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Chapter-3  Fire Protection 

မီးေဘးကာကြယ္ေရး၊ မီးအႏၲရာယ္တားဆီးေရးသည္ အေဆာက္အဦမ်ားအတြက္ မရိွမျဖစ္ လုိအပ္သည္။ 
အေဆာက္အဦမ်ား ဒီဇုိင္းလုုပ္စဥ္ကတည္းက မီးေဘးကာကြယ္ေရး(fire protection)အစီအမံမ်ား ပါဝင္ေအာင္ 
ထည့္သြင္းထားရမည္။ ဒီဇုိင္း လုပ္သည့္အခါ တိက်သည့္ စည္းမ်ဥ္း(code)မ်ားကုိ မလဲြမေသြ လုိက္နာရမည္။ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ား(codes)သည္ fire protection system မ်ား ဒီဇုိင္းလုပ္ရန္အတြက္ ညြန္ၾကားခ်က္ မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ 
ဒီဇုိင္းလုပ္နည္း အဆင့္မ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ 

မီးေဘးကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္(fire protection plan)ႏွင့္ အေဆာက္အဦ တစ္ခုလုံး၏ ဒီဇုိင္းတုိ႔ ကုိက္ညီရန္ 
လုိအပ္သည္။ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ လုိအပ္သည္။ Fire protection အစီအမံမ်ားကုိ အေဆာက္အဦ မေဆာက္ခင္ 
ဒီဇုိင္းလုပ္ေနစဥ္အခ်ိန္က မထည့္သြင္းခ့ဲေေသာေၾကာင့္ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ၿပီးခ်ိန္၌ ထည့္သြင္းရန္ လုိအပ္ 
လာပါက ကုန္က်စရိတ္ အလြန္မ်ားလိမ့္မည္။ မီးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေပးႏုိင္မႈ စြမ္းရည္လည္း ေလ်ာ့က်သြားလိမ့္မည္။  

Fire protection အင္ဂ်င္နီယာ မ်ားသည္ မီးေတာက္ေလာင္ပုံ၊ မီးကူးစက္ပ်ံႏံွ႔ပုံ၊ မီးေတာက္အရြယ္အစား ႏွင့္ 
ပမာဏ၊ မီးၿငိမ္းသတ္နည္း၊ ၿငိမ္းသတ္ရမည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေရ၊ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆိုဒ္ ၊ အျမႇဳတ္(foam)၊ 
ေဟလုိဂ်င္ ဓာတ္ေငြ႔ ၊ FM 200 ဓာတ္ေငြ႔ စသည္တို႔၏ အေၾကာင္းမ်ားကုိ နားလည္ကြ်မ္းက်င္သူ တစ္ဦး ျဖစ္ရမည္။ 

Fire protection ဒီဇိုင္းအစီအမံမ်ားအတြက္ fire protection အင္ဂ်င္နီယာသည္ ဗိသုကာ၊ M & E 
အင္ဂ်င္နီယာ၊ structure အင္ဂ်င္နီယာ တို႔ႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္ကာ ဒီဇိုင္းလုပ္ရသည္။ Fire protection 
အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္သည္ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္မ်ား အားလံုးနီးပါး ပါဝင္သည့္ ဘာသာရပ္ ျဖစ္သည္။ ဗိသုကာ 
ရႈေထာင့္မွ ၾကည့္လ်ွင္ အေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ထားပံု၊ ထြက္ေပါက္မ်ား၏ အက်ယ္၊ မီးသတ္ကား ရပ္ရန္ေနရာ 
စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥမ်ားကို fire protection အင္ဂ်င္နီယာက ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ 

၃.၁ သက္ဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္အလိုက္ တာဝန္ယူမႈမ်ား 

၃.၁.၁ Architectural Responsibility 
မီးေဘးကာကြယ္ေရးအတြက္ ဗိသုကာပိုင္းဆိုင္ရာမွ ႀကိဳတင္ စီမံ၍ ဒီဇိုင္းလုပ္စဥ္က ထည့္သြင္းထားရသည့္ 

အခ်က္မ်ား ရိွသည္။ Fire compartment မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ မီးဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ နံရံ(fire rated wall)၊ မီးဒဏ္ 
ခံႏိုင္သည့္ မ်က္ႏွာၾကက္(fire rated ceiling)၊ မီးဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ တံခါး (fire rated door) စသည္တို႔ တပ္ဆင္ရမည့္ 
ေနရာမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးရမည္။ Fire rated partition wall အတြင္း၌ conduit ထည့္ျမဳပ္ခြင့္ မရိွေစရ။  
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မီးေလာင္ေနသည့္အခါ မီးသတ္သမားမ်ား ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ား (fire access way)၊ လူမ်ား 
ထြက္ခြာသြားမည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ေလွကားမ်ား၊ လြတ္ေျမာက္ရန္လမ္းမ်ား(means of escape)မ်ား၊ မီးသတ္ကား 
ရပ္ရန္ ေနရာ (fire engine hard standing) စသည့္တို႔ကို သတ္မွတ္ေပးရသည္။ Fire hydrant ၊ fire extinguisher ၊ 
hose reel ႏွင့္ dry riser မ်ား တပ္ဆင္ရမည့္ ေနရာကုိ ဗိသုကာမ်ား(architects)မွ သတ္မွတ္ေပးသည္။  

မီးေလာင္ေနသည့္အခါ မီးသတ္သမားမ်ား အထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ Fireman Access Panel 
(FAP)ဟု ေခၚသည့္ ျပတင္းေပါက္က့ဲသို႔ ေနရာမ်ားကုိလည္း သတ္မွတ္ေပးရသည္။ Fireman Access Panel(FAP) 
မ်ားကို အျပင္ဘက္ကသာ ဖြင့္၍ရႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ ထိုေနရာသည္ Fireman Access Panel (FAP) 
ျဖစ္ေၾကာင္း မီးသတ္သမားမ်ား သိသာ ထင္ရွားေစရန္ အနီေရာင္ႀတိဂံျဖင့္ အမွတ္အသားျပဳထားရသည္။ Fireman 
Access Panel (FAP) ကုိ မီးသတ္သမားသုံး ဝင္ေပါက္ သို႔မဟုတ္ ျပတင္းေပါက္ဟု ဘာသာျပန္ဆိုႏိုင္သည္။  

  
ပံု ၃-၁ Fireman Access Panel(FAP) ပံု ၃-၂ FAP ကုိ ပိတ္ဆို႔ထားျခင္းသည္ code ကုိမလိုက္နာျခင္းျဖစ္သည္။  

ဗိသုကာမ်ား ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက အေဆာက္အဦ၏ အသုံးျပဳပုံ၊ တည္ေနရာ၊ အက်ယ္အဝန္း၊ အျမင့္ ႏွင့္  
အထဲတြင္ ႐ိွေနႏုိင္သည့္ လူဦးေရ ႏွင့္ သြားလာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏုိင္မႈ(mobility) အေပၚမူတည္၍ မီးအႏၲရာယ္ အတုိင္းအဆ 
ကုိ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္၍ ဒီဇိုင္းလုပ္ျခင္း ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း(design and construction)တို႔ ျပဳလုပ္ရသည္။   

၃.၁.၂ Civil and Structural Responsibility 
တည္ေဆာက္မႈ(structural) အပိုင္းမွ ၾကည့္လ်ွင္ အေဆာက္အဦ ခိုင္ခ့ံံမႈ၊ တည္ေဆာက္ထားသည့္ 

ပစၥည္းမ်ား၏ မီးဒဏ္ခံႏိုင္မႈ၊ မီးဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ နံရံမ်ား(fire wall)ႏွင့္ မီးဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ တံခါးမ်ား(fire doors) 
တပ္ဆင္ရမည့္ေနရာ၊ ေရကန္၏အေလးခ်ိန္၊ sprinkler ပိုက္မ်ား၏ အေလးခ်ိန္စသည္တို႔သည္ အေဆာက္အဦ 
အင္ဂ်င္နီယာ၏ ပညာရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ Structural integrity ဟုေခၚသည့္ မီးေလာင္ေနအခ်ိန္တြင္ အေဆာက္အဦ  
မၿပိဳလဲဘဲ ၾကံ့ၾကံ့ခံ ႏုိင္သည့္စြမ္းရည္ ရိွေအာင္ ဒီဇိုင္းလုပ္ျခင္း ပါဝင္သည္။  

၃.၁.၃ Mechanical Responsibility 
စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ ရႈေထာင့္မွ ၾကည့္လ်ွင္ fire protection အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ sprinkler ပိုက္မ်ား 

အတြင္း၌ စီးဆင္းေနမည့္ ေရစီးႏႈန္း တြက္ခ်က္ျခင္း၊ smoke system မ်ားတြင္ ဓာတ္ေငြ႔(gas)မ်ားႏွင့္ ေလမ်ား၏ 
စီးႏႈန္းႏွင့္ ဖိအားက်ဆင္းမႈ တြက္ခ်က္ျခင္း၊ air conditioning system ကုိ မီးၿငိမ္းသတ္ရာတြင္ တြဖဲက္ ေဆာင္ရြက္ 
ေစျခင္း စသည္တို႔ ပါဝင္ၾကသည္။ 

၃.၁.၄ Electrical Responsibility 
လ်ွပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ရႈေထာင့္မွၾကည့္လ်ွင္ fire alarm ၊ backup power supply ၊ emergency lighting 

ႏွင့္   electrical equipment မ်ား ပါဝင္ၾကသည္။  
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Fire protection အင္ဂ်င္နီယာသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြျဲပားေနေသာ system မ်ား၊ component မ်ားႏွင့္ 
equipment မ်ားကုိ ေပါင္းစည္းထားသည့္ တစ္ခုတည္းေသာစနစ္ (integrated system)ျဖစ္ေအာင္ စုစည္းေပးသည္။ 

  
ပံု ၃-၃ Means of escape ပံု ၃-၄ Emergency routes and exits 

လူမ်ား၏ အသက္၊ အုိုးအိမ္၊ ပစၥည္းတို႔အျပင္ လုပ္ငန္းမ်ား အဆက္မျပတ္ လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ 
အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္မ်ား အတူတကြ ပူးေပါင္း တည္ေဆာက္ထားသည့္ စနစ္သည္ fire protection system 
ျဖစ္သည္။ 

မီးမေလာင္ေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးျခင္းႏွင့္ မီးၿငိမ္းသတ္ျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးသည္ fire protection 
တြင္ ပါဝင္သည္။ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ခဲြျခားေဖာ္ျပရန္ ခက္ခဲသည္။ 

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းတြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။  
 (က) စတင္ မီးေလာင္ႏိုင္သည့္အရာမ်ား ႏွင့္ မီးေလာင္လြယ္သည့္ အရာမ်ားကို ခဲြျခားထားျခင္း၊ 

လြတ္ကင္းေအာင္ သိမ္းဆည္းထားျခင္း 

 (ခ) ေလာင္စာဆီအသံုးျပဳသည့္ စက္မ်ားကို သီးသန္႔ထားရွိျခင္း၊ ဖံုးအုပ္ထားျခင္း၊ ကာကြယ္ထားျခင္း 

 (ဂ)  လ်ွပ္စစ္ဓာတ္(static electric)မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္တားဆီးရန္အတြက္ bonding လုပ္ျခင္း၊ ဂေရာင္းခ်ျခင္း 
(grounding) ႏွင့္ 

 (ဃ) ေလာင္စာဆီရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေပါက္ကြမဲႈဒဏ္ခံႏိုင္သည့္(explosion proof) equipment မ်ား 
အသံုးျပဳျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။                         

မီးမေလာင္ေအာင္ ႀကိဳတင္တားဆီးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား(procedure) ႏွင့္ အစီအစဥ္ 
(program) မ်ား အေပၚတြင္ အေျခခံရသည္။ 

ဥပမာ- (၅)ဂါလန္ထက္ ပိုမ်ားသည့္ ေလာင္စာဆီမ်ားကို မသိမ္းဆည္းထားျခင္း၊ ေလာင္စာဆီရွိသည့္ 
ေနရာမ်ား အားလံုးတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ မီးေတာက္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္အရာမ်ားကို တင္းက်ပ္စြာ တားျမစ္ထားျခင္း 
စသည့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကုိ ပ်ိဳးေထာင္ေပးရမည္။  

Fire protection system အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာ ရွိသည္။ ေလာင္ကြ်မ္းႏိုင္သည့္ မီးေတာက္အမ်ိဳးအစား၊ 
ကာကြယ္ လိုသည့္ပစၥည္း အမ်ိဳးအစား သို႔မဟုတ္ အခန္းအမ်ိဳးအစားတို႔ကို လိုက္၍ fire protection system မ်ားစြာ 
ကဲြျပားႏုိင္သည္။ 
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ပုံ ၃-၅ Overview of the Performance-Based design process 

Fire protection system ၏ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕မွာ 
(၁) မီးေလာင္သည့္အခါ တံခါးမ်ားကို ဖြင့္ေပးျခင္း၊ damper မ်ားကို ပိတ္ေပးျခင္း၊ HVAC system ကို ရပ္တန္႔ျခင္း၊ 

(၂) Smoke control system ကုိ အလုပ္လုပ္ေစျခင္း ႏွင့္ 

(၃)  Sprinkler system ႏွင့္ အခ်က္အအလက္မ်ား အျပန္အလွန္ ေပးပို႔ျခင္း၊ ရယူျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ 

Fire protection ဒီဇိုင္းလုပ္ရာတြင္ အေျခခံအားျဖင့္ ဒီဇိုင္းႏွစ္မ်ိဳး ရွိသည္။ 
 (က) Prescriptive based design ႏွင့္ 
 (ခ) Performance based design တို႔ ျဖစ္သည္။ 

Prescriptive based design ဆိုသည္မွာ ေဖာ္ျပထားသည့္၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေသးစိတ္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား အတိုင္းျဖစ္ေအာင္ ဒီဇိုင္းလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ Performance based design ဆုိသည္မွာ အလုပ္မအပ္မွီ 
ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား မရွိဘဲ ေမ်ွာ္လင့္ထားသည့္ ရလဒ္မ်ားကုိသာ ေဖာ္ျပၿပီး ထိုရလဒ္ 
မ်ား ရရွိေအာင္ ဒီဇိုင္းလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
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Performance based approach သည္ စနစ္တက် တြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ simulation လုပ္ျခင္း တို႔ျဖင့္ 
အလိုရိွသည့္ ရလဒ္(performance)ကုိ အာခံျဖင့္ ဒီဇိုင္းလုပ္သည့္နည္း ျဖစ္သည္။ မည္သည့္နည္းျဖင့္ ဒီဇိုင္းလုပ္သည္ 
ျဖစ္ေစ fire protection system ကုိ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ ေအာက္ပါ အေျခခံအခ်က္မ်ား မျဖစ္မေန ပါဝင္ရမည္။ 
ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကိုကာကြယ္ျခင္း(protecting property)ႏွင့္ အသက္ မဆံုးရံႈးရေအာင္ ကာကြယ္ျခင္း(life protecting) 
တို႔သည္ fire protection system ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

ေရကို အသံုးျပဳထားသည့္ sprinkler system သည္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို မီးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေပး 
(protecting property) ႏိုင္ေသာ္လည္း ေရမ်ားေၾကာင့္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးႏိုင္သည္။ Oil filled transformer 
အခန္းထဲတြင္ sprinkler မ်ား တပ္ဆင္၍ ကာကြယ္ျခင္းေၾကာင့္ oil filled transformer ပ်က္စီးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ oil 
filled transformer ေပါက္ကြမဲည့္ အႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ မီးမပ်ံ႕ပြားေအာင္ တားဆီးႏိုင္သည္။ 
ေပါက္ကဲြမည့္ေဘးကို ေရွာင္လဲႊႏိုင္သည္။ Data center မ်ား၊   server room မ်ားအတြက္ CO2 ၊ Inergen ၊ Halon ၊ 
FM-200  စသည့္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို အသံုးျပဳသည့္ fire protection system မ်ား တပ္ဆင္ထားၾကသည္။ 

အသက္ မဆံုးရံႈးေအာင္ကာကြယ္ျခင္း (Protecting Life) 
မီးခိုးမ်ားေၾကာင့္ လူမ်ား အသက္ဆံုးရံႈးရျခင္း ျဖစ္သည္။ အသက္မဆံုးရံႈးရေအာင္ smoke control system 

ျဖင့္ မီးခိုးမ်ားကို တားဆီးျခင္း၊ စုပ္ထုတ္ျခင္း တို႔ျပဳလုပ္သည္။ 

လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ႏိုင္ျခင္း (Business Continuity) 

မီးေလာင္ကြ်မ္းျခင္းခံရၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးသြားသည့္ အေဆာက္အဦမ်ား ျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ ႏိုင္သည္။  
သို႔ေသာ္ ခ်က္ခ်င္း ျပန္ေဆာက္ရန္ မျဖစ္ႏ္ိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္  စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ရပ္နားထားရသည့္အခါ မိမိ၏ 
ၿပိဳင္ဘက္မ်ားက မိမိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးကို ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မလိုေတာ့ဘဲ အႏိုင္ရရွိ သြားလိမ့္မည္။ 

မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ရပ္နားရျခင္း(delay)၊ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔သြားျခင္း(down time) ျဖစ္ေပၚသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ေသာစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မီးအာမခံထားသည့္အခါ စက္႐ုံ၊စက္ပစၥည္းမ်ား ဆံုးရံႈးမႈမ်ား အျပင္ 
လက္လြတ္ဆံုးရံႈးရမည့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ား အတြက္ပါ အာမခံ ထားေလ့ရွိသည္။ မီးေဘးစိတ္ခ်ရရန္အတြက္ သင့္ေလ်ွာ္ 
မွန္ကန္သည့္ မီးကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ား(fire protection system) သာမက ထိေရာက္သည့္ မီးေဘးကာကြယ္ေရး 
အစီအမံ(fire protection plan)မ်ား ပါဝင္သင့္သည္။  

Electrical switch board မ်ား၊ Main Distribution Frame (MDF) အခန္း၊ Intermediate Distribution 
Frame (IDF) အခန္း၊ ေဒတာစင္တာမ်ား(data center) ၊ ကြန္ပ်ဳတာခန္းမ်ား (computer room) ၊ ဆာဗာ အခန္း 
(server room)စသည့္ အခန္းမ်ား၌ မီေလာင္ကြ်မ္းသည့္အခါ ေရျဖင့္ ၿငိမ္းသတ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ Electrical switch 
board မ်ားကုိ ေရပက္ျဖန္းပါက ေရွာ့(shock) ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ကြန္ပ်ဳတာမ်ား၊ ဆာဗာမ်ား ႏွင့္ လ်ွပ္စစ္ ပစၥည္းမ်ားကုိ 
ေရျဖင့္ ေရပက္ျဖန္းပါက လုံးဝ ပ်က္စီးသြားလိမ့္မည္။ ဓာတုပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းသည့္ အခန္းမ်ား ကုိလည္း ေရျဖင့္ 
ၿငိမ္းသတ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ေပါက္ကြမဲႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။  

အေဆာက္အဦတစ္ခု မီးေဘးမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
 (က)  အေဆာက္အဦအတြင္း ေနထုိင္သူမ်ား အသက္အႏၲရာယ္မွ ကင္းလြတ္ရန္အတြက္ လုံျခံဳေဘးကင္းစြာ 

ထြက္ခြာသြားႏိုင္ရန္အတြက္ လြတ္ေျမာက္ရန္လမ္း ထားရိွေပးျခင္း(mean of escape for the occupants) 

 (ခ) အေဆာက္အဦ အတြင္း၌ မီးမ်ားကူးစက္ ပ်ံ႕ႏံွ႕ျခင္း ေဘးအနီးအနားရိွ တျခားအေဆာက္အဦ တစ္ခုခုဆီသို႔  
မီးကူးစက္ေလာင္ကြ်မ္းျခင္းမွ ကာကြယ္ တားဆီးေပးျခင္း(to prevent spread of fire within the building 
and from one building to another) 

 (ဂ)  မီးေလာင္ စတင္ေလာက္ကြ်မ္းသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ အာ႐ုံခံ သိ႐ိွႏုိင္ျခင္းႏွင့္ လ်ွင္ျမန္စြာ ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ျခင္း 
(means of detection and extinguish of fire) 
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ပုံ ၃-၆ Important aspects of passive fire protection 
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အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦ(high-rise building)မ်ားတြင္ လြတ္ေျမာက္ရန္လမ္း(mean of escape)မ်ား 
လုံေလာက္စြာ ထားရိွေပးရန္အတြက္ မလြယ္ကူေပ။ ေဘးကင္းရာကုိ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပး ႏုိင္ရန္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာ 
ရိွသည္။ လူမ်ားအားလုံးကုိ တစ္ၿပိဳက္နက္ ထြက္ခြာသြားခြင့္ျပဳရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦ(high-rise 
building) မ်ားအတြက္ မီးေဘးကာကြယ္ေရး စနစ္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
မလြမဲေသြ ႀကံဳေတြရမည္ျဖစ္သည္။  

မီးေဘးကာကြယ္ေရး စနစ္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္္မ်ားအတြက္ အေျခခံအားျဖင့္ နည္း (၂)နည္း ခြျဲခားထားသည္။  
 (၁) Passive Fire Protection (လူမ်ား ပါဝင္ျခင္း မရိွသည့္ ၊ တည္ၿငိမ္သည့္အရာမ်ားျဖင့္ 

မီးၿငိမ္းသတ္ျခင္း၊ မီေဘးမွ ကာကြယ္ျခင္း) 
 

 (၂) Active Fire Protection (လူမ်ားကုိယ္တိုင္ ပါဝင္၍ မီးၿငိမ္းသတ္ျခင္း၊ လႈပ္ရွားသည့္ 
အရာမ်ားျဖင့္ မီေဘးမွ ကာကြယ္ျခင္း) 

 

၃.၂ Passive Fire Protection 
Passive fire protection ျပဳလုပ္ရာတြင္ အေဆာက္အဦမေဆာက္ခင္ ႀကိဳတင္စီမံရျခင္း(planning) ကိစၥမ်ား 

ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ဒီဇိုင္းလုပ္သည့္အဆင့္(building design planning stage)တြင္ မီးေဘး အႏၲရာယ္ အမ်ိဳးအစား 
သတ္မွတ္ျခင္း(fire hazard)၊ မီးဒဏ္ခံႏုိင္သည့္ မီးမေလာင္ႏုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း၊ မီးေတာက္၊ မီးခိုးမ်ား 
မပ်ံ႕ႏံွ႕ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္မည့္နည္းလမ္း၊ တားဆီးမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ fire compartment 
မ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ fire zone မ်ား ပိုင္းျခားျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားစြာ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ ရမည္။ Passive fire 
protection ႏွင္သက္ဆိုင္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စာမ်က္ႏွာ(3-6) တြင္ ေလ့လာႏိုင္သည္။  
Passive fire protection တြင္  
 (၁) Purpose groups  
 (၂) Means of escape 
 (၃)  Structural fire precautions ႏွင့္  
 (၄) Site planning and external fire fighting provision တို႔ ပါဝင္သည္။  

Active system မ်ားသည္ မီးကုိ တုိက္႐ိုက္ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္သည့္စနစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ Passive system 
မ်ားသည္ မီးကုိ တိုက္႐ိုက္မၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ဘဲ မီးၿငိမ္းသတ္တ့ဲသူေတြအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေပးသည့္ စနစ္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ မီးမေလာင္ေအာင္၊ မီးမကူးစက္ႏိုင္ေအာင္၊ အလြယ္တကူၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ 
အရာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။  

Active fire protection ဆိုသည္မွာ လူမ်ားကုိယ္တိုင္ ပါဝင္၍ အလုိအေလွ်ာက္ မီးၿငိမ္းသတ္ေပးသည့္ စနစ္မ်ား၊ 
အာ႐ံုခံသည္ စနစ္မ်ား၊ မီးေဘးေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္စနစ္မ်ား၊ အလုိအေလွ်ာက္ မီးသတ္ဌာနသို႔ အေၾကာင္းၾကား 
ေပးသည့္စနစ္မ်ားျဖင့္ မီးေဘးမွာ ကာကြယ္ျခင္းကုိ ဆိုလိုသည္။ Active fire protection တြင္ ေအာက္ပါစနစ္မ်ား 
ပါဝင္သည္။  

(၁) အလုိအေလ်ွာက္ ေရျဖန္း မီးသတ္စနစ္(automatic sprinklers system)၊  

(၂) မီးသတ္သမားသုံးရန္ မီးသတ္ပုိက္ ႏွင့္ ေရပိုက္ေခါင္းမ်ား(stand pipe, wet risers /dry risers)  အေဆာက္အဦ 
အတြင္း၌ အထပ္တိုင္းတြင္ တပ္ဆင္ထားသည္။  

(၃)  မီးၿငိမ္းသတ္ရန္အတြက္ ဖိအားျမင့္ေရမ်ားထည့္ထားသည့္ အေဆာက္အဦ ျပင္ပရိွ မီးသတ္ေရပိုက္ေခါင္းမ်ား(fire 
hydrants)၊ ျခံဝင္းအတြင္း ႏွင့္ လမ္းေဘးတစ္ေလွ်ာက္ ေတြ႔ရေလ့ရိွသည္။  

(၄) အေဆာက္အဦ အတြင္းသုံးရန္ တပ္ဆင္ထားသည့္ မီးသတ္ ေရပုိက္ေပ်ာ့မ်ား(fire hose reels) 

(၅) မီးခုိးမ်ား၊ အပူမ်ား၊ မီးေတာက္မ်ား၊ အဆိပ္ေငြ႔မ်ားကုိ အာ႐ံုခံ၍ အလုိအေလွ်ာက္ အခ်က္ေပးႏိုင္စနစ္မ်ား(fire 
and smoke detection system or fire alarm systems) 
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(၆)  Pyrogen ၊ CO2 ၊ Inergen ၊ Halon ၊ FM-200 ၊ NN100 စသည့္ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ မီးၿငိမ္းသတ္စနစ္ 
မ်ား(gas fire suppression systems) 

(၇) အလြယ္တကူ သယ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အသင့္သုံး မီးသတ္ဘူးမ်ား(portable fire extinguishers)  

(၈) မီးခုိးလြင့္ျပယ္ေအာင္စုတ္ထုတ္သည့္စနစ္၊ မီးခုိးထိန္းခ်ဳပ္စနစ္္မ်ား(smoke purging /smoke control systems) 

(၉) မီးသတ္တပ္ဖြဲ ႔မ်ားသုံးရန္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ား(fire brigade communication systems) 

(၁၀) အေရးေပၚ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေၾကျငာသည့္ စနစ္မ်ား(emergency communications systems) 

(၁၁) မီးေလာင္သည့္အခါ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသူမ်ား သုံးရန္အခန္း ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား (emergency command 
center / fire command center equipment & lighting) 

(၁၂) မီးသတ္သမားမ်ား အသုံးျပဳရန္ ဓာတ္ေလွကား(fire lifts-serving all floors)။ အထပ္တိုင္းသို႔ ေရာက္ေအာင္ 
ျပဳလုပ္ထားရမည္။  

(၁၃) မီးခိုးမ်ား မဝင္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အခန္းအတြက္ ကိရိယာမ်ား(mechanical equipment for 
smoke proof enclosure) 

(၁၄) ေလွကားမ်ားအတြင္း ေလဖိအားျမွင့္ ေပးေသာ စနစ္မ်ား (staircase pressurization system) 

(၁၅) အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ ထြန္းလင္းမည့္ မီးလုံး၊ မီးေခ်ာင္းမ်ား (emergency lighting) 

(၁၆)  အေရးေပၚ မီးစက္ (Emergency Power Systems) 

၃.၂.၁ ေလာင္စာမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ကုိင္တြယ္ျခင္း (Storage and Handling) 
(က) မီစေတာက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ဖယ္ရွားပါ။ (eliminate sources of ignition) 

(ခ) မီးေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခအနည္းဆုံး ပစၥည္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳပါ။ (choose the least hazardous 
materials possible) 

(ဂ) သုိေလွာင္သိမ္းဆည္းမည့္ ပမာဏကုိ ေလ်ာ့ခ်ပါ။ (reduce the amounts stored to a minimum) 

(ဃ) လုံျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ သုိေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းမ်ားႏွင့္ ပုံးမ်ားကုိ အသုံးျပဳပါ။(use safe storage procedures 
and containers) 

(င) ေလာင္စာမ်ားထည့္ထားသည့္ ပုံးမ်ား၊ ခြက္မ်ားကုိ နာမည္ေရးထိုးထားပါ။ (properly labeled) 

၃.၂.၂ Container Labeling  

  

မီးေလာင္လြယ္သည့္အရည္မ်ား(flammable liquids) ထည့္ရာ 
ပံုးမ်ား၊ ဘူးမ်ား ႏွင့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေအာက္ပါ စာသားမ်ားႏွင့္ 
တံဆိပ္မ်ား ကပ္ထား ရမည္။  
 
DANGER FLAMMABLE 
KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS & OPEN FLAMES 
KEEP CLOSED WHEN NOT IN USE 
 

ပုံ ၃-၇ NFPA labeling system (NFPA မွ မီးေလာင္လြယ္သည့္အရာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပရမည့္ စနစ္) 
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Fire prevention and fire extinguishing ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား  

 (က) လုံျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ သုိေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းနာမ်ားႏွင့္ ကုိင္တြယ္ပုံ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ 
လိုက္နာပါ။ (safe storage and handling procedures) 

 (ခ) ေမွာက္က် ဖိတ္က် ခ့ဲလ်ွင္ သုတ္သင္ရွင္းလင္းရမည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ လိုက္နာပါ။ (spill 
clean-up procedures) 

 (ဂ) ေလာင္စာမ်ားထည့္ထားသည့္ ပုံးမ်ား၊ခြက္မ်ားကုိ စနစ္တက် နာမည္ေရးထိုးထားပါ။(proper 
labeling) 

 (ဃ) Use to compare products for hazards such as flash point and flammability range 

သိမ္းဆည္းသုိမွီးထားႏိုင္သည့္ ပမာဏ(storage amount) 

 ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသဆိိုင္ရာ မီးေဘးကာကြယ္ေရး စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအရ မီးေလာင္လြယ္သည့္ 
အရည္မ်ားႏွင့္ မီးေလာင္ႏိုင္သည့္ အရည္(flammable and combustible liquid)မ်ား သိမ္းဆည္း 
သုိမွီးထားႏိုင္သည့္ ပမာဏကို ေနရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လိုက္၍ ကန္႔သတ္တားျမစ္ ထားသည္။  

သိမ္းဆည္းႏိုင္သည့္ ေနရာ(storage area) 
(၁) မီးေလာင္လြယ္သည့္ အရည္မ်ားႏွင့္ မီးေလာင္းႏိုင္သည့္ အရည္(flammable and combustible liquid)မ်ားကုိ 

သိမ္းဆည္းထားရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံး ေနရာသည္ အေဆာက္အဦ၏ အျပင္ဘက္ 
လြတ္ကင္းသည့္ သီးသန္႔ေနရာ ျဖစ္သည္။ 

(၂) သီးသန္႔ေနရာ မျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ flammable storage cabinet သို႔မဟုတ္ အထူးဒီဇိုင္းျဖင့္ 
ေဆာက္လုပ္ ထားသည့္ စတိုခန္း(storage room) မ်ားျဖစ္သည္။ 

၃.၂.၃ Flammable Storage Cabinets  
(၁) OSHA and NFPA standards မ်ားက သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အတိုင္း ေဆာက္လုပ္ရမည္။ 

(၂) “FLAMMABLE-- KEEP FIRE AWAY” စသည့္ စာလံုးမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားရမည္။ 

(၃) (က) Class I, II, and III A စသည့္ အရည္မ်ားကို အမ်ားဆံုး ဂါလန္(၁၂၀)အထိ သိမ္းဆည္းခြင့္ ျပဳသည္။   
       (maximum of 120 gallons of Class I, II, and III A liquids) 
(ခ) Class I and II စသည့္ အရည္မ်ားကို အမ်ားဆံုး ဂါလန္(၆၀) အထိ သိမ္းဆည္းခြင့္ ျပဳသည္။ (60 gallons  
      of Classes I and II)  
(ဂ) Fire area တစ္ခုအတြင္း၌  fire cabinet အမ်ားဆံုး သံုးခု ထားရွိႏုိင္သည္။ 

၃.၂.၄ သိမ္းဆည္းႏိုင္သည့္ ဗီ႐ို ၊ ေသတၱာ ႏွင့္ ပံုးမ်ား(Storage Containers) 
(၁) OSHA and NFPA standards မ်ားကသတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အတိုင္း ေဆာက္လုပ္ရမည္။ 

(၂) “FLAMMABLE-- KEEP FIRE AWAY” စသည့္ စာလံုးမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားရမည္။ 

(၃) တစ္ပုိင့္(one pint)ထက္ ပုိမ်ားသည့္ မီးေလာင္လြယ္သည့္ အရည္(flammable liquid)မ်ားကုိ ခြင့္ျပဳထားသည့္ 
ခြက္မ်ား(approved portable safety cans)ျဖင့္သာ သိမ္းဆည္းရမည္။  

(၄) စက္မႈလုပ္ငန္းရိွ စမ္းသပ္ခန္း(industrial laboratories) မ်ား၌ အမ်ားဆံုးသိမ္းဆည္းႏိုင္သည့္ မီးေလာင္ 
လြယ္သည့္ အရည္(flammable liquid)မ်ားကုိ သိမ္းဆည္းရန္ ပံုး(container)၏ အရြယ္အစားသည္ တစ္ဂါလန္ 
ပံုးျဖစ္သည္။ Safety can မ်ားကို အသံုးျပဳလွ်င္ ႏွစ္ဂါလန္ ျဖစ္သည္။ 
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၃.၂.၅ Storage Drums  
(၁) မပူဝင္ေရာက္ႏုိင္သည့္၊ ေနေရာင္မထိုးသည့္ သီးသန္႔ေနရာ(storage space)မ်ားတြင္ (၅၅)ဂါလန္ တိုင္ကီမ်ားကို 

သိမ္းဆည္း ႏ္ိုင္သည္။ (55 gallon drums should only be stored in a separate storage area away from 
heat and sunlight.) 

(၂) အခန္း၊ အေဆာက္အဦအတြင္း၌ အမ်ားဆံုး သိမ္းဆည္းႏိုင္သည့္ ပမာဏမွာ (၅)ဂါလန္ ျဖစ္သည္။ 

၃.၂.၆ ေလာင္စာသိမ္းဆည္းသည့္ အခန္းအတြင္း (Inside Storage Rooms) 
ေလာင္စာသိမ္းဆည္းသည့္ အခန္းအတြင္း (Inside Storage Rooms)၌ လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ား 
 (က) NFPA 30 (Flammable & Combustible Liquids Code)မွ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာ ရန္ 

လိုအပ္သည္။  

 (ခ) သိမ္းဆည္းရာေနရာ၏ နံရံ၊ ၾကမ္းခင္း၊ မ်က္ႏွာၾကက္တို႔ကို (၂)နာရီၾကာ ခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္ အမ်ိဳး 
အစား(fire resistance rating)ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားရမည္။ (fire resistance rating of 2 hours 
for walls, floor, and ceiling) 

 (ဂ)  Class B  အဆင့္ရိွ မီးဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ တံခါး(fire door)မ်ား တပ္ဆင္ထားပါ။  

 (ဃ) Automatic fire protection system တပ္ဆင္ထားပါ။ 

 (င) သိမ္းဆည္းထားမည့္ ပမာဏကုိ လိုက္၍ ပန္ကာျဖင့္ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေအာင္(mechanical 
ventilation) ျပဳလုပ္ေပးပါ။  

 (စ) Class I-Division 2 အဆင့္ရိွ လ်ွပ္စစ္မီးႀကိဳမ်ား၊ မီးေခါင္းမ်ား၊ အထိုင္ခုံမ်ား(electrical wiring and 
fixtures) တပ္ဆင္ထားပါ။ 

၃.၂.၇ ေလာင္စာမ်ား စြန္႔ပစ္ျခင္း(Dispensing) 
(က) ေလာင္စာဆီမ်ား စြန္႔ပစ္သည့္အခါ approved transfer pumps သို႔မဟုတ္ drum faucet မ်ားကုိ အသုံးျပဳပါ။  

(ခ) မီးေလာင္လြယ္သည့္အရည္မ်ား(flammable liquids)ကုိ စည္ပိုင္း(drum)ထဲမွ ပုံး(metal container)ထဲသို႔ 
ေလာင္းထည့္သည့္အခါ static charge မ်ား မျဖစ္ေပၚေအာင္ စည္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ တိုင္ကီ(drum) ကုိ 
ဂေရာင္း(ground)ခ်ထားပါ။ Metal container ႏွင့္ drum ႏွစ္မ်ိဳးလုံးကုိ ဂေရာင္း(ground)ေကဘယ္ႀကိဳးျဖင့္ 
တြဆဲက္ထားပါ။  

၃.၂.၈ ဖ္ိတ္က်ျခင္း၊ ေမွာက္က်ျခင္း ႏွင့္ ယုိစိမ့္ျခင္းမ်ား (Spills and Leaks) 
(က) ေလာင္စာဆီမ်ား ဖ္ိတ္က်ျခင္း၊ ေမွာက္က်ျခင္းႏွင့္ ယုိစိမ့္ျခင္းမ်ား(spills and leaks) ျဖစ္ေပၚသည့္အခါ 

မီးေလာင္လြယ္သည့္အေငြ႔(flammable vapors)မ်ားမွ igniting မျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ လ်င္ျမန္စြာႏွင့္ 
ေဘးရန္ကင္းစြာ သုတ္သင္ ရွင္းလင္းပစ္ရမည္။  

(ခ) လံုေလာက္သည့္ မီးေလာင္လြယ္သည့္အရည္မ်ား(flammable liquids)ကုိ စုပ္ယူႏိုင္သည့္ ပစၥည္း(absorbent 
material)မ်ားကို အသင့္ သံုးႏိုင္ေအာင္ သိမ္းဆည္းထားရမည္။ 

(ဂ)  ေလာင္စာမ်ား ေမွာက္က် ဖိတ္က်သည့္အခါ ခ်က္ခ်င္း ရွင္းလင္းပစ္ပါ။ Fire safety manager သို႔ 
အေၾကာင္းၾကားပါ။  

(ဃ) တစ္ဂါလန္၏ ေလးပုံတစ္ပုံ(one quart) သို႔မဟုတ္ (၁)လီတာ ထက္ပိုမ်ားသည့္ မီးေလာင္လြယ္သည့္ 
အရည္မ်ား(flammable liquids) ေမွာက္က်၊ ဖိတ္က်သည့္အခါ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရွင္းလင္းသန္႔စင္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း ေဆာက္ရြက္ရမည္။ 
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၃.၃ မီးေတာက္(၄)မ်ိဳး (Four Basic Types of Fires) 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေလာင္စာဆီမ်ားေၾကာင့္ မီးေတာက္မ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳး ကဲြျပားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မီးၿငိမ္း 

သတ္သည့္ ပစၥည္း(fire extinguishing agents) မ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳရန္ လုိအပ္သည္။ 

 

Class A (သစ္သား၊ စကၠဴ တို႔ေၾကာင့္ ေလာင္ေသာ မီးေတာက္)   
သစ္သား၊ စကၠဴ၊ အဝတ္အစ၊ အမႈိက္(trash)ႏွင့္ ပလတ္စတစ္မ်ားကို ေလာင္ကြ်မ္းသည့္ မီး 
ေတာက္ အမ်ိဳးအစားကို Class A ဟု သတ္မွတ္သည္။ 

 

Class B (ေလာင္စာဆီ အရည္တို႔ေၾကာင့္ ေလာင္ေသာ မီးေတာက္)  
ေရနံဆီ၊ ဓာတ္ဆီ၊ သုတ္ေဆးစသည့္ မီးေလာင္ႏိုင္သည့္ အရည္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 
မီးမ်ားကို Class B ဟုသတ္မွတ္သည္။ ပ႐ိုပိန္း (propane)ႏွင့္ ျဗဴတိန္း(butane) စသည့္ 
ေလာင္စာဆီအရည္မ်ားေၾကာင့္ ေတာက္ေလာင္သည့္မီးသည္  Class B တြင္ ပါဝင္သည္။ 
သို႔ေသာ္ Class B မီးေတာက္မ်ားတြင္ ဟင္းခ်က္ဆီ (cooking oil) ႏွင့္ အမဲဆီ၊ စက္ဆီ 
(grease) စသည့္ ဆီမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ မီးေတာက္မ်ား မပါဝင္ေပ။ 

 

Class C (လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ ေလာင္ေသာ မီးေတာက္)   
ေမာ္တာ၊ ထရန္စေဖာ္မာ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား မီးေလာင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 
မီးေတာက္မ်ားသည္ Class C မီးေတာက္ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ျဖတ္ေတာက္ 
လိုက္လွ်င္ Class C မီးေတာက္ အျဖစ္မွ တျခား Class မီးေတာက္မ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ 
သြားသည္။  

 

Class D (ဓာတုပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ေလာင္ေသာ မီးေတာက္)   
ပုိတက္စီယမ္(potassium)၊ ဆိုဒီယမ္(sodium)၊ အလ်ဴမီနီယမ္(aluminum)ႏွင့္ မဂၢနီစီယမ္ 
(magnesium)စသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား မီးေလာင္ကြ်မ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 
မီးေတာက္ကုိ Class D အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ 

 

Class K (ဟင္းခ်က္ဆီမ်ားေၾကာင့္ ေလာင္ေသာမီး) 
ဟင္းခ်က္ဆီ(cooking oil)၊ စက္ဆီ(grease)၊ တိရစာၦန္ဆီ(animal fat)၊ ဟင္း သီး 
ဟင္းရြက္ဆီ(vegetable fat)မ်ား မီးေလာင္ကြ်မ္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္မီး 
ေတာက္မ်ားကို  Class K အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ (Class K fires are fires in cooking oils 
and greases such as animals fats and vegetable fats.) 

    
Class A Class B Class C Class D 

ပုံ ၃-၈ Four basic types of fire classes 
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(၁) Class A  - Ordinary Combustibles (သာမန္ေတာက္ေလာင္သည့္ မီးမ်ား) 
 အမိႈက္မ်ား မရွိေအာင္၊ မီးေလာင္လြယ္သည့္အရာမ်ားမရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါ။ (Keep storage and 

working areas free of trash. Place oily rags in covered containers.) 

(၂) Class B - Flammable liquids or gases (မီးေလာင္လြယ္သည့္အရည္၊အေငြ႔ တို႔ေၾကာင့္ ေလာင္သည့္ မီးမ်ား) 

(က)  အလံုပိတ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေရနံဆီ၊ ဓာတ္ဆီသံုးသည္ စက္မ်ား၊ ကိရိယာမ်ားကို ဆီမျဖည့္ပါနဲ႔။ 
အပူခ်ိန္ျမင့္မားေနစဥ္၊ အကာအကြယ္မရွိသည့္ မီးေတာက္မ်ားရွိေနစဥ္တြင္ ဆီမျဖည့္ပါႏွင့္။ (Don’t refuel 
gasoline-powered equipment in a confined space, in the presence of an open flame, or while 
the equipment is hot.) 

(ခ) လံုေနေအာင္ပိတ္ႏိုင္သည့္ ပံုးမ်ား၊ ဘူးမ်ားအတြင္း၌သာ မီးေလာင္လြယ္သည့္ အရည္မ်ားကို သိမ္းဆည္းထား 
ပါ။ မီးစေတာက္ႏိုင္သည့္ အရာမ်ားကို ဖယ္ရွားထားပါ။(Keep flammable liquids stored in a tightly 
closed container and away from spark producing sources.) 

(ဂ) ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းသည့္ ေနရာမ်ား၌သာ မီးေလာင္လြယ္သည့္ ေလာင္စာဆီအရည္မ်ားကို အသံုးျပဳပါ။ 
(Use flammable liquids only in well ventilated areas.) 

(၃) Class C -Electrical Equipment(လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားေၾကာင့္ ေတာက္ေလာက္သည့္မီးမ်ား) 

      Class C သည္ လွ်ပ္စစ္ကိရိယာမ်ားေၾကာင့္ ေတာက္ေလာင္သည့္ မီးျဖစ္သည္။ 
(က)  သတ္မွတ္ထားသည့္ တန္ဖိုးထက္ ပိုမ်ားသည့္ fuse မ်ားကို မည္သည့္အခါမွ် အသံုးမျပဳပါႏွင့္။(Never install 

a fuse rated higher than specified for the circuit.) 

(ခ) ထူးဆန္းသည့္အနံ႔၊ ေညႇာ္နံ႔ထြက္ေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို စစ္ေဆးပါ။ အသုံးမျပဳပါႏွင့္။ ေညႇာ္နံ႔ 
မ်ားသည္ မီးေလာင္ေနေၾကာင္း သိသာေစသည့္ ပထမအခ်က္ ျဖစ္သည္။ (Investigate any appliance or 
electrical equipment that smells strange. Unusual odors can be the first sign of a potential 
fire.) 

(ဂ) လ်ွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ဝါယာႀကိဳးမ်ားကုိ ကာရံထားပါ။ (Utility lights should always have some type of 
wire guard over them.) 

(၄) Class D - Flammable metals (မီးေလာင္လြယ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ေတာက္ေလာင္သည့္မီး)  

(က) အသုံးျပဳသည့္ ပစၥည္းမ်ား၏ ဂုဏ္သတိၱမ်ားကို သိထားမွသာ မီးမေလာင္ေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္လိမ့္မည္။ 
တားဆီးႏိုင္လိမ့္မည္။ (Knowledge of the properties of the metals and using good judgment and 
common sense will assist you in controlling or avoiding potential fires/reactions.) 

၃.၃.၁ Integrity of Equipment  
OSHA စည္းကမ္းခ်က္မ်ား(regulations)အရ မီးသတ္ပစၥည္းမ်ား(fire fighting equipment)ကို ေကာင္းစြာ 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းထားရမည္။ ပံုမွန္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္(checked periodically)ရမည္။ Fire extinguisher မ်ားကို 
ျမင္လြယ္သည့္ေနရာ၊ သိသာ ထင္ရွားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ထားရွိ(placed prominently)ရမည္။  

Sprinkler system ၊ fire hydrants ၊ fire hose reels ၊ stand pipe ၊ wet/dry risers ၊ portable fire 
extinguishers စသည့္ fire suppression equipment မ်ားသည္ OSHA standards ႏွင့္ NFPA standards တို႔ႏွင့္ 
ကိုက္ညီရမည္။ မီးေဘးကာကြယ္ေရးသည္ အားလုံး၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။  
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၃.၄ Fire Protection Design Analysis  

ဒီဇိုင္းမ်ားအားလုံး ႏွင့္ မီးေဘးကာကြယ္ေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ား(fire protection requirements)အတြက္ fire 
protection design analysis ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ fire protection design analysis သည္ သီးျခား 
ကင္းလြတ္သည့္ ဆန္းစစ္ခ်က္သာ ျဖစ္သင့္သည္။ ေအာက္တြင္ မီးေဘးကာကြယ္ေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ 
(၁) တည္ေဆာက္ပံု၊ အျမင့္၊ တျခာေသာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ စသည့္အ ခ်က္မ်ားျဖင့္ building code analysis 

ျပဳလုပ္ျခင္း (i.e., type of construction, height and area limitations, and building separation or 
exposure protection) 

(၂) ရိွေနမည့္လူမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အဆင့္အတန္းခြျဲခားျခင္း(classification of occupancy) 

(၃)  မီးခံနံရံ(fire-rated walls)၊ မီးခံတံခါး(fire-rated doors)၊ fire dampers တို႔၏ မီးဒဏ္ခံႏုိင္မႈအဆင့္(fire 
ratings) ၊ smoke compartmentalization ၊ smoke barrier  စသည္တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း 

(၄) အေဆာက္အဦအတြင္း ရွိေနမည့္ လူမ်ားအတြက္ ထြက္ေပါက္မ်ား၊ လြတ္ေျမာက္ရန္လမ္းေၾကာင္းမ်ား 
သတ္မွတ္ေပးျခင္း (Means of egress in accordance with NFPA 101, Life Safety Code (occupant 
loads, exit capacities, etc.)) 

(၅) Automatic sprinkler systems ႏွင့္တျခားေသာ suppression systems မ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း(analysis) ၊ 
ေရလိုအပ္ခ်က္မ်ား(water demand)၊ ေရ ရရွိႏိုင္မႈ(water supplies, water distribution)၊ location of fire 
hydrant မ်ား တပ္ဆင္သည့္ေနရာ(location)တို႔အတြက္ ဆန္းစစ္ခ်က္ျပဳလုပ္ျခင္း(hydraulic analysis) 

(၆)           မီးခိုးထိန္းခ်ဳပ္နည္းမ်ားႏွင့္ စနစ္(smoke control methods and smoke control systems) 

(၇) Fire alarm system (the type of alarm system and location of the fire alarm equipment) 

(၈) Fire detection system (the type of detection system and location of detectors) 

(၉) Standpipe systems and fire extinguisher မ်ား တပ္ဆင္ထားျခင္း 

(၁၀) အခန္းအတြင္းရွိ ပရိေဘာဂ၊ လိုက္ကာ၊ ခန္းဆီးမ်ား၏ ေလာင္မီးကုိ တားဆီး ခုခံႏုိင္သည့္အဆင့္(Interior 
finish ratings) သတ္မွတ္ျခင္း  

(၁၁)  Fire alarm supervising system မ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ထားျခင္း(connection) 

(၁၂) ရွိေနသူမ်ားကို  အမ်ိဳးအစားအလိုက္ အုပ္စုခဲြျခားျခင္း၊ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ေလာင္မီး အမ်ိဳးအစားကို သတ္မွတ္ျခင္း 
(identify the various occupancies and hazardous areas associated with the facility) 

(၁၃) လံုၿခံဳေရးစနစ္ႏွင့္ အစြန္းေရာက္အဖ်က္သမားမ်ားတိုက္ဖ်က္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
(coordination with security and anti-terrorism requirements) 

(၁၄) မီးသတ္သမား၊ မီးသတ္ကား ဝင္ထြက္သြားလာႏိုင္သည့္လမ္းမ်ား(fire department access) 

၃.၅ မီးေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္မႈ အဆင့္ သတ္မွတ္ျခင္း (Fire Hazard Assessment) 
မီးေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္မႈ အဆင့္ သတ္မွတ္ရာတြင္ မီးေလာင္ႏိုင္မႈကုိ အေထာက္အပ့ံ ေပးႏုိင္သည့္ 

ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။  
 (၁) မီးေလာင္ႏုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား၏ အတုိင္းအဆ ပမာဏ 

 (၂) မီးေလာင္ႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အပူပမာဏ သို႔မဟုတ္ မီးေတာက္ေလာင္ႏိုင္စြမ္းအား 
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(calorific value)  

 (၃)  မ်က္ႏွာျပင္ ဧရိယာက်ယ္ဝန္းလွ်င္  (မ်ားလွ်င္) မီးေတာက္ေလာင္ႏိုင္စြမ္းပိုမ်ားသည္။ 

 (၄) အပူမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ ေနရာ၊ ပစၥည္းမ်ား(potential heat source) 

 (၅) ေလမ်ား စီးဆင္းေနမည့္ အေျခအေန(airflow condition)ႏွင့္ မီးေတာက္ေကာင္းေအာင္ ဝင္ေရာက္ 
လာမည့္ ေလမ်ားကုိ မတားဆီးႏိုင္မႈ (unrestricted air supply that sustain combustion) 

စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရ အရာဝတၳဳမ်ား မီးေလာင္သည့္အခါ အသက္႐ႈက်ပ္ေစႏိုင္သည့္ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား၊  
အဆိပ္ေငြ႔မ်ားႏွင့္အတူ မ်က္စိကုိ ယားယံေစၿပီး၊ အျမင္အာ႐ုံကုိ ေဝဝါးေစသည့္ မီးခုိးမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။ ပလတ္ 
စတစ္ပစၥည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မီးေလာင္သည့္အခါ အဆိပ္ေငြ႔မ်ား(poisonous vapors)ႏွင့္ အလြန္ သိပ္သည္းသည့္ 
မီးခိုး(dense smoke)မ်ားကုိ ထုတ္လႊတ္ေပးသည္္။ ထိုေၾကာင့္ အေဆာက္အအုံတြင္ အသုံးျပဳမည့္ပစၥည္းမ်ား၏ 
အဂၤါရပ္မ်ား၊  ထူးျခားခ်က္မ်ားကုိ မသုံးခင္ စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္သည္။ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ား 

 (က) မီး၊ မီးခုိး နဲ႔ ေရေၾကာင့္ ပ်က္စီး ႏုိင္မႈ 

 (ခ) မီးေလာင္ေနသည့္အစိတ္အပုိင္းေတြျပဳတ္က်ႏုိင္သည့္ပိုက္မ်ား၊ ductမ်ား၊ အျမင့္၌ရွိသည့္ အရာဝတၱဳမ်ား 

 (ဂ)  မီးဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရမည့္ကိစၥမ်ား 

 (ဃ) ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ အသစ္လဲလွယ္ရန္ (maintenance and replacement) ကိစၥမ်ား ပါဝင္သည္။ 

မီးသတ္ကားႏွင့္ ေရကား၊ fire appliance မ်ား ဝင္ေရာက္ေနရာယူႏိုင္ရန္အတြက္ လုံေလာက္သည့္ လမ္း၊ 
ရပ္နားရန္ေနရာစသည္တို႔ ထားရိွေပးရမည္။ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားရမည္။ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ ႏွင့္ အေရးေပၚ 
ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ား အသုံးျပဳရန္ fire hydrant မ်ားႏွင့္ တျခားေသာ facility မ်ား ထားရိွေပးရမည္။  

၃.၆ Fire Suppression System Installation Standards 
Table 3-1 fire suppression system installation standards 

Fire Suppression Systems Installation Standard 
 Low-, medium-, and high- 
expansion foam systems 

NFPA 11, Standard for Low-, Medium-, and High Expansion 
Foam 

 Carbon dioxide systems  NFPA 12, Standard on Carbon Dioxide Extinguishing 
Systems 

 Halon 1301 systems NFPA 12A, Standard on Halon 1301 Fire Extinguishing 
Systems 

 Water spray fixed systems NFPA 15, Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire 
Protection 

 Deluge foam-water sprinkler systems NFPA 16, Standard for the Installation of Foam-Water 
Sprinkler and Foam-Water Spray Systems 

 Dry chemical systems  NFPA 17, Standard for Dry Chemical Extinguishing Systems 
 Wet chemical systems NFPA 17A, Standard for Wet Chemical Extinguishing 

Systems 
 Water mist systems NFPA 750, Standard on Water Mist Fire Protection Systems 
 Clean agent extinguishing NFPA 2001, Standard on Clean systems Agent Fire 

Extinguishing Systems 
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၃.၇ Fire Safety Regulations / Acts 
ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ မီးေဘးကာကြယ္ေရး၊ အေဆာက္အဦအတြင္းရိွ လူမ်ား၏ အသက္အႏၲရာယ္ လုံျခံဳစိတ္ခ်ေရး၊ 

မီးသတ္တပ္ဖြ႔ဲမ်ား ထိေရာက္စြာ မီးၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ေရး အတြက္ မီးေဘးလုံျခံဳေရး စံခ်ိန္္စံညႊန္းမ်ား ႏွင့္ စည့္မ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ား(fire safety standard and regulations) ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းထားၾကသည္။  

အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္(permit) ရရိွရန္ အတြက္လည္း မီသတ္တပ္ဖြ႔ဲ(fire 
department)၏ သေဘာတူညီ ခြင့္ျပဳခ်က္(approval) ရယူရန္ လုိအပ္သည္။  အထူးသျဖင့္ မီးသတ္ကား ဝင္ထြက္ရန္ 
ခက္ခဲသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အဆင္ေျပမည့္နည္းလမ္းမ်ား မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းထားရမည္။ ေနာက္မွ ေဆာက္လုပ္ 
သည့္ အေဆာက္အဦတစ္ခုေၾကာင့္ ယခင္က ေဆာက္ထားသည့္ အေဆာက္အဦမ်ား၏ မီးေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ 
ႏိုင္မႈ ပုိမိုမ်ားျပားလာျခင္းကုိ လုံးဝ ခြင့္မျပဳသင့္ပါ။ အေဆာက္အဦတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု အၾကား မီးမကူးစက္ ႏိုင္ေအာင္ 
စိတ္ခ်ရသည့္ အကြာအေဝး ျဖစ္ရမည္။ အထူးသျဖင့္ မီးသတ္သမားမ်ား အေဆာက္အဦအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ 
ႏိုင္သည့္နည္း၊ လုံေလာက္ေအာင္က်ယ္ဝန္းသည့္ ေလ်ွာက္လမ္း စသည္တို႔ ထားရိွမႈမ်ားကုိ မီးသတ္တပ္ဖြ႔ဲမွ တာဝန္ 
ရိွသူမ်ားက ခြ်င္းခ်က္မရိွ ရရိွႏိုင္ေအာင္ တင္းက်ပ္စြာ ၾကပ္မတ္ညႊန္ၾကားသင့္သည္။  

၃.၈ Fire Compartment 

  
ပုံ ၃-၉ Fire compartment (မီးမကူးေအာင္ ကန္႔သတ္ ပုိင္းျခားထားသည့္ ဇုန္) 

Fire compartment ဆိုသည္မွ မီးမကူးေအာင္ ကန္႔သတ္ ပုိင္းျခားထားသည့္ ဇုန္(zone)ကုိဆုိလုိသည္။ Fire 
compartment တစ္ခုအတြင္း၌ မီးစတင္ေလာင္ကြ်မ္းပါက တျခား fire compartment မ်ားသုိ႔ မီးကူးစက္ 
မေလာင္ကြ်မ္းႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ 

၃.၉ Zoning for Fire Alarm Systems 
(၁)  ကာကြယ္ရမည့္ေနရာသည္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေနလ်ွင္ ေသးငယ္သည့္ ဇုန္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ 

ေပးပါ။ (where protected area is large, divide it into smaller zones.) 

(၂)  ဇုန္တိုင္းတြင္ ဇုန္ပုိင္ detectorမ်ား တတ္ဆင္ထားရမည္။ (each zone shall have own group of detectors.) 

(၃)  ဇုန္မ်ား ေသးငယ္သည့္အခါ မီးသတ္သမားမ်ား မီေလာင္သည့္ေနရာကုိ အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏိုင္လိမ့္မည္။(easy 
for fire fighters to readily locate area of fire origin.) 

(၄)  ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအတုိင္း ဇုန္မ်ား ပုိင္းျခားပါ။ (zoning is carried out as follows) 
Fire compartment တစ္ခုကို မီးဇုန္(fire zone)တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါ။ (one zone for each floor and 
each fire compartment.) ဇုန္တစ္ခု၏ အက်ယ္သည္ စတုရန္းမီတာ(၂၀၀၀) ထက္ပို  မမ်ားေစရ။ (Each 
zone not exceeding 2000 m2.) 

၃.၁၀ Classification 
Fire protection system မ်ား ဒီဇုိင္းလုပ္သည့္အခါ တူရာအုပ္စုမ်ား ခဲြျခားျခင္း(classification)ျပဳလုပ္ၾကသည္။  

(၁) Classification of Fire (၂) Classification of Hazards 
(၃) Classification of Occupancy (၄) Classification of Commodity Stored 
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၃.၁၀.၁ Classification of Occupancies 
(၁) Light hazard 
 Sauna, boarding houses, churches, hospitals, libraries, clinic, museums, prisons, schools. 

(၂) Ordinary Hazard 1 
 Offices, Hotels, Restaurants, Cafes, Clubs 

(၃) Ordinary Hazard 2 
 Car parks, laundries, breweries, bakery and biscuit manufacturers, Wafer Fab, etc. 

(၄) Ordinary Hazard 3 
 Retail shops, department store, cinemas, electronic manufacturing and assembly 

(predominantly metal), theater and music halls, etc. 

(၅) Ordinary Hazard Group 3 Special 
 Exhibitions, Film and television studios 

(၆) High Hazard (process risk) 
 Aircraft hangars, foam plastic/rubber and their goods manufacturers 

(၇) High Hazard (high piled storage risk) 
 divided into four categories based on type of storage, wrappings and storage method and 

heights 

၃.၁၁ မီးသတ္တပ္ဖဲြ႔မ်ား မီးၿငိမ္းသတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
မီးသတ္သမားမ်ား၊ မီးသတ္တပ္ဖဲြ႔မ်ား၊ မီးၿငိမ္းသတ္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားစြာ ရွိသည္။ 

ထို လုပ္ငန္းမ်ားကို အစီအစဥ္အတိုင္း တစ္ခုၿပီးတစ္ခုျပဳလုပ္ရသည္။ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ မီးစတင္ေလာင္ကြ်မ္းသည့္အခ်ိန္မွ မီးသတ္သမားမ်ား လာေရာက္မီးၿငိမ္းသတ္ၿပီးသည့္အထိ 
လုပ္ငန္းစဥ္အလိုက္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

(၁) မီးေလာင္ေနေၾကာင္း အာ႐ံုခံျခင္း၊ သိရွိျခင္း detection (detector delays, control panel delays, and so 
forth) 

(၂) ေစာင့္ၾကည့္ေရးစခန္းမ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္း (notification to the monitoring station (remote, central station, 
proprietary, and so forth)) 

 (၃)            မီးသတ္ဌာနသို႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္း (notification of the fire department) 

(၄) မီးသတ္ဌာန၌ မီးေလာင္ေနေၾကာင္း အသိေပးခ်က္ကို လက္ခံ၊ စံုစမ္းက္ိုင္တြယ္ျခင္း၊ ထိုကိစၥမ်ားအ တြက္ 
အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈ(alarm handling time at the fire department) 

(၅) မီးသတ္စခန္းမွ ထြက္ခါြျခင္း၊ ထြက္ခြါရန္ျပင္ဆင္ခ်ိန္ လိုအပ္သည္။(turnout time at the station) 

(၆) မီးေလာင္သည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ျခင္း၊ သြားေရာက္ရန္ အခ်ိန္လိုအပ္သည္။(travel time to the incident) 

(၇) မီးေလာင္သည့္ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိျခင္း(access to the site) 

(၈) မီးၿငိမ္းသတ္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း (set-up time on site) 

(၉) မီးေလာင္ေနသည့္ အေဆာက္အဦအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္၊ ေရာက္ရွိရန္ ႀကိဳးစားျခင္း (access to building) 
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(၁၀) မီးေလာင္ေနသည့္ အထပ္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ႀကိဳးစားျခင္း(access to fire floor) 

(၁၁) မီးေလာင္ေနသည့္ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိရန္ႀကိဳးစားျခင္း(access to area of involvement.) 

(၁၂)  မီးၿငိမ္းသတ္ျခင္း(application of extinguisher on the fire) 

လူမ်ားအားလံုး(occupants)သည္ ခ်က္ခ်င္း မတံု႔ျပန္ႏိုင္ေပ။ Fire alarm အခ်က္ေပးသံ ရရွိၿပီးေနာက္ 
အေဆာက္အဦအတြင္းရွိ ေနသူမ်ား၏ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေဝးေစေရး(occupant safety) ဆန္းစစ္ရာတြင္ ေအာက္ပါ 
အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။  
(၁) မီးအခ်က္ေပးသံၾကားရန္ၾကာခ်ိန္-(အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆူညံသံမ်ားေၾကာင့္ 

ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်က္ခ်င္းၾကားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။) (Time expected for occupants to hear the alarm 
(due to sleeping or manufacturing equipment noise)) 

(၂) မီးအခ်က္ေပးသံကို အဓိပၸာယ္ျပန္ဆိုရန္ အတြက္ၾကာခိ်န္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ မီးေလာင္ေနသည္။ အ 
ေဆာက္အဦမွ ထြက္ခြာရမည္။ သုိ႔မဟုတ္ ရွိေနသည့္ေနရာတြင္ ဆက္ေနရမည္။(Time to decipher the 
message (e.g., voice alarm system)) 

(၃)  ထြက္ခြာရမည္။ ဆက္ေနရမည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ၾကာခ်ိန္ (Time to decide whether to leave (get dressed, 
gather belongings, call security)) 

(၄) ထြက္ေပါက္သို႔ သြားရန္ၾကာခ်ိန္(Time to travel to an exit) 

၃.၁၂ ခ်ိဳးေဖာက္ေလ့ရိွသည့္ မီးေဘးကာကြယ္ေရး စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 
အမ်ားဆုံး ခ်ိဳးေဖာက္ေလ့ရိွသည့္ မီးေဘးကာကြယ္ေရး စည္းကမ္းခ်က္(၁၀) မ်ိဳး (top 10 fire & life safety 

code violations)ကုိ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  
(၁) မီးမကူးစက္ေစရန္၊ အေဆာက္အဦ၊ အထပ္မ်ားကို အကန္႔အကန္႔မ်ား(compartment) ခဲြျခားျခင္း ကုိ 

မျပဳလုပ္ထားျခင္း။ (compartmentalization မလုပ္ထားျခင္း)။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနရာသည္ တစပ္တည္း 
ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မီးမ်ား အလြယ္တကူ တစ္ေနမွာ တျခားေနရာသို႔ အလြယ္တကူ ကူးစက္သြားႏိုင္သည္။  

(၂) မီးခံတံခါးမ်ား ပြင့္ေနျခင္း၊ ေသခ်ာစြာ မပိတ္ထာျခင္း၊ ခ်က္မခ်ထားျခင္း (fire doors propped, inadequate 
latches/closed) 

(၃) ထြက္ေပါက္မ်ားတြင္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ထားျခင္း၊ ထြက္ေပါက္မ်ားကို ပစၥည္းမ်ားသိမ္းဆည္းရာ စတိုအျဖစ္ 
အသုံး ျပဳျခင္း။(blocked exits with stored materials) 

(၄) ADA compliant fire notification devices မ်ားကို အသုံးမျပဳျခင္း 

(၅) ထြက္ေပါက္မ်ား၏အဝသည္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ေနရာမ်ား မျဖစ္ျခင္း(exits discharging into un-rated areas) 

(၆) Manual call point မ်ား တပ္ဆင္ထားမႈ မမွန္ကန္ျခင္း။(manual pull station locations (Height/5’ of Exits)) 

(၇) ထြက္ေပါက္တံခါးမ်ားပြင့္ရာဘက္မွား ယြင္းျခင္း(egress doors swing wrong way) 

(၈) Smoke/Heat detection in mechanical rooms/system 

(၉) Sprinkler မ်ား တပ္ဆင္ထားမႈ မလံုေလာက္ျခင္း(inadequate sprinkler coverage) 

(၁၀) Stair Guard Rails/Non-Slip Treads 
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Table 3-2 sprinkler monitors deactivated, damaged heads, lack of spare heads 

Occupancy  Type Building  Height 
Total Floor Area   

(per storey in m2)* 
Alarm Type  

Office  
Single storey 400 Manual  
2 to 4 storeys 200 Manual  

More than 4 storeys Not relevant Automatic  

Storage  
Single storey 2000 Manual  
2 to 4 storeys 1000 Manual  

More than 4 storeys Not relevant Automatic  
* in excess of which alarm must be provided  

(၁) ကာကြယ္ရမည့္ေနရာ က်ယ္ျပန္႔ေနလွ်င္ ေသးငယ္သည့္ မီးဇုန္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ခဲြျခားထားပါ။ 

(၂) မီးဇုန္တိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္သည့္ ဇုန္ပိုင္ detector မ်ား ထားရွိပါ။ 

မီးစေလာင္ေနသည့္ ေနရာကုိ သင္ေတြ႔ရိွလ်ွင္ သင္သည္ fire extinguisher ကုိ ေတြ႔ရိွၿပီး ကြ်မ္းက်င္စြာ 
အသုံးျပဳႏိုင္သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္လ်ွင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလာင္ေနသည့္မီးသည္ အားေပ်ာ့ေနလ်ွင္ေသာ္လည္း 
မီးၿငိမ္းသတ္ရန္ ႀကိဳးစားသင့္သည္။ သို႔မဟုတ္ Manual Call Point(MCP) ရိွရာေနရာကုိ ရွာေဖြ၍ မီးေလာင္ 
ေနေၾကာင္း သတင္းေပးရမည္။ Manual Call Point ရိွ မွန္ခ်ပ္ေလးကုုိ လက္ညိဳးျဖင့္ နိပ္လိုက္႐ံုျဖင့္ ကြသဲြား လိမ့္မည္။ 
ထိုအခါ fire alarm system မွ အခ်က္ေပးသံ ထြက္ေပၚလာ လိမ့္မည္။ 

၃.၁၃ Lift Homing or elevator recall 
Lift Homing or elevator recall ဆိုသည္မွာ ဓာတ္ေလွကားမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာသုိ႔ 

ဆင္းသက္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ Lift homing လုပ္ျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မီးေလာင္သည့္အခါ(fire mode) 
ဓာတ္ေလွကားမ်ား အတြင္းမွ လူမ်ား ေဘးကင္းရာသို႔ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ရန္ အတြက္ျဖစ္သည္။ အေဆာက္အဦ 
ျပင္ပသို႔ လြတ္ေျမာက္ လမ္း(escape route) ရိွရာအထပ္သည္ lift homing လုပ္ရမည့္အထပ္ ျဖစ္သည္။ တစ္နည္း 
အားျဖင့္ မီးေလာင္လ်ွင္ ဓာတ္ေလွကားသည္ လြတ္ေျမာက္လမ္း(escape route) ရိွရာအထပ္သို႔ အလိုအေလ်ာက္ 
ခ်က္ခ်င္း ေရာက္ရိွလာၿပီး တံခါးဖြင့္လ်ွက္သား အေနအထား ျဖစ္ေနေစရမည္။  

 
ပုံ ၃-၁၀ Designated floor lift homing and alternative designated floor lift homing 
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အကယ္၍ ေျမညီထပ္ သို႔မဟုတ္ lift homing လုပ္မည့္ အထပ္တြင္ မီးေလာင္ေနလ်ွင္ ထိုအထပ္မ်ားသို႔ 
ဓာတ္ေလွကား မေရာက္ေအာင္၊ မဆင္းသက္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ဓာတ္ေလွကား 
အတြင္းမွ လူမ်ားကုိ မီးေလာင္ေနသည့္ အထပ္သို႔ ပုိ႔ေပးသကဲ႔သို႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမညီထပ္ 
သို႔မဟုတ္ lift homing လုပ္မည့္ အထပ္တြင္ smoke detector မ်ားကုိ မျဖစ္ေန တပ္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ 
အကယ္၍ lift homing လုပ္ရမည့္ အထပ္ရိွ smoke detector မ်ား activate ျဖစ္လ်ွင္ မီးေလာင္ေနသည္ဟုယူဆၿပီး 
lift သည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တျခား အထပ္သို႔ ဆင္းသက္ရမည္။  

ဓာတ္ေလွကားမ်ား ေျမညီထပ္သို႔ ေရာက္ရိွလာျခင္းသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မွန္ကန္ေသာ္လည္း 
တခ်ိဳ႕ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္လမ္း(escape route) သည္ 
ေျမညီထပ္ မဟုတ္သည့္ တျခား အထပ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္ကုိ သတိျပဳသင့္သည္။ 

အကယ္၍ sprinkler သို႔မဟုတ္ automatic fire alarm system တပ္ဆင္ထားျခင္း မရိွသည့္ အေဆာက္ 
အဦျဖစ္လ်ွင္ ဓာတ္ေလွကားဆင္းမည့္ေနရာ(lift landing space)၏ မ်က္ႏွာၾကက္တြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ sensor 
တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး တပ္ဆင္ထားသည့္သည္။ ထို sensor activate ျဖစ္ပါက ဓာတ္ေလွကားကုိ တျခား အထပ္ (alternative 
floor)(ပထမထပ္ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယထပ္) သို႔ဆင္းသက္ေစရမည္။ 

၃.၁၄ Fire Dampers 
Duct အတြင္း၌ မီးေတာက္မ်ား ျဖတ္သန္း မသြားႏိုင္ေအာင္ fire damper မ်ား တပ္ဆင္ထားသည္။ Duct 

အတြင္း မီးေတာက္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားပါက fire damper အတြင္းရိွ ခဲျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ fusible link သည္ မီး၏ 
အပူရိွန္ေၾကာင့္ အရည္ေပ်ာ္သြားကာ blade မ်ားက်လာၿပီး fire damper ကုိ ပိတ္သြားေစကာ မီးမ်ားကုိ တျခား 
အခန္းဆီသို႔ မေရာက္ေအာင္ တားဆီးေပးသည္။ 

အလ်ားလိုက္ တပ္ဆင္ထားေသာ (horizontal) duct ႏွင့္ ေဒါင္လိုက္ တပ္ဆင္ထားေသာ(vertical) duct 
ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳး ရိွေသာေၾကာင့္ horizontal fire damper (floor mounted) ႏွင့္ vertical fire damper (duct or wall 
mounted)ဟူ၍ လည္း ႏွစ္မ်ိဳး ႏွစ္စား ကြျဲပားသည္။ 

အလ်ားလိုက္ တပ္ဆင္ထားေသာ (horizontal) duct တြင္ vertical fire damper ကုိသာ တပ္ဆင္ 
ႏိုင္သည္။ Fire damper မ်ား၏ မီးဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္းအဆင့္(fire resisting rating)သည္ duct ျဖတ္သြားသည့္ အခန္း၏ 
နံရံမ်ား(wall)ႏွင့္ ၾကမ္းခင္းမ်ား(compartment floor)၏ မီးဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္းအဆင့္(fire resisting rating)ထက္ 
မနိမ့္ေစရ။ 

  
ပုံ ၃-၁၁ Fire rated partitions contain fire damage to the compartment of fire origin. 
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ပုံ ၃-၁၂ မီးေတာက္မ်ား duct တစ္ေလ်ွာက္ စီးကူးမသြားႏိုင္ေအာင္ fire damper က ဟန္႔တားထားပုံ 

 
ပုံ ၃-၁၃ Fire damper မ်ားက မီးမျပန္႔ပြားေအာင္ တားဆီးေပးပုံ 

“Code of Practice for Fire Precautions in Buildings” တြင္ ပါရိွေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီ ရမည္။ 

၃.၁၄.၁ Wall Mounted Fire Damper and Floor Mounted Fire Damper 
Floor mounted fire damper မ်ားကုိ အလ်ားလိုက္ ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာေၾကာင့္ blade 

မ်ားသည္ ကမၻာေျမဆြအဲားေၾကာင့္ အလုိအေလ်ွာက္က်ဆင္းလာရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ blade မ်ားကုိ 
တြန္းေပးရန္အတြက္ စပရိန္(spring) တပ္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္သည္။  

   
ပုံ ၃-၁၄ Horizontal fire damper Multiple Blade ၊ Wall mount or In line Duct Curtain Type 
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ပုံ ၃-၁၅ Vertical and Horizontal Floor mounted fire damper Fusible Links  

၃.၁၄.၂ Fire Damper တည္ေဆာက္ထားပုံ 

 

Fire damper မ်ားတြင္ သတၱဳျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ေဘာင္ 
(galvanized steel frame)၊ blade မ်ား ႏွင့္ ခဲျဖင့္ ျပဳလုပ္ 
ထားသည့္ fusible link တို႔ ပါဝင္သည္။ Fusible link သည္ 
ခဲသတၱဳျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အပူခ်ိန္(165°F) တြင္ 
အရည္ေပ်ာ္သြားၿပီး ဘလိတ္(blade)မ်ားက်လာကာ damper 
တစ္ခုလုံး ပိတ္သြားလိမ့္မည္။ Static  damper ႏွင့္ dynamic 
damper ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳး ရိွသည္။ 
 
Fire Rating 
        Fire rating ဆိုသည္မွာ မီးဒဏ္ ခံႏိုင္အားကုိ ဆိုလိုသည္။ 
နာရီျဖင့္ေဖာ္ျပသည္။ Fire rating 1 hr ဆုိသည္မွာ တစ္နာရီၾကာ 
မီးဒဏ္ခံႏိုင္သည္ ဟုဆိုလိုသည္။  
Access Door: Fire damper မ်ားကုိ စစ္ေဆးရန္၊ အလုပ္ 
လုပ္မလုပ္ စမ္းသပ္ရန္ အတြက္ ထားရိွရမည့္အေပါက္ကုိ access 
door ဟုေခၚသည္။  
 
Fire Damper Installation 
Fire damper မ်ားကုိ  fire-rated wall မ်ား ၊ fire-rated floor မ်ား 
ႏွင့္ fire-rated partition မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ၾကသည္။   

ပုံ ၃-၁၆ 

  

 

 

 

ပုံ ၃-၁၇ Type A vertical fire damper  ပုံ ၃-၁၈ Type A horizontal fire damper 
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ပုံ ၃-၁၉ Type B vertical fire damper  ပုံ ၃-၂၀ Type B horizontal fire damper 

 
ပုံ ၃-၂၁ Horizontal fire damper installation 

 

-End- 


