မီးေဘးႏွင့္လွ်ပ္စစ္Aႏၲရာယ္္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာေမးခြန္းလႊာ( မူၾကမ္း)
(မိမိတို႔နွင့္သက္ဆိုင္သည့္လိုAပ္ခ်က္Aသီးသီးကို ျဖည့္ဆည္းလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။)
(လုပ္ငန္းခြင/္ Aိမရ
္ ာ)
ျဖစ္ႏိုင္ေျခစူးစမ္း ေလ႔လာခ်က္

၁။

သင့္လုပ္ငန္းခြင/္ သင့္Aိမရ
္ ာ နွင့္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ မည္သည့္ Aေၾကာင္းေၾကာင္၊့ မည္သည့္

ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး မီးေဘးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္Aႏၲရာယ္ေပၚေပါက္ေစႏုိင္ပါသနည္း၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ
ကိစ
ု ူးစမ္းစိစစ္ၿပိီး သက္ဆိုင္သည့္Aကြက္ကို (
စU္

√

) Aမွတ္Aသားျပေပးပါ။

Aေၾကာင္းAရာ/ပစၥည္း

၁

ကြန္ပ်ဴတာ

၂

ပရင္တာ၊စကဲန္နာ(scanner)

၃

ဖက္(က္)(စ္)(fax machine)

၄

ဆာဗာ(server)

၅

ေဆ့(ဖ္)ဂတ္(ဒ္)

၆

မီးAားျမႇင့္စက္

၇

ဗို႔Aားေျပာင္းစက္

၈

ေလေAးေပးစက္

၉

မီးခလုတ္

၁၀

မီးႀကိဳး

၁၁

ပလပ္ေပါက္

၁၂

ပလပ္ေခါင္း

၁၃

မီးသီး/မီးေခ်ာင္း

၁၄

မိန္းခလုတ္ (Main Switch)

၁၅

တယ္လီဖုန္း /Aားသြင္းႀကိဳး/Aားသြင္းစက္

၁၆

မီးစက္

၁၇

ေရစက္

၁၈

လုပ္ငန္းသံုးကိရိယာမ်ား

၁၉

စက္တတ္ယU္မ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုးစက္ယႏၱယားမ်ား

၂၀

ဂေဟဆက္လုပ္ငန္းသံုးကိရိယာမ်ား

၂၁

ဘိြ္င္လာ

၂၂

ေပါင္းAိုး

၂၃

ဝန္ခ်ီစက္

၂၄

ဂက္(စ္) မီးဖို

၂၅

လွ်ပ္စစ္ မီးဖို၊မိုက္ကရုိေဝ့မီးဖို

၂၆

လွ်ပ္စစ္မီးပူ

၂၇

လွ်ပ္စစ္ေရေႏြးAိုး

၂၈

လွ်ပ္စစ္ေပါင္းAိုး၊ထမင္းAိုး၊ဟင္းခ်က္Aိုး

၂၉

Aင္ဗာတာ

သက္ဆိုင္မႈ
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၃၀

မီတာပုံး

၃၁

ေလေAးစက္

၃၂

ေရေAးစက္

၃၃

ပန္ကာ

၃၄

ေရခဲေသတၱာ

၃၅

Aဝတ္ေလွ်ာ္စက္၊Aဝတ္Aေျခာက္ခံစက္

၃၆

ဆံပင္Aေျခာက္ခံစက္

၃၇

ေလာင္စာဆီ

၃၈

ဓါတ္ေငြ႔

၃၉

မီးေလာင္လြယ္ေသာပစၥည္းမ်ား (Aရည္၊ Aခဲ၊ Aမံႈ႔ )

၄၀

ေAာက္ဆီAက္ဆီတလင္ဘူး

၄၁

စက္တတ္ယU္မ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုးစက္ယႏၱယားမ်ား၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို Aနား
မေပး ဘဲၾကာျမင့္စြာAသုံးျပဳျခင္း။ Aပူလြန္ကဲျခင္း

၄၂

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းAသံုးျပဳမႈပိုမုိမ်ားျပားလာျခင္း၊ ခံနုိင္ရည္ထက္ပိုမိုျမင့္မားသည့္
ဝန္Aား၊လွ်ပ္စစ္AားAသံုးျပဳျခင္း

၄၃

မီးAားမမွန္ျခင္း

၄၄

ရွည္လွ်ားသည့္ ဆင့္ပြား မီးႀကိဳး (Extension Wire) မ်ားAသုံးျပဳျခင္း

၄၅

ေကာ္ေဇာ၊ဖေယာင္းပုဆိုးစသည္တို႔ေAာက္တြင္မီးႀကိဳးမ်ားေျပးထားျခင္း

၄၆

ႀကီးၾကပ္မႈမရွိဘဲမီးဖိုျခင္း၊မီးေမႊးျခင္း၊ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊မီးၾကြင္းမီးက်န္မ်ားထားျခင္း

၄၇

ကၽြမ္းက်င္နားလည္မႈမရွိဘဲယာU္ႏွင့္စက္ပစၥည္း၊လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကိုAသုံးျပဳျခင္း

၄၈

ဂက္(စ္)မီးဖိုမ်ားAနီးတြင္Aျခားမီးဖိုမ်ား၊Aပူထုတ္လႊင့္ေသာပစၥည္းမ်ားသုံးစြဲျခင္း

၄၉

ဆားကစ္ဘရိတ္ကာ(Circuit Breaker )Aနီးတြင္ သံဗီရိုစသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္
ကူးလြယ္သည့္ ပစၥည္းထားရွိျခင္း၊

၅၀

မီးပ်က္သြားသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ AျခားAေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း
သုံးလက္စ လွ်ပ္စစ္/စက္တပ္္ AသုံးAေဆာင္မ်ားကို စက္ပိတ္ရန္၊ ခလုပ္ပိတ္
ရန္၊ပလပ္ျဖဳတ္ရန္ ေမ႔သြားျခင္း

၅၁

လွ်ပ္စစ္ေပါင္းAိုး၊ထမင္းAိုး၊ဟင္းခ်က္Aိုး မ်ား၊Aျခား လွ်ပ္စစ္ Aသုံး
ေဆာင္မ်ား ကုိ Aနားမေပး ဘဲၾကာျမင့္စြာAသုံးျပဳျခင္း။ ခလုပ္ပိတ္၊ ပလပ္ျ ဖဳတ္
ရန္ေမ႔သြားျခင္း

၅၂

ဖေယာင္းတုိင္၊မီးခ်စ္တ႔ိုကိုAသုံးျပဳျခင္း ၊ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း

၅၃

သက္ႀကီးရြယ္Aိုမ်ား၊ကေလးသူငယ္မ်ား ၊မက်န္းမာသူမ်ား၊မသန္စြမ္းသူမ်ား
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား၊စိတ္ေဝဒနာရွင္မ်ား ကိုAေစာင့္Aေရွာက္ မဲ့ထားျခင္း။

၅၄

Aေဆာက္AAုံ၊ ၿခံဝင္းမ်ားတြင္လူေစာင့္မရွိျခင္း။

၅၅

AျခားAေၾကာင္းမ်ား/ Aျခားပစၥည္းမ်ား၊ကိရိယာမ်ား၊AသုံးAေဆာင္မ်ား
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လွ်ပ္စစ္Aႏၲရာယ္ကာကြယ္ျခင္း

၂။ သင္ ့လုပင
္ န္းခြင/္ Aိမရ
္ ာ တြင္ Aသံုးျပဳေနေသာ မီးႀကိဳး ၊ဝါယာႀကိဳးမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္AသုံးAေဆာင္မ်ား၊
စက္ပစၥည္းမ်ား၊ကိရိယာမ်ား၊ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ယႏၱယားမ်ား ၊ယာU္မ်ား၊ Aစိတ္Aပုိင္းမ်ားတြင္ ပုံမွန္
Aလုပ္ မလုပ္ျခင္း၊ သက္တမ္းလြန္ျခင္း၊ခ်ိဳ႕ ယြင္းပ်က္စီးျခင္း၊ဓါတ္လိုက္ျခင္း၊ ေပါက္ၿပဲျခင္း စသည္တို႔ကို
Aၿမဲစစ္ေဆးျပဳျပင္ လဲလွယ္ေဆာင္ရြက္ ေနပါသလား။
ေဆာင္ရြက္ပါသည္

မေဆာင္ရြက္ပါ

၃။ Aထက္ပါပစၥည္းမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထား သည့္စံခ်ိန္စံညြန္း ႏွင့္ ကိုက္ညီစြာထုတလ
္ ုပ္ထားေၾကာင္း
Aာမခံခ်က္ရွိပါသလား ။ ရွိပါသည္

မရွိပါ

၄။ Aထက္ပါပစၥည္းမ်ား ကိုသုံးစြဲသည္A
့ ခါ ေဘးAႏၱရယ္ကင္းရွင္းေရး နည္းလမ္းမ်ား၊ AကာAကြယ္
ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ စနစ္တက်သုံးစြဲပါသလား။
ေဆာင္ရြက္ပါသည္

မေဆာင္ရြက္ပါ

၅။ Aထက္ပါပစၥည္းမ်ား ကိုသုံးစြဲသည္A
့ ခါလိုAပ္ေသာႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြကပ
္ ါသလား။
ေဆာင္ရြက္ပါသည္

မေဆာင္ရြက္ပါ

၆။ သင္Aသံုးျပဳေနေသာ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ယူAက္ပီ၊ ပရင္တာ၊ ေလေAးေပးစက္၊ပန္ကာ ၊ မီးေခ်ာင္း၊ မီးလံုး၊
မီးAားျမွင့္စက္၊ ေဆ့(ဖ္)ဂတ္(ဒ္)၊လက္ကိုင္ဖုန္း၊ေရေႏြးAိုး၊ ထမင္းAိုး၊ မီးပူ၊မီးဖို စသည္တို႔ကို
သင္Aလုပ္ခြင/္ ေနAိမ္ မွ ထြက္ခြာခ်ိနတ
္ ြင္ (Switch)ခလုတ္ပိတ္ ျခင္း၊ (Plug)ျဖဳတ္ျခင္းတိ႔ု ကို
စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိပါသလား။
ေဆာင္ရြက္ပါသည္

မေဆာင္ရြက္ပါ

၇။ သင္ ထြက္ခြာလာသည့္Aခါ မိန္းခလုတ္ (Main Switch)ကိုခ်ထားခဲ့ပါသလား။
ခ်ထားခဲ့ပါသည္

မခ်ထားခဲ့ ပါ

၈။ ဖက္(က္)(စ္)(Fax Machine)၊ ဆာဗာ(Server)၊ ေရခဲေသတၱာ စသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ၂၄နာရီ
ဖြင့္ထားသည့္ Aခါ ေဘးAႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး Aတြကသ
္ င္မည္သို႔စီစU္ေဆာင္ရြက္ထားပါသနည္း။
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------၉။

သင့္Aလုပ္ခြင/္ ေနAိမ္တြင္မီးသြယ္ျခင္း၊မီးဆင္ျခင္းတို႔ကိုသက္ဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ျဖင့္

ေဆာင္ရြက္ ပါသလား။
ေဆာင္ရြက္ပါသည္

မေဆာင္ရြက္ပါ

၁၀။ လွ်ပ္စစ္ဆို္င္ရာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္စU္Aႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးAတြက္လိုAပ္ေသာပစၥည္း
မ်ားစုေဆာင္းထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ထားရွိထားပါသလား။
ရွိပါသည္

မရွိပါ
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၁၁။ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားဝါယာေရွာ့ျဖစ္ျခင္းကိုသင္မည္သို႔ၿငိွမ္းမည္နည္း။လွ်ပ္စစ္မီးကိုသင္မည္သို႔ၿငိွမ္းမည္
နည္း။ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------၁၂။ တစ္စုံတစ္Uီး ဓါတ္လိုက္ခဲ့ေသာ္ သင္မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္မည္နည္း၊
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aဓိကေလာင္စာမ်ား

၁၃။ သင့္ လုပ္ငန္းခြငE
္ ရိယာ/Aိမရ
္ ာUပစာ Aတြင္းမီးေလာင္ေပါက္ကြဲလြယ္သည့္ ေလာင္စာ မ်ား
(Combustible and Inflammable materials) မ်ား ရွိေနပါသလား။
Uပမာ (၁) ေကာ္ေဇာ၊ကူရွင္၊ဆိုဖါ။ သစ္သားျပား၊ ေဖါ့ျပား၊ ရာဘာ၊ ပလပ္စတစ္Aမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ပိတ္စ၊
စကၠဴပုံး၊စာရြက၊္ ကပ္ထူျပား၊

သတင္းစာ၊ဂ်ာနယ္၊

ပစၥည္းပ်က္

(ေဟာင္း)

သစ္တိုသစ္စ၊လႊစာ၊ေရြေဘာ္စာ၊သစ္ရြက္ေျခာက္၊ Aမႈိက္သ႐ိုက္ စသည္ျဖင္-့
ရွိပါသည္

မရွိပါ

Uပမာ (၂) ဓါတ္ဆီ၊ဒီဇယ္ဆ၊ီ ဓါတ္ေငြ႔ စသည္ျဖင္-့
`

ရွိပါသည္

မရွိပါ

၁၄။ သင့္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေလာင္စာမ်ား ရွိေနပါက Aမ်ိဳးAမည္ႏွင့္ ခန္႔မွန္းAေရAတြက္တို႔ကို ေဖာ္ျပ
ေပးပါ။
Aမ်ိဳးAမည္

-

AေရAတြက္

-

၁၅။ ယင္း ေလာင္စာပစၥည္းမ်ားကို လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း၊ ၀ါယာႀကိဳး၊ မီးခလုတ္၊ မီးသီး၊ မီးေခ်ာင္း၊ မီးဖို စသည္
တိမ
ု႔ ွ မီးကူးစက္ေလာင္ကၽြမ္းမႈ မျဖစ္ႏုိင္သည့္ ေနရာႏွငA
့္ ကြာAေ၀းတြင္ ထားရွိပါ သလား။
ထားရွိပါသည္

မထားရွိပါ

၁၆။ Aထက္Aပိုဒ္ (၁၃) Uပမာ (၁) ပါေလာင္စာေျခာက္မ်ားကို စုၿပံဳမ်ားျပား မေနေစရန္ Aသုံးမလိုပါက
စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ားကို ပုံမွန္ေဆာင္ရြက္ပါသလား။
ေဆာင္ရြက္
၁၇။ Aထက္Aပိုဒ(္ ၁၃)

မေဆာင္ရြက္
Uပမာ

(၂)ပါေလာင္စာAရည္၊Aေငြ႔မ်ားကို

မီးေလာင္မ၊ႈ ေပါက္ကြဲမႈ

မျဖစ္ပြားေစရန္ သင္မည္သို႔ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသနည္း။
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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၁၈။ သင္သည္ မီးေလာင္လြယ္သည့္ေလာင္စာပစၥည္းမ်ားကို လံုး၀မရွိေAာင္(သိ)ု႔ Aနည္းဆံုးျဖစ္ေAာင္
သင့္လုပ္ငန္းခြင/္ ေနAိမတ
္ ြင္မည္သို႔စီစU္ေဆာင္ရြက္ထားပါသနည္း။

ေလာင္စာဆီမ်ားေလာင္ကၽြမ္း

လ်င္မည္သၿို႕ ငိမ္းမည္နည္း။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------၁၉။ ဓါတ္ဆီ၊ေလာင္စာဆီျဖည့္ျခင္း ႏွင့္ မီးေလာင္လြယ္သည့္ေလာင္စာ ပစၥည္းမ်ားကိက
ု ိုင္တြယ္
Aသုံးျပဳျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္လုပ္ငန္းခြင/္ ေနAိမ္တြင္ ေဘးကင္းေAာင္ မည္သို႔
စီစU္ေဆာင္ရြက္ထားပါသနည္း။
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------၂ဝ။

ဂေဟဆက္လုပ္ငန္းသံုးကိရိယာမ်ား

Aသုံးျပဳသည့္Aခါ

ေဘးAႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရးAၽတြက္

သင္မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ထားပါေသးလဲ။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------မီးေဘးကာကြယ္ၿငိွမ္းသတ္ေရးႏွင့္လိုAပ္ေသာပစၥည္းမ်ား

၂၁။ သင္သည္စီမံAုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ ႀကီးၾကပ္သူတစ္UီးAေနျဖင့္ သင့္လုပ္ငန္းခြင/္ ေနAိမ္ ႏွင့္
ပတ္၀န္းက်င္တြငမ
္ ီးေဘးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္Aႏၲရာယ္မ်ား မေပၚေပါက္ေစေရးAတြက္ ႏုိးၾကား
တက္ၾကြစြာကာကြယ္ျပင္ဆင္ထားျခင္းရွိပါသလား၊

ရွိ

မရွိ

၂၂။ သင့္လုပ္ငန္းခြင/္ ေနAိမႏ
္ ွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္္မွရွိဳ ့မိီး၊ ကူးစက္မီး၊ေပါ႔ဆမီးမ်ားကိုႀကိတင္သိရွိကာ
ကြယၿ္ ငွိမ္းသတ္ႏိုင္ေAာင္ သင္မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ထားပါသနည္း။
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------၂၃။ လက္ရွိAေျခAေနတြင္ မီးေဘးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္Aႏၲရာယ္ မေပၚေပါက္ေစေရးAတြက္ သင္တာ၀န္ယူ
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနေသာေနရာ ႏွင့္ Aတုိင္းAတာကို ေဖာ္ျပေပး ပါ။
ေနAိမ္

---------------

လုပ္ငန္းခြင္ -----------------

Aလ်ားေပ -----------------

Aနံေပ ----------------

Aလ်ားေပ -----------------

Aနံေပ ------------၂၁။

၂၄။ မီးေဘးAႏၱရာယ္ႀကံဳလာခဲ့ေသာ္ သင္မည္သည့္Aခ်က္ကA
ို ရင္ဆံုး ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။
Aမွတ္Aသား(က) ျပပါ။ သင္မည္သည့္Aခ်က္ကတ
ုိ စ္ၿပိဳင္နက္ေဆာင္ရြက္မလဲ၊ Aမွတ္Aသား(ခ)ျပပါ။
-

သင္သည္ မီးေဘးလြတ္ကင္းရာသို႔ Aရင္ဆံုးထြက္ခြာသြားျခင္း။

(က)

(ခ)

-

သင္သည္ ဒါရုိက္တာ (Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး) ထံAလွ်င္ Aျမန္သတင္းပို႔ျခင္း၊ (က)

(ခ)

-

သင္သည္ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (Aေဆာက္A)ံု ထံသတင္းေပးျခင္း၊

(က)

(ခ)

-

သင္သည္ လံုၿခံဳေရးAရာရွိထံသို႔ သတင္းေပးျခင္း၊

-

ဗဟိုမီးသတ္တပ္ဖဲြ႕ (သိ)ု႔ Aနီးစပ္ဆံုး မီးသတ္တပ္ဖဲြ႕ သို႔သတင္းပို႔ျခင္း၊ (က)

(ခ)

-

Aနီးဆံုးသူမ်ားစုစည္းၿပီး မီးၿငိမ္းသတ္ျခင္းႏွင့္ လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏ Aင္Aားကိုရယူၿပီး
Aလွ်င္Aျမန္ၿငိမ္းသတ္ျခင္း၊

(က)

(က)

(ခ)

(ခ)

-

မီးေလာင္လွ်င္ေလာင္ျခင္းAခ်က္ေပး သိေစျခင္း

(က)

(ခ)

-

မည္ကဲ့သို႔ မီးစတင္ေလာင္ကၽြမ္းမႈျဖစ္ေပၚပံုကို Aလွ်င္Aျမန္ စံုစမ္းျခင္း (က)

(ခ)
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-

Aျခားမည္သို႕ေဆာင္ရြက္လိုပါေသးသနည္း
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၂၅။ မီးေလာင္သည္A
့ ေၾကာင္းAရာ(လွ်ပ္စစ္၊ဆီစသည္ျဖင္)့ Aေပၚမူူတည္၍ၿငိွမ္းသတ္ရန္လိုAပ္ခ်က္ႏွင့္
ကိုက္ညီေသာမီးသတ္ေဆးဘူးAမ်ိဳးAစားမ်ားကို Aသင့္ထားရွိပါသလား။ ရွိ

မရွိ

၂၆။ ယာU္မ်ား၊ယႏၱရားမ်ားAတြက္ သီးျခား မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ားကို Aသင့္ထားရွိပါသလား
ရွိ

မရွိ

၂၇။ မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ားသက္တမ္းလြန္ျခင္း၊ခ်ိဳ႕ယြင္းပ်က္စီးျခင္းရွိ၊မရွိပုံမွန္ စစ္ေဆးၿပီးလဲလွယ္
ျပဳျပင္ထားပါသလား။

လဲလွယ/္ ျပဳျပင္ထားပါသည္

စစ္ေဆးၿပီး၊လဲလွယ္ျပဳျပင္ရန္မလိုပါ

မစစ္ေဆးရေသးပါ

၂၈။ မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ားကိုAေရးေပၚAေျခAေနတြင္လြယ္လင့္တကူရရွိေAာင္စီစU္ထားပါသလား။
စီစU္ထားပါသည္

မစီစU္ထားပါသလား

၂၉။လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားဝါယာေရွာ့ျဖစ္ျခင္းကိုသင္မည္သက
ို႔ ာကြယ္ထားပါသနည္း။-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------၃ဝ။သင္Aသံုးျပဳေနေသာ Aားသြင္းဆဲတယ္လီဖုန္း AပါAဝင္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို
သင္Aလုပ္ခြင/္ ေနAိမ္

မွထြက္ခြာခ်ိန္

တြင္ခလုတ္ပိတ္ျခင္း၊

ပလပ္ျဖဳတ္ျခင္းႏွင့္မိန္းခ်ျခင္းျပဳရန္

ေမ႔ခဲ႔ေၾကာင္းသတိရလွ်င္သင္မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ မည္နည္း။----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------၃၁။ မီးခ်ိတ္၊မီးကပ္၊သဲပုံး၊ေရပုံးတို႕ကို Aသင့္္ထားရွိပါသလား။ေရကန္ရပ
ွိ ါသလား။
ရွိ

မရွိ

၃၂။ မီးေလာင္ကၽြမ္းလာလွ်င္ေရျဖင့္ မၿငွမ
ိ ္းရေသာကိစၥမ်ားက္ုသင္သိပါသလား။
သိ

မသိ

၃၃။ ပိတ္ထားေသာ Aခန္း မ်ား တြင္မီးေလာင္ ကၽြမ္းမႈကႀို ကဳိတင္သိရွိကာကြယ ္ၿငွိမ္းသတ္ႏိုင္ေAာင္
သင္မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ထားပါသနည္း။--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------မီးေဘးကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေရး

၃၄။သင့လ
္ ုပ္ငန္းခြင/္ Aိမရ
္ ာတြင္ က်ား/မ Uီးေရ မည္မွ်ရွိပါသနည္း။
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6

၃၅။မီးေဘးAႏၱရာယ္ ေပၚေပါက္ခ်ိန္တြင္ ေဘးကင္းရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ရန္Aတြက္ လမ္းမေလွ်က္ ႏုိင္သူ
မ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ ကိယ
ု ္ဝန္ေဆာင္မ်ား၊သက္ႀကီးမ်ား၊သူတစ္ပါး၏ AကူAညီလိုAပ္သူမ်ား
စသည္တ႔ိုကို မည္သို႔ေျပာင္းေ႔ရြသယ္ယူမည္နည္း။-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------၃၆။ လူနာတင္ကတ္၊ေလွခါး၊ ကုလားထိုင္၊ ေစာင္ စသည့္ လူေရႊ႕ေျပာင္းသယ္ယူေရး Aေထာက္Aကူျပဳ
ပစၥည္းမ်ား ကိုေဆာင္ထားပါသလား။

ရွိ

မရွိ

၃၇။ Aေရးေပၚထြက္ေပါက္၊တံခါးစသည္တို႔ကိုဖြင့္ရန္ေသာ့၊ပုဆိန္၊ေပါက္ခြ်န္း၊ရဲဒင္းစသည္တို႔ကိုAသင့္ထား
ရွိပါသလား။ ရွိ

မရွိ

၃၈။ မီးေဘးAႏၱရယ္ႀကဳံေတြ႔ခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ေလွခါးကုိAသုံးျပဳမည္နည္း။ သက္ဆိုင္သည့္Aကြက္ကို
(

√

) Aမွတ္Aသားျပေပးပါ။

(က)ဓါတ္ေလွခါး

(ခ)သာမန္ေလွခါး

(ဂ)Aေရးေပၚေလွခါး

၃၉။ မည္သတ
ူ ို႔ကို Uီးစားေပးေရႊ႕မည္နည္း။ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------၄ဝ။မည္သည့္ပစၥည္းမ်ားကို Uီးစားေပးေရႊ႕မည္နည္း။ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------၄၁။ AေရးေပၚAေျခAေနတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈAတြက္ ေရွးUီးသူနာျပဳနည္းျဖင့္ ကုသေပးထားႏိုင္
ရန္ၾကက္ေျခနီသင္တန္းတက္ေရာက္ထားရန္။

လို

မလို

၄၂။ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၊ၾကက္ေျခနီတပ္ဖဲြ႕မ်ား၏ Aႀကံေပးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ရယူရန္ယင္းတို႔ကိုဖိတ္ၾကား ၍
ညွိႏိႈင္းစည္းေ၀း ျခင္း၊ ပညာေပးေဟာေျပာျခင္း၊ေလ႔က်င့္သင္တန္း ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္။
လို

မလို

၄၃။ AေရးေပၚAေျခAေနတြင္ Aေပၚဆံုးထပ္မွ ေAာက္္ေျမျပင္Aထိ Aထပ္/Aလႊာလိုက္
ေျပာင္းေရႊ႔ျခင္းကို ေလ့က်င့္ထားရန္။

လို

မလို

၄၄။ (က) သင္၏ကိုယ္ေပၚတြငမ
္ ီးစြဲေလာင္ေသာ္သင္မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္နည္း၊ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ခ) မီးေလာင္သည့္Aေဆာက္AAုံမွAျပင္သို႔ သင္မည္သို႔ေဘးကင္းစြာထြက္ခြာမည္နည္း။ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------၄၅။

မီးေဘးႏွင့္လွ်ပ္စစ္Aႏၲရာယ္AပါAဝင္က်ေရာက္လာႏုိင္သည့္လုပ္ငန္းခြင/္ Aိမ္ရာေဘး

ေဘးAႏၱရယ္ကိုကာကြယ္ရန္ ႏွင့္ ေဘးAႏၱရယ္ႏွင့္ႀကံဳေတြ႔သည့္Aခါထိေရာက္စြာ တုံ႔ျပန္ႏုိငရ
္ န္္
သင္မည္သို႔္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားပါေသးသနည္း။ AစီAမံ/စီမခ
ံ ်က္ေရးဆြဲထားပါ သလား၊
ရွိပါကပူးတြဲတင္ျပရန္။
ေရးဆြဲၿပီး
၄၆။

မေရးဆြဲရေသး

ကုမၸဏီစု၏Aရြယ္Aစား ႏွင့္ AေနAထားAရ ပိုမိုထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ Aေတြ႔Aႀကံဳ

ရွိၿပီး Aထူးေလ႔က်င့္ထားသူမ်ားျဖင့္ေဘးAႏၱရယ္ကင္းရွင္းေရးဌာန (Safety Department) တစ္ရပ္ႏွင့္
ကုမၸဏမ
ီ ီးသတ္တပ္ဖြဲက
႔ ိုဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ရန္လိုAပ္ပါသလား။
လိုAပ္ပါသည္
၄၇။

မလိုAပ္ပါ

ဌာနတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေကာင္းမြန္ေစေရးAတြက္ ဌာနAလိုက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

ပါဝင္သည့္လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး ႏွင့္ေဘးAႏၱရယ္ကင္းရွင္းေရးေကာ္မီတ(ီ Occupational Health and
Safety Committee ) တစ္ရပ္ကိုသိီးျခားဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ရန္လိုAပ္ပါသလား။
လိုAပ္ပါသည္
၄၈။

မလိုAပ္ပါ

Aိမရ
္ ာစခန္းတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေကာင္းမြန္ေစေရးAတြက္ Aိမ္ယာစခန္းAလိုက္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည့္Aိမရ
္ ာစခန္း က်န္းမာေရး ႏွင့္ေဘးAႏၱရယ္ကင္းရွင္းေရး ေကာ္မီတီ
(Residential Health and Safety Committee ) တစ္ရပ္ကိုသိီးျခားဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ရန္လိုAပ္ပါသလား။
လိုAပ္ပါသည္

မလိုAပ္ပါ

၄၉။ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး ႏွင့္ေဘးAႏၱရယ္ကင္းရွင္းေရးကိစၥမ်ားကိF
ု LP AစီAစU္မ
္ ်ားတြငပ
္ ါဝင္
ေလ႕လာသင့္ပါသလား။ ေလ႕လာသင့္ပါသည္

မေလ႕လာသင့္ပါ

၅ဝ။ ေမးခြန္းလႊာတြင္မပါေသာ္လည္းမိမိတို႔ေလ႔လာသိရွိထားသည့္Aခ်က္မ်ား၊ျဖည့္စြကA
္ ၾကံျပဳလိုေသာ
Aခ်က္မ်ား----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(မိမိတို႔နွင့္သက္ဆိုင္သည့္လိုAပ္ခ်က္Aသီးသီးကို ျဖည့္ဆည္းလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။)
(က)ကုမၸဏီ -------------------------------- /ဌာန--------------------------------------(ခ) Aိမရ
္ ာစခန္းAမည္-----------------------------/Aိမ္ခန္းAမွတ-္ ----------------------(ဂ)ဆိုင္ခန္း/လုပ္ငန္းတည္ရာ---------------------------------/Aခန္းAမွတ-္ ----------------------ေျဖၾကားသူA
ူ မည္-------------------------- /ရာထူး-----------------------ေျဖၾကားသူလက္မွတ/္ ရက္စြဲ ---------------------------------------------

ဒဂုန္ Aင္တာေနရွင္နယ္လီမိတက္

( မူၾကမ္း)

Aေၾကာင္းAရာ။

လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ေနAိမ္မ်ားတြင္မီးေဘးႏွင့္လွ်ပ္စစ္Aႏၲရာယ္ႀကိဳတင္
ကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္ (Action Plan) ေရးဆြဲရန္ကိစၥ

၁။

ဒဂုန္ကုမၸဏီစ၏
ု

လုပ္ငန္းဌာန၊ရုံး၊Aေဆာက္AAုံ၊သိုေလွာင္ရုံ၊စက္ရုံ၊Aလုပ္ရ၊ုံ စုိက္ခင္းပ်ိဳး

ခင္း၊သစ္ေတာ၊ဟိုတယ္၊ဆိုင္၊ဝန္ထမ္းAိမရ
္ ာ၊ယာU္/ယႏၱရား၊

ေရာင္းခ်ၿပီး/ငွားရမ္းၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း

ဒဂုန္ကုမၸဏီစု၏လုပ္ငန္းဌာနမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္တည္ရွိေနေသာAိမ္ခန္း၊Aိမရ
္ ာ၊ဆို္င္ခန္း၊သင္တန္း
ေက်ာင္း၊Aလုပ္ခန္း၊ရုံးခန္း၊ရုပ္ရွင္ရုံစသည္တို႔AပါAဝင္ေနရာAားလုံးAတြကမ
္ ီးေဘးႏွင့္လွ်ပ္စစ္Aႏၲ
ရာယ္ကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္Aသီးသီးကိုေရးဆြဲထားရန္ညြန္ၾကားလိုက္ပါသည္။
၂။ စီမံခ်က္မ်ားကို လံုျခံဳေရး၊ ျပင္/ထိန္း၊ Aိုင္တီႏွင့္

လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ျပင္ပလုပ္ငန္း

တာဝန္ခံမ်ားAပါAဝင္လုပ္ငန္းခြင္စီမံAုပ္ခ်ဳပ္မႈတာဝန္ရွိသူမ်ား၊Aိမ္ရာစီမံAုပ္ခ်ဳပ္မႈတာဝန္ရွိသူမ်ား
က ေရးဆြဲျပဳစုၾကရမည္။ဌာနAလိုက္ စီမံခ်က္Aသီးသီး ေရးဆြဲျပဳစုၾကရာတြင္ ျပည့္စုံမႈရွိေစေရး ႏွင့္
Aခ်ိန္မီၿပီးစီးေရးAတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနAလိုက္ ဒါရုိက္တာ မ်ားကUီးေဆာင္မႈ၊ တာဝန္ခြဲေဝသတ္
မွတမ
္ ႈ၊ ညွိနႈိင္းေပါင္းစပ္မႈ၊ ႀကီးၾကပ္မတ
ႈ ို႔ကိုေဆာင္ ရြက္ေပးရမည္။
၃။

စီမံခ်က္ေရးဆြဲရာတြင္

ရရွိေစေရးAတြက္

AၾကံUာဏ္

ႏွင့္

ပူးတြဲပါ

ေမးခြန္းလႊာ(Questionnaire)

သတိျပဳရန္ပညာေပး

Aခ်က္Aလက္မ်ား

မီးေဘးႏွင့္လွ်ပ္စစ္Aႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ

ႏွင့္

လမ္းညြန္ခ်က္(Guide

Lines)

တိပ
ု႔ ါAခ်က္မ်ားကို

လုပ္ငန္းခြင္စီမံAုပ္ခ်ဳပ္မႈတာဝန္ရွိသူAားလုံး၊Aိမ္ယာစီမံAုပ္ခ်ဳပ္မႈတာဝန္ရွိသူAားလုံး Aျပင္(က) ဌာနAလိုက္ဝန္ထမ္းAားလုံး၊
(ခ) ဝန္ထမ္းAိမရ
္ ာတြင္ေနထိုင္ေသာဝန္ထမ္းAားလုံး၊
(ဂ) ဒဂုန္Aိမ္ရာတြင္ေနထိုင္ေသာAိမ္ရွင္Aားလုံး၊
(ဃ)ဒဂုန္ကုမၸဏီစတ
ု ြင္ဆို္င္ခန္း/ေနရာငွားရမ္းၿပီးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားAားလုံးသည္ေစ႔စပ္
ေသခ်ာစြာဖတ္ရႈစိစစ္ၿပီးမိမိနွင့္သက္ဆိုင္သည့္Aခ်က္မ်ားကိုေျဖၾကားျဖည့္စြက္ရမည္။ျဖည့္စြက္ၿပီးေမး

ခြန္းလႊာႏွင့္လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားကိသ
ု က္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းခြင္စီမံAုပ္ခ်ဳပ္မႈတာဝန္ရွိသူမ်ား၊Aိမ္ရာစီမံAုပ္
ခ်ဳပ္မႈတာဝန္ရွိသူမ်ားထံသို႔

-

-

ရက္ေန႔ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲျပန္လည္ တင္ျပရမည္။

၄။ဝန္ထမ္းAိမ္ရာတြင္ေနထိုင္ေသာဝန္ထမ္းAားလုံးသည္ဌာနAလိုက္ေျဖၾကားခ်က္Aျပင္ ဝန္ထမ္း
Aိမ္ရာတြင္ေနထိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းသီးျခားေျဖၾကားရမည္။
၅။ ေမးခြန္းလႊာႏွင့္ လမ္းညြန္ခ်က္ပုံစံမ်ားကို ဌာနAလိုက္ လိုAပ္ေသာAေရAတြက္Aတိုင္း ဌာန
တာဝန္ရွိသူမ်ားထံသို႔
လူ႔စြမ္းAားေရးရာဌာနသည္
ေမးခြန္းလႊာ

ႏွင့္

-

-

ရက္ေန႔Aေရာက္ ေပးပို႔ႏုိင္ေရးAတြက္

ညွိနႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
လမ္းညြန္ခ်က္ပုံစံမ်ားကို

ဆက္လက္ျဖန္႔ေဝေပးရမည္။

1

ဌာနAလိုက္တာဝန္ရွိသူမ်ားက

Aထက္Aပိုဒ၃
္ ။ပါသက္ဆိုင္သူမ်ားသို႕

၆။ စီမံခ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ေမးခြန္းလႊာႏွင့္လမ္းညြန္ခ်က္AေပၚAထက္Aပိုဒ၃
္ ။ပါသက္ဆိုငသ
္ ူမ်ားက
ေျဖၾကား ျဖည့္စြက္ေသာAခ်က္မ်ားAျပင္ ေမးခြန္းလႊာ ႏွင့္ လမ္းညြန္ခ်က္တြင္

မပါဝင္ေသာ္လည္း

မိမတ
ိ ို႔ေလ႔လာသိရွိထားသည့္Aခ်က္မ်ား၊လုပ္ငန္းခြင္၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္

Aိမ္ရာနွင့္ ပတ္ဝန္း

က်င္Aလိုက္ လိုAပ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္း ပါဝင္ေစရမည္။
၇။ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္မိမိဝန္ထမ္းAားလုံးAျပင္A
္ ိမ္ရာစခန္းမ်ားႏွင့္ဒဂုန္ကုမၸဏီစုတြင္ဆို္င္ခန္း
/ေနရာငွားရမ္းၿပီးေဆာင္ရြက္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားAားလုံးမွတာဝန္ရွိသူမ်ားAားလည္းသက္ဆိုင္ရာ
စီမံAုပ္ခ်ဳပ္မႈတာဝန္ရွိသူမ်ားက Aစည္းAေဝးေခၚယူ၍ေမးခြန္းလႊာႏွင့္လမ္းညြန္ခ်က္ကရ
ို ွင္းလင္း
ေဆြးေႏြးၿပီး ယင္းတို႔၏Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစU္းစားရမည္။ ယခင္ေရးဆြဲခဲ႔ေသာ စီမံ
ခ်က္ မ်ား ရွိပါက ယင္းတိက
ု႔ ိုလည္း ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး လိုAပ္ခ်က္မ်ား ကိုျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ေရးဆြဲ
ရမည္။
၈။ စီမံခ်က္တြင္ေခါင္းစU္ခြဲမ်ားAျဖစ္ေAာက္ပါ Aေၾကာင္းAရာမ်ားပါဝင္ေစရမည္။
(က) မီးေဘးႏွင့္လွ်ပ္စစ္Aႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးAတြက္Aခ်ိန္မ/ီ Aခ်ိန္မွန္စစ္ေဆး
ေရး၊ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေရး၊
(ခ) မီးေဘးကာကြယ္ၿငိွမ္းသတ္ေရး ႏွင့္လိုAပ္ေသာပစၥည္းမ်ားစုေဆာင္းထိမ္းသိမ္းေဆာင္ရြက္
ထားရွိေရး၊
(ဂ) လွ်ပ္စစ္Aႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးAတြကလ
္ ိုAပ္ေသာပစၥည္းမ်ားစုေဆာင္း
ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြကထ
္ ားရွိေရး၊
(ဃ) မီးၿငိွမ္းသတ္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၊
(င) လွ်ပ္စစ္Aႏၲရာယ္ေပါက္သည့္Aခါတုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး၊
(စ) ေလ့က်င့္ပညာေပးေရးႏွင့္ဇာတ္တိုက္ျခင္း၊
(ဆ) AျခားAေၾကာင္းAရာမ်ား။
၉။ သက္ဆိုင္ရာစီမံAုပ္ခ်ဳပ္မႈတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေရးဆြဲၿပီးစီမံခ်က္မ်ားကို

-

-

ရက္ေန႔ေနာက္ဆုံးထား ၍ ဒါရုိက္တာ(Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ဘ႑ာေရး) ထံသ႔တ
ို င္ျပရမည္။
၁ဝ။ Aထက္Aပိုဒ၃
္ ။ပါသက္ဆိုင္သူAားလုံးသည္ ေမးခြန္းလႊာႏွင့္ လမ္းညြန္ခ်က္ တို႔ကိုေစ႔စပ္ ေသခ်ာ
စြာ ဖတ္ရႈစိစစ္ ေျဖၾကားျဖည့္စြက္ျပီးမီးေဘးႏွင့္လွ်ပ္စစ္Aႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရးAတြက္ မိမတ
ိ ၏
ို႔ လို
Aပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းျပဳျပင္၍ ပူးေပါင္းလိုက္နာေဆာင္ရြကၾ္ ကရမည္။
ေဒါက္တာေဒၚမိုးျမျမ
ဒါရုိက္တာ
၁။ဒါရုိက္တာAားလုံး၊
၂။လုပ္ငန္းခြငစ
္ ီမံAုပ္ခ်ဳပ္မႈတာဝန္ရွိသူAားလုံး/ Aိမ္ရာစီမံAုပ္ခ်ဳပ္မႈတာဝန္ရွိသူAားလုံး၊
၃။လူ႔စြမ္းAားေရးရာဌာန။

မိတၱဴ-

Uကၠ႒၊ဒဂုန္ကုမၸဏီစု
Aမႈေဆာင္Aရာရွိခ်ဳပ္၊ဒဂုန္ကုမၸဏီစု
2

စU္

ေဆာင္ရြက္ရန္Aခ်က္

ေဆာင္ရြက္သူ

ၾကီးၾကပ္သူ

မွတ္ခ်က္

ေဆာင္ရြက္သူ

ၾကီးၾကပ္သူ

မွတ္ခ်က္

မီးေဘးႏွင့္လွ်ပ္စစ္Aႏၲရာယ္္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာလမ္းညြန္ခ်က္ ( မူၾကမ္း)
၁။

မီးေဘးၾကဳိတင္ကာကြယ္ေရး

(၁)ေလာင္စာမ်ားကုိစနစ္တက်ထားရွိရမည္၊သုိေလွာင္ရာတြင္လည္းပစၥည္းAမ်ဳိးAစားAလုိက္
ခဲြျခားထားရွိရမည္၊သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္စနစ္တက်စြန့္ပစ္ရမည္။Aသုံးျပဳရာတြင္လည္းနည္းပညာ
နွင့္နည္းစနစ္မွန္ကန္စြာ Aသုံးျပဳရမည္။
(၂)Aပူရွိန္ဆုိရာတြင္မီးေလာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ပြားရန္Aတြက္မီးေလာင္ခံရမည့္ သို႔မဟုတ္ မီးေလာင္ခံရသည့္
သို႔မဟုတ္Aပူေပးခံရမည့္ သို႔မဟုတ္ Aပူေပးခံရသည့္ ပစၥည္းကိရိယာ၊ေလာင္စာ၊ ပစၥည္းAမ်ဳိးAစား၊
Aရြယ္ Aစား၊ ထုထည္ပမာဏ၏ခံနုိင္ရည္ရွိေသာAပူရွိန္ထက္လြန္ကဲၿပီး သို႔မဟုတ္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး
ေပါ့ဆစြာထား ရွိျခင္း၊Aသုံးျပဳျခင္းဂရုမစုိက္ျခင္းမ်ားမျဖစ္ေစေရး Aထူးသတိျပဳရမည္၊
Aျမဲစစ္ေဆးၾကပ္မတ္ေနရမည္။
(၃)ေလ/ေAာက္ဆီဂ်င္သည္မီးေလာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ရန္Aတြက္မရွိမျဖစ္လုိAပ္ပါသည္၊ေလာင္စာ၊Aပူရွိန္၊ေလ
တုိ႔ေပါင္းဆုံတုိက္ဆိုင္သြားလ်င္Aခ်ိန္မေရြးေနရာမေရြးမီးေလာင္ႏုိငသ
္ ည့္Aခ်က္ကို Aထူးသတိျပဳရမည္၊
Aျမဲစစ္ေဆးၾကပ္မတ္ေနရမည္။ထုိ႔AတူမီးAသုံးျပဳျခင္းမ်ားနွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္း
မြန္စြာေဆာင္ရြက္ထားရန္လုိAပ္သည္။

၂။

လုပ္ငန္းခြင္တိုင္း၊ေနAိမ္တုိင္းတြင္Aခ်ိန္Aခါမေရြး မီးေလာင္နုိင္သည္၊မီးမေလာင္ရန္လူတိုင္း
၏တာ၀န္ျဖစ္သည္။

(၁) မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီ၊ရပ္ရြာAဖြဲ႔Aစည္း Aလိုက္ ခ်မွတ္ထားေသာ မီးေဘးလုံျခဳံေရး
Aတြက္ စည္းကမ္းမ်ားကုိလုိက္နာေဆာင္ရြက္ပါ။
(၂) ရပ္ကြက္မ်ားတြင္မီးေဘးလုံျခဳံေရးAတြက္ မီးကင္းမ်ားခ်ထားရာတြင္ကူညီေဆာင္ရြက္ပါ။
(၃)မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ က မီးေဘးလုံျခဳံေရးAတြက္ လာေရာက္စစ္ေဆးသည့္Aခါ ကူညီေပးပါ။
Aၾကံျပဳခ်က္မ်ားAတုိင္းလုိက္နာေဆာင္ရြက္ပါ။
(၄) မီးေဘးတားဆီးေရးAတြက္ လူတိုင္းကပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ၾကပါ။
(၅) မိမိလုပ္ငန္းခြင္၊မိမိေနAိမ္မွစတင္ျပီးမီးမေလာင္ေစေရး၊ ၾကဳိတင္ကာကြယ္ေရးAစီAစU္မ်ား
ေဆာင္ရြက္ထားပါ။

စU္

ေဆာင္ရြက္ရန္Aခ်က္
(၆) Aိမ္နွင့္ျခံ၀င္းAတြင္း Aမုိက္သရုိက္မ်ားကင္းစင္ေAာင္ထားပါ။ေလာင္စာဆီမ်ားမသုိေလွာင္ပါနွင့္။
(၇) မီးၿငွိမ္းသတ္ရန္ သီးသန္႔ေရသုိေလွာင္ထားပါ၊ ေရျဖင့္ မၿငိွမ္းရေသာကိစၥမ်ား ကိုသတိျပဴပါ။

(၈)မီးသတ္ေဆးဘူးထားရွိပါ။မည္သည့္ေဆးဘူးကိုမည္သည့္မီးေလာင္မႈAတြက္Aသုံးျပဳရမည္က္ိုသိရွိပါေစ။
(၉) ေဆးလိပ္တုိမ်ားကုိစည္းကမ္းမဲ့စြန္႔ပစ္ျခင္း မျပဳလုပ္ပါနွင့္။Aမႈိက္ပုံး၊Aမႈိက္ပုံႏွင့္ေလာင္စာ
ရွိရာေနရာတို႔တြင္မပစ္ပါႏွင့္။မီးျငိမ္းသတ္ၿပီးေဆးလိပ္စြန္႔ရန္သီးသန္႔သဲပုံး ကို Aျပင္တြင္ထားပါ။
(၁ဝ)လုပ္ငန္းခြင္တိုင္း၊ေနAိမ္တုိင္းတြင္ မီးသတ္ေဆးဘူး၊ မီးခ်ိတ္၊ မီးကပ္၊ေရပုံး၊သဲပုံး၊ေလွကား၊
မီးသတ္ပိုက္လုံးနွင့္ လုံေလာက္သည့္ မီးေဘးကာကြယ္ေရးပစၥည္း မ်ားကုိစနစ္တက်ထားရွိပါ။
(၁၁)ၿမဳ့ိ၊ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာ၊စက္ရုံ၊Aလုပ္ရုံမ်ား၊Aေဆာက္AAံုမ်ားတြင္Aေပါ့စားမီးသတ္စက္မ်ား၊
မီးၿငိမ္းသတ္ေရးပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိ ကုိယ့္Aားကုိယ္ကုိး၀ယ္ယူထားပါ၊မီးသတ္ေရကန္ထားပါ။
မီးသတ္တပ္ဖြဲဖ
႔ ြဲ႔စည္းထားပါ။
(၁၂) မီးေလာင္ေၾကာင္းAခ်က္ေပးနုိင္ရန္Aတြက္ သံေခ်ာင္း၊Aုန္းေမာင္း၊ ကုလားတက္၊ ဖားစည္၊
ေမာင္းAစရွိသည့္ပစၥည္း မ်ားAသင့္ထားရွိပါ။
(၁၃)မီးခိုးAခ်က္ျပကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ထားပါ။
(၁၄)ပူျပင္းေသာရာသီAခ်ိန္မ်ားတြင္တဲAိမ္မ်ား၊ေျမစုိက္မီးဖုိမ်ားကုိခုိင္ခန္႔ေသာAကာAရံျပဳလုပ္ၿပီး သုံးစြဲပါ။
(၁၅) Aရိပ္ရပင္၊ ေလကာပင္မ်ား စုိက္ပ်ဳိးထားရွိပါ။
(၁၆)မီးသတ္ယာU္မ်ား AစU္ေကာင္းမြန္ေစေရးAတြက္ လႈဒါန္းပ႔ံပုိးၾကပါ။
(၁၇)မီးသတ္ယာU္မ်ားAဝင္Aထြက္လြယ္ကူေAာင္ကူညီပါ။ေဆာင္ရြက္ထားပါ။
(၁၈) Aေဆာက္AAံု (Uပမာေရွာ့ပင္စင္တာ) Aတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္
လူUီးေရထက္ေက်ာ္လြန္ေAာင္ဝင္ေရာက္ခြငမ
့္ ျပဳရ။

၃။
မီးေလာင္မႈေလွ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစရန္ -

(၁) မီးသုံးစြဲလွ်င္ Aျမဲသတိရွိၿပီး လူေစာင့္ထားပါ။
(၂) မီးဖုိAနီးတြင္ ေလာင္စာနွင့္ေလာင္စာဆီမ်ား မထားပါနွင။့္
(၃) မီးဖုိမ်ားကုိေျမက်င္းတူး၍ စနစ္တက်သုံးစြဲျခင္း၊ မီးဖုိခန္းAားAျမဲသန္႔ရွင္းေAာင္ ထားရွိပါ။
(၄) ကေလးသူငယ္မ်ားမီးမေဆာ့ပါေစနွင့္ သက္ၾကီးရြယ္Aုိမ်ားမသန္မစြမ္းသူမ်ားက်န္းမာ
ေရးခ်ဳိ့တဲ့သူမ်ားစိတ္မနံ့သူမ်ား၊မူးယစ္ေသာက္စားထားသူမ်ား မီးကုိသုံးစြဲျခင္းလုံး၀ မျပဳလုပ္ခုိင္းပါနွင့္။

စU္

ေဆာင္ရြက္ရန္Aခ်က္
(၅)မီးခြက္၊မီးAိမ္၊ဖေယာင္းတုိင္၊ျခင္ေဆးေခြမ်ားကုိလုိက္ကာျခင္ေထာင္Aိပ္ယာေဘးတုိ႔တြင္လုံး၀
မထြန္းပါနွင့္။
(၆)သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔မီးးဖုိကိုAႏၱရယ္ကင္းစြာ Aသုံးျပဳရာတြင္(က) ခ်က္ျပဳတ္စU္ ေလ၀င္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္Aတြက္ ျပဴတင္းေပါက္မ်ားကုိ ဖြငထ
့္ ားပါ။

ေဆာင္ရြက္သူ

ၾကီးၾကပ္သူ

မွတ္ခ်က္

(ခ) မီးဖုိေဘးနား တြင္ မီးေလာင္လြယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားမထားရပါ။
(ဂ) မီးဖုိ သုိ့မဟုတ္ မုန့္ဖုတ္ရန္ (oven) မ်ားကုိ မီးညွိရန္Aတြက္ Aမွန္ဆုံးနည္းလမ္းမွာ မီးျခစ္သုိ့မဟုတ္
မီးညွိေပးသည္ ့ကိရိယာ (fire starter) ကုိမီးဖုိရွိ မီးညွိရမည့္/မီးေတာက္ ေစမည့္ေန ရာတြင္
ထားၿပီးမွမီးဖုိမွ လက္ကိုင္ဘုကုိလွည့္၍ ဂက္စ္ကုိဖြင့္ပါ။
(ဃ) မီးဖုိမွလက္ကုိင္ဘုနွင့္ဆလင္ဒါဂက္စ္ဘူးမွထိန္းညွိ ကိရိယာAစရွိသည့္ဆက္သြယ္ထား
သည္မ်ားAားလုံး ကုိပုံမွန္စစ္ေဆးပါ၊ ဂက္စ္ယုိစိမ့္မႈရိွ သည့္ေနရာကုိသိရန္
ဆပ္ျပာမႈန့္သုိ့မဟုတ္ဆပ္ျပာရည္တို႔ျဖင့္ ရာဘာ ပုိက္လုံးကုိေဆး ေၾကာၿပီး ပူေဖာင္းျဖစ္ၿပီး
ၾကီးလာျခင္းရွိ/မရွိၾကည့္ပါ။
(င)ရာဘာပုိက္လုံးကုိ မွန္မွန္စစ္ေဆးရန္နွင့္ မပ်က္စီးမီ Aစားထိုးလဲလွယ္ရန္ျဖစ္သည္၊ မပ်က္စီးေသး
ေသာ္လည္း ၂နွစ္Aတြင္း လဲလွယ္ရန္ျဖစ္သည္ ။ ထိန္းညွိကိရိယာကုိလည္း ထုတ္လုပ္သည့္စက္ရုံမွ
Aၾကံျပဳခ်က္Aတုိင္း သတ္မွတ္ကာလ Aတြင္းလဲလွယ္ရမည္။
(စ) သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ဗူးကုိ ေထာင္လွ်က္AေနAထားျဖင့္ထားၿပီး မီးေလာင္လြယ္ေသာ/
တတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားနွင့္ ေဝးေဝးထားပါ။မည္သည့္Aခ်ိန္တြင္မဆုိ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔႕ Aပုိ
တစ္ဘူးထက္ပို၍ မထားပါနွင့္။
(၇)Aေဆာက္AAုံမ်ားAားမီးကူးစက္Aေလာင္မခံရေAာင္ပတ္၀န္းက်င္ကိုAျမဲသန့္ရွင္းေAာင္
ျပဳလုပ္ထားပါ။
(၈) ေရနံဆီမ်ား၊ေလာင္စာဆီမ်ားAနီးတြင္မီးထြန္းျခင္းမီးေမြးျခင္းလုံး၀ မျပဳလုပ္ပါနွင့္။
(၉) ဖေယာင္းတုိင္၊ျခင္ေဆးေခြမ်ားကိုေAာက္ခံျဖင့္ထြန္းပါ။မီးျငိမ္းရန္မေမ႔ပါႏွင့္။
(၁၀)မီးၾကြင္း၊မီးက်န္မ်ားကိုေသခ်ာစြာျငွိမ္းသတ္ျပီးမွAိပ္ပါ၊Aျပင္သြားပါ။
(၉)ဟုိတယ္၊မုိတယ္၊Aင္း၊တည္းခုိခန္း၊Aထပ္ျမင့္Aေဆာက္AAံု၊စားေသာက္ဆုိင္စီးပြားေရးလုပ္
ငန္းတုိင္းတြင္ထိေရာက္ေသာမီးေဘးကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားလုံေလာက္စြာထားရွိရန္မပ်က္ကြက္ပါနွင့္။

စU္

၄။

ေဆာင္ရြက္ရန္Aခ်က္
မီးဖုိမ်ားAသုံးျပဳလွ်င္ -

(၁) မီးဖုိခန္း မီးဖုိေဆာင္ မီးဖုိမ်ားကုိAျမဲသန့္ရွင္းေAာင္ထားပါ။
(၂) သုံးစြဲၿပီးပါက မီးၾကြင္း/မီးက်န္ မရွိပါေစနွင့္ စစ္ေဆးပါ။
(၃) တေငြ႔ေငြ႔ ေလာင္ကၽြမ္းေနေသာမီးေသြးနွင့္ မီးက်ီးခဲ/မီးစေဆးလိပ္တုိမ်ားကုိ မီးမျငိမ္းသတ္ဘဲ
Aမႈိက္သရုိက္မ်ားထဲသုိ့မစြန္႔ပစ္ရပါ။
(၄) မီးဖုိ၏Aေပၚပုိင္း/မ်က္နွာျပင္ကုိ AစU္Aျမဲသန့္သန့္ရွင္းရွင္းထားပါ။မီးဖိုေဘးကိုရွင္းထားပါ။
(၅) မီးေလာင္လြယ္ေသာပစၥည္းမ်ားကုိ မီးနားတြင္မထားပါနွင့္။
(၆) မည္သည့္ခ်က္ျပဳတ္ေနျခင္းကုိမွေမ့ေလ်ာ့ၿပီးထြက္မသြားပါနွင့္။ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးစီးသည့္Aခါ

ေဆာင္ရြက္သူ

ၾကီးၾကပ္သူ

မွတ္ခ်က္

ခ်က္ျပဳတ္စU္Aသုံးျပဳေနသည့္ပစၥည္းမ်ားAားလုံးကုိ ခလုတ္ပိတ္ရမည့္Aျပင္ မီးပလပ္မ်ားကုိျဖဳတ္ပါ။
(၇) သင့္ေတာ္သည့္A၀တ္Aစားကုိ၀တ္ဆင္ၿပီး ခ်က္ျပဳတ္ပါ။ ေခ်ာင္ျပီးရွည္လြန္းေသာ Aက်ီ ၤ
လက္ရွည္မ်ား၀တ္ဆင္၍ မီးနားသြားျခင္းမ်ဳိးကုိေရွာင္ရွားပါ။
(၈) မီးဖုိAနီးမွာလူေစာင့္ Aျမဲထားပါ၊ ေလာင္စာဆီမထားပါနွင့္။
(၉) သက္ၾကီးရြယ္Aုိမ်ားမသန္မစြမ္းသူမ်ားက်န္းမာေရးခ်ဳိ့တဲ့သူမ်ားစိတ္မနံ့သူမ်ား၊မူးယစ္ေသာက္စားထားသူ
မ် ား၊ကေလးသူငယ္မ်ားကို မီးဖုိAသုံးျပဳေစျခင္း၊ လူေစာင့္မထားျခင္း မျပဳလုပ္ပါနွင့္။
(၁၀) AခါAားေလွ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ထားသည့္မီးသုံးစြဲခ်ိန္မ်ားကုိ လိုက္နာပါ။
(၁၁) Aမ်ဳိးAစားျခင္းမတူညီေသာ မီးဖုိမ်ားကုိ တစ္ေနရာထဲတြင္ စုျပဳံAသုံးမျပဳပါနွင့္။ေဝးေAာင္ထားပါ။
(၁၂) မီးဖုိနေ
ံ ဘးတြင္ လုံေလာက္ေသာAကာAရံထားရွိပါ။
(၁၃)လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မည္သည့္မီးဖုိျဖင့္မဆုိခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ျခင္းမျပဳလုပ္ပါနွင့္၊၊
မီးေလာင္လ်င္

၅

(၁) မီးေလာင္လ်င္ထြက္ေပါက္/တံခါးမ်ားAလြယ္တကူဖြင့္ႏိုင္ေAာင္စီစU္ထားပါ။
(၂) Aေရးေပၚထြက္ေပါက္မ်ား/စၾကၤမ်ားတြင္ပိတ္ဆို႔ဟန႔္တားထားျခင္းမ်ိဳးမရွိေစပါႏွင့္။
(၃)မီးျငိမ္းသတ္ေရး၊ကယ္ဆယ္ေရး၊ေဘးလြတ္ရာသ္ို႔ေ႔ရႊေျပာင္းေရးတ္ို႔က္ိုတည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ျဖင့္စီစU္တက်
ေဆာင္ရြက္ပါ။

စU္

၆။

ေဆာင္ရြက္ရန္Aခ်က္
လွ်ပ္စစ္မီးAသုံးျပဳလွ်င္ -

(၁) Aစိုးရလွ်ပ္စစ္ဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ မည္သည့္လွ်ပ္စစ္မီးကုိမွ Aသုံးမျပဳပါနွင့္၊ ခြင့္ျပဳေသာနည္းလမ္း
ျဖင့္သာAသုံးျပဳပါ။
(၂) ေဟာင္းႏြမ္း၊ေဆြးေျမ႕၊ေပါက္ၿပဲ၊ပ်က္စီး၊ခ်ိဳ႕ယြင္း၊Aရည္Aေသြးမေကာင္းမြန္ေသာလွ်ပ္စစ္၀ါယာၾကဳိးမ်ား၊
ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိAသုံးမျပဳပါနွင့္ Aသစ္လဲလွယ္ေပးပါ။
(၃) လွ်ပ္စစ္ဒဏ္ခံၾကဳိးကုိ ခံနုိင္သည္ထက္ပုိမထည့္ပါနွင့္။
(၄) လွ်ပ္စစ္ မီးဖု၊ိ မီးပူ၊ထမင္း/ဟင္းေပါင္းAိုး စသည့္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ သုံးစြဲၿပီးလွ်င္(သု့ိမဟုတ္)
လွ်ပ္စစ္မီးပ်က္လွ်င္ မီးခလုတ္ပိတ္ၿပီး ပလပ္ေခါင္းျဖဳတ္ထားပါ။Aျပင္သြားလွ်င္မိန္းခ်ခဲ့ပါ။
(၅) လွ်ပ္စစ္၀ါယာေရွာ့ျဖစ္လွ်င္ပင္မခလုတ္(မိန္း) ကုိပိတ္ၿပီးေျခာက္ေသြ႕ေသာA၀တ္ပိတ္သဲေျခာက္
စသည္တို႔ ျဖင့္ရုိက္ပုတ္ဖုံးAုပ္ၿငိမ္းသတ္ပါ။လိုAပ္လ်င္သတ္မွတ္ထားသည့္မီးသတ္ေဆးဘူးAသုံးျပဳပါ။
ေရျဖင့္ မၿငွမ
ိ ္းရ။
(၆) ယာယီသြယ္တန္းလွ်ပ္စစ္ ၀ါယာၾကဳိးမ်ားမသုံးစြဲပါနွင့္။

ေဆာင္ရြက္သူ

ၾကီးၾကပ္သူ

မွတ္ခ်က္

(၇) လွ်ပ္စစ္မီးသုံးစြဲရာတြင္ သုံးစြဲသူမ်ား၏ ေဘးAႏၱရယ္ကင္းရွင္းေရးသည္ Aေရးၾကီးဆုံးျဖစ္ပါသည္။
သုံးစြဲရာတြင္ လြဲမွားေနပါက ဓာတ္လုိက္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ေလာင္ကၽြမ္းပ်က္စီးျခင္း၊
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္Aားဆုံးရွံးျခင္း၊ မီးကူးစက္ေလာင္ကၽြမ္းျခင္း၊ စသည္တုိ့ ျဖစ္ေပၚေစနုိင္သည္။
သု့ိျဖစ္ရာ၀န္ထမ္းတစ္Uီးခ်င္းAေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဌာနAလုိက္ျဖစ္ေစ Aသုံးျပဳေသာကြန္ပ်ဴတာ၊ ၊မိတၱဴ
ကူးစက္၊Aင္ဗတ္တာ၊ မီးၾကဳိး၊ မီးခလုတ္၊ မီးသီး၊ မီးေခါင္း၊ ေမာ္ တာ၊ မီတာပုံးAပ ါA၀င္ လွ်ပ္စစ္သုံး ပစၥည္း
ကိရိယာမ်ားသည္ ဓါတ္လိုက္ေနျခင္း၊ ပ်က္စီး ခ်ဳိ႔ယြင္း၊ ေပါက္ျပဲ၊က်ဳိးပဲ႔၊ကြဲAက္ေနျခင္း၊ ႀကိဳးေပါက္ ေနျခင္း၊
ေဟာင္းနြမ္းေဆြးေျမ႕ေနျခင္း၊သက္တမ္းလြန္ျခင္းျဖစ္မျဖစ္၊ပုံမွန္Aလုပ္လုပ္မလုပ၊္ သတ္မွတ္ထားသည့္စံခ်ိန္စံ
ညြန္းကုိက္ညီမႈရွိမရွိ Aျမဲမျပတ္စစ္ေဆး၍ေဘးကင္းစိတ္ခ် ရမႈရွိမွသာ Aသုံးျပဳရမည္။ သက္ဆုိင္ရာ လွ်ပ္စစ္
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကုိလည္း ေခၚယူျပသစစ္ေဆးမႈ ျပဳေစရ မည္။ Aျမန္ဆံုးျပဳျပင္လဲလွယ္တတ္ဆင္ရမည္။
(၈) လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကုိဓာတ္လုိက္ေနမွန္းမသိပဲ သုံးစြဲမိပါက သုံးစြဲသူတြင္Aလြန္Aႏၱရယ္မ်ားသည္။
သုံးစြဲသူ၏ခႏၵာကုိယ္သည္ေျခာက္ေသြ႔ေနေစရန္Aထူးသျဖင့္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းကုိင္သြယ္သည့္လက္တြင္ေရ၊ေခၽြး
စသည္တို႕စုိစြတ္မေနမွသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္Aသုံးျပဳရမည္။့္ ေၾကြျပား၊ သမံသံလင္း၊
ၾကမ္းျပင္ေပၚမ်ားတြင္ Aလုပ္လုပ္ပါက ရာဘာဖိနပ္စီးထားရမည္။ယင္းေနရာမ်ားAစU္ ေျခာက္ေသြ႔ေနေစရန္
Aျမဲေဆာင္ရႊကရ
္ မည္။
(၉) လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားAသုံးျပဳတုိင္းလူေစာင့္ရွိရမည္္။ လူေစာင့္ရွိမွသာAေရးေပၚျဖစ္ေပၚလာပါက ခလုတ္
ပိတ္ျခင္း၊မိန္းခ်ျခင္းတုိ့ကုိ ေဆာင္ရႊက္နုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

စU္

ေဆာင္ရြက္ရန္Aခ်က္
(၁ဝ) လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းသူမ်ား၊လွ်ပ္စစ္မီး ႏွငလ
့္ ွ်ပ္စစ္သုံးပစၥည္း ကိရိယာမ်ားကိုတပ္ဆင္သ၊ူ ျပင္ဆင္္
ထိန္းသိမ္းသူမ်ားသည္လုပ္ငန္းေဆာင္ရႊက ္သည့္Aခါ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးAႏၱရယ္ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားကုိ
ဝတ္ဆင္Aသုံးျပဳ၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရမည္္။ ေဘးAႏၱရယ္ကင္းရွင္းေရးလုပ္ထုံးမ်ားနွင့္ Aညီေဆာင္ရႊက္
ေရးAတြက္လုပ္ငန္းတာ၀န္ခံမ်ားကၾကီးၾကပ္ေပးရမည္္။
(၁၁) Aထက္ပါလွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား သည္ ေဘးAႏၱရယ္ကင္းရွင္းေရးသင္တန္းသို႕ မတက္ေရာက္ရ
ေသးပါက တက္ေရာက္ရမည္။
(၁၂)တစ္စုံတစ္ေယာက္ဓာတ္လုိက္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိလွ်င္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္Aားကုိ
ခ်က္ျခင္းျဖတ္ေတာက္ပါ။
တစ္ျပိဳင္နက္ထည္းလွ်ပ္စစ္ရုံးကိုAေၾကာင္းၾကားပါ။သူနာျပဳကားေခၚပါ။
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္Aားျဖတ္ေတာက္ရန္
ၾကန္ၾ႔ ကာမည္၊ ခက္ခဲမည္ဆုိပါက ဓာတ္လုိက္သူ၏ခႏၶာကုိယ္နွင့္ ဓာတ္စီးေနေသာAရာ Uပမာ-ေရ၊ေျမႀကီး၊
ၾကမ္းျပင္၊မီးၾကဳိး၊လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းကိရိယာစသည္တုိ႔မA
ွ ျမန္ဆုံးခြာထြက္သြားေAာင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ကယ္တင္
မည့္သူသည္ေျခာက္ေသြ႕ေသာ၀ါးလုံး၊ဓာတ္မလုိက္နုိင္ေသာသစ္သားေခ်ာင္း၊ဖုိက္ဘာမွန္စသည့္ပစၥည္းမ်ားကုိ
Aသုံးျပဳၿပီးလူနာကိုေရရွိေနေသာ/ဓာတ္လုိက္ခံေနရေသာေနရာမွAျမန္လြတ္သြားေAာင္ဖယ္ထုတ္ပါ။ဖယ္
ထုတ္သူသည္ဓာတ္မလုိက္နုိင္ေသာေနရာမွကယ္ဆယ္မႈကုိေဆာင္ရြက္ပါ။ဖယ္ထုတ္သူသည္မိမိကုိယ္ကုိ
ဓာတ္မလုိက္ေAာင္Aကာကြယ္ယူၿပီးမွေဆာင္ရြက္ပါ။
ဓာတ္လုိက္ခံရသူသည္Aသက္ရူရပ္ေနပါက
ေရွးUီးသူနာျပဳစုနည္းျဖင့္Aသက္ရူေAာင္နွလုံးခုန္ေAာင္ျပဳလုပ္ေပးပါ။ေဆးရုံ၊ေဆးခန္းသုိ့Aျမန္ဆုံးပို႔ေဆာင္
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ေပးပါ။
(၁၃) မီးၾကဳိးမ်ားခံနုိင္ရည္ရွိသည္ထက္ ပုိမုိသုံးစြဲပါက Aပူလြန္ကဲ၍မီးေလာင္နုိငသ
္ ည္။ လွ်ပ္စစ္မီးသုံးစြဲသည့္
Aခါ၀န္နွင့္Aားမွ်တမႈရွိေရးကုိလည္းဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ရမည္။၀ပ္Aားပုိမိုသုံးစြဲလုိပါက ခံနုိင္ရည္ ရွိမရွိ
စစ္ေဆးေပးရန္ ျပင္ထိန္းဌာနသုိ့ဆက္သြယ္Aေၾကာင္းၾကားရမည္။
(၁၄) မီးခလုတ္ပိတ္မရ၍ျဖစ္ေစေမ့ေလွ်ာ့ေန၍ျဖစ္ေစ၊ မီးသီး မီးေခ်ာင္းမ်ားကုိမီးလာသည္ျဖစ္ေစ ၊မလာသည္
ျဖစ္ေစAခ်ိန္ၾကာသည့္Aခါ၀ါယာေရွာ့ျဖစ္နုိင္သျဖင့္ ေတာက္ေလွ်ာက္ ဖြင့္မထားရ။ မီးခလုပ္ပ်က္လ်င္ျပင္ပါ။
(၁၅)လွ်ပ္စစ္မီးၾကဳိးမ်ား၊လွ်ပ္စစ္သုံးကိရိယာမ်ားနွင့္စာရြက္စာတမ္း၊စကၠဴ၊ပလပ္စတစ္၊ဆီ၊ဓာတုေဗဒပစၥည္းစ
သည့္ေလာင္စာမ်ားကုိAနည္းဆုံးသုံးေပမွAထက္ခြာနုိင္သမွ်ခြာ၍ ထားပါ။
(၁၆) ၾကဳိးAပုိ(extension cord)မ်ားကိုလွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းျဖင့္ တပ္ဆင္သုံးစြဲျခင္း၊ ထိမ္းသိမ္းျပဳျပင္
ျခင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ သုံးၿပီးပါကခလုပ္ပိတ္၍ ပလပ္ျဖဳတ္ရမည္။ ယာယီသာသုံးစြဲရမည္။
(၁၇) ေကာ္ေဇာမ်ား ေAာက္တြင္မီးၾကဳိးမ်ား ေျပးမထားရမီးေလာင္တတ္သည္။ဓါတ္လိုက္တတ္သည္။
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(၁၈) မီးၾကဳိးမ်ားရႈပ္ေထြးပူးကပ္မေနေစရန္ ရွင္းလင္းထားရမည္။မီးၾကဳိးမ်ားကုိၾကြက္မ်ားကုိက္ျဖတ္ျခင္း
ေၾကာင့္၀ါယာေရွာ႔ျဖစ္နုိငသ
္ ျဖင့္ မိမိတုိ့လုပ္ငန္းခြငသ
္ ုိ႔ ၾကြက္မ်ားမလာေစေရးAတြက္သတ္မွတ္ေနရာ တြင္စား
ေသာက္ေရး၊ စားၾကြင္းစားက်န္မ်ားစနစ္တက်စြန့္ပစ္ေရး၊ Aနံ႔Aသက္မ်ားကင္းစင္ေရးတုက
ိ႔ ုိ Aေလးထား
ေဆာင္ရႊက္ရမည္။
(၁၉)Aလုပ္ဆင္းခ်ိန္တြင္မိန္းခ်ထားရန္ကိစၥကို္မေမ႔မေလ်ာ့ေဆာင္ရြက္ရမည္။။Aသုံးျပဳလွ်က္ရွိေသာကြန္ျပဴ
တာ၊မိတၱဴကူးစက္၊Aင္ဗတ္တာ၊စေတဘယ္လုိက္ဇာ၊ေဆ့(ဖ္)ဂတ္(ဒ္)၊ေလေAးေပးစက္မ်ားAပါA၀င္လွ်ပ္စစ္
နွင့္Aီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းAားလုံးကုိမီးပိတ္ရန္၊ခလုတ္ျဖဳတ္ရန္၊မိန္းခ်ရန္ဒါရုိက္တာ(Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး/ဘ႑ာ
ေရး)ကညြန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။ယင္းညြန္ၾကားခ်က္Aတုိင္း၀န္ထမ္းမ်ားAတိAက်လုိက္နာ
ေဆာင္ရြက္ေစရန္သက္ဆုိင္ရာဌာနAလုိက္တာ၀န္ရွိAၾကီးAကဲမ်ားကၾကီးၾကပ္္ေပးရမည္၊ သတိေပး ရမည္။
(၂ဝ) Aေၾကာင္းAမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ရုံးဆင္းခ်ိန္တြင္ မိန္းမခ်နုိင္ေသးေသာဌာနမ်ား၊ ဖက္(က္)(စ္)(fax
machine)၊ ဆာဗာ(server)၊ ေရခဲေသတၱာ စသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ၂၄နာရီ ဖြင့္ထားပါက တပ္ဆင္Aသုံးျပဳ
ေသာ ဌာနမ်ား သည္ ေဘးAႏၱရာယ္ မေပ ၚ ေပါက္ေစရးAတြက္မည္သို႔ စီစU္ ေဆာင္ရြက္ထားသည္ ကို
ဒါရုိက္တာ (Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး/ဘ႑ာေရး) သုိ့တင္ျပရမည္။ ႀကိုတင္ကာကြယ္မႈAတြက္ တပ္ဆင္ေပးသည့္
ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွငမ
့္ ိမလ
ိ ွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား နွင့္ညႈိနႈိင္း ေဆာင္ရြက္ ရမည္။
(၂၁)ေဘးAႏၱရယ္ကင္းရွင္းမႈ Aာမခံမေပးႏုိင္ေသာပစၥည္းမ်ားကိုမသုံးစြဲရ။ေဘးAႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈ Aာမခံ
မေပးႏုိင္ေသာဝန္ေဆာင္သူမ်ားကိုလုပ္ငန္းမAပ္ႏွံရ။
(၂၂)ေနရာမွေနာက္ဆုံးထြက္ခြာသူကေမ့ေလွ်ာ႔ၿပီးမိန္းမခ်ခဲ႔လွ်င္ျဖစ္ေစ၊Aသုံးျပဳဆဲလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကုိသုံးစြဲ
သူကေမ့ေလွ်ာ့ၿပီးမီးမပိတ္ပလပ္မျဖဳတ္ဘဲထားခဲ့လွ်င္ျဖစ္ေစသတိရလ်င္ရခ်င္းျပင္/ထိန္းဌာန သို႔ ဆက္သြယ္
Aေၾကာင္းၾကားပါ။

ေဆာင္ရြက္သူ

ၾ ကီးၾကပ္သူ

မွတ္ခ်က္

(၂၃) Aလုပ္ဆင္းခ်ိန္တြင္Aခန္းမ်ားကုိပိတ္ထားခဲ႔ရပါသျဖင့္Aလုပ္ဆင္းခ်ိန္ေနာက္ပုိ္င္းAခန္းAတြင္း
တစ္စုံတစ္ရာလြဲေခ်ာ္မႈျဖစ္ပြားမႈစသည္တက
ု႔ိ ိုသိရွိနုိငသ
္ ည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိရွာေဖြေဆာင္ရြက္ပါ၊။
Uပမာ- Aျပင္မွၾကားနုိင္ေလာက္ေAာင္ က်ယ္ေလာင္သည့္(smoke alarm)မ်ားတပ္ဆင္ျခင္း၊CCTV
ျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ကၽြမ္းက်င္သူနွင့္၀န္ထမ္းမ်ားထံမွAၾကံညဏ္ရယူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(၂၄)ညတာ၀န္က်လုံျခဳံေရး၀န္ထမ္းမ်ားသည္ေလွ်ာက္လမ္းေလွကားရွိ မီးၾကဳိးမ်ားနွင့္Aေဆာက္AAုံ
Aတြင္းAျပင္ျဖန့္ၾကက္ တပ္ဆင္ထားသည့္မီးခုံမ်ား၊ မီးAုံမ်ားAပါA၀င္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္Aားေပးစနစ္ တစ္
ရပ္လုံးကုိ Aျမဲမျပတ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေနရမည္။

စU္

ေဆာင္ရြက္ရန္Aခ်က္

(၂၅)လွ်ပ္စစ္မီးAပါA၀င္Aေၾကာင္းAမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ေလာင္ကၽြမ္းေသာမီးမ်ားကုိၿငိမ္းသတ္နုိင္သည့္မီးသတ္
ေဆးဘူးမ်ားကုိလည္းလုံျခဳံေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ားAနီးတြင္လည္းေကာင္း၊ဒဂုန္စင္တာ၏Aထပ္တုိင္း တြင္လည္း
ေကာင္း၊Aျပင္ဌာနမ်ားတြင္လည္းေကာင္းAေရAတြက္လုံေလာက္စြာ Aသင့္ထားရွိ ရမည္။။
(၂၆)
ေပၚေပါက္လာသည့္လုိAပ္ခ်က္Aရ
စစ္ေဆးသလုိ
လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းမႈနွင့္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား
သုံးစြဲမက
ႈ ုိAစီAစU္ေရးဆြဲ၍ပုမ
ံ ွန္စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိလည္းေဆာင္ရြက္ပါ။စစ္ေဆးမႈAစီရင္ခံစာတင္ျပပါ။
(၂၇) Aခ်ဳိ့ဌာနမ်ားတြင္ သုိေလွာင္ခန္း/စတုိခန္းမ်ားရွိပါက လွ်ပ္စစ္Aႏၱရယ္ ရွိမရွိAခါမလပ္စစ္ေဆးမႈ ျပဳပါ။
(၂၈)လွ်ပ္စစ္၀ါယာၾကဳိးမ်ားေပၚတြင္A၀တ္လွန္းျခင္းA၀တ္မ်ားတင္ျခင္းမျပဳပါႏွင့္။
(၂၉)လွ်ပ္စစ္၀ါယာၾကဳိးမ်ားကိုသြပ္မုိး၊သြပ္ႀကိဳး၊သံဆူးႀကိဳး၊သံဇကာကြက္ကဲ့သို႔ခြ်န္ထက္ေသာAစြန္းမ်ား
ခြ်န္ထက္ေသာAရာမ်ားAေပၚတြင္မရစ္ပတ္ရ၊ မီးႀကိဳးမသြယ္ရ။
(၃ဝ)က်ိဳးပဲ႔ သို႔မဟုတ္ ကြဲAက္ေနေသာ လွ်ပ္စစ္မီးခလုပ္မ်ားကိုခ်က္ျခင္းလဲလွယ္တတ္ဆင္ရမည္။

၇။

(၃၁)မီးသြယ္ျခင္း၊မီးဆင္ျခင္းတို႔ကို သက္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ ပါ။
ေပါ့ဆမီးကိုကာကြယ္ရန္(၁)မီးသုံးစြဲမ၊ႈ လွ်ပ္စစ္သုံးစြဲမက
ႈ ိစၥရပ္မ်ားတြင္စနစ္မက်ျခင္း၊သတိမရွိျခင္း၊ၿပီးစလြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဂရုမျပဳျခင္း
မ်ားလုံး၀ (လုံး၀) မျဖစ္ေစရ။
(၂)မီးကိုလု္ိAပ္မွသာသုံးစြဲပါ၊Aသုံးျပဳၿပီးလွ်င္လည္းစနစ္တက်ေသခ်ာစြာ ၿငိမ္းသတ္္ပါ၊ ပိတ္သိမ္းပါ။
(၃)ဖေယာင္းတုိ္င၊္ျခင္ေဆးေခြ၊Aေမႊးတုိင၊္ေဆးလိပ္တုိမီးမ်ားကုိAသုံးျပဳလွ်င္ၿပီးစလြယ္သတိလက္လြတ္
Aသုံးျပဳျခင္း၊ စြန့္ပစ္ျခင္း မျပဳလုပ္ပါနွင့္။
(၄)မည္သည့္စက္မဆိုAင္ဂ်င္နႈိးထားစU္၊စက္ေမာင္းထားစU္ဆီမျဖည့္ရ၊ျဖည့္လိုပါကစက္ပိတ္ၿပီးတစ္ေAာင့္
Aၾကာေနၿပီးမွ(AေAးခံၿပီးမွ)ဆီျဖည့္ပါ၊ Aနီးတြင္မီးျခစ္ ဖေယာင္းတိုင္မီးထြန္း၍ မျဖည့္တင္းပါနွင။့္
(၅)ေမာ္ေတာ္ယာU္မ်ားတြင္Aိမ္သုံးလွ်ပ္စစ္၀ါယာၾကဳိးမ်ားျဖင့္Aစားထုိးတပ္ဆင္Aသုံးျပဳျခင္း မျပဳလုပ္ပါနွင့္။
(၆)မီးေလာင္လြယ္သည့္ပလပ္စတစ္။စကၠဴပစၥည္းမ်ား၊Aျခားေလာင္စာမ်ားကိုAပူထုပ္လႊင့္သည့္Aရာမ်ား၊

ေဆာင္ရြက္သူ

ၾကီးၾကပ္သူ

မွတ္ခ်က္

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ေဝးရာတြင္ထားပါ။ယင္းတို႔Aေပၚ မီးစမက်ေစရ။
(၇) မွန္ဘီလူးမ်ား၊ပါဝါမ်က္မွန္မ်ား ကို ေနေရာင္ထိုးၿပိီးမီးေလာင္ေAာင္မထားပါႏွင့္။

စU္

ေဆာင္ရြက္ရန္Aခ်က္
(၈)မိမိရုံးတြင္းရုံးျပင္၊Aိမ္တြင္းAိမ္ျပင္၊ျခံတြင္း၊ျခံျပင္တြင္Aမုိက္သရုိက္မ်ား၊ျခဳံႏြယ္ပိတ္ေပါင္းမ်ားမရွိေAာင္
Aျမဲသန့္ရွင္းေရးျပဳလုပ္ပါ။မလိုေသာပိ္တ္စ၊ပလပ္စတစ္။စကၠဴပစၥည္းမ်ားႏွစ္ခ်ိဳ ႔စာရြက္ေဟာင္းမ်ားရွင္းပါ။
(၉)ေကာ္ေဇာမ်ား၊ကူရွင္မ်ား၊ဆက္တီမ်ား၊Aဝတ္ဗီရုိစသည့္ေလာင္စာပစၥည္းတည္ရွိရာေနရာတြင္Aမႈိက္
သရုိက္မ်ားရွင္းထားပါ။ ေခ်ာင္ထဲတြင္Aမႈိုက္မပုံရ။
(၁ဝ) မီးပလပ္ခုံမ်ား၊ေမာ္တာမ်ား၊ဂ်င္္နေရတာမ်ားကိုဖုန္မ႔ႈံမ်ား၊ျခဳံနြယ္ပိတ္ေပါင္းမ်ား၊ Aမႈိက္မ်ားမရွိေAာင္
Aျမဲသန့္ရွင္းေရးလုပ္ပါ။

၈။

စက္ရုံ၊Aလုပ္ရုံ၊သိုေလွာင္ရုံမ်ားတြင္ -

(၁) Aတြင္းပုိ္င္းကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိသတ္မွတ္AေရAတြက္ထက္ ပုိမုိမထည့္သြင္းပါနွင့္၊ မတူညီသည့္
Aမ်ဳိးAစားAလိုက္ခဲြျခားထားရမည္။
(၂)Aျမဲသန့္ရွင္းေရးျပဳလုပ္ပါ၊ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းေAာင္စီမံထားပါ၊မုိးေရမစုိေAာင္ ထားပါ။
(၃)ပစၥည္းမ်ားကိုလွ်ပ္စစ္၀ါယာၾကဳိးမ်ားသြယ္တန္းထားသည့္မီးလုိင္းမ်ားမီးခလုပ္ခုံမ်ား၊မိန္းခလုပ္မ်ား၊မီးသီး၊မီး
ေခ်ာင္းမ်ားနွင့္Aနီးဆုံးကပ္လွ်က္မထားပါနွင့္၊မီးAသုံးျပဳၿပီးလွ်င္မီးခလုပ္မ်ားပိတ္ရန္မေမ့ပါနွင့္။
(၄)Aခ်ဳိ့ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္Aဲယားကြန္းျဖင့္AေAးေပးထားရသည့္Aတြက္ယင္းပစၥည္းမ်ားကိုAဲယားကြန္း
မ်ား၊ေဆ့ဂတ္္(ဒ္) မ်ားနွင့္နီးကပ္စြာမထားရ။
(၅) ၀င္လမ္း/ထြက္လမ္းေကာင္းမြန္ေAာင္ ေဆာင္ရြက္ထားရမည္။
(၆)ပူျပင္းေသာရာသီမ်ားတြင္ေခါင္မုိးမ်က္နွာျပင္မ်ားနွင့္နီးကပ္စြာ မထားရ။
(၇)မုိးရာသီတြင္Aျပင္မွ မုိးပက္မွာစုိးရိမ္၍ ပလပ္စတစ္၊မုိးေရကာဖ်င္မ်ား ကာရံထားေသာ္လည္း
ပူေသာAခ်ိန္မ်ားတြင္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္လုိAပ္သည္။ ေဟာင္းနြမ္းေဆြးေျမ႕ ေနပါကAသစ္လဲလွယ္ပါ။
(၈)ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိတစ္ေနရာထဲတြင္ ၾကာရွည္စြာ ထူထပ္စြာဖိသိပ္ သုိေလွာင္ထားျခင္း မျပဳလုပ္ ပါနွင့္။
(၉)စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေနရာမ်ားတြင္လည္းစြန့္ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိAမုိးAကာမရွိဘဲမထားပါနွင္၊့ၾကာရွည္စြာမထားပါ
နွင့္။
(၁၀) Aေရးၾကီးဖုန္းနံပတ္မ်ားကုိ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာ၊ တာ၀န္ခံရုံးမ်ားတြင္ ေရးသားခ်ိတ္ဆြဲထားရွိပါ။
(၁၁)စက္သုံးဆီသုိေလွာင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္စက္သုံးဆီဖိတ္က်ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ၾကမ္းျပင္ ဆီစုိေနသည္မ်ား
ကုိ Aျမဲသဲေျခာက္ျဖင့္ပက္၍တံျမက္စည္းလွဲ၍ သန့္ရွင္းေရးျပဳလုပ္ပါ။
(၁၂)ပုံးျဖင့္စက္သုံးဆီထည့္ /ဆီထုတ္သည့္Aခါမ်ားတြင္Aပူရွိန္ျမင့္ေနေသာရာသီ၊ Aခ်ိန္၊ေနရာတို႔၌ လုံး၀
မျပလုပ္ပါနွင့္။
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စU္

၉။

ေဆာင္ရြက္ရန္Aခ်က္

Aေထြေထြ

(၁)AႀကီးAကဲမ်ားသည္မိမႀိ ကီးၾကပ္လုပ္ကိုင္၊ဝင္ထြက္၊သြားလာ၊ေရာက္ရွိ၊ေနထိုင္ရာေနရာတိုင္းတြငမ
္ ီးႏွင့္
လွ်ပ္စစ္AပါAဝင္္ေဘးAႏၱရယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္မႈကို AစU္ႏုိးၾကားစြာေလ႔လာစူးစမ္း၍ကာကြယ္တားဆီး
ရမည္။Aထက္သို႔သတင္းပို႔ရမည္။ ေဘးAႏၱရယ္ကင္းရွင္းေရးစီမံခ်က္မ်ားေရးွဆြဲေဆာင္ရြက္
ေစရမည္။ဇာတ္တိုက္ေလ႔က်င့္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေစရမည္။
(၂)မိမိလုပ္ငန္း/ပစၥည္းမ်ားနွင့္Aံ၀င္ဂြင္က်ျဖစ္မည့္မီးသတ္ေဆးဘူး၊မီးသတ္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား လုံေလာက္စြာ
ထားရွိေစရမည္။
(၃)၄င္းပစၥည္းမ်ားAားကုိင္တြယ္Aသုံးျပဳတတ္ေAာင္လူတုိင္းကိုမီးၿငိမ္းသတ္ပညာသင္ၾကားေပးထားရမည္။
(၄)တစ္နွစတ
္ စ္ၾကိမ္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၏စစ္ေဆးျခင္း၊Aၾကံျပဳျခင္း၊ေဟာေျပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊သင္တန္းေပးျခင္း
တို႔ကိုမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔နွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(၅)လွ်ပ္စစ္ဌာနႏွင့္ဆက္သြယ္၍ပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊စစ္ေဆးမႈခံယူျခင္း၊ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္
ျခင္း တို႔ကုိေဆာင္ရြက္ရမည္။
(၆)ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ဆက္သြယ္၍ လူတိုင္းကိုေရွးUီးသူနာျပဳAတတ္သင္ၾကားေပးရမည္။
(၇)လုပ္ငန္းခြင္ေဘးAႏၱရယ္ကင္းရွင္းေရးသင္တန္းမ်ားAားမိမိဝန္ထမ္းမ်ားကိုတက္ေရာက္ေစရမည္။ဆင့္ပြား
ပို႔ခ်မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေစရမည္။
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