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IQY SAFETY TRAINING (ONLINE) 

အလုပ္ခြင္အႏ ၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆုိင္ရာသင္တန္း ။ ၿသစေၿတးလ်မွတ္စုမ်ား။ 

ေရးသူ - ေဒါက္တာေက်ာ္ႏုိင္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ 

လုပ္ငန္းခြင္အႏ ၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအသိပညာဗဟုသုတခ်ိဳ  ့တ့ဲမႈေၿကာင့္ လုပ္သားမ်ားမေသသင့္ဘဲေသဆုံးၿခင္း 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရၿခင္းမ်ားစြာ ၿဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။  

ၿသစေၿတးလ်နုိင္ငံတြင္ အလုပ္ခြင္အႏ ၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆုိင္ရာ သင္တန္း မွတ္စုမ်ားကုိ ၿမန္မာဘာသာသုိ 
့ၿပန္ဆုိ တင္ၿပပါသည္။  

အလုပ္ခြင ္အႏ ၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ဘယ္သူေတြတာ၀န္ရွိသလဲ ။  

(၁) အလုပ္သမား  

(၂) အလုပ္ရွင ္ 

(၃) အစုိးရတုိ ့သည္ အလုပ္ခြင္အႏ ၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးတာ၀န္ရွိၿကသည္။  

အလုပ္သမား  

အလုပ္သမားမ်ား အေနၿဖင့္ အႏ ၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ဆုိင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ အႏ ၱရာယ္ 

ကင္းရွင္းေရး ကုိ ဦးတည္ေသာ လက္ေတြ ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ က်င့္သုံး လုပ္ေဆာင္ရမည္။ တစ္ဦးခ်င္း စီ  

အႏ ၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး အတြက္ အကာအကြယ္ ကိရိယာမ်ား ၊ ပစၥည္းမ်ားသုံးစဲြရမည္။ ကာကြယ္ေရး ဘိနပ္မ်ား 
စီးရမည္။ ကာကြယ္ေရး အက်ီ  ၤ၀တ္ရမည္။ ကာကြယ္ေရး မ်က္မွန ္တပ္ရမည္။ ဦးထုပ္ ၊ လက္အိတ္၊ နားၿကပ္ 
တပ္ဆင္ရမည္။ မ်က္အုပ ္တပ္ဆင္ရမည္။  

ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ား ကုိကုိင္တြယ္ အသုံးၿပဳ ေသာေၿကာင့္ အဆုိပါ ဓာတုပစၥည္းမ်ားသည္ လက္မွတဆင္ ့
ေသြးေၿကာမ်ား သုိ ့ ပ်ံ  ့နွ ့ံ ၀င္ေရာက္ၿပီး ကင္ဆာေရာဂါ ၿဖစ္ေစနုိင္သၿဖင့္ ထုတ္လုပ္သူက ညႊန္ၿကားေသာ လက္ 
အိတ္ကုိ ၀တ္ ဆင္ရမည္။  

အလုပ္ရွင ္မ်ား  

အလုပ္ရွင ္အေနၿဖင့္ အႏ ၱရာယ္ လုံ ၿခံဳေသာ လုပ္ငန္းခြင္ စီစဥ္ေပးရမည္။ အႏ ၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး ကိရိယာမ်ား 
တပ္ဆင္ေပးရမည္။ သင့္ေတာ္ေသာ အလင္းေရာင္၊ အသံ၊ တုန္ခါမႈထိန္းခ်ဳပ္ေပးရမည္။  
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အလုပ္ရွင္နွင္ ့ အလုပ္သမား ပူးတဲြပါေသာ အႏ ၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ေကာ္မတီ မ်ားဖြြဲ ့စည္းကာ အႏ ၱရာယ္ 
ရ္ိွေသာ ၿပဳ ၿပင္ရန္လိုေသာ စက္ကိရိယာမ်ားကုိ ၿပင္ဆင္ၿခင္း ၊ အႏ ၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ဆုိင္ရာ 
လုပ္ထုံးမ်ားကုိခ်မွတ္ရမည္။  

အစုိးရ  

အလုပ္ခြင ္ အႏ ၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား ထုတ္ၿပန္ရမည္။ လုပ္ငန္းအေပၚမူတည္ ကာ 
သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင္ ့ ခ်မွတ္ေပး ရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ကုိ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးကာ အႏ ၱရာယ္ ရွိမရိွ 
သုံးသပ္ရမည္။ အႏ ၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ၿခင္း ၊ ဥပေဒမ်ားကုိ လုိအပ္သလုိ 
ၿပဳၿပင္ရမည္။  

အလုပ္ခြင္ အႏ ၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒ ေဘာင္`၏သြင္ၿပင္လကၡဏာ 

 

 

 

 

 

 

 

 

အလုပ္ခြင ္အႏ ၱရာယ္ကင္းရွင္း ေရး ဆုိင္ရာ အေၿခခံ 

လုပ္ငန္းခြင္ တြင္ လုပ္ကုိင္သူ အားလုံးကုိ ေၿကာင္းက်ိဳး ဆီေလ်ာ္ညီညြတ္စြာၿဖင္ ့ၿဖစ္န္ုင္ေသာ ကာကြယ္မႈမ်ားကုိ 
ေပးရမည္။  

အလုပ္ခြင္ အႏ ၱရာယ္ကင္းရွင္း ေရး ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

- လုပ္ငန္းခြင္ ရွိသူ အားလုံးအတြက္ က်မ္းမာေရး ၊ အႏ ၱရာယ္ကင္းရွင္း ေရး  ၊ လူမႈဘ၀ဖူလုံေရး တုိ ့ကုိ 
စိတ္ခ်ေသခ်ာစြာ ရရိွေစရန ္ႏွင့္ တုိ းၿမွင့္ ေပး ရန္  

- လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၿကာင့္ ထိခုိက္ အနာတရ အႏ ၱရာယ္ မ်ားကုိ မၿဖစ္ေစရန္  
ကာကြယ္မႈ ေပးရန္ 

- ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရၿခင္း ၊ နာမက်န္း ၿဖစ္ၿခင္း တုိ ့မ ွကာ ကြယ္ ေပးၿပီး အႏ ၱရာယ္ ကင္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္ 
ပါတ္၀န္းက်င္ ကုိ ဖန္တီး ေပးရန္  

ဥပေဒ 

နည္းဥပေဒ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 

 အမ်ိဳးသား စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား 

စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

 ညႊန္ၿကားခ်က္မ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ အေထာက္အထားမ်ား 
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- သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္ခြင္ အႏ ၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ဥပေဒ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ အထေၿမာက္ေစရန္အတြက္ 
အလုပ္ရွင ္ ႏွင့္ အလုပ္သမားတုိ ့အၿကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ၿခင္း ၊ တုိင္ပင္ၿခင္းမ်ား ၿပဳလုပ္ေစရန ္
ေထာက္ကူ ေပးရန္၊  

- အလုပ္ခြင္တြင္ အသုံးၿပဳေသာ ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား ၏ အႏ ၱရာယ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ကာ လုိအပ္ေသာ 
လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ား ၿပဳလုပ္ရန ္

- ၿပည္သူတုိ ့ကုိ လုပ္ငန္းခြင္ အႏ ၱရာယ္ ကင္းရွင္း ေရး ဆုိင္ရာ ဗဟုသုတ အသိပညာ မ်ားေပးရန္ 

အလုပ္ပါတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းၿခင္း  

လုပ္ငန္းခြင္သည္ အႏ ၱရာယ္ ၿဖစ္ေစေသာ အရာမ်ားမွ ကင္းေ၀း ရမည္။ ၿကမ္းၿပင္မ်က္ႏွာၿပင္မ်ား သန္ ့ရွင္းရမည္။ 
သင့္ေတာ္ေသာ အမႈိက္ပံုးမ်ားထားေပးရမည္။ ပစၥည္းမ်ားကုိ လုံၿခံဳ စိတ္ခ်စြာ သိမ္းဆည္းရမည္။ လူသြားလမ္း 
ေၿကာင္းမ်ား မပိတ္ဆုိ ့ရ။  

အႏ ၱရာယ္ၿဖစ္နိုင္ေၿခစိစစ္ၿခင္း  

အလုပ္ခြင္တြင္ အႏ ၱရာယ္ၿဖစ္နိုင္ေၿခကုိ အလုပ္မစမွ ီစိစစ္ရမည္။ ေအာက္ပါပံုသည္ ထုိ သုိ ့စိစစ္ေရးစံနစ္ပံ ု

ၿဖစ္သည္။  
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ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအမံမ်ား  

အႏ ၱရာယ္ၿဖစ္ေစမႈကုိ ထင္ရွားစြာ သိၿမင္ရၿပီ ဆုိပါက ထိန္းခ်ဳပ္ ေရး အစီအစဥ္ကုိလည္း ပူးတဲြၿပဳလုပ္ရန ္
လုိပါသည္။  

အႏ ၱရာယ္  ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္မႈ အစီအစဥ္ 
ဓာတ္အားၿဖန္ ့ၿဖဴ းေသာရုံမွ အကာအကြယ္မဲ ့
ဓာတ္ၿကိဳးမ်ား ေၿကာင့္ ဓာတ္လုိက္နိုင္မႈ  

-အဓိကက်ေသာ ခလုတ္ခုံကုိ ေသာ့ခတ္သည့္ 
အစီအစဥ္ၿပဳလုပ္ထားၿခင္း  
-ဓာတ္အားရိွေၿကာင္းစာတန္းေရးဆဲြၿခင္း 
-အႏ ၱရာယ္ရွိေစေသာဓာတ္ၿကိဳးမ်ားတြင္ 
ဓာတ္အားရိွမရိွ စမ္းသပ္ၿခင္း ႏွင္ ့သင့္ေလ်ာ္စြာ 
ကာကြယ္ၿခင္း ။  

 

ထုိကဲ့သုိ ့ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္တုိ ့ကုိ ၿကုိတင္စီစဥ္ရာတြင္ ပစၥည္းကိ၇ိယာမ်ားကုိကာကြယ္ၿခင္း၊ 
အလုပ္၏ သေဘာသဘာ၀ကုိေလ့လာၿခင္း ၊ အလုပ္ၿကာၿမင့္ခ်ိန္ကုိ စိစစ္ၿခင္း ၊ လက္ေတြ ့ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
အလုပ္အေၿခအေနနွင္ ့လုပ္ကုိင္ေသာ လုပ္သား၏ လုပ္ေဆာင္နိုင္ၿခင္း စြမ္းရည္တုိ ့ကုိ စိစစ္ၿခင္းမ်ားပါ၀င္သည္။  

အလုပ္ပတ္၀န္းက်င္  

အလုပ္ပါတ္၀န္းက်င္ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရမွာ အလုပ္သမားမ်ားလက္ေတြ  ့အလုပ္လုပ္ေနေသာေနရာ ၊ 
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေသာေနရာ ၏ အဓိကေနရာ ႏွင္ ့အလုပ္သမားမ်ားရိွေနေသာေနရာ ၿဖစ္ပါသည္။  

အလုပ္ေနရာသုိ ့၀င္ေရာက္ရန္ ခြင့္ၿပဳ သည့္ စံနစ ္အရ သင့္ေတာ္ေသာ ေလ့က်င့္ေပးသူ ၊ 
စိတ္ပိုင္းရုပ္ပိုငး္စြမ္းေဆာင္နိုငသူႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူ မ်ားသာ အလုပ ္ေနရာသုိ ့၀င္ခြင့္ ရွိပါသည္။  

အလုပ္ေနရာတြင္ လူေသမႈ ၿဖစ္ပြားၿခင္း ၊ ဆုိး၀ါးစြာထိခိုက္မႈ ၊ နာမက်န္းမႈ ၿဖစ္ပြားၿခင္း ၊ အႏ ၱရာယ္ရွိေစေသာ 
ၿဖစ္ရပ္တစ္ခုခု ၿဖစ္ပြားၿခင္း ကုိ သတ္မွတ္ အခ်ိန ္အတြင္း အေၿကာင္းၿကားရန္ လုိအပ္ပါသည္။  

အလုပ္ေနရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အမွတ္ သေကၤတဆုိင္းဘုတ္မ်ားကုိ သတိေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။  

အႏ ၱရာယ္ ရိွေစမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္း  

- အႏ ၱရာယ္ရွိေစေသာ အရာကုိ ရပ္ဆုိင္းၿခင္း  
- အႏ ၱရာယ္ကင္းေစေသာ ပစၥည္းကုိ ေၿပာင္းလဲအသုံးၿပဳၿခင္း 
- အႏ ၱရာယ္ ရိွေစေသာ အပုိင္းကုိ သီးသန္ ့ခြဲထုတ္ၿခင္း  
- အႏ ၱရာယ္ရွိေစေသာ အလားအလာကုိ ေလ်ာ့ခ်ေစမည့္ ကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ၿခင္း  
- လုပ္သားတုိ ့အလုပ္လုပ္ေနေသာ နည္းလမ္းကုိ ေၿပာင္းလဲၿခင္း 
- တကုိယ္ရည္ကာကါယ္ေရးကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ ၀တ္ဆင္ၿခင္း  
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သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

သတ္မွတ္ထားေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အႏ ၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးကုိ အေၿခခံၿပီး ဦးတည္ေရးဆဲြရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ ေအာက္ပါပုံသည္ သတ္မွတ္ ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားၿပပုံ ၿဖစ္သည္။  

 

 

လုပ္ငန္းခြင္ရွ ိအႏ ၱရာယ္ၿဖစ္ေစမႈမ်ား 

အသံ၊ ဓာတ္ေရာင္ၿခည္ ၊ အလင္းေရာင္ ၊ တုန္ခါမႈ ၊ အပူခ်ိန္ ၊ စိုထုိင္းဆ ၊ အလုပ္ေၿကာင့္ကုိယ္ခႏၵာ ထိခိုက္ၿခင္း 
၊ အဆိပ္အေတာက္ ၊ ဖုန္မ်ား ၊ ေပ်ာ္ရည္မ်ား၊ ေကာ္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ သံလိုက္လိႈင္းမ်ား ၊ ဘက္တီးရီးယား 
ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား ၊ အပင္မ်ား ၊ ဓာတ္ေၿမၿသဇာမ်ား ၊ ပုိးသတ္ေဆးမ်ား ၊ သတၱ၀ါတုိ ့၏ အဆိပ္မ်ား၊ ပုိးမႊားမ်ား၊ 
ကူးစက္ၿခင္းမ်ား၊ ေခ်ာၿခင္း ၊ ေခ်ာ္လဲၿခင္း ၊ အၿမင့္မွက်ၿခင္း ၊ ကိရိယာမ်ား၊ လ်ွပ္စစ ္ကိရိယာမ်ား ။ 

ေအာက္ပါတုိ ့သည္ အႏ ၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးကုိ ဦးတည္ေရးဆဲြထားေသာ အလုပ္စံခ်ိန္၊ လုပ္ငန္းစဥ္ 
နမူနာမ်ားၿဖစ္ပါသည္။  

(၁) လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာကုိ ဓာတ္အားေပးလိုင္းသုိ ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္  

(၁) ေမာ္တာ၏ဗုိ ့အား၊ လွ်ပ္စီးေၿကာင္း ၊ ပါ၀ါတုိ ့ကုိ NAME PLATE တြင္ၿကည့္ပါ။  

(၂) AC သုိ ့မဟုတ္ DC ေမာ္တာ အမ်ိဳး အစား ခဲြၿခားပါ။  
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(၃) ပတ္လမ္းရိွ ဗုိ ့အားကုိ မီတာၿဖင့္တုိင္းတာပါ။  

(၄) မဂါၿဖင့္ ေမာ္တာ ၏လွ်ပ္စစ္ခုခံအားကုိတိုင္းပါ။  

(၅) ေမာ္တာကုိယ္ထည္တြင္ ပ်က္စီးမႈ အၿပစ္ အနာအဆာတုိ ့ကုိ စစ္ေဆးပါ။  

(၆) ေမာ္တာသုိ ့ဆက္သြယ္ရန္ ၿကုိး ၊ ပလပ္ ၊ စသည္တုိ ့ကုိ စစ္ ေဆးပါ။  

(၇) လွ်ပ္ကာ လက္အိတ္ၿဖင့္ေမာ္တာကုိ ကုိင္တြယ္ပါ။  

(၈) ေမာ္တာကုိ ဓာတ္အားလုိင္းသုိ ့ဆက္ပါ။  

(၉) အသံႏွင္ ့တုန္ခါမႈ ကုိ ေစာင့္ၿကည့္ပါ။  

(၂) ဓာတ္ဆီဆုိင္တြင္လုပ္ကုိင္ၿခင္းအတြက္ အႏ ၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး စံနစ္ 

အႏ ၱရာယ္ကုိ ၿကုိ တင္ကာကြယ္ၿခင္း  

- လွ်ပ္ကာ မပါေသာ ဓာတ္ၿကိဳး မရိွေစရ  
- ဘတ္ထရီ အားသြင္းကိရိယာ မသုံးရ 
- မီးေခ်ာင္းမသုံးရ  
- လွ်ပ္စစ္ အႏ ၱရာယ္ လုံၿခံဳ ေပး ကုိ က်င့္သုံး ရန္  

အႏ ၱရာယ္ ၿဖစ္ေစမႈ ကုိ ကန္ ့သတ္ၿခင္း ၊ သီး သန္ ့ထားၿခင္း  

- ေလာင္စာအားလုံးကုိ ဖယ္ရွားၿခင္း  
- မီးပြားၿဖစ္ေစေသာ ဓာတ္အား ေပး ခလုတ္မ်ားကုိ ဖယ္ ရွားၿခင္း  

အႏ ၱရာယ္ကုိ ေလ်ာ့ ခ်ၿခင္း  

- ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္ မီးသတ္ဗူးမ်ားကုိ အသုံးၿပဳၿခင္း  

အလုပ္ခြင္တြင္ၿဖစ္ေပၚေစေသာ အႏ ၱရာယ္မ်ား  

ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ား 

ေခ်ာ္လဲၿခင္း ၊ အၿမင့္မွက်ၿခင္း ၊ တုန္ခါၿခင္း ၊ ဓာတ္ေရာင္ၿခည္သင့္ၿခင္း ၊ အသံ ၊ ဖုန္းကာ မထားေသာ 
စက္ပစၥည္းေၿကာင့္ထိခိုက္ၿခင္း ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္လုိက္ၿခင္း ၊  

အလုပ္မွရရွိေသာ ဒဏ္မ်ား 

ထိခိုက္ေစေသာ အလုပ ္ ၊ ၿကိမ္ေရ ၊ မွားယြင္းေသာ ကုိယ္ခႏ ၱာ အေနအထား အလင္းေရာင္အားနည္းၿခင္း ၊ 
မွားယြင္းစြာ စီစဥ္ထားေသာ အလုပ္ေနရာ တုိ ့ေၿကာင့္လည္း ကုိယ္ခႏ ၱာတြင္ ဒဏ္မ်ားရရွိေစပါသည္။  
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ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ား၏ အႏ ၱရာယ္မ်ား  

ဓာတုေဗဒ ေဆးရည္မ်ား ၊ အစုိင္အခဲမ်ား ၊ သန္ ့ရွငး္ေရး ကိရိယာ အရည္မ်ား ၊ ေငြ ့ရည္မ်ား ၊ အေငြ  ့မ်ား ၊ အႏ 
ၱရာယ္ ၿကီးေသာ ဓာတ္ေငြ ့မ်ား  

ဇီ၀ဆုိင္ရာ အႏ ၱရာယ္မ်ား  

တိရိစ ၦာန္မ်ား ၊ အပင္မ်ား ၊ ဘတ္တီးရီးယားမ်ား၊ အင္းဆက္မ်ား  

အထက္ပါတုိ ကုိ ကာကြယ္မႈမ်ားလုံေလာက္စြာ ၿပဳလုပ္ထားရိွရန္လုိအပ္ပါသည္။  

မီးေဘးကာကြယ္ၿခင္း  

မီးေလာင္ေစမႈသည္ အခ်က္ ၃ ရပ္အေပၚမူတည္ပါသည္ ။ ယင္းတ္ုိ ့၏ ဆက္စပ္မႈကုိ ေအာက္ပါပုံတြင္ 
ေဖာ္ၿပထားသည္။  

 

 

 

 

 

 

 

ေအာက္ပါပံုသည္ မီးအမ်ိဳး အစားကုိမူတည္ၿပီး အသုံးၿပဳရမည့္ မီးသတ္ ကိရိယာမ်ားၿဖစ္ပါသည္။  

အၿမႈပ္ပါ၀င္ေသာ မီးသတ္ကိရိယာ (Foum Type Fire Extinguister)  

သိပ္သည္းစြာ စီမံထားေသာ အၿမႈပ္ထြက္ေစသည့္ ေဖ်ာ္ရည္ႏွင့္ ေရတုိ ့ကုိ ပူးေပါင္းထားသည္။  

ဆီေၿကာင့္ၿဖစ္ေစေသာ မီးကုိ ၿငိမ္းရန္ သင့္ေတာ္ ၏ 

စိုစြတ္ေသာဓာတု ပစၥည္းမီးသတ္ကိရိယာ (Wet Chemical Extinguister)  

-ပက္ၿဖန္းနုိင္ေသာ အရည္  

-မ်က္ႏွာၿပင္ကိုေအးေစၿပီး အပူ ကုိ ဖယ္ထုတ္ ၏ 

ေၿခာက္ေသြ ့ေသာ ဓာတု ပစၥည္းပါ၀င္သည့္ မီးသတ္ကိရိယာ 

ေလာင္စာ 
အပူ 

ေအာက္ဆီဂ်င္ 

ေလာင္စာ သုိ ့မဟုတ္ အပူ သုိ ့မဟုတ္ 
ေအာက္ဆီဂ်င္ကုိဖယ္ရွားၿခင္းၿဖင့္ မီးကုိ 

ၿငိမ္းသတ္နိုင္ပါသည္။ 
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ေလာင္စာမွ ေအာက္ဆီဂ်င္ ကုိ ဓာတ္ၿပဳ ၿပီး ဖယ္ရွား ၏  

-ဓာတုေဗဒဓာတ္ၿပဳၿခင္းေၿကာင့္ၿဖစ္ေစေသာမီးကုိလည္း ဓာတ္ၿပဳမႈကို ရပ္ဆုိင္းေစၿခင္းၿဖင့္ ၿငိမ္းသတ္၏ 

ေရအသုံးၿပဳ မီးသတ္ကိရိယာ 

အစုိင္အခဲမွ ၿဖစ္ေစေသာ မီးကုိ ၿငိမ္းသတ္၏  

ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္မီးသတ္ကိရိယာ 

လ်ွပ္စစ္ေၿကာင့္ေလာင္ကၽြမ္းေသာမီးကုိ ၿငိမ္းသတ္၏ 

သတ္မွတ္ခ်က္ မီးအမိ်ဳးအစား Foam Wet 
Chemical 

Dry 
Chemical 

Water CO2 

A အစုိင္အခဲ  
သစ္သား 
စကၠဴ 

သင့္ေတာ္၏ သင့္ေတာ္၏ သင့္ေတာ္၏ သင့္ေတာ္၏ မသင့္ေတာ္ 

B မီးေလာင္လြယ္ 
ေသာအရည္ 

သင့္ေတာ္၏ မသင့္ေတာ္ သင့္ေတာ္၏ မသင့္ေတာ္ သင့္ေတာ္၏ 

C မီးေလာင္လြယ္ 
ေသာဓာတ္ေငြ   
 

မသင့္ေတာ္ မသင့္ေတာ္ သင့္ေတာ္၏ မသင့္ေတာ္ မသင့္ေတာ္ 

E လွ်ပ္စစ္ မသင့္ေတာ္ မသင့္ေတာ္ သင့္ေတာ္၏ မသင့္ေတာ္ သင့္ေတာ္၏ 
F ခ်က္ၿပဳတ္ဆီ  

အဆီမ်ား 
သင့္ေတာ္၏ သင့္ေတာ္၏ သင့္ေတာ္၏ မသင့္ေတာ္ မသင့္ေတာ္ 

 

ခႏၵာကုိယ္ အသုံးၿပဳ ကာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ လုပ္ေဆာင္ၿခင္း  

ခႏၵာကုိယ္ ကုိ အသုံးၿပဳ ကာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ၿခင္း သည္ လက္ သုိ ့မဟုတ္ ခႏၵာကုိယ္ ကုိ အသုံးၿပဳ ကာ 
ေအာက္ပါတုိ ့ကုိ လုပ္ေဆာင္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။  

- ေပါ့ပါးေသာ ၊ အသင့္အတင့္ေလးေသာ ၊ ေလးလံေသာ ၀န္ ကုိ မၿခင္း ၊  
- ဆြၿဲခင္း ၊ တြန္းၿခင္း ၊ ဒရြတ္တုိက္ ဆဲြၿခင္းၿဖင့္ ေရြ  ့လ်ားေစၿခင္း ၊  
- ကိရိယာမ်ား၊ အရာ၀တၱဴ မ်ားကုိ ေကာက္ယူၿခင္း ၊ သိမ္းဆည္းရန္အတြက္ စုေဆာင္းၿခင္း၊  
- ကိရိယာမ်ား၏ အေနအထားကုိ ခ်ိန္ညွိၿခင္း ၊  
- ၀န္မ်ားကုိ ၿပန္ခ်ၿခင္း ၊  

ပါ၀ါအသုံးၿပဳေသာ ကိရိယာမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ၿခင္း ၊ သပ္မ်ားလ်ိဳ ၿခင္း ၊ တဖန္တလဲလဲ 
လႈပ္ရွားၿခင္း ၊ ၀က္အူလွည္ ့သုံးၿခင္း ၊ ကြန္ၿပဴတာကီးဘုတ္ကုိ နိွပ္ၿခင္းသည္တုိ ့လည္း အက်ံဳး ၀င္ပါသည္။  
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ခႏ ၱာကုိယ္ အသုံးၿပဳၿခင္းေၾကာင့္ ရရိွနိုင္ေသာ ဒဏ္မ်ား 

ခါးနာ ၊ ေက်ာနာၿခင္း 

ေက်ာရုိး၊ ခါးရုိး အဆစ္မ်ား၊ အရြတ္မ်ား စသည္တို ့ကုိ ပ်က္စီးၿခင္း ၊ လက္ ၊ ေၿခေထာက္ ၊ လက္ေခ်ာင္း ၊ 
ေၿခေခ်ာင္းမ်ား ဒဏ္ရာရၿခင္း ၊ လက္ေကာက္၀တ္ ၊ လက္ ၊ ဒူး စသည္တို ့ကုိ ဒဏ္ရာရၿခင္း ၊ ေက်ာ ၊ ခါး ၊ ပုခံုး ၊ 
လက္ ဒဏ္ရာရၿခင္း ၊ ခႏၵာကုိယ္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား စုတ္ၿပၿဲခင္း ၊ ခႏၵာကုိယ္ အစိတ္ အပိုင္းကလီစာမ်ားကုိ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ၿကြက္သား မ်ားပုံမွန ္အေၿခအေန မွ ပ်က္စီးၿခင္း ။  

ေက်ာရုိး ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား 

- ခႏ ၱာကုိယ္ တြင္ လႈပ္ရွားမႈ တုိင္းသည္ ေက်ာရုိး တြင္ လႈပ္ရွား မႈကုိ ၿဖစ္ေစပါသည္။  
- ခႏ ၱာကုိယ္ လႈပ္ရွား မႈ ၿပဳ ၿခင္းတုိင္း အတြက္ ေက်ာရုိးတြင္ ဒဏ္ၿဖစ္ေစ၏  
- ခႏ ၱာကုိယ္ ေအာက္ပုိင္းရွိ ေက်ာရုိး သည္ လြန္စြာ ေရြ  ့လ်ား လႈပ္ရွား နုိင္၏ 
- အေရွ  ့အေနာက္ ေရြ  ့လ်ားၿခင္း ၊ လိပ္ၿခင္း တုိ ့ၿပဳ ၏ 

မမွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းၿဖင့္ ဖိၿခင္း၊ ေရြ  ့ၿခင္း ၿပဳပါက ေက်ာရုိး အဆစ္ မ်ားကုိ အတူတဲြထားေသာ 
ၿကြက္သားမ်ာ း၊ အရြတ္မ်ားတြင္ ဒဏ္ၿဖစ္ေစ ၏ ။ ထုိ ့ေနာက္ ေက်ာရုိး အဆစ္မ်ားေနရာ လဲြပါက 
ခါးနာၿခင္းေ၀ဒနာ ကုိ ခံစားရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။  

-ရုတ္ခ်ည္းၿဖစ္ေသာ ဒဏ္ေၿကာင့္လည္းေကာင္း၊ ၿကာရွည္စြာ ၿဖစ္ခဲ့သည့္ ဒဏ္ေၿကာင့္လည္းေကာင္းခါးနာမႈ 

ကုိ ၿဖစ္ေစနိင္ပါသည္။  

ဥပမာ မညီညာေသာမ်က္နွာၿပင္တြင္ ေလးလံေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ သယ္ပုိးၿပီး လမ္းေလ်ာက္ၿခင္းမွ တုိက္ရုိက္ 
ဒဏ္ရာ ၿဖစ္ေစနိုင္၏  

မၿခင္း၏နည္းလမ္းစဥ္မ်ား 

- ပစၥည္းတစ္ခုကုိ မမမီွ အေလးခ်ိန္ကုိ စိစစ္ပါ။  
- ယင္းပစၥည္း ဘယ္မွာရွိသည္ ၊ ဘယ္လိုပံုစံအေနအထား ၿဖင့္ရွိသည္ကုိ စိစစ္ပါ။  
- ၀န္ ၏ သေဘာသဘာ၀ ကုိ စိစစ္ပါ။  
- ၀န္ကုိ ဘယ္ေနရာ ၊ ဘယ္အခ်ိန္တြင္ သယ္ရမည္ကို စိစစ္ပါ။  
- ၀န္ကုိ မရန္ ဘာေတြလုိသလဲ ဆုိတာစိစစ္ပါ။  
- မေသခ်ာပါက ၊ သံသယရိွပါက တစ္ဦးတည္း မေမးပါႏွင့္ ၊ မေသာ အခါတြင္ ေအာက္ပါတုိ ့ကုိ 

လုိက္နာရမည္။  
- ၀န္ကုိ ခႏၵာကုိယ္နွင့္ နီးကပ္စြာ ထားပါ၊ ခႏၵာကုိယ္ ၏ ညီမ်ွေၿခကုိ ထိန္းသိမ္းပါ။  
- ဒူးကုိေကြးၿပီး ထုိင္ပါ ၊ ခႏၵာကုိယ္ကို မတ္မတ္ထားပါ။  
- ဒူူးကုိ တၿဖည္ၿဖည္းခ်င္းဆန္ ့ၿပီး ၊ ထၿပီး မပါ။  
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- မၿပီးေသာအခါ ခႏၵာကိုယ္ ကုိ မလွည့္ပါႏွင့္။  
- ၀န္ကုိ ၿပန္ခ်ေသာ အခါတြင္လည္း ဒူးကုိေကြးၿပီး ထုိင္ပါ။  
- ပစၥည္းကုိ လက္တစ္ဖက္ကုိ အသာဆြထုဲတ္ ကာ ၿကမ္းၿပင္ သုိ ့တစ္ဖက္ ခ်ၿပီး 

ေနာက္တစ္ဖက္ကုိလည္း လက္ကုိ အသာဆြထဲုတ္ၿပီး ခ်ပါ။  

လူၿဖင္ ့သယ္ေဆာင္ေရး အတြက္ ေထာက္ကူၿပဳ ကိရိယာမ်ား  

မၿခင္း ၊ ကုိယ္ကို ကုိင္းၿခင္း တုိ ့ကုိ ေလ်ာ့ခ်ေစရန္ ေထာက္ကူၿပဳ ကိရိယာမ်ား ကုိ ၿဖစ္နိုင္သမ်ွ သုံးစဲြပါ။  

ယင္းတုိ ့မွာ - LIFT TRUCK , SCISSOR TRUCK , PALLET TRUCK , LEVER, CROWBAR, GLOVE တုိ 
့ၿဖစ္ပါသည္။  

 

 

ဓာတုပစၥည္းမ်ားအႏ ၱရာယ္ လုံၿခံဳ ေရး 

ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ား တြင္ ေအာက္ပါတုိ ့ကုိ ပါ၀င္ၿကပါသည္။  

အရည္မ်ား (ဥပမာ ဆာလ္ဖ်ဴ ရစ္ အက္စစ)္  

အစုိင္အခဲမ်ား ( ဆီလီကြန္ဂ်ယ္လီ)  

ဓာတ္ေငြ ့ (ဥပမာ ေအာက္ဆီဂ်င္ ၊ အက္စီတလင္း )  

ေငြ ့ရည္မ်ား ( ဥပမာ အေငြ ့မ်ား စြန္ ့ထုတ္မႈ)  
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အလုပ္မ်ားတြင္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကုိ အႏၵရာယ္ကင္းစြာ ကုိင္တြယ္ အသုံးၿပဳ နုိင္ရန္ ေအာက္ပါတုိ ့ကို 
လိုအပ္ပါသည္။  

- ဓာတုပစၥည္းအမ်ိဳး အစား 
- ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းကုိင္တြယ္ၿခင္း ၊ သုိေလွာင္သိမ္းဆည္းၿခင္း အတြက္ အႏၵရာယ္ ကင္း ညႊန္ၿကားခ်က္ 

အခ်က္အလက္ စာရြက္၊  
- ဓာတုပစၥည္းမ်ားသည္ ၿပင္းထန္ေသာ ဓာတ္ၿပဳသည္ ့အရည္အခ်င္း လည္းရွိၿက၏ ထုိ ့ေၿကာင့္ 

ဓာတုပစၥည္းမ်ားကုိ အသုံးမၿပဴမီွ တြင္ ၿဖစ္ေသာ အႏၵရာယ္ကုိ ၿကိဳတင္စိစစ္ ကာ လုိအပ္ေသာ 
ထိနး္ခ်ဳပ္ကာကြယ္မႈ နည္းလမ္းစဥ္ကုိ စိစစ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။  

ဥပမာ ဘတ္ထရီ ဓာတ္အား သြင္းရန္ ဆာလ္ဖ်ဴ ရစ္ အက္စစ္ ႏွင္ ့ေရ ေရာစပ္ၿခင္း  

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

အႏ ၱရာယ္ စိစစ္ခ်က္ 

ဆာလ္ဖ်ဴ ရစ္ အက္စစ္သည္ အေရခံြ ကုိ ေလာင္ကၽြမ္းေစသည္။ တစ္ရႈးမ်ား မ်က္လုံးမ်ားကုိ ပ်က္စီးေစသည္။ 
ဓာတ္ေငြ ့မ်ားသည္ အႏၵရာယ္ ရွိၿခင္း  

ကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္  

တစ္ကုိယ္ေရကာကြယ္ေရးပစၥည္းကုိ အသုံးၿပဳ ရန္၊ ကာကြယ္ေရးမ်က္မွန္ ၊ ကာကြယ္ေရး လက္အိတ္ ၊ 
ရင္ဘတ္ဖံုး (Aprom) ၊ ႏွာေခါင္းကာကြယ္ရန္ (Safety Mask) စသည္တို ့ကို ၀တ္ဆင္ရမည္၊  

လုပ္ငန္း အစီအစဥ္  

ဆာလ္ဖ်ဴ ရစ္ အက္စစ္သည္ ေရကုိ ၿပင္းထန္စြာ ဓာတ္ၿပဳေသာ သေဘာရိွ ၏ ။ ထုိ ့ေၿကာင့္ အက္ဆစ္ ကုိ နနဲ ဲ
ခ်င္းထည့္ရန ္လုိ၏ ။ နနဲခဲ်င္း ထည့္ၿခင္းၿဖင့္ ဓာတ္ၿပဳမႈကို ေလ်ာ့နိုင္၏ ။  

လက္ေတြ ့အစီအစဥ္  

- ေရကုိဖန္ခြက္ထဲတြင္ အရင္ထည့္ပါ။  
- အက္ဆစ္ကုိ နနဲခဲ်င္းစီ ထည့္ၿပီးေမႊေပးပါ။  
- အက္ဆစ္ကုိ သိပ္သည္းဆ ကုိ Hydrometer ၿဖင့္ တုိင္းပါ။  
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Housekeeping 

- ၿပီးစီးေသာ အခါတြင္ အက္ဆစ္ပါ၀င္ေသာ ပုလင္းကုိပိတ္ပါ။  
- ဖန္ခြက္ကုိ သန္ ့ရွင္းပါ။ အက္ဆစ္ကို အခ်က္အလက္ပါစာတန္းနွင့္ အတူ တြသိဲမ္းပါ။  
- အႏ ၱရာယ္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ သိမ္းဆည္းရန္ ေအာက္ပါ အေထာက္အထားကုိ ရည္ညႊန္း 

အသုံး ၿပဳ နုိင္သည္။  

AS2508 SAFE STORAGE AND HANDLING  

INFORMATION CARD FOR HAZARDOUS MATERIALC 

အႏ ၱရာယ္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ား 

အႏ ၱရာယ္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားဆုိသည္မွာ ေပါက္ကဲြၿခင္း ၊ မီးေလာင္ၿခင္း ၊ က်န္းမာ ေရးကုိ အႏ ၱရာယ္ ရိွေစေသာ 
အစုိင္အခဲမ်ား၊ အရည္မ်ား ၿဖစ္ၿကသည္။ အဆုိပါ ပစၥည္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ ့ကုိ လည္းၿဖစ္ေစနုိင္၏  

- အၿခားေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၿပင္းထန္စြာ ဓာတ္ၿပဳၿခင္း ၊  
- မသင့္ေလ်ာ္စြာသိမ္းဆည္းပါက ေပါက္ကြမဲႈ ၿဖစ္ေပၚ ၿခင္း ၊  
- အႏ ၱရာယ္ ကင္းအပူခ်ိန္၊ ဖိအားတြင္ မထားပါက ေပါက္ကဲြၿခင္း ၊  
- အလင္းေရာင္ကို ထိေတြ ့ၿခင္း ၊ အခိ်ဳ ့ေသာ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေၿခအေန တြင္ ေပါက္ကြမဲႈၿဖစ္ၿခင္း  
- စိမ့္ထြက္ၿခင္းေၿကာင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ကုိ ညစ္ညမ္း ထိခုိက္ပ်က္စီးေစနုိင္သည္။  

အႏ ၱရာယ္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္ ကိုင္တြယ္ သုံးစဲြေနေသာ အလုပ္သမားကုိ ခ်က္ၿခင္း အႏ ၱရာယ္ 
ၿပဳေစနုိင္သည္။ ထုိ ့ေၿကာင့္ မည္သည့္ ပစၥည္း သည္ အဆိပ္ေငြ  ့၊ မီးခိုး မ်ားထုတ္ေပးသည္ ၊ မည္သည့္ ပစၥည္း 
သည္ ဓာတုေဗဒ အရည္အခ်င္း အလြန္တက္ၿကြေသာ ဓာတ္ၿပဳ မႈၿဖစ္ေပၚတတ္သည္ ။ မည္သည့္ ပစၥည္းသည္ 
မသင့္ေတာ္ေသာ အပူခ်ိန္ ၊ ဖိအားတြင္မ်ားပါက ေပါက္ကြေဲစနုိင္သည္။ မည္ သည့္ ပစၥည္း သည္ ေလ (သုိ 
့မဟုတ္) အၿခားေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အတူ တဲြထားပါက အႏ ၱရာယ္ ရိွေစနိုင္သည္ ကုိသိရန္ လုိ၏ ။  

ေအာက္ပါတုိ ့သည္ အႏ ၱရာယ္ရွိေသာ ပစၥည္းအမ်ိဳ းအစား ခဲြၿခားခ်က္ၿဖစ္၏ ။  

အႏ ၱရာယ္ ရိွေစေသာ ပစၥည္းမ်ား  

 ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရေစၿခင္း ၊ ဖ်ားနာေစၿခင္း ၊ေရာဂါ ၿဖစ္ပြားၿခငး္  

-ခ်က္ၿခင္း အက်ိဳး သက္ေရာက္၏ - ခနထိေတြ ့ရံုနွင္ ့ထိခိုက္မႈ ၿဖစ္၏ (ဥပမာ အက္ဆစ္) 

 ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရေစၿခင္း ၊ ဖ်ားနာေစၿခင္း ၊ေရာဂါ ၿဖစ္ပြားၿခင္း  

-ေရရွည္တြင္ အက်ိဳ းသက္ေရာက္ ၏ - ေရရွည္ထိေတြ ့ၿခင္း ၿဖင့္ အကိ်ဳးသက္ေရာက္၏ (ဥပမာ ခေဲဆာ္ေသာ 
အေငြ ့ကုိ ရွဴၿခင္း )  
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CHRONIC ILLNESS  

-ကင္ဆာေရာဂါ  

-အဆုတ္နာေရာဂါ 

-ေသြး အားနည္း ေရာဂါ  

မည္သည့္ပစၥည္းသည္ အႏ ၱရာယ္ရွ ိပစၥည္းၿဖစ္သနည္း  

-ၿသစေၿတးလ်နိုင္ငံ ၏ NATIONAL OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMISSION’S (NOHSC) 
၏ အႏ ၱရာယ္ ရိွ ပစၥည္းမ်ားစာရင္းတြင္ ပါ၀င္သည္မ်ား (သုိ ့)  

- NOHSC သတ္မွတ္ခ်က္ နွင့္ ကုိက္ညီေသာ ပစၥည္းမ်ား သည္ အႏ ၱရာယ္ ရိွေသာ ပစၥည္းမ်ားၿဖစ္ၿက၏ 

အဆုိပါအႏ ၱရာယ္ရွိပစၥည္းမ်ားကုိ တင္သြင္းရာတြင္ ထုတ္လုပ္သူက ရုိက္နွိပ္ေဖာ္ၿပထားေသာ 
ကိန္းဂဏန္းသတင္း အခ်က္အလက္စာရြက္စာတန္းကုိ အတူ ပူးတဲြတင္ၿပရန္ လုိအပ္၏ 

MATERIALS SAFETY DATA SHEET (MSDS)  

ပစၥည္းမ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္ေသာ အႏ ၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဆုိင္ရာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္စာရြက္သည္ 
ပစၥည္းတစ္ခ ု အႏ ၱရာယ္ ကုိ မည္သုိ ့ကာကြယ္ရမည္ကုိ ညႊန္းၿခင္းမ်ားသည္ အခ်က္အလက္ မ်ားပါေသာ 
အေထာက္အထားမ်ားၿဖစ္ပါသည္။  

ယင္းတုိ ့တြင္ ေအာက္ပါတုိ ့ပါရိွပါသည္။  

-အမ်ိဳး အစား သတ္မွတ္ခ်က္  

-ပါ၀င္ေသာ အရာမ်ား  

- မည္က့ဲသုိ ့ အႏ ၱရာယ္ ကင္းစြာ သုံးနိုင္သည္  

-က်မ္းမာေရးကုိ ထိခိုက္ေစမႈ  

-သူနာၿပဳ လုပ္ငန္း ညႊန္ၿကားခ်က္ 

-အႏ ၱရာယ္ ကင္းစြာ သုိေလွာင္ သိမ္းဆည္းၿခင္း  

အထက္ပါ တုိ ့တြင္ ေအာက္ပါတုိ ့ပါ၀င္သင့္ ၏ 

- ပစၥည္း၏အမည္  
- ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား  
- ဓာတုေဗဒ ဓာတ္ေပါင္းမ်ား  
- က်မ္းမာေရးကုိ ထိခိုက္ေစမႈ 



14 
 

- အေရးေပၚသူနာၿပဳ ေ၇းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား 
- သုိေလွာင္သိမ္းဆည္း ၊ သယ္ယူပိ ု့ေဆာင္နည္း  
- ယုိထြက္ၿခင္း ၊ လ်ံထြက္ၿခင္း ကုိ ထိန္းသိမ္းၿခင္းႏွင့္ စြန ့္ပစ ္ေရး နည္းလမး္စဥ္  
- မီးသတ္သမားမ်ားအတြက္ အေရးေပၚ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား  

အဆုိပါ တုိ ့သည္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ား ၏ အႏ ၱရာယ္တုိ ့ကုိ သတိေပးၿခင္းလည္း 
ၿဖစ္ပါသည္။ ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ားကုိ အမ်ိဳး အမည္ သတ္မွတ္သတိေပးခ်က္ ခ်ိန္ဆြ ဲ ရာတြင္ ေအာက္ပါတို 
့ပါ၀င္ရမည္။  

-ဆက္သြယ္ရန္ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္  

-ဓာတုေဗဒ အႏ ၱရာယ္  

-အႏ ၱရာယ္ရွိေၿကာင္းမ်က္ၿမင္သတိေပးခ်က္  

-ပတ္၀န္းက်င္ နွင ့္က်န္းမာေရး ကုိ ထိခိုက္ေစမႈ သတိေပးခ်က္  

ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားကုိ သုိေလွာင္ၿခင္း  

 ထုိသုိ ့သုိေလွာင္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္ ၂ ရပ္ပါ၀င္ရမည္။  

(၁)ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ားစာရင္း  

(၂)ပစၥည္းတစ္ခုခ်င္းစီ အတြက္ ထုတ္လုပ္သူဆီ မႈထားေသာ MSD 

ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားကုိ သုိေလွာင္ၿခင္း 

-အနည္းဆုံးပမာဏသာ သုိေလွာင္သိမ္းဆည္းရန္ 

-သိမ္းထားေသာ စင္မ်ားကုိ စာတန္းကပ္ရန္ 

-MSD တြဖဲက္ထားရန္ 

-သိမ္းဆည္းထားေသာ ေနရာကုိ ေသာ့ခတ္ရန္ 

-ယိုစီးၿခင္း ၊ လ်ံထြက္ၿခင္း ကုိ ကာကြယ္ရန္ အတြက္ အရည္ကုိ အစုိင္အခဲ မ်ား၏ အေပၚထပ္တြင္ မထားသင့္ပါ။  

-သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းေသာ ပုံး ၊ ခြက္ ၏ အရြယ္အစား ကုိ ကန္ ့သတ္ပါ။  

-စင္မ်ားကုိ ၀န္ လြန္မတင္ရ 

-ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းထည့္ထားေသာ ပုံး ၊ခြက္ မ်ားကုိ ၿကမ္းၿပင္ေပၚတြင္ မထားရ။  
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-သတ္မွတ္ရက္လြန္ေနၿပီး ၿဖစ္ေသာ ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းမားတုိ ့ကုိ သတ္မွတ္ ညႊန္ၿကားခ်က္ အတုိင္းစနစ္တက် 
စြန ့္ပစ္ ရန္။  

အၿမင့္တြင္အလုပ္လုပ္ကုိင္ၿခင္း  

အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေၿမမ်က္နွာၿပင ္ ေပၚတြင္ မဟုတ္ပ ဲ အၿမင့္သုိ ့မဟုတ္ ေၿမေအာက္တြင္ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ပါက အႏ ၱရာယ္ရွိေစနုိင္သၿဖင့္ ေအာက္ပါ အထူးၿပဳ ေလ့က်င့္ သင္တန္းကုိ တက္ေရာက္ရန္ 
လုိ၏ 

အၿမင့္တြင္ အလုပ္လုပ္ၿခင္း - Working at Height Training  

ေၿမေအာက္တြင္ အလုပ္လုပ္ၿခင္း - Confined Space Training  

Scaffold (ၿငမ္းဆင္ၿခင္း)  

သက္ဆိုင္ရာ နိဳင္င ံ၊ ၿပည္နယ္ ၏ ဥပေဒ အရ ခြင့္ ၿပဳ ခ်က္ရရွိသူ တုိ ့သာ ၿငမ္းဆင္သင့္ ၏  

မ်ားေသာအားၿဖင့္ ေလွကားကုိ အသုံး ၿပဳ ၿပီး အၿမင့္ တက္ အလုပ္လုပ ္ကုိင္ၿကေသာေၿကာင့္ ေအာက္ပါ ေလွကား 
ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အႏ ၱရာယ္မ်ားကုိ သတိၿပဳ ရန္ လုိအပ္ပါသည္။  

-ေလွကားကုိ နည္းလမ္း မမွန္ စြာ အသုံးၿပဳ ၿခင္းေၿကာင့္ၿဖစ္ေပၚေသာ ထိခိုက္ အႏ ၱရာယ္မ်ား  

-ေလွကားကုိ ၿပဳ ၿပင္ထိန္းသိမ္း မႈ မရိွၿခင္း  
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-ေလွကားနွင္ ့ ေၿမၿပင္ အၿကားေထာင့္သည္ သင့္ေတာ္ စြာ ရိွမ ွ သာ လန္က်ၿခင္း ၊ ေလ်ာက်ၿခင္း ကုိ 
ကာကြယ္နိုင္မည္။  

-ေလွကားၿဖင္ ့တက္ကာ HANDDRILL (လက္သုံးေဖာက္လြန္စက္)ၿဖင့္ နံရံ ကုိ ထြင္းပါက တုန္လႈပ္မႈေၿကာင့္ 
ေလွကား ေလ်ာက်ေစနုိင္သည္။  

-မွန္ကန္ေသာ ေလွကားကုိ အသုံးၿပဳ ပါ။ ေလွကား၏ အၿမင့္ ၊ အေလးခ်ိန္ ကုိ ခ်ိန္ဆပါ။  

-ေလွကားနွင္ ့ေၿမၿပင္ၿကားေထာင့္ ကုိ မွန္ကန္စြာ ထားပါ။  
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-ေလွကားကုိ ထိေရာက္စြာ ထိန္းသိမ္းပါ။  

မိမိအသုံးၿပဳ မည့္ေလွကားကုိ ဘက္ေပါင္းစံု မွ စစ္ေဆး ပါက မစစ္ေဆးပဲ မသုံးပါႏွင္ ့ 

ေလွကား အမ်ိဳး အစားမ်ား  

Domestic အိမ္သုံး  

Trade လုပ္ငန္းသုံး  

Industrial စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသုံး  

ေလွကားကုိ ၿပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ား 

သစ္သား ၊ အလူမီနီယမ္ ၊ ဖုိင္ဘာႏွင့္ ဖန္စပ္ ၊ steel (စတီး)  

ေလွကားနွင္ ့ပတ္သက္ေသာ စံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ား  

AS/NZS 1892.1 (1996) Portable Ladder (Metal)  

AS/NZS 1992 Portable Ladder (Timber)  

AS/NZS 1892.5 (1996) Portable Ladder Reinforced Plastics 

AS/NZS 1892.S (2000) Portable Ladder Selection , Safe –use, Care 

ေလွကားအမ်ိဳး အစားမ်ား 

SINGLE POLE LADDER (၉ မီတာရွည)္  

Extension Ladder (၁၅ မီတာရွည္)  

Step Ladder (၆.၁ မီတာရွည္) 

Dual Purpose (Step Ladder Hinged to provide extension)  

Platform (Polium Ladder)  

ေလွကား၏ ၀န္အားမ်ား 

HEAVY DUTY ( 120 kg အနည္းဆုံး)  

LIGHT DUTY (100 kg အမ်ားဆုံး)  

-ေလွကားမွ တက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ရာတြင္ တုန္လႈပ္မႈကုိထိန္းသိမ္း ရန္ ေဖာက္စက္ၿဖင့္ ေဖာက္ရာတြင္ 
အထူးသတိၿပဳရန္။  
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ေလွကားကုိ စစ္ေဆးရန္ အခ်က္မ်ား  

ေလွကားမ်ားကုိ ၀ယ္ၿပီး ရရိွခ်ိ္ ၊ ၆လ တစ္ခါနွင့္ ၊ ထိခိုက္မႈ ၿဖစ္ၿပီးခ်ိန ္တုိ ့တြင္ စစ္ ေဆးရန္။  

ေလွကားထစ္မ်ား၊ အေနာက္ဖက္၊ အထိန္းတုိ ့ကို စစ္ရန္။  

STICE , RUNG , BRALING  
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တုိ ့ အက္ေနသည္ ၊ ကဲြေနသည္  ၊ တြန္ ့လိမ္ေနသည ္ ၊ တုိက္စားမႈၿဖစ္ေနသည္၊ လိမ္ေကာက္ေနသည္၊ 
ညစ္ညမ္းမႈၿဖစ္ေနသည္။ ၀က္အူမ်ား၊ နပ္မ်ားေခ်ာင္ေနသည္ ကုိ စစ္ပါ။  

ဖိုင္ဘာနွင့္ ဖန္စပ္ၿပဳလုပ္ထားေသာ ေလွကားတုိ ့၏ မ်က္နွာၿပင္ကို သန္ ့ရွင္းမႈ၊ တေၿပးညီ ၿဖစ္မႈ၊ အေရာင္အဆင္း 
၊ အဖု အခ်ိဳင့္ ၊ အပ်က္အစီး ၿခစ္ရာ ၊ အက္ရာ တုိ ့ကုိ စစ္ေဆးရန္။  

BRACING ေပၚမတက္ရပါ။  

STEP LADDER 

-Step ladder ၏ ေၿခေထာက္ ႏွစ္ေခ်ာင္းစလုံး ကုိ အၿပည့္အ၀ ဖြင့္ၿပီး အသုံးၿပဳပါ။  

-အဆုိပါ ေၿခေထာက္ ႏွစ္ေခ်ာင္းကုိ တင္ၿပီး အသုံးမၿပဳ ပါႏွင့္။ အဘယ့္ေၿကာင့္ဆုိေသာ္ အဆုိပါ ေၿခေထာက္ ၂ 
ေခ်ာင္းကုိ ထိန္းထားေသာ SCREW ပ်က္စီးေစႏိုင္၏ 

-အလုပ္သမားသည္ ထိပ္မွ စေနေသာ အခါ ဒုတိယ ေၿမာက္ အထစ္ထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး မတက္ရပါ။  

-ေလွကားသည္ ၃ ေနရာထိ ေတြ  ့ရမည္ ေၿခေထာက္ ၂ ေခ်ာင္း (ေၿမၿပင္ ၁ , ၂) , ေလွကား (နံရံ ၃) 

-တစ္ေနရာရာတြင္ လြတ္ေနပါက ေလွကားလဲက်နုိင္ ၏  

FALL ARREST 

လူတစ္ဦးသည္ ၂ မီတာ ထက္ပိုၿပီး ေအာက္သုိ ့လိမ့္က်နိုင္ပါက လိမ့္က်မႈ ကာကြယ္ၿခင္း (Fall Arrest ) ကုိ 
တပ္ဆင္ရမည္။  

-Single ႏွင့္ Extension Ladder တုိ ့ကို သုံးရာတြင္ အႏ ၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား  
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---------------------------------------------------------------------- 

-လ ူ၂ ဦး သုံးရမည္။  

-ေလွကား အလယ္ အမွတ္ အထိသာ တက္သင့္ ၏ 

-ေလွကားေပၚတြင္ လူ တစ္ဦးထက္ပို မတက္သင့္  

-ထိပ္မွ ေနၿကည့္လ်ွင္ ေလွကားထစ္ ၃ ထစ္ အထက္တြင္ မတက္သင့္  

-ေလွကားကုိ သုံးၿပီး ေခါင္မိုး ေပၚသုိ ့တက္ရာတြင္ ေလွကား ထိပ္သည္ ေခါင္မိုးထက္ ၁ မီတာ ပုိ ရွည္ထြက္ 
ရမည္ သုိ မွသာ ေခါင္မိုး ေပၚသုိ ့ ေၿခမခ်ခင္ ေလွကားကုိ အမီွၿပဳ ကုိင္နိဳင္မည္။  

-စိုစြတ္ေနေသာ သစ္သာ းေလွကား သုိ ့မဟုတ္ ဖုိင္ဘာ + ဖန္စပ္ေလွကားကုိ မသုံးသင့္ပါ။ လွ်ပ္စစ္ 
ဓာတ္ၿဖတ္စီးနုိင၏္  
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အဓိကၿဖစ္ေလ့ရွိေသာ မေတာ္တဆမႈ 

-ေလွကားၿပိဳ လဲၿခင္းေၿကာင့္ အဓိက အႏ ၱရာယ္ ၿဖစ္ေစ၏  

အႏ ၱရာယ္ လုံၿခံဳေရး ၿကားခံနယ္ 

အရပ္ ၁.၆ မီတာၿမင့္ေသာ အလုပ္သမားသည္ ၁ မီတာ အၿမင့္တြင္ အလုပ္လုပ္ပါက သူ ့ဦးေခါင္းမွ ၁.၅ မီတာ 
အထိ ေလွကား အၿမင့္သည္ အႏ ၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး ဇုန္ ၿဖစ္သည္ ။ အဆုိပါ ၁.၅ မီတာ သုိ ့ေက်ာ္လြန္ၿပီး 
မတက္သင့္ 

တကယ္တမ္း မလဲႊမေရွာင္သာ ၁.၅ မီတာ အႏ ၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး ဇုံသို ့ တက္ရမည္ ဆုိပါက အသက္ကယ္ၿကိဳ 
း ( Harmess Wire) ကုိ တပ္ဆင္သင့္၏  

အဆုိပါ Harmess Wire ကုိ ေလွကားတြင္ မတပ္ဆင္ရပါ။  

AS/NZS 1891.4 (2000) 
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-ေလွကားမွတဆင့္ နီးစပ္ရာသုိ ့ မကူးေၿပာင္းသင့္ ၊ ေလွကားမွ ၿပန္ ဆင္း ၿပန္ေထာင္ၿပီးမွ တက္ပါ။ 

 

-ေလွကားကုိ မ်က္နွာ မူၿပီး တက္ဆင္းပါ။  

ေလွကားထူနည္း  
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ELEVATED PLATFORM (EWP) 

 

 

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

မွတ္ခ်က္ ။     ။   ပထမပုိင္းသင္ခန္းစာ ၿပီးေၿမာက္ပါ၏ ။ Typing error ႏွင္ ့အတူ မရွင္းလင္းသည္မ်ားရိွပါက 
မူရင္းလက္ေရးဖုိင္ႏွင ့္ တဲြဖက္ကာ ဖတ္ရႈေစလုိပါသည္။  

 

 

 


