဝတများှင့် ဝန်တို မတိုက်မိေစ

အချက်ြပပါ

ရန် ဂုြပပါ။

ရပ်တန်ရန် အချက်ြပပါ

အလုပ်သမားများ ေဘးအရာယ်ကင်းစွာ လပ်ရှားိုင်သည်
အထိ ဝန်ကို ပင့်မတင်ပါ။

13

ဝန်ကို ဝန်ချသည့်ေနရာသို

●

လမ်းေကာင်းြပေပးပါ

ဝန်ချသည့်ေနရာကို န်ြပပါ။

●

ကရိန်း၏ အေရှတည့်တည့်ကို ေရပါ။

70 (my)

သယ်ေဆာင်လာသည့် လမ်းေကာင်းေအာက်
ရှိ အလုပ်သမားများကို လွတ်ကင်းရာသို
ေရေြပာင်းပါ။

●

ှိမ့်ြခင်း
ပစည်း

1

2

အဓိက အချက်များ

ဝန်ချသည့် ေနရာကို န်ြပပီး

ကရိန်းေမာင်းသူ သင့်ကို အြပည့်အဝြမင်ိုင်ေသာေနရာတွင်

ကရိန်းကို ရပ်တန်ရန် အချက်ြပပါ။

ေနရာယူပါ။

ေအာက်ှိမ့်ရန် အချက်ြပပါ

●

အလုပ်သမားများသည် ေဘးကင်းေသာေနရာသို
ေရေြပာင်းပီးြဖစ်ေကာင်း ေသချာပါေစ။

●

မှတ်ချက်များ
ဝန်၏ ေအာက်ဘက်တွင်
မည်သည့်အခါမမေနရ။

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရာဝတများှင့်ဝန်တိုတိက
ု မ
် ြိ ခင်းမရှေ
ိ ကာင်း
ေသချာပါေစ။

3

4

ကရိန်းကို ရပ်တန်ရန် အချက်ြပပါ

ဝန်ချသည့် အေနအထားကို

●

ဝန်ကို သက်ဆိုင်ေသာအြမင့်တွင် ထားပါ (ခါးေလာက်တွင်)။

●

ဝန်ကို မှန်ကန်ေသာ အေနအထားတွင် ထားပါ။

ဧရိယာပတ်လည်ကို စစ်ေဆးပါ။

ချိန်ညိပါ
5

ေအာက်ှိမ့်ရန် အချက်ြပပါ

●

ေဘးကင်းေသာ ဧရိယာတွင် ေနပါ။

●

အလုပ်သမားများအားလံုး ေဘးကင်းေသာ ဧရိယာတွင်ရှိမရှိ

●

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အရာဝတများှင့် ဝန်တို မတိုက်မိေစရန်
ဂုြပ၍ ကရိန်းကို အချက်ြပပါ။

ကရိန်းကို ရပ်တန်ရန် အချက်ြပပါ

ဝန် ေအာက်သိုမေရာက်မီ ဝန်၏အေနအထားှင့်
သယ်ေဆာင်သည့် ဘေလာက်တံုးများ၏ အေနအထားကို
ချက်ချင်း စစ်ေဆးပါ။

7

8

သင့်ကိုယ်သင် မပိတ်မိေစရန်
ဂုြပပါ။

စစ်ေဆးပါ။

6

ကရိန်းကို ရပ်ပါ။

တြဖည်းြဖည်းချရန်အတွက်

ဝန်၏ အေြခအေနကို စစ်ေဆးပီး ၎င်းကို သယ်ေဆာင်သည့်

အချက်ြပပါ

ဘေလာက်တံုးများေပသို ချပါ။

ရပ်တန်ရန် အချက်ြပပါ

●

ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများ တင်းေနေကာင်း ေသချာပါေစ။

●

သယ်ေဆာင်သည့် ဘေလာက်တံုးများသည် ဝန်ကို
ေကာင်းစွာ ပင့်ေပးထားြခင်း ရှိမရှိ စစ်ေဆးပါ။

●

ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများသည် ဝန်၏ေအာက်ဘက်တွင်
ညပ်ေနြခင်း ရှိမရှိ စစ်ေဆးပါ။

71 (my)

သင့်လက်ကို ဝန်ေပသို
မတင်ရ။

9

ဝန်ကို တြဖည်းြဖည်းချပီး ရပ်တန်ပါ ●

ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများ တြဖည်းြဖည်း ေလျာ့လာေကာင်း

ဝန် ပိကျြခင်းကို ေရှာင်ပါ။

ေသချာပါေစ။

10

ေအာက်ှိမ့်ရန် အချက်ြပပါ

●

ဝန် တည်ငိမ်မ ရှိမရှိ စစ်ေဆးပါ။

●

အလွန်အကံ ှိမ့်ြခင်းကို ေရှာင်ပါ။

ကိးသိုင်းကွင်းများကို ဖယ်ရှားိုင်သည့် ေနရာတွင် ဝိုင်ယာ
သိုင်းကိးကို ရပ်တန်ပါ။

11

12

13

ရပ်တန်ရန် အချက်ြပပါ

ဝိုင်ယာသိုင်းကိးကို ဖယ်ရှားပါ

ပင့်မတင်ြခင်းအတွက် အချက်ြပပါ

●

ဝန်ကို မှန်ကန်စွာေနရာချထားြခင်းရှိမရှိ စစ်ေဆးပါ။

●

ဝန်ချသည့် ဧရိယာကို စစ်ေဆးပါ။

●

ချိတ် လံုးဝရပ်သွားသည်အထိ ေစာင့်ပါ။

●

ဝန် ပိလဲကျြခင်းကို ေရှာင်ရှား၍ ကိးများကို ဖယ်ရှားပါ။

●

ဝိင
ု ယ
် ာသိင
ု ်းကိးများကိုကရိန်းချိတ်ြဖင့်မည်သည့အ
် ခါမှမဆွရ
ဲ ။

●

ချိတ်ကို သင့်ေလျာ်ေသာအြမင့်သို ေြမာက်ပါ။

●

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အရာဝတများှင့် ချိတ် မတိုက်မိေစရန်
ဂုြပ၍ ကရိန်းကို အချက်ြပပါ။

2

သင့် ေြခကုပ်အားကို
ဂုစိုက်ပါ။

ေယဘုယျစည်းမျ်းအရ ခ
◌ျိတ်ကို ေြမြပင်မှ အနည်းဆံုး
2 မီတာအြမင့်သို ေြမာက်ပါ။

ကိးသိုင်း ကိရိယာတန်ဆာပလာများ ေရးချယ်ြခင်း လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်
(စာမျက်ှ 123)

ကိးသိုင်း ကိရိယာတန်ဆာပလာများ ေရွးချယ်ရန်အတွက် စာရင်းရှိ အချက်များကို စစ်ေဆးပါ။ (ဇယား 4-2- စာမျက်ှာ 123)

72 (my)

3

ကိးသိုင်းြခင်းအတွက် အေထွေထွကိတင်ကာကွယ်ရမည့် အချက်များ
(စာမျက်ှ 124)

3.1

ကိးသိုင်း ဝတ်စံုများ

ကိးသိုင်းရာတွင် အရာယ်ရှိပီး ြမင့်ေသာေနရာများတွင် ေဆာင်ရွက်ရေလ့ ရှိသည်။ ထိုေကာင့် လပ်ရှားရ လွယ်ကူသည့် အလုပ်
ဝတ်စံုြဖစ်ေနရန် လိုအပ်ေသာ်လည်း မေတာ်တဆ ြပတ်ကျြခင်း၊ အရာဝတများ ြပတ်ကျြခင်းှင့် အလုပ်သမားများ၏ ေြခေထာက်ကို
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရေစေသာ ေလးလံသည့် အရာဝတများကဲ့သို ေဘးအရာယ်များမှ အလုပ်သမားများကို ေကာင်းစွာ ကာကွယ်ိုင်ရန်
လည်း လိုအပ်သည်။
●

ဦးထုပ်အမာကိုေဆာင်းပီး ရင်ဘတ်ပတ်ကိးများကို မှန်မှန်ကန်ကန် ချည်ပါ။ ြပတ်ကျသည့်အရာယ်မှကာကွယ်ိုင်ရန်
အြမင့်ေနရာများတွင် အလုပ်လုပ်သည့်အခါ ြပတ်ကျြခင်းအကာအကွယ်ဝတ်စံုကို ဝတ်ဆင်ပါ။

●

ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများကို အသံုးြပေနသည့်အခါ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရြခင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် သားေရလက်အိတ်များကို
ေသချာစွာ ဝတ်ဆင်ပါ။

●

ေဆာင်ရွက်သည့် အလုပ်အမျိးအစားှင့် သင့်ေလျာ်ေသာ လံုြခံေရးဖိနပ်များကို ဝတ်ဆင်ပါ။ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ
အမျိးအစားေပ မူတည်၍ သင့်ေြခေထာက်ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းခွင်သံုး ဘွတ်ဖိနပ်များှင့် ေြခကာများကို
ဝတ်ဆင်ရန် လိုအပ်သည်။

●

3.2

အကာအကွယ်အတွက် လက်ရှည်များှင့် ေဘာင်းဘီရှည်များကို ဝတ်ဆင်ပါ။

အလုပ်သမား ေနရာချထားြခင်း စသည်။

အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမား ေနရာချထားြခင်းှင့် အြခားအရာများကို ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း
အေကာင်အထည်ေဖာ်ရမည်●

ကိးသိုင်းြခင်းကို ေဆာင်ရွက်ကေသာ အလုပ်သမားများ (ကရိန်းေမာင်းသူ၊ အချက်ြပသူ၊ သိုင်းကိးတွင် ချိတ်ေပးသူ၊
သိုင်းကိးတွင် ချိတ်ေပးသူလက်ေထာက် စသည်) အကား အလုပ်အတွက် အလံုးစံုကီးကပ်သူတစ်ဦး ခန်အပ်ြခင်း၊
တစ်ဦးချင်းစီကို တာဝန်များချထားြခင်း၊ လုပ်ငန်းခွင် ဧရိယာများ၏ အစီအစ်ကို ဆံုးြဖတ်ြခင်း၊ ဝင်ေရာက်ရန် တားြမစ်ထား
သည့် ဧရိယာများ သတ်မှတ်ြခင်း၊ အဆင့်ဆင့် အမိန်ေပးစနစ်ကို ထူေထာင်ြခင်းှင့် လုပ်ငန်းမစတင်မီ ဤအချက်အလက်များကို
အလုပ်သမားများအား ေကညာြခင်း။

●

အမျိးအစား၊ အေလးချိန်၊ ပံုသဏာန်၊ အေရအတွက်ှင့် သယ်ေဆာင်မည့်လမ်းေကာင်းများကဲ့သို ဝန်ှင့်ပတ်သက်ေသာ
အချက်အလက်များကို ကိးသိုင်းလုပ်ငန်းအတွက် တာဝန်ရှိသူထံသို ဆက်သွယ်ေြပာြပြခင်း။

●

ကရိန်းလုပ်ငန်းအတွက် လုပ်ငန်းခွင် တည်ေနရာှင့် သင့်ေလျာ်ေသာ ပံုေသအချက်ြပမများကို ဆံုးြဖတ်ပီး အချက်ြပရန်အတွက်
အချက်ြပသူတစ်ဦး သတ်မှတ်ြခင်း။

73 (my)

3.3

ကိတင် အစည်းအေဝး (ပံု 4-3- စာမျက်ှ 126)

ကိးသိုင်းသည့် လုပ်ငန်းအတွက် တာဝန်ရှိသူသည် လုပ်ငန်းစံြပ သိုမဟုတ် လုပ်ငန်းအစီအစ်အရ လုပ်ငန်းမစတင်မီ အြခားအဖွဲဝင်
များှင့်အတူ အစည်းအေဝးြပလုပ်ပီး ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားသည့် အချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ပါသည်●

ဝန် အေသးစိတ်အချက်အလက်များ (အမျိးအစား၊ အေလးချိန်၊ ပံုသဏာန်၊ အေရအတွက)် ကို အသိေပးရမည်။

●

လုပ်ငန်းခွင်၏အေြခအေနများကို စစ်ေဆးပီး အြခားလုပ်သားများအေပမှ ြဖတ်သန်းမသွားမည့် သယ်ယူပိုေဆာင်ိုင်ေသာ
လမ်းေကာင်းကို ေရွးချယ်ရမည်။ ဆိုင်းထားမည့် ဝန်အြမင့်ကို စ်းစား၍ ေဘးကင်းလံုြခံေသာ ေနရာကို သတ်မှတ်ပီး
လုပ်ငန်းခွင်တွင် လမ်းေကာင်းသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်ပါက ေဘးကင်းလံုြခံသည့် ေနရာသို ေရေြပာင်းရမည့်လုပ်ငန်းစ်များကို
လုပ်သားများအားလံုးသို ေကညာအသိေပးရမည်။
(a) အေပ၊ ေအာက်ှင့် ေဘးတိုက် ေရွလျားမ လုပ်ေဆာင်ချက်ပါသည့် အေပတက်၊ ေအာက်ဆင်း ကရိန်း သိုမဟုတ်
ေဘးှစ်ဖက် ဖရိန်ပါသည့် တံတားပံုစံကရိန်းများ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေသာအခါ ကရိန်းေရွလျားမည့် လားရာဘက်မှ
45° ပတ်ဝန်းကျင်ကို ေဘးကင်းလံုြခံသည့်ေနရာအြဖစ်သတ်မှတ်ပီး ဝန်၏အစွန်ဆံုးမှ 2 မီတာှင့် အထက်
အကွာအေဝးကို ေဘးကင်းအကွာအေဝးအြဖစ် သတ်မှတ်ပါ။
(b) ေထာင်လိုက် (သို) ေရြပင်ညီအတိုင်း လည်ပတ်ိုင်သည့် ေရွလျား ကရိန်း သိုမဟုတ် လက်တံပါသည့် ကရိန်းများ
လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေသာအခါ လည်ေနသည့်ဝန်အစွန်မှ အြပင်ဘက် ပတ်လည် အကွာအေဝး 2 မီတာှင့် အထက်ကို
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ေဘးကင်းအကွာအေဝးအြဖစ် သတ်မှတ်ပါ။

2 မီတာှင့် အထက်

ေဘးကင်းလံုြခံသည့်ေနရာ
2 မီတာှင့် အထက်

ဝန်၏ အလျားလိုက်

(ေရြပင်ည)ီ အလျား

အေပတက်၊ ေအာက်ဆင်း ကရိန်း၊ ေဘးှစ်ဖက်

ေရွလျား ကရိန်း၊ လက်တံပါသည့် ကရိန်း

ဖရိန်ပါသည့် တံတားပံုစံကရိန်း

ပံု 4-1 ေဘးကင်းလံုြခံသည့်ေနရာ

74 (my)

●

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မည့် နည်းလမ်းများ၊ လုပ်ငန်းစ်များှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အလုပ်သများအား ဆက်သွယ်
အသိေပးရမည်။

●

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မည့် ေနရာများှင့် သိုင်းကိးတွင်ချိတ်ေပးရသူများ၊ အချက်ြပသူများှင့် ကိးသိုင်းအကူများအတွက်
ေဘးကင်းလံုြခံသည့်ေနရာများကို ေကညာေြပာြပထားရမည်။ ဝန်ခါရမ်းြခင်းမှ တားဆီးရမည့် တာဝန်များရှိပါက လုပ်ငန်း
ေဆာင်ရွက်မည့်ေနရာများှင့် ခါရမ်းမ တားဆီးေရးနည်းလမ်းများကို လုပ်သားတစ်ဦးချင်းစီအား ဆက်သွယ်အသိေပးရမည်။

●

သင့်ေလျာ်သည့် အကာအကွယ် ပစည်းကိရိယာများအသံုးြပရန် န်ကားပီး အသံုးြပမ ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးရမည်။

●

လုပ်ငန်း တည်ေနရာတိုင်းတွင် အချက်ြပနည်းလမ်းများကို တစ်သမတ်တည်း အသံုးြပြခင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးရမည်။

●

အချက်ြပသူများသည် လက်ေမာင်းပတ်များှင့် အမှတ်အသားပါ ဦးထုပ်များကဲ့သို ပစည်းများကို ဝတ်ဆင်ထားမှသာ
ကရိန်းေမာင်းသူသည် ၎င်းတိုကို အလွယ်တကူ ခွဲြခားသတ်မှတ်ိုင်မည်။

●

ကိးမဲ့ကိရိယာများကို အချက်ြပရန်အသံုးြပပါက လုပ်ငန်းမစတင်မီ ထုတ်လင့်ေပးိုင်မ အကွာအေဝးကဲ့သို
ကိးမဲ့ဆက်သွယ်ိုင်မအေြခအေနကို စစ်ေဆးရမည်။

3.4

ကိးသိုင်းရန်အတွက် အေြခခံ ကိတင်ကာကွယ်ရမည့် အချက်များ

●

ကိးသိုင်းစ် စိုးရိမ်စရာတစ်ခုခုရှိပါက ေဘးကင်းလံုြခံေကာင်း ေသချာေစရန် ကိးကို ြပန်သိုင်းပါ။

●

ဝန်ကို မည်သည့်အခါမှ မစီးပါှင့်။

●

ဝန်ေပတွင် လက်သံုးကိရိယာများ ချန်မထားခဲ့ပါှင့်။

●

ဝန်ေအာက်သို မဝင်ပါှင့် သိုမဟုတ် မည်သူကိုမှ ဝင်ခွင့်မြပပါှင့်။

75 (my)

4

ဝိုင်ယာကိးများြဖင့် ကိးသိုင်းြခင်း နည်းလမ်းများ (စာမျက်ှ 126)

ကရိန်းတွင် ကိးသိုင်းရန်အတွက် ဝိုင်ယာကိး၊ ချိန်းကိး သိုမဟုတ် ခါးပတ် သိုင်းကိးများကို ဝန်အမျိးအစားေပမူတည်ပီး အသံုးြပ
ကသည်။ ဤအပိုင်းတွင် ဝိုင်ယာကိးများြဖင့် ကိးသိုင်းြခင်း နည်းလမ်းကို ေဖာ်ြပထားသည်။

4.1

ဝိုင်ယာကိး(များ)ကို ချိတ်တွင် ခိုင်မဲစွာတပ်ဆင်ြခင်း နည်းလမ်းများ (စာမျက်ှ 126)

ဝိုင်ယာကိးတပ်ကွင်း(များ)ကို ချိတ်တွင် ချိတ်ြခင်း
ဤနည်းလမ်းသည် ဝိုင်ယာကိး(များ)၏ ကိးတပ်ကွင်း(များ)ကို ချိတ်တွင် ချိတ်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ အသံုးြပမည့်
ဝိုင်ယာကိးအေရအတွက်ေပမူတည်ပီး ှစ်ကိး ကိးသိုင်းြခင်း၊ သံုးကိး ကိးသိုင်းြခင်း၊ ေလးကိး ကိးသိုင်းြခင်းစသည်ြဖင့် ရှိ
ပါသည်။ (ပံု 4-4- စာမျက်ှာ 126)

တစ်ပတ်ြပန်ချည် ကိးသိုင်းြခင်း
ဤနည်းလမ်းသည် ဝိုင်ယာကိး၏ ဗဟိုအစိတ်အပိုင်းေနရာကို ချိတ်တွင် ချိတ်သည့်နည်းလမ်း ြဖစ်ပါသည်။ (ပံု 4-5- စာမျက်ှာ 127
တွင် ကည့်ပါ။)

တစ်ပတ်လိ ကိးသိုင်းြခင်း
ဤနည်းလမ်းသည် ဝိုင်ယာကိးကို ချိတ်ပတ်လည် တစ်ပတ်ရစ်ပတ်သည့်နည်း ြဖစ်ပါသည်။ (ပံု 4-6- စာမျက်ှာ 128 တွင် ကည့်ပါ။)

ချိတ်တွင် ကိးချည်ြခင်း
ဤနည်းလမ်းသည် ဝိုင်ယာကိးကို ချိတ်ပခံုးပတ်ပတ်လည် တစ်ပတ်ရစ်ပတ်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ဝိုင်ယာကိး 2 ကိးှင့်အထက်ကို
တစ်ပိင်နက်တည်း အသံုးြပမ အလွန်နည်းပါးသည်။
တစ်ပတ်လိ ကိးသိုင်းရစ်ပတ်သည့်ေနရာကို ချိတ်ပခံုးဆီသို ေရလိုက်ြခင်းြဖင့် ဤပံုသဏာန်ကို ရရှိသည်။ (ပံု 4-7- စာမျက်ှာ 128
တွင် ကည့်ပါ။)

ကွင်းဆက် သိုင်းြခင်း (မူအရ တားြမစ်ထားသည်)
ဤနည်လမ်းသည် ဝိုင်ယာကိးှစ်ကိးအသံုးြပပီး ချိန်ညိအလျားပို၍တိုေစရန် ဝိုင်ယာကိးတစ်ကိး၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ေခါက်
ထားသည်။ ဤနည်းလမ်းကို အစားထိုးရန် ေဘးကင်းလံုြခံသည့် ကိးသိုင်းနည်းလမ်းတစ်ခုအြဖစ် သံုးေနရာ ချိန်ညိိုင်သည့် ကိး
သိုင်းြခင်းကို အသံုးြပသည်။ (ပံ.ု 4-8- စာမျက်ှာ 129၊ စာမျက်ှာ 159 တွင် ကည့်ပါ။)

76 (my)

4.2

ဝိုင်ယာကိး(များ)ကို ဝန်တွင် ခိုင်မဲစွာတပ်ဆင်ြခင်း နည်းလမ်းများ (စာမျက်ှ 130)

ဝန်၏ချိတ်များတွင် ကိးတပ်ကွင်းပါ ဝိုင်ယာကိးများကို ချိတ်ြခင်း
ဤနည်းလမ်းသည် ဝိုင်ယာကိးများ၏ ကိးတပ်ကွင်းများကို ဝန်၏ချိတ်များတွင် ချိတ်ြခင်းြဖင့် ဝိုင်ယာကိးကို ဝန်တွင် ခိုင်မဲစွာတပ်
ဆင်သည့် နည်းလမ်းြဖစ်သည်။ (ပံု 4-9- စာမျက်ှာ 130 တွင် ကည့်ပါ။)

တစ်ပတ်ြပန်ချည် ကိးသိုင်းြခင်း
ဤနည်းလမ်းသည် ဝိုင်ယာကိးများကို ဝန်၏ေအာက်မှ ပတ်ပီး ဝန်ကို ေအာက်ေြခမှ ေထာက်ပံ့ေပးသည့် နည်းလမ်းြဖစ်သည်။
(ပံု 4-10- စာမျက်ှာ 130 တွင် ကည့်ပါ။)

ကွင်းေလာ ချည်ြခင်း
ဤနည်းလမ်းသည် ကွင်းေလာ(များ)ြဖင့် ဝန်ကို ခိုင်မဲစွာတပ်ဆင်သည့်နည်း ြဖစ်ပါသည်။ ကွင်းေလာတစ်ခုြပလုပ်ရန် ကိးအဆံုးကို
ကိးတပ်ကွင်းထဲမှ ြဖတ်၍ ဆွဲယူပါ သိုမဟုတ် ၎င်းအစား မင်းတံုးပါ သံကွင်းကို အသံုးြပပါ။ (ပံု 4-11- စာမျက်ှာ 131၊ ပံု 4-12စာမျက်ှာ 131၊ ပံု 4-13- စာမျက်ှာ 131၊ ပံု 4-14- စာမျက်ှာ 131 တွင် ကည့်ပါ။)

တစ်ပတ်လိ ကိးသိုင်းြခင်း
ဤနည်းလမ်းသည် ဝိုင်ယာကိးကို ဝန်ပတ်လည်တွင် တစ်ပတ်ရစ်ပတ်သည့်နည်း ြဖစ်ပါသည်။ (ပံု 4-15- စာမျက်ှာ 133၊ ပံု 4-16စာမျက်ှာ 133 တွင် ကည့်ပါ။)

ထုပ်စည်း၍ သိုင်းချည်ြခင်း
ထုပ်စည်း၍ သိုင်းချည်ြခင်း သံုးနည်း ရှိပါသည်- 1) ေခါက်ထားသည့်အပိုင်းကို ကိးတပ်ကွင်းများထဲမှတစ်ဆင့် ထိုးထည့်ရန်
ဝိုင်ယာကိးတစ်ကိးကို ေခါက်ြခင်း 2) ကိးတပ်ကွင်းများကို ေခါက်ထားသည့်အပိုင်းမှတစ်ဆင့် ထိုးထည့်ရန် ဝိုင်ယာကိးတစ်ကိးကို
ေခါက်ြခင်း 3) ကွင်းြပည့် ဝိုင်ယာကိးတစ်ခု အသံုးြပြခင်း (ပံု 4-17- စာမျက်ှာ 134 တွင် ကည့်ပါ။)

ေအာက်ပိုင်း တစ်ေနရာတည်းချည်၍ ကိးသိုင်းြခင်း
ဤနည်းလမ်းသည် ဝန်၏ေအာက်ေြခမှြဖတ်၍ ဝိုင်ယာကိးှစ်ကိးြဖင့် ဝန်ကို ခိုင်မဲစွာတပ်ဆင်ြခင်းြဖစ်ပီး ေအာက်ေြခလံုးဝန်းသည့်
ထုလံုးရှည်ပံုသဏာန်၊ ချပ်ြပားဝိုင်း ပံုသဏာန် သိုမဟုတ် ကေတာ့ပံုသဏာန်ရှိသည့် ဝန်အတွက် အသံုးြပသည်။ အားနည်းချက် များ
စွာရှိေသာေကာင့် ေဘးကင်းလံုြခံသည့် အြခား ကိးသိုင်းနည်းလမ်းများကို အသံုးြပရန်လိုအပ်ပါသည်။ (ပံု 4-18- စာမျက်ှာ 134
တွင် ကည့်ပါ။)

တစ်ကိးတည်း ကိးသိုင်းြခင်း (မူအရ တားြမစ်ထားသည်)
ဝန်ကို တင်းကျပ်စွာချည်ေှာင်ထားသည့် ကွင်းေလာြဖင့် တစ်ကိးတည်း ကိးသိုင်းြခင်းကို ေအာက်ပါအေကာင်းရင်းများေကာင့်
မူအရ တားြမစ်ထားပါသည်။ (ပံု 4-19- စာမျက်ှာ 135 တွင် ကည့်ပါ။)

77 (my)

5
5.1

ချိန်းသိုင်းကိးများြဖင့် ကိးသိုင်းြခင်း နည်းလမ်းများ (စာမျက်ှ 136)
ချိန်းသိုင်းကိးများြဖင့် ကိးသိုင်းြခင်း ဥပမာများ (စာမျက်ှ 136)

ချိန်းကိးြဖင့် ကိးသိုင်းြခင်းအတွက် အေပပိုင်းှင့် ေအာက်ပိုင်း ချိတ်များပါ ပါဝင်သည့် ဝန်အေလးချိန်ှင့် ကိုက်ညီေသာ အချင်းရှိ
သည့် ချိန်းကိးတစ်ခု အသံုးြပပါ။ လိုအပ်လင် ညပ်များ သိုမဟုတ် ဟက်ကာများကဲ့သို သိုင်းကိးများကို ေပါင်းစပ်၍လည်း အသံုးြပ
ိုင်သည်။ ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်သူ၏ လုပ်ငန်း လက်စွဲစာအုပ်အတိုင်း မှန်ကန်စွာ အသံုးြပပါ။ (ပံု 4-20- စာမျက်ှာ 134၊ ပံု 4-21စာမျက်ှာ 134၊ ပံု 4-22- စာမျက်ှာ 134၊ ပံု 4-23- စာမျက်ှာ 134 တွင် ကည့်ပါ။)

6

အချက်ြပ နည်းလမ်း (စာမျက်ှ 137)

ဝန်ချီစက်သံုး၍ အလုပ်ေဆာင်ရွက်ေသာအခါ အလုပ်ရှင်သည် ဝန်ချီစက်အသံုးြပြခင်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အချက်ြပမများ
ထားရှိ၍ အဆိုပါ အချက်ြပမများ ြပသေပးမည့် ပုဂိလ်တစ်ဦးကို ခန်အပ်ကာ အဆိုပါပုဂိလ်အား ထိုအချက်ြပမများကို ြပသခိုင်းရမည်
ဟု ဥပေဒတွင် ြပာန်းထားသည်။ လုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်သည့် လုပ်သားများသည် ကိတင်သတ်မှတ်ထားေသာ အချက်ြပနည်းလမ်းများ
ကို လိုက်နာရမည်ဟုလည်း ြပာန်းထားသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ေပ မူတည်၍ အချက်ြပနည်းလမ်း ကွဲြပားိုင်ေသာေကာင့် အချက်ြပ
သူများှင့် ကရိန်းေမာင်းသူများသည် လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုစီတွင် သတ်မှတ်ထားေသာ အချက်ြပနည်းလမ်းများကို အတည်ြပရမည်။
ေယဘုယျအားြဖင့် လက်ြဖင့်အချက်ြပနည်းလမ်းကို တွင်ကျယ်စွာ အသံုးြပကသည် (စာမျက်ှာ 139-141 တွင် ကည့်ပါ)။ လက်
အချက်ြပနည်းလမ်းများတွင် အေရးကီးေသာအချက်မှာ သတ်မှတ်ထားသည့် အချက်ြပနည်းလမ်းများကို ရှင်းလင်းမှန်ကန်စွာ
အချက်ြပေပးရန်ြဖစ်သည်။
အထပ်ြမင့် အေဆာက်အအံုများ သိုမဟုတ် ြမင်ကွင်းမရှင်းသည့် ေနရာများကဲ့သို လုပ်ငန်းခွင်များတွင် ကိးမဲ့ကိရိယာများအသံုးြပ
သည့် အသံအချက်ြပ နည်းလမ်းများကိုလည်း မကာခဏ အသံုးြပသည်။ ကရိန်းေမာင်းသူအေနြဖင့် အချက်ြပသူထံမှ အသံအချက်ြပ
မများကို မှန်ကန်စွာလုပ်ေဆာင်ေကာင်း အတည်ြပရန်အေရးကီးသည်။

78 (my)

အချက်ြပသူများသတိရေနရမည့် အဓိကအချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်●

သတ်မှတ်ထားသည့် အချက်ြပသူတစ်ဦးသာ ကရိန်းေမာင်းသူများကို အချက်ြပသည်။

●

အချက်ြပသူများသည် အချက်ြပနည်းလမ်းများသာမက ကိးသိုင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း ရင်းှီးကမ်းဝင်ထားသင့်ပီး ကရိန်း၏
သတ်မှတ်ဝန်န်းထား၊ ေရွလျားမအကွာအေဝးှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ိုင်စွမ်းကို အြပည့်အဝ နားလည်ထားသင့်သည်။

●

ကရိန်းေမာင်းသူများက အလွယ်တကူြမင်ိုင်ပီး အချက်ြပသူများက လုပ်ငန်းအေြခအေနကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းြမင်ိုင်သည့်
ေဘးကင်းလံုြခံေသာေနရာတွင် အမဲအချက်ြပပါ။

●

သတ်မှတ်ထားသည့် အချက်ြပနည်းလမ်းများကို ကရိန်းေအာ်ပေရတာများထံသို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အမဲတမ်း အချက်ြပေပးပါ။

●

ဝန်ကို ေထာင်လိုက် အမဲတမ်း ပင့်မပါ။ အချက်မြပမီ ဝန်ကို ေထာင့်တစ်ခုတွင် (တိမ်းေစာင်း) ဆိုင်းမထားေကာင်းေသချာပါေစ။

●

သိုင်းကိးတွင်ချိတ်ပီးေကာင်း ေသချာမှသာ ပင့်မရန်အတွက် အချက်ြပပါ။

●

ကိးကို မှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ေကာင်း ေသချာေစရန် ဝိုင်ယာကိးကို တင်းတင်းဆွဲပီးေသာအခါ ပင့်မတင်ြခင်းကို ခဏရပ်ပါ၊
ပီးမှ ထပ်မံြမင့်တင်ရန် အချက်ြပပါ။

●

သယ်ယူပိုေဆာင်မည့် လမ်းေကာင်းှင့် ဝန်ချမည့် ေနရာကို ကရိန်းေမာင်းသူများအား ရှင်းရှင်းလင်းလင်း န်ြပေပးပီး
၎င်းတိုကို အချက်ြပေပးရန် ြဖစ်ိုင်သည့်အခါတိုင်း ဦးေဆာင်လမ်းြပပါ။

●

ဝန်ကို ေဘးကင်းစွာ ေြမြပင်သိုချရန် ေအာက်ခံဘေလာက်တံုးများေပတွင် ဝန်ကို ြဖည်းညင်းစွာထားပီး ှိမ့်ြခင်းကို
ခဏရပ်တန်ပီးမှသာ ၎င်းကို ထပ်မံေလာ့ချရန် အချက်ြပပါ။

●

သိုင်းကိးတွင်ချိတ်ပီးေနာက် ချိတ်ကို အနည်းဆံုး 2 မီတာအြမင့်သို ပင့်မပီးမှသာ သိုင်းကိးတွင်ချိတ်ေပးရသူများ၊ အချက်ြပသူများ
ှင့် ကရိန်းေမာင်းသူများ အပါအဝင် လုပ်သားမျာအားလံုးက လုပ်ငန်းကိုမှန်ကန်စွာလုပ်ေဆာင်ထားေကာင်း အတည်ြပသည်။

6.1
●

အသံ အချက်ြပနည်းလမ်းများ (ဥပမာ) (စာမျက်ှ 142)
သယ်ယူပိုေဆာင်မည့် လမ်းေကာင်းှင့် ဝန်ချမည့် ေနရာကို ကရိန်းေမာင်းသူများအား ရှင်းရှင်းလင်းလင်း န်ြပေပးပီး
၎င်းတိုကို အချက်ြပေပးရန် ြဖစ်ိုင်သည့်အခါတိုင်း ဦးေဆာင်လမ်းြပပါ။

●

ကရိန်းေမာင်းသူများက အချက်ြပသူများထံမှ အသံအချက်ေပးမများကို ကျယ်ကျယ် ြပန်ရွတ်ြပပီး အတည်ြပရန်
လိုအပ်ပါသည်။

●

လုပ်သားများအေနြဖင့် လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုစီတွင် အမှန်စင်စစ် အသံုးြပေသာ အချက်ြပနည်လမ်းများကို အြပည့်အဝ
နားလည်ထားရမည်။

79 (my)

အခန်း 5
သိုင်းကိး လက်ေတွအသံုးြပ နည်းလမ်းများ
1
1.1

သိုင်းကိးတွင်ချိတ်သည့် လုပ်ငန်းစ်များ (စာမျက်ှ 149)
ကရိန်းှင့်အြခားစက်ပစည်းများ၏ သတ်မှတ် ဝန်အားှင့် စုစုေပါင်း သတ်မှတ် ဝန်န်းထား
များကို စစ်ေဆးပါ (စာမျက်ှ 149)

အေပတက်၊ ေအာက်ဆင်း ကရိန်းေပတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ သတ်မှတ် ဝန်န်းထားသည် အေပတက်၊ ေအာက်ဆင်း ကရိန်းက
မတင်ိုင်သည့် အများဆံုးဝန် (အေလးချိန်) ြဖစ်သည်။ ဝန်၏အေလးချိန်သည် ဤပမာဏထက်မပိုေစရ။ အေပတက်၊ ေအာက်ဆင်း
ကရိန်းများှင့် ေဘးှစ်ဖက် ဖရိန်ပါသည့် တံတားပံုစံ ကရိန်းများတွင် အများအားြဖင့် ဝန်ပို တားဆီး ကိရိယာ သိုမဟုတ် ဝန်ပို
ကန်သတ် ကိရိယာ တပ်ဆင်ထားြခင်းမရှိေသာေကာင့် သတိထားရန် လိုအပ်သည်။
လက်တံပါသည့် ကရိန်းများှင့် ေရွလျား ကရိန်းများအတွက် သတ်မှတ် ဝန်န်းထားှင့် စုစုေပါင်း သတ်မှတ် ဝန်န်းထားသည် ထိုး
ထွက်ေနေသာ လက်တံေထာင့်ှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့် ဧရိယာေပ မူတည်၍ ကွဲြပားြခားနားေသာေကာင့် သိုင်းကိးတွင် ချိတ်
ေပးရသူများသည် ကရိန်းေမာင်းသူှင့် အနီးကပ်ညိိင်းရန် လိုအပ်သည်။

ပံု 5-1 အေပတက်၊ ေအာက်ဆင်း ကရိန်းေပရှိ သတ်မှတ် ဝန်န်းထား ဥပမာကို ြပသထားသည်

80 (my)

1.2

ဝန်၏ အေလးချိန်ကို ရှာြခင်း (စာမျက်ှ 150)

သိုင်းကိးတွင် ချိတ်ေပးရသူများ ပထမဆံုး လုပ်ရမည့်အလုပ်မှာ ပင့်မတင်မည့်ဝန်အေလးကို တတ်ိုင်သမ မှန်ကန်တိကျေအာင်
ရှာရန်ြဖစ်ပါသည်။ ေနစ် ကိုင်တွယ်အသံုးြပေနသည့် သိုမဟုတ် အေလးချိန်ကို အန်းတပ်ထားသည့် ထုတ်ကုန်များ၏အေလးချိန်
ကို အလွယ်တကူ ရှာိုင်ပါသည်။ သိုေသာ် အေလးချိန်မသိသည့် ဝန်တစ်ခုကို ကိုင်တွယ်အသံုးြပေသာအခါ အေတွအြကံရှိေသာ
လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်တစ်ေယာက်ကို သိုမဟုတ် အဖွဲေခါင်းေဆာင်ကို ၎င်းဝန်၏အေလးချိန်ကို သင် ေမးြမန်းရမည် သိုမဟုတ် ပံုများ၊
ချိတ်ဆွဲ ကတ်ြပားများ၊ ေငွေတာင်းခံလာများ သိုမဟုတ် အြခားစာရွက်စာတမ်းများေပတွင် ၎င်း၏အေလးချိန်ကို သင် စစ်ေဆးရမည်
။ သိုမဟုတ် ဝန်၏အေလးချိန်ကို တွက်ချက် ခန်မှန်းပါ။
ဝန်၏အေလးချိန်ကို မျက်ြမင်ခန်မှန်းရမည့် ြဖစ်ရပ်များစွာ ရှိပါသည်။ အေလးချိန်ကိုခန်မှန်းရန် လုပ်ငန်းအေတွအြကံလိုအပ်ပီး
မျက်ြမင် ခန်မှန်းရန် ခက်ခဲသည်။ မှားယွင်းခန်မှန်းမိပါက ကရိန်းအတွက် ဝန်ပိသွားိုင်ပီး ကရိန်း တိမ်းေမှာက်ြခင်း သိုမဟုတ်
သိုင်းကိး ပစည်းကိရိယာများ ပျက်စီးြခင်းကဲ့သို မေမာ်လင့်ေသာ မေတာ်တဆမကို ြဖစ်ေစသည်။ ထိုထက်ပို၍ ၎င်းသည် အလုပ်လုပ်
ိုင်စွမ်းကို များစွာ ေလျာ့ကျေစမည်။ ေအာက်ပါအချက်များကို ဂုြပသင့်သည်။
●

ဝန်၏ပံုသဏာန်ကို ဂုတစိုက် ဆန်းစစ်ပီး ၎င်း၏ အတိုင်းအတာများကို မျက်ြမင်ခန်မှန်း ရှာေဖွပါ။

●

ဝန်ကိုြပလုပ်ထားသည့် ကုန်ကမ်းပစည်းကို စစ်ေဆးပါ။ ဝန်များကို မတူညီေသာ ကုန်ကမ်းပစည်းများြဖင့် ြပလုပ်ထားပါက
ထုထည်ပမာဏတူညီေသာ်လည်း အေလးချိန်ကွာြခားိုင်သည်

●

၎င်းတို၏ အေလးချိန်ကို တွက်ချက်ပါ။ (စာမျက်ှာ 44 ကို ကည့်ပါ)

●

အမှန်တကယ်ရှိသည့် အေလးချိန်ထက် ပို၍ေလျာ့နည်းစွာခန်မှန်းမိပါက အရာယ်ရှိသည်။ မျက်ြမင် ခန်မှန်းထားသည့်
ဝန်များ၏အေလးချိန်တွင် ထိုအေလးချိန်၏ 20% ထပ်ေပါင်းပါ။

●

မျက်ြမင် အေလးချိန်ခန်မှန်းတိုင်းတာရာတွင် ပိုမိုမှန်ကန်တိကျလာေစေရး အေလ့အကျင့်ြပလုပ်ရန် မျက်ြမင် သင်ခန်မှန်းေသာ
အေလးချိန်ှင့် သင်အမှန်တကယ်တိုင်းတာရရှိေသာ အေလးချိန်တိုအကား ြခားနားချက်ကို အမဲ စစ်ေဆးပါ။

●

ိုးရှင်းေသာပံုသဏာန်တစ်ခုကို စံနမူနာတစ်ခုအြဖစ် ြပလုပ်ထားပီး အေလးချိန်ကို တကယ့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုသဖွယ် ြပသြခင်း
သိုမဟုတ် စံြပ ပစည်းတစ်ခု၏ တစ်မီတာအတွက် သိုမဟုတ် စံြပ ပစည်းတစ်ခုအတွက် အေလးချိန်ဇယားတစ်ခုြပလုပ်ြခင်း
သည် မျက်ြမင် အေလးချိန်တိုင်းတာရာတွင် တိကျမှန်ကန်မ တိုးတက်ေစရန် ထိေရာက်ေသာနည်းလမ်းတစ်ခုလည်း ြဖစ်သည်။

ခန်မှန်းချက် + 20%

ပံု 5-2 ဝန်၏ အေလးချိန်ကို မျက်ြမင် ခန်မှန်းပါ။

81 (my)

1.3

COG (ဟန်ချက်) ၏ တည်ေနရာကို သတ်မှတ်ပါ (စာမျက်ှ 151)

ကိးသိုင်းြခင်းတွင် ေနာက်ထပ်အေရးကီးေသာ အေြခခံအချက်တစ်ချက်မှာ သင့်ေလျာ်ေသာ သိုင်းကိးများှင့် သိုင်းကိးတွင်ချိတ်ရန်
နည်းလမ်းကို ေရွးချယ်ိုင်ရန်အတွက် မ၍တင်ရမည့်ဝန်၏ COG (ဟန်ချက်) တည်ေနရာကို တတ်ိုင်သမ တိကျမှန်ကန်စွာ
သတ်မှတ်ြခင်းြဖစ်သည်။

COG (ဟန်ချက်) ၏ တည်ေနရာကို သတ်မှတ်ြခင်း
တကယ့်လုပ်ငန်းခွင်တွင် COG (ဟန်ချက်) ကို မျက်ြမင်ခန်မှန်း၍ တိုင်းတာ တွက်ချက်ရြခင်း ြဖစ်သည့်အတွက် ၎င်းကို မှန်ကန်စွာ
ရှာေဖွရန် ခက်ခဲသည်။ ဝန်တွင်ပါရှိသည့် ကွင်းများြဖင့် ေရြပင်ညီ ကိးသိုင်းိုင်မည်ဟု မေတွးပါှင့်၊ ဝန်ကို မ၍မတင်မီ ၎င်း၏
အေြခအေနကို စစ်ေဆးပီး သိုင်းကိးတွင်ချိတ်ရန်နည်းလမ်းကို မှန်ကန်စွာ အသံုးြပရန် အေရးကီးသည်။
ဝန်၏ COG (ဟန်ချက်) သည် အမှတ်တစ်ေနရာ (လိုင်း တစ်ခုတွင် မဟုတ်ပါ) တွင် ရှိသည်ကို သတိြပပီး ကိးသိုင်းြခင်းကို ေဘး
ကင်းလံုြခံစွာလုပ်ေဆာင်ရန် ဘက်ေပါင်းစံုမှ စစ်ေဆးရမည်။ အထူးသြဖင့် ဝန်ကိုလှည့်သည့်အခါ မေတာ်တဆမြဖစ်ပွားြခင်းမှကာ
ကွယ်ရန် COG (ဟန်ချက်) ကို လားရာ သံုးခုစီမှ ေသချာစွာစစ်ေဆးပါ။
ဝန်ကို ဟန်ချက်ညီညီ ပင့်မရန်အတွက် ဝန်၏ COG (ဟန်ချက်) သည် ချိတ်၏ေအာက် တည့်တည့်တွင် ရှိရပါမည်။ ဝန်ကို ေဘးကင်း
လံုြခံစွာ ပင့်မတင်ရာတွင် ေဘးကင်းေကာင်း ေသချာေစရန်ှင့် လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်ရည်တိုးတက်ေစရန်အတွက် ကိုးကားကည့်ိုင်
ရန် ၎င်း၏ COG (ဟန်ချက်) ကို ေဖာ်ြပပါ။

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်စ် COG (ဟန်ချက်) ၏တည်ေနရာကို သတ်မှတ်ရန်နည်းလမ်း
သိုေသာ် ကိုင်တွယ်ရမည့် ထုတ်ကုန်အမျိးအစား အများအြပားရှိပီး ပံုသဏာန်ေဖာ်ရန် ခက်ခဲသည့် ထုတ်ကုန်များ၏ COG (ဟန်ချက်)
တည်ေနရာကို ရှာေဖွရန် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ဤဝန်တစ်ခုခုကို အမှန်တကယ် ပင့်မသည့်အခါ ၎င်းဝန်ကို စမ်းသပ်၍ ပင့်မကည့်ရန်
အတွက် ေအာက်ပါလုပ်ငန်းစ်အတိုင်း ကမ်းြပင် သိုမဟုတ် ေြမြပင်မှ အနည်းငယ် ပင့်မရမည်။
(1) အထက်တွင်ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း ဝန်၏ COG (ဟန်ချက်) ကို သတ်မှတ်ပီး ၎င်းကို သိုင်းကိးြဖင့် ချိတ်ပါ။
(2) ၎င်းကို ြဖည်းြဖည်းချင်း အနည်းငယ် ပင့်မပါ။ (ေြမြပင်မှ ေထာင်လိုက် ပင့်မတင်ြခင်း မြပပါှင့်)

ဟန်ချက်

ဟန်ချက်

ပံု 5-3 လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်စ် COG (ဟန်ချက်) ၏တည်ေနရာကို သတ်မှတ်ရန်နည်းလမ်း

82 (my)

(3) ဝန်ကို အလျားလိုက် ပင့်မတင်မရပါက ၎င်းကိုေြမြပင်သိုြပန်ချပီး ပင့်မတင်စ်အတွင်း ေြမြပင်ေပတွင် ရှိေနသည့်
(ေစာင်းေနသည့)် ဝန်ရှိရာဘက်ဆီသို သိုင်းကိး၏ တည်ေနရာကို ေရပါ။
(4) ဝန်ကို အနည်းငယ်မသာ ထပ်မံ ပင့်မပီး ၎င်း၏ အေနအထားကို စစ်ေဆးပါ။
(5) သိုင်းကိးေပတွင် ဝန် ေရြပင်ညီရှိေနသည်အထိ ဤလုပ်ငန်းစ်ကို ထပ်မံေဆာင်ရွက်ပါ။
ကွင်းများ သိုမဟုတ် COG (ဟန်ချက်) ကို ြပသထားသည့် ဝန်အတွက်ပင်လင် အဆင့် 1 (COG (ဟန်ချက်) ၏ တည်ေနရာခန်မှန်း
ြခင်း) မှအပ ထိုလုပ်ငန်းစ်အတိုင်းပင် ေဆာင်ရွက်ရပါသည်။

သိုင်းကိးှင့် ဝန်ချီစက် အပိုပစည်းများ ေရးချယ်နည်း (စာမျက်ှ 152)
အေလးချိန်၊ COG (ဟန်ချက်)၊ ပံုသဏာန်၊ ဝန်ကို သိုင်းကိးတွင်ချိတ်ရမည့် တည်ေနရာများ၊ ကရိန်းစွမ်းေဆာင်ရည်ှင့် ဝန်ကို
ကာကွယ်ြခင်း စသည်တိုကို ထည့်သွင်းစ်းစားပီး အသင့်ေတာ်ဆံုး သိုင်းကိးှင့် ဝန်ချီစက် အပိုပစည်းများကို ေရွးချယ်ပါ။
(စာမျက်ှာ 123 ကို ကည့်ပါ။)
COG (ဟန်ချက်)၊ အသံုးြပမည့်ကိးအေရအတွက်ှင့် ချိတ်ဆွဲေထာင့်အေပ မူတည်၍ ဝိုင်ယာသိုင်းကိး၊ ချိန်းကိး၊ ခါးပတ်သိုင်းကိး
ှင့် အသံုးြပမည့် အြခားသိုင်းကိးပစည်းများကို ရှာရန်လိုအပ်ပီး လံုေလာက်သည့် ခိုင်ခံမှင့် ဝန်ကို ပင့်မရန် သင့်ေတာ်မည့်အရှည်ရှိ
ေသာ သိုင်းကိးကို ေရွးချယ်ပါ။
သိုင်းကိးကို ပံုမှန်ကိုင်တွယ်အသံုးြပသည့် သိုမဟုတ် သတ်မှတ်ထားသည့် ဝန်အချိကို သိုင်းကိးတွင်ချိတ်ရာ၌ ဤဝန်တစ်ခုစီ
အတွက် ေဘးအကင်းဆံုးှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်အေကာင်းဆံုးရရှိိုင်ေသာ သိုင်းကိးကို အထူးေရွးချယ်ရန် အြကံြပပါသည်။ သံမဏိ၊
ဖန် ပစည်းများကို ပင့်မတင်ရန် သံလိုက် သိုမဟုတ် စုပ်ခွက် ဝန်ချီစက် တပ်ဆင်ထားေသာ သိုင်းကိးများကဲ့သို အထူးပစည်းကိရိယာ
အချိ ရှိပါသည်။
လုပ်ငန်းမေဆာင်ရွက်မီ သိုင်းကိးများကို စစ်ေဆးပီး ပံုမှန်မဟုတ်သည့်အရာများမရှိရန် ေသချာေအာင် ေဆာင်ရွက်ပါ။

83 (my)

ဝန်မထားသည့် ချိတ်ကို လမ်းန်မ (စာမျက်ှ 153)
ကရိန်းကို လမ်းန်အချက်ြပြခင်း
လက်ြဖင့် အချက်ြပသည့်အခါ ကရိန်းေမာင်းသူ အြပည့်အဝြမင်ိုင်သည့် ေနရာတွင် သင်က ေနရာယူပီး ဝန်၏အေနအထားကို
န်ြပရန် ကိတင်သတ်မှတ်ထားသည့် အချက်ြပသေကတများကို အသံုးြပပါ။
ကိးမဲ့ကိရိယာများကို အသံုးြပ၍ အသံြဖင့် အချက်ြပသည့်အခါ ကိးမဲ့ဆက်သွယ်ေရး အေြခအေနများကို ကိတင်စစ်ေဆးပီး ဝန်၏
အနီးေနရာှင့် ဝန်ကို အြပည့်အဝြမင်ိုင်သည့် ေနရာတွင် သင်က ေနရာယူပါ။ ကရိန်းေမာင်းသူသည် အချက်ေပးသူ ေပးပိုသည့် အသံ
မက်ေဆ့ချ်များကို ထပ်မံစစ်ေဆးရန် အေရးကီးသည်။
ဝန်ပင့်မထားသည့် ချိတ်ကို လမ်းေကာင်းေပးြခင်း
ေယဘုယျစည်းမျ်းတစ်ခုအေနြဖင့် ဝန်၏အေပတည့်တည့်တွင်ထား၍ ချိတ်ကို လမ်းေကာင်းေပးပါ။ ဝန်က အလွန်ကီးမားေန
သည့်အတွက် ကိးသိုင်းြခင်းကို ေဘးကင်းစွာ မလုပ်ေဆာင်ိုင်လင် သိုင်းကိး အလွယ်တကူချိတ်ိုင်သည့် အေနအထားေရာက်
ေအာင် ချိတ်ကို လမ်းေကာင်းေပးပါ။ ထိုေနာက် အထက်သို ေထာင်လိုက် ပင့်မြခင်း မြပမီ ဝန်၏အေပတည့်တည့်သို ချိတ်ကို
ေရပါ။
ဝန်၏ အေလးချိန်သည် ေလးလံပီး ဝိုင်ယာသိုင်းကိးသည် အလွန်ထူေနလင် ဝိုင်ယာသိုင်းကိးကို ချိတ်ေပတွင် ဦးစွာထားပီး
သိုင်းကိးတွင်ချိတ်ပီးေနာက် လိုအပ်လင် အထက်သို ေထာင်လိုက် ပင့်မြခင်း မြပမီ ဝန်၏ COG (ဟန်ချက်) အေပတည့်တည့်သို
ချိတ်ကို ေရပါ။
ဝန်ကို တည်ငိမ်ေသာအေနအထားြဖင့် ပင့်မရန် ဝန်၏ COG (ဟန်ချက်) သည် ချိတ်ဆွဲ ပင့်မရမည့်ေနရာများှင့် တစ်ေြပးတည်း
ရှိရမည်။

COG (ဟန်ချက်)

ပံု 5-4 ဝန်၏ COG (ဟန်ချက်)
ဝန်၏ COG (ဟန်ချက်) သည် ဤလိုင်း၏ အြပင်တွင် ရှိေနလင် ဝန်တိမ်းေစာင်းိုင်သည် သိုမဟုတ် ဝိုင်ယာသိုင်းကိး ြပတ်ထွက်
ိုင်သည်။ ၎င်းမျ်းေကာင်းအတွင်း၌ပင် ရှိေနသည့်တိုင် ချိတ်၏ COG (ဟန်ချက်) သည် ဝန်၏ အေပတည့်တည့်တွင် မရှိလင်
အထက်သို ပင့်မတင်သည့်အခါ ဝန် လည်သွားိုင်သည် သိုမဟုတ် အေနအထားေြပာင်းသွားိုင်သည်။ ထိုေကာင့် ေထာင်လိုက်
ပင့်မြခင်း မြပမီ ဝန်၏အေပတည့်တည့်သို ချိတ်ကို လမ်းေကာင်းေပးရန် အေရးကီးသည်။

84 (my)

သိုင်းကိးတွင် ချိတ်ြခင်း (စာမျက်ှ 154)
ပံုသဏာန်အမျိးမျိးရှိသည့် ဝန်များကို ဝိုင်ယာသိုင်းကိးြဖင့် ပင့်မရာတွင် ဝန်လည်သွားြခင်းှင့် အေနအထားေြပာင်းသွားြခင်းမှကာ
ကွယ်ရန် ဝန်၏ပံုသဏာန်ေပမူတည်ပီး အသင့်ေတာ်ဆံုးနည်းလမ်းကို ေရွးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။ သယ်ယူပိုေဆာင်ေနစ်အတွင်း
လပ်ခါြခင်းေကာင့် ဝန် ပိကျြခင်း၊ အေနအထားေြပာင်းလဲြခင်း သိုမဟုတ် ြပတ်ကျြခင်း ြဖစ်ိုင်ပါက ကိတင်ကာကွယ်သည့်
အေနြဖင့် လီဗာ ဝန်ချီစက်ြဖင့် ခိုင်မဲေအာင်လုပ်ပါ သိုမဟုတ် တပ်ဆင်ပါ။ ေထာင့်ခန်းများေသာ ဝန် သိုမဟုတ် ေချာ်ေသာ ဝန်
အတွက် သိုင်းကိးတွင် ေဘကင်းစွာချိတ်ရန် အစွန်းများတွင် အမာခံများထားပါ။

ပံု 5-5 ဝန်ကို ခိုင်မဲေအာင်ချည်ေှာင်ြခင်း

85 (my)

ဝန်ေပတွင် ခိုင်မဲေအာင်ချည်ေှ င်သည့်အခါ
●

ဝန်က အလွန်ကီးမားပီး ဝန်၏ COG (ဟန်ချက်) အေပတည့်တည့်တွင် သိုင်းကိးကိုထား၍ လုပ်ေဆာင်ရန်ခက်ခဲေနလင်
အြခားနည်းလမ်းတစ်ခုကို သင်ေရွးချယ်ိုင်သည်။ အလွယ်တကူ အလုပ် လုပ်ေဆာင်ိုင်သည့်ေနရာတွင် ဝန်ကို သိုင်းကိးတွင်
ချိတ်ပီး အထက်သို ေထာင်လိုက် ပင့်မသည့်အခါ ဝန်၏ COG (ဟန်ချက်) အေပတည့်တည့်သို ချိတ်ကို ေရပါ။ သိုေသာ်
ဝိုင်ယာသိုင်းကိးတပ်ဆင်ထားသည့် ချိတ်ကိုေရသည့်အခါ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဝန် သိုမဟုတ် ပစည်းကိရိယာများကို
မထိခိုက်မိေစရန် သတိြပပါ။

●

ဝန်ကို တည်ငိမ်ေသာအေနအထားြဖင့် မတင်ရန် COG (ဟန်ချက်) ထက် ပိုြမင့်သည့် ေနရာများတွင် သိုင်းကိးကိုချိတ်ပါ။

ေအာက်ေြခမှ သိုင်းချည်ြခင်း

အေပဘက်မှ သိုင်းချည်ြခင်း

(မတည်ငိမ်ပါ)

(တည်ငိမ်မရှိသည်)

ပံု 5-6 သိုင်းကိးချိတ်ရမည့် ေနရာများ
●

တစ်ဖက်ေစာင်းေနေသာ ဝန်ကို တစ်ပတ်ြပန်ချည် သိုင်းကိးြဖင့် ပင့်မသည့်အခါ ဝန် လည်သွားိုင်သည်။
ထိုကဲ့သိုေသာကိစရပ်များအတွက် အထူးဂုြပ ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။
G- ဟန်ချက်

ြပတ်ကျြခင်း

ပံု 5-7 တစ်ဖက်ေစာင်းေနေသာ ဝန်

86 (my)

●

ရှည်လျားေသာအရာဝတများကို ချိတ်ဆွဲေထာင့် ပို၍ ကျယ်ကျယ်ြဖင့် ပင့်မပါက သိုင်းကိးများသည် အတွင်းဘက်သို
ေချာ်ထွက်ပီး ဝန်ြပတ်ကျတတ်သည်။ ဝန်ှင့် သိုင်းကိးအကား အမာခံများ ထားရှိပီး ကိးသိုင်းသည့်ေနရာ ေရွမသွားေစရန်
ကိးတပ်ကွင်းများ၊ တစ်ပတ်လိ သိုင်းကိး သိုမဟုတ် ထုပ်စည်း သိုင်းကိးများြဖင့် ခိုင်မဲေအာင်ချည်ေှာင်ပီး ဝန်ကို ပင့်မပါ။

ပံု 5-8 ရှည်လျားသည့် အရာဝတများအတွက် တစ်ပတ်လိ သိုင်းကိးကို အသံုးြပပါ
●

ချိတ်ဆွဲေထာင့် ကျယ်သည့်အတွက် ြဖစ်ေပေသာ ချိတ်ဆက်သက်ေရာက်အားေကာင့် ဝန် ကိးသွားိုင်သည့်အရာယ်ရှိပါက
ကရိန်း၏ ပင့်မိုင်စွမ်းကိုစစ်ေဆးပီး ချိတ်ဆွဲေထာင့်ကိုေလာ့ချရန် ပိုရှည်ေသာ ဝိုင်ယာသိုင်းကိးကို အသံုးြပပါ။
ချိတ်ဆွဲေထာင့်ကို ေလာ့ချရန် ခက်ခဲပါက ပင့်မသည့် ရက်မအသံုးြပြခင်းကဲ့သို အြခားနည်းလမ်းတစ်ခုကို စ်းစားပါ။

ပံု 5-9 ပျက်စီးေနေသာဝန်

ပံု 5-10 ပင့်မတင်သည့် ရက်မြဖင့် ကိးသိုင်းြခင်း

87 (my)

●

ဝန်ေအာက်ရှိ ဝိုင်ယာသိုင်းကိး ထိခိုက်မခံိုင်ရည် ရှိ၊မရှိ စစ်ေဆးပါ။

ပံု 5-11 ဝိုင်ယာကိးများ ထိခိုက်မခံိုင်ရည်ရှိရန် လိမ်ထားြခင်း
●

ဝိုင်ယာသိုင်းကိးှင့် ဝန်ကို ကာကွယ်ရန် ေထာင့်ခန်းများေသာ ဝန်၏အစွန်းများတွင် အမာခံ ခံထားပါ။

အမာခံ

ပံု 5-12 ေထာင့်ခန်းများေသာ ဝန်

88 (my)

ချိတ်ေပတွင် ချိတ်ဆွဲသည့်အခါ
●

ချိတ်၏ ချက်ချစနစ်လုပ်ေဆာင်ချက်ကို စစ်ေဆးပါ။ အေြခအေနေပမူတည်ပီး ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများသည် ပံု 5-13 တွင်
ြပသထားသည့် အတိုင်း ချိတ်မှ ကတ်ထွက်လာိုင်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်အချိတွင် ၎င်းကိုကာကွယ်ရန်အတွက် ချက်ချကိရိယာ
ှစ်ခုကို အသံုးြပကသည်။

ပံု 5-13 ချိတ်မှ ကိးတပ်ကွင်း ကတ်ထွက်လာပံု
●

ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများကို ချိတ်၏ အေနာက်ဘက်မှစ၍ တစ်ခုချင်း အစ်လိုက်ချိတ်ထားေသာေကာင့် ဝိုင်ယာသိုင်းကိး၏
ကိးတပ်ကွင်းများသည် ချိတ်ေပတွင် တစ်ခုှင့်တစ်ခု ထပ်ေနမည်မဟုတ်ဘဲ ချိတ်၏ ေအာက်ဘက်တွင် ဝိုင်ယာကိးများသည်
တစ်ခုှင့်တစ်ခု ကန်လန်ြဖတ်ေနမည် မဟုတ်ပါ။ ကိးသိုင်းေထာင့် ကျယ်ေနသည့်အခါ ချိတ်ကို ချိတ်ဆက်ထားေသာ
ေနာက်ဆံုး ဝိုင်ယာသိုင်းကိးသည် ြပတ်ထွက်သွားဖွယ်ရှိသည် သိုမဟုတ် ပံု 5-14 တွင်ေဖာ်ြပထားသည့် ဝန်အတွက်
ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများကို 2-1-4-3 အစ်လိုက်အတိုင်း ချိတ်ထားပါက ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများသည် ချိတ်၏ေအာက်ဘက်တွင်
တစ်ခုှင့်တစ်ခု ကန်လန်ြဖတ်ေနမည်။ ဤသိုေသာ ြဖစ်ရပ်များတွင် ပံု 5-15 ှင့် ပံု 5-17 ၌ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း
အလျားလိုက် ဦးတည်ရာသည် ချိတ်၏ဦးတည်ရာှင့် ေထာင့်မှန်ကျသွားရန်အတွက် ဝန်ကို လှည့်ပီး ချိတ်ကိုမူ ေနာက်ဆံုးချိတ်
ထားေသာ ဝိုင်ယာကိးကို မြပတ်ထွက်ေစသည့်အြပင် ဝိုင်ယာသိုင်းကိး တစ်ခုှင့်တစ်ခု ကန်လန်ြဖတ်ြခင်းမှ ကာကွယ်သည့်
အစီအစ်အတိုင်း ချိတ်များကို ချိတ်ဆက်ပါ။
(a) ကိးေလးေချာင်းြဖင့် ေလးေနရာတွင် သိုင်းရန်အတွက် ကိးတပ်ကွင်းများ ချိတ်ဆက်မအစီအစ်

ပံု 5-14 အလျားလိုက် ဦးတည်ရာသည် ချိတ်၏ ဦးတည်ရာှင့်

ပံု 5-15 အလျားလိုက်ဦးတည်ရာသည် ချိတ်၏ဦးတည်ရာှင့်

မျ်းပိင် (ချိတ်၏ အစွန်းမှ 1-2-3-4 သိုမဟုတ် 2-1-4-3)

ေထာင့်မှန် (ချိတ်၏ အစွန်းမှ 1-3-2-4 သိုမဟုတ် 3-1-4-2)

89 (my)

(b) ကိးှစ်ေချာင်းြဖင့် ေလးေနရာတွင် သိုင်းရန်အတွက် ကိးတပ်ကွင်းများ ချိတ်ဆက်မအစီအစ်

●

ပံု 5-16 အလျားလိုက် ဦးတည်ရာသည် ချိတ်၏ ဦးတည်ရာှင့်

ပံု 5-17 အလျားလိုက်ဦးတည်ရာသည် ချိတ်၏ဦးတည်ရာှင့်

မျ်းပိင် (ချိတ်၏ အစွန်းမှ 1-2-3-4)

ေထာင့်မှန် (ချိတ်၏ အစွန်းမှ 1-2-3-4 သိုမဟုတ် 2-1-4-3)

ကိးသိုင်း ကိရိယာတန်ဆာပလာများ အလွယ်တကူချိတ်ဆက်ိုင်ပီး သိုင်းကိးတွင် ချိတ်ေပးရသူသည် ေဘးကင်းေသာ
ေြမြပင်အေနအထားတွင် တည်ငိမ်ေသာ ကိုယ်ေနဟန်ထားြဖင့် အလုပ်လုပ်ိုင်မည့် ေနရာသို ချိတ်ကို လမ်းေကာင်းေပးပါ။

●

“သိုင်းကိးအသံုးြပရာတွင် ေဘးကင်းေရး လမ်းန်ချက်” အရ ကိးသိုင်းေထာင့်သည် ေယဘုယျစည်းမျ်းအတိုင်း 90 °
အတွင်းရှိသင့်သည်။ သိုေသာ် ကိးှစ်ေချာင်းြဖင့် ေနရာ ေလးခုတွင် တစ်ပတ်ြပန်ချည် ကိးသိုင်းြခင်းအတွက် ကိးသိုင်း
ေထာင့်သည် 60 ° အတွင်းရှိသင့်ပီး ညပ် သိုမဟုတ် ဟက်ကာြဖင့် ကိးသိုင်းြခင်း၊ အြခား ပင့်ေြမာက်သည့် တွဲဖက်ပစည်းများကို
သံုး၍ ချိန်ညိြခင်းြဖင့် ကိးသိုင်းြခင်းများအတွက် ကိးသိုင်းေထာင့်သည် 60 ° အတွင်း ရှိရမည်ြဖစ်သည်။ အြခားနည်းလမ်းများ
အေနြဖင့် သင့်ေလျာ်ေသာ ကိးသိုင်းေထာင့်ကို ေသချာစွာ သတ်မှတ်ရန်အတွက် ဝန်၏ ပံုသဏာန်ှင့် အရွယ်အစားကို
လည်းေကာင်း ကရိန်း၏ ပင့်မိုင်စွမ်းကိုလည်းေကာင်း ထည့်သွင်းစ်းစားရမည်။

90 (my)

တစ်ဖက်ေစာင်းေနေသာ ဝန်ကို သိုင်းကိးတွင်ချိတ်ြခင်း
COG (ဟန်ချက်) သည်အလယ်ဗဟိုတွင်မရှိဘဲ ပံုသဏာန်မမှန်ေသာ ဝန်ြဖင့် အလုပ်လုပ်ရမည့် အေြခအေနမျိး ရှိလာိုင်ပါသည်။
တစ်ဖက်ေစာင်းေနေသာ ဝန်များကို ေရြပင်ညီထိန်းထားရန်အတွက် အသံုးြပရမည့် ကိးသိုင်းနည်းစနစ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း
ြဖစ်သည်။
●

ေခါက်ချိးညီ ကိးသိုင်းြခင်း

COG (ဟန်ချက်) ၏တည်ေနရာကို တိတိကျကျရှာေဖွပါ။ ချိတ်ကို COG (ဟန်ချက်) ရှိရာအေပသို ယူပီး ကိးသိုင်းေနရာများကို
ေခါက်ချိးညီ သတ်မှတ်ပါ။

တူညီသည့်
ေထာင့်များ

ပံု 5-18 ေခါက်ချိးညီ ကိးသိုင်းြခင်း
ပံု 5-19 တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း COG (ဟန်ချက်) ကိုရှာေဖွရာတွင် အမှားအယွင်းတစ်ခုရှိလင် ဝန်ေကာင့် အရာယ်
ြဖစ်တတ်သည်။ ၎င်းသည် ဘယ်ဘက် ဝိုင်ယာသိုင်းကိးကို ကီးမားေသာ တင်းအားြဖစ်ေစပီး သိုင်းကိးကို ဝန်မှ ေချာ်ထွက်သွားေစ
ိုင်သည်။ ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများသည် ၎င်းတို၏ေနရာများတွင် ရှိေနလင်ပင် ပင့်မထားေသာ ဝန်သည် သိသိသာသာ တိမ်းေစာင်းသွား
တတ်သည်။ ၎င်းကို ပင့်မတင်ရာတွင် တိမ်းေစာင်းသွားပါက ပံု 5-20 တွင် ေဖာ်ြပထားသကဲ့သို ဝန်ကိုြပန်ချပီး ချိတ်ကို ညိြခင်း
သိုမဟုတ် COG (ဟန်ချက်) ေနရာတွင် ကိးသိုင်းြခင်း ြပလုပ်ပီး ၎င်းကို တစ်ဖန် ြပန်ပင့်မတင်ပါ။

မှားယွင်းသည့် COG (ဟန်ချက်)
မှန်ကန်သည့် COG (ဟန်ချက်)

COG (ဟန်ချက်)

ပံု 5-19 COG (ဟန်ချက်) ေနရာမှား၍ ကိးသိုင်းြခင်း

ပံု 5-20 COG (ဟန်ချက်) ေနရာမှန်ြဖင့် ကိးသိုင်းြခင်း

91 (my)

●

ေခါက်ချိးမညီ ကိးသိုင်းြခင်း

အြခားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ ဝန်ကို အရာယ်ကင်းစွာ ပင့်မိုင်ရန်အတွက် ချိတ်ကို ဝန်၏ COG (ဟန်ချက်) အေပသို တိုက်ိုက်ေရာက်
ရှိေစရန် အလျားမတူညီေသာ ဝိုင်ယာသိုင်းကိး ှစ်ေချာင်းကိုသံုးြခင်း ြဖစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းတွင် အလျားမတူညီေသာ ဝိုင်ယာ
သိုင်းကိးှစ်ေချာင်းကို ညာဘက်ှင့် ဘယ်ဘက်များအတွက် အသံုးြပပါ။ ၎င်းအတွက် ဝန်တစ်ခုလံုးကို ပင့်မတင်ိုင်ေသာ ထူထဲ၍
အားေကာင်းသည့်ဝိုင်ယာကိးကို အသံုးြပရန် လိုအပ်သည်။ အဘယ့်ေကာင့်ဆိုေသာ် ဘယ်ဘက်ှင့် ညာဘက်ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများ
၏ တင်းအားများ မတူညီဘဲ ကိးသိုင်းေထာင့် ငယ်ေသာ ဝိုင်ယာကိးဘက်အြခမ်းတွင် အားပိုကီးမည် ြဖစ်ေသာေကာင့် ြဖစ်သည်။

အထိန်းကိး

ထိေရာက်သည့်ကိး

ပိုကျ်းသည့်ေထာင့်
ပိုကျယ်သည့်ေထာင့်

ပံု 5-21 ေခါက်ချိးမညီ ကိးသိုင်းြခင်း

92 (my)

●

အြခား ပင့်ေြမာက်သည့် တွဲဖက်ပစည်းများကိုသံုး၍ ချိန်ညိကာ ကိးသိုင်းြခင်း

ေခါက်ချိးမညီေသာ ဝန်ကို ကိးသိုင်းရန် ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများကို အြခား ပင့်ေြမာက်သည့် တွဲဖက်ပစည်းများြဖင့် ချိန်ညိိုင်ရမည်။
ညာဘက်ှင့် ဘယ်ဘက် ဝိုင်ယာကိးအရှည်ကို ချိန်ညိြခင်းြဖင့် ေခါက်ချိးမညီေသာ ဝန်ကို ဟန်ချက်ညိပါ။ ချိန်ညိရန်အတွက် ချိန်း
ဘေလာက်ှင့် ကုတ်ေမာင်းတံများကို အသံုးြပပါ။
ဤနည်းသည် ရစ်ပတ်ချည်ေှာင်ရန် အြခားနည်းလမ်းတစ်ခုြဖစ်ပီး ေခါက်ချိးမညီ ကိးသိုင်းြခင်းကို ပိုမိုေဘးကင်းစွာေဆာင်ရွက်ိုင်
ေစသည်။ သိုေသာ် COG (ဟန်ချက်) ၏တည်ေနရာ ပိုြမင့်ေနေသာ ဝန်သည် မတည်မငိမ်ြဖစ်လာမည်ြဖစ်သည်။ ထိေရာက်ေသာ
ဘက်ြခမ်းတွင် ကိးတပ်ကွင်းြဖင့် ချည်ထားေသာ ဝိုင်ယာသိုင်းကိးှစ်ေချာင်းကို သံုးသည့်အခါ ဝိုင်ယာကိးများအေပ ေကွးွတ်
အား အလွန်အကံ မသက်ေရာက်ေစရန်အတွက် ချည်ထားသည့် ဦးတည်ရာှင့် ေထာင့်ကို ချိန်ညိပါ။
ချိန်ညိရမည့် ဆက်စပ်ပစည်းများ၏ အေပှင့် ေအာက်ချိတ်များတွင် ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများ၏ ကိးတပ်ကွင်းများကိုချည်ပီး ပင့်တင်
ထားသည့်ဘက်ြခမ်းတွင် တင်းအားအလွန်မများေစရန် ချိန်ညိပါ။ ချိန်ညိရန်အတွက် ကုတ်ေမာင်းတံကို သံုးသည့်အခါ ေရွးချယ်ေသာ
ကိရိယာကို ပင့်မတင်မည့်ဘက်တွင်ထား၍ ကိုယ်ထည်တွင် ချိန်းကိးအများအြပားကို ပတ်ပါ။
ကိးသိုင်းေထာင့်ကို တတ်ိုင်သမ ငယ်ေအာင်လုပ်ပါ။ (60 ဒီဂရီသည် အများဆံုးြဖစ်သည်)

ကိးတပ်ကွင်းြဖင့် တပ်ဆင်ြခင်း
ေထာက်ေပးထားသည့်

ချိတ်ဆွဲေထာင့်
ထိေရာက်သည့်
ဘက်အြခမ်း

ဘက်အြခမ်း

ချိန်း ဘေလာက်တံုး စသည်ြဖင့်။

ထိေရာက်သည့်
ဘက်အြခမ်း

ေထာက်ေပးထားသည့်
ဘက်အြခမ်း

ပံု 5-22 အြခား ပင့်ေြမာက်သည့် တွဲဖက်ပစည်းများကိုသံုး၍

ပံု 5-23 အြခား ပင့်ေြမာက်သည့် တွဲဖက်ပစည်းများကိုသံုး၍

ချိန်ညိကာ ကိးသိုင်းြခင်း- ထိေရာက်ေသာ ဘက်ြခမ်း-

ချိန်ညိကာ ကိးသိုင်းြခင်း- ထိေရာက်ေသာ ဘက်ြခမ်း-

တစ်ပတ်လိ ကိးသိုင်းြခင်း

ကိးတပ်ကွင်းြဖင့် တပ်ဆင်ြခင်း

93 (my)

(ကိးတပ်ကွင်းြဖင့် တပ်ဆင်ြခင်း)

ေထာက်ေပးထားသည့် ဘက်အြခမ်း
ချိန်ညိကိရိယာ (ချိန်း ဘေလာက်တံုး
စသည်ြဖင့်။)
(ကိးတပ်ကွင်းြဖင့် တပ်ဆင်ြခင်း)

ပံု 5-24 ချိန်ညိသည့်ကိရိယာများကို ချိတ်ဆက်ပံု

ေြမကီးေပမှ ပင့်မမတင်မီ ရပ်ြခင်း (စာမျက်ှ 161)
၎င်းသည် ကရိန်းကိုသံုး၍ သယ်ေဆာင်ရာတွင် အရာယ်အများဆံုး အဆင့်ြဖစ်သည်။ တည်ေနရာ၊ အလုပ်သမားများ၏ ကိုယ်ေနဟန်
ထား၊ လပ်ရှားမများှင့် သိုင်းကိးအေနအထားများကို အထူး ဂုြပသင့်သည်။
ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများ တင်းလာသည်အထိ ဝန်ကို တစ်လက်မချင်း တြဖည်းြဖည်း မတင်ပါ။ သင့်လက်များသည် ဝိုင်ယာသိုင်းကိး/အ
မာခံှင့် ဝန်အကားတွင် ညပ်သွားိုင်သည်။ ဝိုင်ယာကိးကို ကိုင်မထားပါှင့်။ သိုေသာ် ၎င်းကို သင့်လက်ဖဝါးြဖင့် တွန်းပါ။ ဝိုင်ယာ
သိုင်းကိးများ တင်းလာပါက ပင့်မတင်ြခင်းကို ရပ်တန်ပီး ေအာက်ပါအချက်များကို စစ်ေဆးပါ။ (ပံု 5-31- စာမျက်ှာ 101၊ ပံု 5-32စာမျက်ှာ 101 ကိုကည့်ပါ။)
လုပ်ငန်းခွင်တည်ေနရာ
●

ကရိန်းေမာင်းသူ ြမင်ိုင်သည့် ေဘးကင်းေသာေနရာမှ လက်ြဖင့်အချက်ြပြခင်းကို ြပလုပ်ေစြခင်း။ (ပံု 5-33- စာမျက်ှာ
162 ကို ကည့်ပါ။) အလုပ်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ြမင်ိုင်သည့် ေဘးကင်းေသာေနရာမှ ကိးမဲ့ကိရိယာကိုသံုး၍ အသံြဖင့်
အချက်ြပေစြခင်း။

●

အချက်ြပသူများှင့် သိုင်းကိးတွင်ချိတ်ေပးရသူများသည် အနီးကပ် ဆက်သွယ်ရမည်ြဖစ်သည်။ မိမိတစ်ဦးတည်း ဆံုးြဖတ်၍
အချက်ြပြခင်း မြပလုပ်ရ။ (ပံု 5-34- စာမျက်ှာ 162 ကို ကည့်ပါ။)

●

အလုပ်သမား 2 ဦးသိုမဟုတ် ှစ်ဦးထက်ပို၍ ကိးသိုင်းြခင်းကို ေဆာင်ရွက်ေနပါက တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ဆက်သွယ်မရှိေကာင်း
ေသချာေစရမည်။

●

ပင့်မတင်သည့် အခိုက်အတန်တွင် ဝန်သည် လဲရမ်းိုင်ပါသည်။ သိုင်းကိးတွင်ချိတ်ေပးရသူများှင့် အြခားအလုပ်သမား
များသည် ေဘးကင်းရာသို ေရေြပာင်းရန်ေနရာမရှိသည့် အေဆာက်အအံုများအကားရှိ ကျ်းေြမာင်းေသာေနရာများကဲ့သို
ဧရိယာအတွင်းသို ဝင်ေရာက်ြခင်းမြပရ။ (ပံု 5-35- စာမျက်ှာ 162 ကို ကည့်ပါ။)

●

ပင့်မတင်သည့်အခိုက်အတန်တွင် ဝန် လဲရမ်းိုင်ပါသည်၊ စက်ေမာင်းသူကို အချက်ြပြခင်းြဖင့် ၎င်းကို မလဲရမ်းေအာင်
လုပ်ေဆာင်ပါ။

94 (my)

သိုင်းကိး အေနအထားများကို အတည်ြပြခင်း
ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများ တင်းလာသည့်အခါ ကရိန်းကိုရပ်ပီး ေအာက်ပါအချက်များကို စစ်ေဆးပါ။ သိုင်းကိးအေနအထား တည်ငိမ်မမ
ရှိလင်ြဖစ်ေစ၊ ဝန်ကို ေရြပင်ညီ ပင့်မတင်ိုင်ြခင်းမရှိလင်ြဖစ်ေစ ၎င်းကို ေအာက်သိုြပန်ချပီး ကိးသိုင်းအေနအထားကို ချိန်ညိပါ။
(ပံု 5-36- စာမျက်ှာ 162 ကို ကည့်ပါ။)
●

ဝန်၏ COG (ဟန်ချက်)၊ ချိတ်၏ဗဟိုှင့် ကရိန်း၏ ပင့်မတင်သည့်ဝိုင်ယာကိးများသည် မျ်းေြဖာင့်အတိုင်းရှိေနသည်။

●

ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများသည် ညီညီညာညာ တင်းေနသည်။

●

ဝန်ပိကျမကို မေတွရ။

●

ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများ ေချာ်မထွက်ဘဲ အမာခံကဲ့သို ကိးသိုင်း တွဲဖက်ပစည်းများကို မဲြမံစွာ တပ်ဆင်ထားသည်။

●

ကိးသိုင်း ကိရိယာတန်ဆာပလာများကို ချိတ်၏ အလယ်ဗဟိုတွင် မှန်ကန်စွာ ချိတ်ဆွဲထားသည် (ေနရာများှင့် အစီအစ်များ)။

●

ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများ လပ်ရှားမမရှိပါ။

●

ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများကို မှန်ကန်ေသာေနရာများတွင် အသံုးြပထားသည်။

●

အမာခံများကို မဲြမံစွာ တပ်ဆင်ထားသည်။

●

ချိတ်ကွင်းများှင့် မင်းတံုးပါ သံကွင်းများကို မှန်ကန်စွာ တပ်ဆင်ထားသည်။

ေြမကီးေပမှ ပင့်မတင်ပီးေန က် ရပ်တန်ြခင်း (စာမျက်ှ 163)
ဝန်ကို ြဖည်းြဖည်းချင်း ပင့်မတင်ပါ၊ ဝန် ေြမာက်တက်သွားသည့်အခါ တစ်ကိမ်ရပ်ပီး ၎င်း၏တည်ငိမ်မှင့် ကိးသိုင်း
ကိရိယာတန်ဆာပလာများ၏ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းမကို အတည်ြပပါ။ (ပံု 5-37- စာမျက်ှာ 163 ကိုကည့်ပါ။)
(ပံု 5-38- စာမျက်ှာ 163 ကိုကည့်ပါ။)
သိုင်းကိး အေနအထားများကို အတည်ြပြခင်း
●

ဝန် မတည်ငိမ်ပါက ၎င်းကို ကမ်းြပင်သို ြပန်ချပီး သိုင်းကိး ေနရာကို ချိန်ညိပါ။

●

ဝန်သည် တည်ငိမ်ေသာအေနအထားတွင် ရှိသည်။

●

ဝန် သယ်ေဆာင်ေနစ် မည်သည့်အရာမ ြပတ်ကျလိမ့်မည်မဟုတ်။

●

ကိးသိုင်း ကိရိယာတန်ဆာပလာများကို မှန်ကန်စွာ တပ်ဆင်ထားပီး ဝန်ှင့် တွဲဖက်ပစည်းများကို ေကာင်းစွာ
ကာကွယ်ထားသည်။

●

အမာခံများ သိုမဟုတ် ကိးသိုင်း ကိရိယာတန်ဆာပလာများသည် အတူတကွ ေြမာက်တက်လာြခင်းမရှိ။

အထက်ပါ အတည်ြပချက်များတွင် ြပဿနာမရှိပါက ဝန်သည် ပင့်မတင်ရန်အတွက် အသင့်ြဖစ်ပီြဖစ်သည်။

95 (my)

ပင့်မတင်ြခင်း (စာမျက်ှ 164)
ပင့်မတင်စ် အတားအဆီးများကို စစ်ေဆးပါ။ သိုင်းကိးတွင် ချိတ်ေပးရသူများသည် ေဘးကင်းလံုြခံသည့်ဧရိယာသို ေြပာင်းေရေပး
သင့်သည်။
သိုင်းကိးတွင်ချိတ်ရန်နည်းလမ်းှင့် ဝန်ချမည့် ဧရိယာကိုထည့်သွင်းစ်းစားပီး ထားရှိရမည့် ဝန်၏အြမင့်ကို သတ်မှတ်ပါ။
●

လုပ်သားများ ေဘးကင်းလံုြခံစွာ ပံုမှန်အတိုင်း သွားလာလုပ်ကိုင်ိုင်မည့် အြမင့် (လုပ်သားများထက် ပိုြမင့်သည့်) အထိ
ဝန်ကို အမဲ ပင့်မတင်ပါ။

●

ေြမြပင်ထိန်းချပ်မ ကရိန်းတစ်ခုေပရှိ သံလိုက် သိုမဟုတ် စုပ်ခွက်ပါ ဝန်ချီစက်တစ်ခုကို အသံုးြပသည့်အခါ သိုမဟုတ်
အတားအဆီးများမရှိဘဲ ပိတ်ေနသည့် ဧရိယာတစ်ခုသို ဝန်ကို ေရသည့်အခါ ဝန်ချီစက်ကို တတ်ိုင်သမ ှိမ့်ပီး ရပ်တန်ပါ။

ဝန်ချသည့်ေနရာသို ဝန်ကို လမ်းေကာင်းြပေပးြခင်း (စာမျက်ှ 164)
သိုင်းကိးတွင် ချိတ်ေပးရသူများ သိုမဟုတ် အချက်ြပသူများသည် ဝန်သယ်ေဆာင်ရာလမ်းတစ်ေလာက် လမ်းေကာင်းြပေပးရသည့်
အခါ ကရိန်းေမာင်းသူကို ြမင်ိုင်ေသာ ေဘးကင်းလံုြခံသည့်ေနရာတွင် ေနရာယူပီး လိုအပ်လင် အြခားလုပ်သားများကို ေဘးကင်းရာ
သို ထွက်ခွာေစပါ။ (ပံ.ု 5-39- စာမျက်ှာ 164 တွင် ကည့်ပါ။)
သိုင်းကိးတွင် ချိတ်ေပးရသူများ ေနရာယူြခင်း
မေမာ်လင့်သည့် မေတာ်တဆမတစ်ခုြဖစ်ပွားပါက သိုင်းကိးတွင် ချိတ်ေပးရသူများအား ဝန်ြဖင့် ဖိမိိုင်သည့် သိုမဟုတ် ဝန်ြဖင့် ိုက်
မိိုင်သည့် အရာယ်ရှိသည့်ေနရာမှ လွတ်ကင်းသည့် ေဘးကင်းဧရိယာသို ေြပာင်းေရသင့်သည်။
●

ကိတင်အစည်းအေဝးတွင် ဆံုးြဖတ်ထားသည့် ေဘးကင်းဧရိယာသို ေြပာင်းေရပါ။

●

သယ်ယူပိုေဆာင်စ်အတွင်း ဝန်၏ေဘးမှ ြဖတ်သွားေသာအခါ ပင့်မတင်ထားေသာဝန်၏အစွန်းမှ အနည်းဆံုး 2 မီတာခွာ၍
ေလာက်ပါ။

ဝန်ကို လမ်းေကာင်းြပေပးြခင်း
●

ဝန်ကို ချမည့်ေနရာသိုေရာက်သည်အထိ ဝန်၏ေရှတွင်လိုက်ပါ၍ ကရိန်းေမာင်းသူကို လမ်းေကာင်းြပသရန် ကိတင်သတ်မှတ်ထား
သည့် အချက်ြပစနစ်များကို အသံုးြပပါ။

●

ဝန်ကို ချမည့်ေနရာကို ကရိန်းေမာင်းသူအား လမ်းန်ြပသေပးပါ။
သယ်ယူပိုေဆာင်စ်အတွင်း ေအာက်ပါ အဓိကအချက်များကို စစ်ေဆးပါ။
●

ဝန်ေအာက်သို မဝင်ပါှင့်။

ပံု 5-25 ဝန်ေအာက်

96 (my)

●

ဝန်ှင့် လွတ်ကင်းသည့်အကွာအေဝးတွင် ေနပါ။

●

အြခားလုပ်သားများ ြဖတ်သန်းသွားလာေနသည့်ေနရာကို သယ်ယူပိုေဆာင်မည့်လမ်းေကာင်းအြဖစ် မေရွးချယ်ရ။
တတ်ိုင်သမ လုပ်သားများှင့် ေဝးသည့် လမ်းေကာင်းကိုေရွးချယ်ပါ။

●

ဝန်ေပတွင် မည်သည့်အခါမှ မေနပါှင့်။

●

ဝန်ကို သယ်ယူပိုေဆာင်စ် လပ်ရမ်းေနသည့် ဝန်ကို လက်များှင့်မကိုင်ပါှင့်။ အချက်ြပသူများအေနြဖင့် လပ်ရမ်းမရပ်တန်ရန်
ကရိန်းေမာင်းသူကို သတိေပးရမည်။ (လုပ်ငန်းခွင်အချိတွင် ေြမာက်ထားသည့်ဝန်ကို ေြမြပင်ေပသို လက်ြဖင့်ကိုင်၍ ချြခင်း
အား တားြမစ်ထားသည်။)

ဝန် လည်ထွက်မသွားေစရန် ကာကွယ်ြခင်း
●

လုပ်ငန်း လုပ်ေဆာင်စ် ရှည်ေသာအရာဝတများ လပ်ရမ်း သိုမဟုတ် လည်ြခင်းေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အေဆာက်အအံုများကို
ိုက်မိိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို မေတာ်တဆမြဖစ်ပွားြခင်းမှကာကွယ်ရန် အထိန်းကိးများသံုးပီး ဝန်ကို လမ်းမှန်ေရာက်ေအာင်
လုပ်ပါ။ လုပ်ငန်းခွင် သိုမဟုတ် ဝန်ေပ မူတည်၍ အထိန်းကိးအေြမာက်အြမားကို အသံုးြပသည်။

●

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ပစည်းကိရိယာများကို အထိန်းကိးများှင့်ချိတ်မိပါက ဝန် ပိကျြခင်းကဲ့သို မေတာ်တဆမများကို ြဖစ်ေပေစ
ိုင်သည်။ ကိးတပ်ကွင်းများ သိုမဟုတ် အထစ်များမပါသည့် အထိန်းကိးကို အသံုးြပပါ။ (ပံ.ု 5-44- စာမျက်ှာ 166 တွင်
ကည့်ပါ။)

ဝန်ကို မှိမ့်ချမီှင့် ေြမေပသိုမချမီ ရပ်ပါ (စာမျက်ှ 166)
ဝန်ချမည့် ဧရိယာှင့် ေအာက်ခံ ဘေလာက်တံုး၏ အေြခအေန (ခံိုင်ရည်၊ ဟန်ချက်ညီမ၊ ခုခံိုင်စွမ်း) ကို စစ်ေဆးပီး အသံုးြပိုင်
မည့် ေအာက်ခံ ဘေလာက်တံုး အရွယ်အစားှင့် ပမာဏကို ကိတင်ြပင်ဆင်ထားပါ။ သိုင်းကိးတွင် ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်ိုင်ရန်
ေအာက်ခံ ဘေလာက်တံုးများကို အသံုးြပပါသည်။ ဝန် မဲြမံေစရန် သိုမဟုတ် ကာကွယ်ရန်သာမက သိုင်းကိးတွင် ချိတ်ေပးရသူများ
၏ ေြခကုပ်ဟန်ချက်ကို ကာကွယ်ရန်လည်း ၎င်းတိုကို အသံုးြပသည်။ ေဘးကင်းလံုြခံေရး ရှးဖိနပ်ထက်ြမင့်သည့် ေအာက်ခံ
ဘေလာက်တံုးများကို ြပင်ဆင်အသံုးြပပါ။
ဝန်ှင့် ပစည်းကိရိယာများ သိုမဟုတ် အေဆာက်အဦများအကား လုပ်သား မရှိေကာင်းှင့် အေရးေပအေြခအေနတစ်ခုတွင်
အလုပ်သမားများကို ေဘးကင်းရာသို ေရေြပာင်းိုင်ေကာင်း ေသချာပါေစ။ ထိုအြပင် ဝန်ကို ေအာက်သို မှိမ့်မီ ေအာက်ပါ
ကိတင်ကာကွယ်ေရးအချက်များကို အေလးထားေဆာင်ရွက်သင့်သည်။ (ပံ.ု 5-45- စာမျက်ှာ 166 တွင် ကည့်ပါ။)
●

ဝန်ကို ေအာက်သို မှိမ့်မီ အတားအဆီးများ ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးပါ။

●

လပ်ရမ်းေနစ် ဝန်ကို ေအာက်သို မှိမ့်ပါှင့်။ အချက်ြပသည့်အတိုင်း လပ်ရမ်းမရပ်မှသာ ဝန်ကို ေအာက်သို ှိမ့်ပါ။

●

ဝန်ကို ချသည့်ေနရာတွင် ဝန်အေနအထားကို ချိန်ညိရန် လိုအပ်ပါက ကရိန်းကို ရပ်ပီးမှ ေဆာင်ရွက်ပါ။

●

ဝန်ကို ေအာက်သို အလျင်အြမန် မှိမ့်ပါှင့်။ ေအာက်ခံ ဘေလာက်တံုးများေပတွင် ဝန်ကို ြဖည်းြဖည်းချင်းတင်ပီး
ေဘးကင်းမကို စစ်ေဆးပါ။

●

သိုင်းကိးတွင် ချိတ်ေပးရသူများှင့် အချက်ြပသူများသည် ေဘးကင်းလံုြခံသည့်ဧရိယာတွင် ေနရမည်။ ေအာက်ခံ
ဘေလာက်တံုးများထည့်ရန် သိုမဟုတ် အြခားအလုပ်ကို ေဆာင်ရွက်ရန် ဝန်၏ေအာက်တွင် လမ်းမေလာက်ပါှင့်။

●

ေအာက်ခံ ဘေလာက်တံုးများေပတွင် ဝန်ကို အမဲထားပါ (ေြမြပင်ေပသို တိုက်ိုက်ချမထားပါှင့်)။
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ေြမြပင်ေပသို ချပီးေန က် ရပ်ြခင်း (စာမျက်ှ 167)
ဝန်ကို ေအာက်သို သတိထား၍ ြဖည်းြဖည်းချင်းေရပီး ေြမေပချပီးသည့်ေနာက် ဝိုင်ယာသိုင်းကိးကို တင်းတင်းဆွဲထား၍ ကရိန်းကို
ရပ်ပါ၊ သတိထား၍ ြဖည်းြဖည်းချင်းေရပီး ေဘးကင်းစွာြဖင့် ေအာက်သိုထပ်မံချရန်အတွက် စစ်ေဆးပါ။ ထိုေနာက် ဝန်ကိုတည်ငိမ်စွာ
ရှိေနေစသည့် အတိုင်းအတာအတွင်း ဝိုင်ယာသိုင်းကိးကို ေလာ့ပါ။ ဝိုင်ယာသိုင်းကိးကို အလွန်အကံ ေလာ့မချပါှင့်။ အမာခံများ
ကဲ့သို တြခားပစည်းများ ြပတ်ကျသွားိုင်သည်။
ဝန်ကို ေြမြပင်ေပချပီးေနာက် ေအာက်ပါ အဓိကအချက်များကို စစ်ေဆးပါ။
●

ဝန်ကို စနစ်တကျ ေနရာချထားသည်။

●

ေအာက်ခံ ဘေလာက်တံုးများေပတွင် ဝန် တည်ငိမ်သည့် အေြခအေနတွင်ရှိရမည်။ (မဟုတ်လင် ထပ်မံ ြပင်ဆင်ေနရာချပါ။)

●

ဝိုင်ယာသိုင်းကိးများှင့် အမာခံများသည် ဝန်ေအာက်တွင် ချိတ်မေနေစရပါ။

●

လံုးဝိုင်းသည့် ဝန်ကို အကာအကွယ် အြပည့်အစံုြဖင့် ေနရာချပါ။

●

သံမဏိဘားများ သိုမဟုတ် ချည်ထားေသာ ပစည်းများ ပိကျေနြခင်းမရှိရန် ေသချာစွာ ကည့်ပါ။

ချိတ် ေအာက်သိုှိမ့်ြခင်း၊ သိုင်းကိး ဖယ်ရှားြခင်း (စာမျက်ှ 168)
ဝန်အေြခအေနကိုစစ်ေဆးပီးေနာက် ဝိုင်ယာသိုင်းကိးကို ဖယ်ရှားိုင်မည့်ေနရာအထိ ချိတ်ကို ှိမ့်ပီး ချိတ်မှ ဝိုင်ယာကိးကို
ဖယ်ရှားပါ။ လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ ချိတ်ကို မှိမ့်ပါှင့်။ ရှည်လျားေသာအရာဝတများှင့် COG (ဟန်ချက်) ကို အလွယ်တကူ
မေတွိုင်သည့် အြခားကုန်ပစည်းအချိအတွက် ေနာက်တစ်ဆင့်ကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ လုပ်ေဆာင်ရန်အတွက် ၎င်းတိုအေပတွင်
COG (ဟန်ချက်) ၏တည်ေနရာကို အမှတ်အသားြပရန် အြကံြပပါသည်။
သိုင်းကိးကိုဖယ်ရှားသည့်အခါ ပို၍ေဘးကင်းလွယ်ကူသည့်ဘက် (ချိတ်ဘက် သိုမဟုတ် ဝန်ဘက်) ကို ေသချာေလ့လာပီးမှ
ဖယ်ရှားပါ။
●

ချိတ်ဘက်ရှိ သိုင်းကိးများကို ဖယ်ရှားသည့်အခါ အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားိုင်သည့် ေနရာဆီသို ချိတ်ကို ဦးတည်ထားပါ။

●

ပိုထူသည့် ဝိုင်ယာသိုင်းကိးသည် လိမ်သည့်အေနအထားေကာင့် ုတ်တရက် လပ်ရမ်းိုင်သည်။ ကိးလိမ်ေနသည့်အေနအထားကို
စစ်ေဆးပီး အလုပ်လုပ်မည့်ဧရိယာကို ဆံုးြဖတ်ပါ။ လုပ်သား 2 ဦးှင့်အထက်ြဖင့် သိုင်းကိးများကိုဖယ်ရှားသည့်အခါ တစ်ဦးှင့်
တစ်ဦး ေသချာစွာ ဆက်သွယ်ပါ။

●

ေယဘုယျစည်းမျ်းအရ ဝိုင်ယာသိုင်းကိးကို ကရိန်းြဖင့် ဆွဲမထုတ်ပါှင့်။ ကရိန်းြဖင့် ဆွဲထုတ်လင် ကိးက ဝန်ကို ိုက်မိိုင်သည်
သိုမဟုတ် ဝန်ပိကျြခင်း သိုမဟုတ် ြပတ်ကျြခင်းြဖစ်ေစိုင်သည်။

98 (my)

လုပ်ငန်း ပီးဆံုးြခင်း၊ လက်သံုးကိရိယာများကို သိုေလှာင်ြခင်း (စာမျက်ှ 169)
လက်သံုးကိရိယာများကို သိမ်းရမည့်ေနရာတွင် မထားရေသးမချင်း အြခား မည်သည့်အလုပ်ကိုမှ မလုပ်ပါှင့်။
လုပ်ငန်းစ်တစ်ခုစီအတွက် လိုအပ်သည့် လက်သံုးကိရိယာများကို သိမ်းဆည်းပါ။
●

ချိတ်များှင့် ဝန်မှ သိုင်းကိးကို ဖယ်ရှားပါ။
ချိတ်များတွင် သိုမဟုတ် ဝန်တွင် ချိတ်တွဲထားသည့် မည်သည့်သိုင်းကိးကိုမှ ချန်မထားခဲ့ပါှင့်။

●

အနည်းဆံုး 2 မီတာအြမင့်အထိ ချိတ်ကို ပင့်မပါ။

●

ယာ်ေမာင်းသူကို ပီးဆံုးေကာင်း အချက်ြပပါ။

●

ဝိုင်ယာသိုင်းကိးကို ေြဖာင့်တန်းစွာ ထားရှိပီး သတ်မှတ်ထားေသာေနရာတွင် သိမ်းပါ။

●

သိုင်းကိးများှင့် ဝန်ချီစက် အပိုပစည်းများကို သတ်မှတ်ထားသည့်ေနရာတွင် သိမ်းပါ။

(ရည်န်းချက်) ဝန်များကို သိမ်းဆည်းနည်းှင့် စုပံုနည်း
သိုင်းကိးတွင် ချိတ်ေပးရသူများအတွက် အေရးကီးေသာအြခားတာဝန်တစ်ခုမှာ ကရိန်းများ သိုမဟုတ် အြခား ပင့်မတင်သည့် ပစည်း
ကိရိယာတစ်ခုခုြဖင့် သယ်ေဆာင်ထားသည့် ဝန်များကို စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းရန် သိုမဟုတ် စုပံုရန် ြဖစ်ပါသည်။ ဤကုန်ပစည်းများ
ကို မေလျာ်ကန်စွာ စုပံုြခင်း သိုမဟုတ် ဖိုဖရဲနည်းလမ်းြဖင့် သိမ်းဆည်းြခင်းသည် မေတာ်တဆမြဖစ်ပွားေစံုသာမက အလုပ်၏ထိ
ေရာက်ိုင်စွမ်းကို သိသိသာသာ ေလျာ့နည်းေစိုင်သည်။
ဝန်များကို သိမ်းဆည်း သိုမဟုတ် စုပံုသည့်အခါ ေအာက်ပါ ကိတင်ကာကွယ်မများကို ဂုတစိုက်ေဆာင်ရွက်ပါ။
●

ဝန်အမျိးအစားတစ်ခုစီအတွက် သင့်ေတာ်ေသာ ေအာက်ခံ ဘေလာက်တံုးများကိုေရွးချယ်ပီး ဝန်ကို တည်ငိမ်စွာ ခုခံထားရန်
၎င်းတိုကို စနစ်တကျ ထားပါ။ ထိုအြပင် ဝန်တွင် သင်၏ ေြခေထာက်များချိတ်မိြခင်းမှ ကာကွယ်ရန် ေဘးကင်းလံုြခံေရး
ရှးဖိနပ်ထက်ြမင့်သည့် ေအာက်ခံ ဘေလာက်တံုးများကို ြပင်ဆင်အသံုးြပပါ။

●

စုပံုထားသည့် ကုန်ပစည်းများ ေမှာက်သွားြခင်း၊ ေချာ်ြခင်း သိုမဟုတ် ပိကျြခင်းတိုမှ ကာကွယ်ရန် ကုန်ပစည်းများကို အမဲ
တည်ငိမ်ေအာင် ထားပါ။ ကုန်ပစည်းများကို စုပံုသည့်အခါ COG (ဟန်ချက်) တတ်ိုင်သမ နည်းေစရန်အတွက် ေပါ ့ပါးေသာ
သိုမဟုတ် ေသးငယ်ေသာ ကုန်ပစည်းများကို ေလးလံေသာ သိုမဟုတ် ပိုကီးေသာ ကုန်ပစည်းများ၏အေပတွင် ထားပါ။
လပ်ခါမ သိုမဟုတ် တုန်ခါမေကာင့် ဝန် ပိလဲိုင်သည့်အတွက် ကုန်ပစည်းများကို များစွာ စုပံုြခင်း မြပလုပ်ပါှင့်။

●

ကုန်ပစည်းများကို ထားသိုရမည့်အတိုင်း ကုန်ပစည်းသိုေလှာင်ံုတွင် ထားပါ။ ပစည်းများ သိုမဟုတ် အေချာထည်ထုတ်ကုန်များကို
ဖိုဖရဲစုပံုထားြခင်း သိုမဟုတ် ၎င်းတိုထဲမှအချိကို ကျ်းေြမာင်းသည့်ေနရာထဲတွင် အစွန်းများထွက်လျက် ပံုထားြခင်းသည်
ေဘးကင်းစွာ သွားလာမကို အဟန်အတားြဖစ်ေစပီး ေနရာတစ်ခုလံုးကို အရာယ်ြဖစ်ေစကာ လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်ရည်ကို
နိမ့်ကျေစပါသည်။

●

ပစည်းတစ်ခု သိုမဟုတ် ကုန်ပစည်းတစ်ခုကို အပံုေအာက်ဆံုးမှ ထုတ်ယူေသာအခါ ၎င်းအေပရှိ အရာအားလံုးကို
ဦးစွာဖယ်ရှားပါ။ အြခားအရာများေအာက်မှ ၎င်းကို အားြဖင့် ဆွဲထုတ်ရန် မည်သည့်အခါမှ မကိးစားပါှင့်။

●

လက်သံုးကိရိယာများ၊ အပိုပစည်းများ၊ တွဲထားသည့်အရာများှင့် တွဲဖက်ပစည်းများကို မကာခဏလိုအပ်သည့်
ပစည်းကိရိယာများှင့် လက်ရှိလိုအပ်ေသာ၊ ေနာက်မှ လိုအပ်ေသာ ပစည်းများအြဖစ် စနစ်တကျခွဲြခား၍ သိုေလှာင်ပါ။

99 (my)

အခန်း 6
သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒများှင့် စည်းမျ်းဥပေဒများ
1

လုပ်ငန်းခွင် ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး ဥပေဒ

1972 ခုှစ်၊ ဇွန်လ 8 ရက်ေန ဥပေဒ နံပါတ် 57
(စစ်ေဆးပီးေကာင်း အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် ထုတ်ေပးြခင်း စသည်) စာမျက်ှ 180
ပိုဒ်ခွဲ 39
2. ကျန်းမာေရး၊ အလုပ်သမားှင့် လူမဖူလံုေရး ဝန်ကီးဌာန၏ အမိန်အရ ြပာန်းထားသည့်အတိုင်း အလုပ်သမား စံန်းများံုး၏
အကီးအကဲသည် အထက်ေဖာ်ြပပါ ပိုဒ်ခွဲ၏ အပိုဒ် (3) တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် သတ်မှတ် စက်ယရားများ တပ်ဆင်ြခင်း
စသည်ှင့် စပ်လျ်း၍ စစ်ေဆးမကို ေအာင်ြမင်သွားေသာ အဆိုပါ သတ်မှတ် စက်ယရားများ စသည်အတွက် စစ်ေဆးပီး
ေကာင်း အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ကို ထုတ်ေပးရမည်။
3. ကျန်းမာေရး၊ အလုပ်သမားှင့် လူမဖူလံုေရး ဝန်ကီးဌာန၏ အမိန်အရ ြပာန်းထားသည့်အတိုင်း အလုပ်သမား စံန်းများံုး၏
အကီးအကဲသည် အထက်ေဖာ်ြပပါ ပိုဒ်ခွဲ၏ အပိုဒ် (3) တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ စစ်ေဆးမ၌ သတ်မှတ် စက်ယရားများ၏
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ေြပာင်းလဲမြပလုပ်ြခင်း သိုမဟုတ် ြပန်၍ ဆက်လက်အသံုးြပြခင်း စသည်ှင့် စပ်လျ်း၍ စစ်ေဆးမကို
ေအာင်ြမင်သွားေသာ သတ်မှတ် စက်ယရားများ စသည်အတွက် စစ်ေဆးပီးေကာင်း အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ကို အတည်ြပ
ေထာက်ခံေပးရမည်။
(အလုပ်ခန်အပ်မဆိုင်ရာ ကန်သတ်ချက်) စာမျက်ှ 184
ပိုဒ်ခွဲ 61
မိမိ၏ လုပ်ငန်းသည် ဝန်ကီးအဖွဲ၏ အမိန်အရ ြပဌာန်းထားသည့် အချက်များအနက် တစ်ချက်တွင် အကျံးဝင်ေနပါက အလုပ်ရှင်
သည် ကျန်းမာေရး၊ အလုပ်သမားှင့် လူမဖူလံုေရး ဝန်ကီးဌာန၏ အမိန်အရ ြပာန်းထားသည့်အတိုင်း အလုပ်သမားေခါင်းအြဖစ်
အသစ်ခန်အပ်လိုက်ေသာသူများ သိုမဟုတ် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မများတွင် တိုက်ိုက် လမ်းန်ေပးရေသာ သိုမဟုတ် ကီးကပ်ေပးရ
ေသာ အြခားသူများအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကိစရပ်များှင့် စပ်လျ်း၍ ေဘးကင်းေရး ှင့်/သိုမဟုတ် ကျန်းမာေရး အသိပညာေပး
မများ ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်1. အလုပ်လုပ်ကိုင်ပံု နည်းလမ်းှင့် အလုပ်သမားများကို တာဝန်ခွဲေဝေပးမဆိုင်ရာ ဆံုးြဖတ်ချက်ချြခင်းှင့် ပတ်သက်သည့်
ကိစများ
2. အလုပ်သမားများကို လမ်းန်ပံုနည်းလမ်း သိုမဟုတ် ကီးကပ်ပံုနည်းလမ်းှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစများ
3. အထက်ပါ အချက်ှစ်ချက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် ကိစများအြပင် ကျန်းမာေရး၊ အလုပ်သမားှင့် လူမဖူလံုေရး ဝန်ကီးဌာန၏
အမိန်အရ ြပာန်းထားသည့်အတိုင်း လုပ်ငန်းခွင် မေတာ်တဆမများ မြဖစ်ပွားေအာင် တားဆီးရန် လိုအပ်ေသာ ကိစများ။

100 (my)

2

လုပ်ငန်းခွင် ေဘးကင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး အက်ဥပေဒ၏ ြပာန်းအမိန်

2012 ခုှစ် ဝန်ကီးအဖွဲ၏ အမိန် နံပါတ် 13 အား ြပင်ဆင်ချက်
(သတ်မှတ် စက်ယရားများ စသည်) စာမျက်ှ 180
ပိုဒ်ခွဲ 12
1. (၎င်းတိုကို အိမ်သံုးအြဖစ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ေဖာ်ြပထားသည်မှလွဲ၍) အက်ဥပေဒ ပိုဒ်ခွဲ 37 ၏ အပိုဒ် (1) တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ
ဝန်ကီးအဖွဲ၏ အမိန်အရ သတ်မှတ်ထားသည့် စက်ယရားများ စသည်တိုသည် ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် စက်ယရား
များ စသည်တို ြဖစ်ရမည်3. 3 တန်ှင့် အထက်ဝန်ကို မိုင်သည့် ဝန်ချီစက်များ (ပစည်းများကိုဆင့်စီေပးသည့် ဝန်ချီစက်များအတွက် 1 တန်ှင့် အထက်ဝန်)

3

ကရိန်းများအတွက် ေဘးကင်းလံု ခံေရးစည်းမျ်း

(ဝန်ပိုကန်သတ်ချက်) စာမျက်ှ 188
ပိုဒ်ခွဲ 23
အလုပ်ရှင်သည် ၎င်း၏ သတ်မှတ်ခံိုင်ဝန်ထက် ေကျာ်လွန်ေသာ ဝန်ကို တင်ေဆာင်ထားသည့် ဝန်ချီစက်ကို အသံုးမြပရ။
2.

အထက်ပါစာပိုဒ်ပါ ြပာန်းချက်များ ရှိလင့်ကစား ေအာက်ပါေဆာင်ရွက်ချက်များကို လုပ်ေဆာင်ေသာအခါှင့် ေရှာင်လဲမရိုင်
ေသာ အေကာင်းရင်းေကာင့် အဆိုပါစာပိုဒ်ပါ ြပာန်းချက်များကို လိုက်နာရန် အလွန်ကီးမားေသာ အခက်အခဲရှိသည့်အခါ
အလုပ်ရှင်အေနြဖင့် ဝန်ချီစက်၏ သတ်မှတ်ခံိုင်ဝန်ထက်ေကျာ်လွန်၍ ပိုဒ်ခွဲ 6 ၏ အပိုဒ် (3) တွင် ြပာန်းထားသည့် ခံိုင်ဝန်
စစ်ေဆးမ လုပ်ေဆာင်ထားသည့် ဝန်အထိ တင်ေဆာင်ထားသည့် ဝန်ချီစက်ကို သံုးိုင်သည်-

(i) လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိေသာ အလုပ်သမား စံန်းများ စစ်ေဆးေရးံုး၏ အကီးအကဲထံ ဝန်ချီစက် အထူးကိစရပ် အစီရင်ခံစာ
(ပံုစံနံပါတ် 10) ကို ကိတင် တင်သွင်းရန်၊
(ii) ပိုဒ်ခွဲ 6 ၏ အပိုဒ် (3) တွင် ြပာန်းထားသည့် ခံိုင်ဝန် စစ်ေဆးချက်ကို ေဆာင်ရွက်၍ မူမမှန်မတစ်စံုတစ်ရာ မရှိေကာင်း
ကိတင် အတည်ြပရန်၊
(iii) လုပ်ငန်းကိုကီးကပ်မည့် ပုဂိလ်တစ်ဦးကို ခန်အပ်၍ အဆိုပါပုဂိလ်၏ တိုက်ိုက်ကီးကပ်မေအာက်တွင် ဝန်ချီစက်ကို
အသံုးြပရန်။
(ဝန်ပိုကန်သတ်ချက်) စာမျက်ှ 188
ပိုဒ်ခွဲ 25
1.

ဝန်ချီစက်သံုး၍ အလုပ်ေဆာင်ရွက်ေသာအခါ အလုပ်ရှင်သည် ဝန်ချီစက်အသံုးြပြခင်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အချက်ြပမ
များ ထားရှိ၍ အဆိုပါ အချက်ြပမများ ြပသေပးမည့် ပုဂိလ်တစ်ဦးကို ခန်အပ်ကာ အဆိုပါပုဂိလ်အား ထိုအချက်ြပမများကို ြပသ
ခိုင်းရမည်။ သိုရာတွင် တစ်ဦးတည်း အလုပ်လုပ်ကိုင်ေသာ ဝန်ချီစက်ေမာင်းသူတစ်ဦးသာ ရှိချိန်တွင် ယင်းက သက်ဆိုင်မမရှိပါ။

2.

အထက်ပါအပိုဒ်ှင့်အညီ ခန်အပ်ထားသည့်ပုဂိလ်သည် အဆိုပါစာပိုဒ်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ေသာအခါ
ယင်းစာပိုဒ်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် အချက်ြပမများကို ြပသေပးရမည်။

3.

အပိုဒ် (1) တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်သည့် အလုပ်သမားများသည် ထိုအပိုဒ်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် အချက်ြပမ
များကို လိုက်နာရမည်။

(ယာ်စီးနင်းြခင်းဆိုင်ရာ ကန်သတ်ချက်) စာမျက်ှ 188
ပိုဒ်ခွဲ 26
အလုပ်ရှင်သည် ဝန်ချီစက်ြဖင့် အလုပ်သမားများကို တင်ေဆာင်ြခင်းမြပရသည့်နည်းတူ အလုပ်သမားများအား ဝန်ချီစက်မှ တွဲ
ေလာင်းခိုလျက် အလုပ်လုပ်ခိုင်းြခင်း မြပရ။
101 (my)

(သိုင်းရန် ချိန်းကိးအတွက် ေဘးကင်းေရး သတ်မှတ်အဆင့်) စာမျက်ှ 194-195
ပိုဒ်ခွဲ 213-2
1.

အလုပ်ရှင်သည် သိုင်းရန် ချိန်းကိးများ၏ အမျိးအစားများကိုလိုက်၍ ဝန်ချီစက်၊ ေရွလျား ဝန်ချီစက် သိုမဟုတ် ဝန်ချီေမာင်း
အတွက် သိုင်းကိးကိရိယာအြဖစ် သံုးမည့် ချိန်းကိး၏ ေဘးကင်းေရး သတ်မှတ်အဆင့်က ေအာက်ပါ အချက်များတွင်
ေဖာ်ြပထားသည့် တန်ဖိုးေအာက်ြဖစ်ေနလင် ၎င်းချိန်းကိးကို အသံုးမြပရ။

(i) ေအာက်ပါအချက်အားလံုးတွင် အကျံးဝင်သည့် ချိန်းကိး- 4
a) ြပတ်ထွက်ေစမည့် ဝန်၏ခံိုင်ဝန် (ြဖတ်အားဝန်) တစ်ဝက်အားြဖင့် ၎င်းကို ဆွဲေနလင်၊ ဆန်ထွက်လာသည့်အရှည် 0.5 % ှင့်
ေအာက် ြဖစ်လင်၊
b) ဆန်ိုင်အား တန်ဖိုးက 400 N/mm2 ှင့်အထက်ြဖစ်ပီး ၎င်း၏ ဆန်ထွက်လာသည့်အရှည်သည် ဇယား၏ ဘယ်ဘက်ေကာ်လံ
တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် ဆန်ိုင်အား တန်ဖိုးှင့် သက်ဆိုင်သည့် ညာဘက်ေကာ်လံရှိ တန်ဖိုးှင့် ညီေနလင် သိုမဟုတ် ယင်းထက်
ပိုများလင်၊
ဆန်ိုင်အား (N/mm2)

ဆန်ထွက်လာသည့်အရှည် (%)

400 သိုမဟုတ် ယင်းအထက်ှင့် 630 ေအာက်

20

630 သိုမဟုတ် ယင်းအထက်ှင့် 1000 ေအာက်

17

1000 ှင့်အထက်

15

(ii) အထက်ပါအချက်တွင် အကျံးမဝင်သည့် ချိန်းကိး- 5
2. အထက်ပါအပိုဒ်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် ေဘးကင်းေရး သတ်မှတ်အဆင့်သည် သိုင်းရန် ချိန်းကိး၏ ြပတ်ထွက်ေစမည့် ဝန်ကို
တည်၍ အဆိုပါသိုင်းကိးအေပ အများဆံုး သက်ေရာက်ိုင်သည့် ဝန်တန်ဖိုးြဖင့် စားထားြခင်းြဖင့် ရရှိလာသည့် တန်ဖိုးြဖစ်
ပါသည်။
(ချိတ် စသည်၏ ေဘးကင်းေရး သတ်မှတ်အဆင့်) စာမျက်ှ 195
ပိုဒ်ခွဲ 214
1. အလုပ်ရှင်အေနြဖင့် ချိတ် သိုမဟုတ် မင်းတံုးပါ သံကွင်းတစ်ခု၏ ေဘးကင်းေရး သတ်မှတ်အဆင့်က 5 ှင့်အထက် မရှိလင်
ဝန်ချီစက်၊ ေရွလျား ဝန်ချီစက် သိုမဟုတ် ဝန်ချီေမာင်းအတွက် သိုင်းကိးကိရိယာအြဖစ် ၎င်းကို အသံုးမြပရ။
2. အထက်ပါအပိုဒ်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် ေဘးကင်းေရး သတ်မှတ်အဆင့်သည် ချိတ် သိုမဟုတ် မင်းတံုးပါ သံကွင်း၏ ြပတ်ထွက်
ေစမည့် ဝန်ကိုတည်၍ အဆိုပါချိတ် သိုမဟုတ် သံကွင်းအေပ အများဆံုး သက်ေရာက်ိုင်သည့် ဝန်တန်ဖိုးြဖင့် စားထားြခင်းမှ
ရရှိလာသည့် တန်ဖိုးြဖစ်ပါသည်။

102 (my)

