
 ပြ ည်ထဲေရးဝန်က� ီးဌာန
မီးသတ်ဦးစီးဌာန



အပ��င��(၁) ရည�ရ�ယ�ခ�က� ��င�� ရည�မ�န��ခ�က�

အပ��င��(၂) မ��သတ�လ�ပ�ငန����င�� စပ�လ����သည�� �ရ၏

ဂ�ဏ�သတ� �မ���

အပ��င��(၃) မ���င��မ��သတ�ရ�တ�င� �ရက�� အသ����ပ�ရသည��

အ��က�င��အရင��

အပ��င��(၄) မ���င��မ��သတ�ရ�တ�င��ရအသ����ပ�မ� ပမ�ဏ

အပ��င��(၅) �ပည�သ� �အက�����ပ�လ�ပ�ငန��မ���တ�င�

�ရလ��ဒ�န��မ� ပမ�ဏ



မးီသတ်တပဖ်ွဲ�၏အဓိက မီးသတ်လပုင်နး်များတွင် မးီင � �ိမး်သတ်ခြ င်း ပါဝင် ပါသည်။

ရညမှ်နး်ချကတ်ာဝန်များဖြ စသ်ည့် မးီေဘးလံုခ� ုံေရး၊သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ကာကယွေ်ရး၊ ရှာေဖွ

ကယဆ်ယေ်ရး၊  ပြ ညသ်�ူအကျိုးပြ ုလပုင်နး်ေဆာင်ရကွေ်ရးတုိ�တွင် မးီေဘးလုံခ� ေံရး တာဝန် အား

အေကာင်အထည်ေဖာရ်ာ၌ မးီေလာင်မ�၊ မီးလန�်မ�များ မဖြ စ်ပာွးေစေရးကို လပ်ုငနး် အေကာင်

အထညေ်ဖာမ်� အဆင့်လိုက် ေဆာင်ရကွရ်ပ� းီ မီးေလာင်မ�ဖြ စပ်ာွးပါကလညး် မီးင � �ိမး်သတ်ခြ င်း

လပုင်နး်များ ေဆာင်ရကွရ်ာတွင် ေရကိုအဓကိထား ေဆာင်ရကွရ်ပါသည။် တစက်မ�ာလံုးရိှ

မးီသတ်သမားများ၏ လကန်ကသ်ဖွယ် အသုံးပြ ုေနရသညမ်ာှ ေရသာလ�င်ဖြ စပ်ါသည။် မးီင � �ိမး်

သတေ်ရးကိုယစ်ားလယှ် (Extinguishing Agent)များထတွဲင် ေရ�ှင့်မတည့်သည့် ပစ�ညး် များမှ

လွဲ၍ ေရကိုအဓကိအားပြ ု  င� �ိမး်သတ်ရပ� းီ အခြ ားေသာ မးီင � �ိမး်သတ် ကိုယစ်ားလှယမ်ျား

အားလံုးထက် ေရကအထေိရာကဆံု်း�ှင့် အေကာင်းဆံုးသဘာဝေပး မးီင � �ိမး်ပစ�ညး်  ဖြ စပ်ါသည။်

နိဒါန်း



(က) မ��သတ�ဦ�စ��ဌ�နသည� �ပည�သ�လ�ထ�၏ အသက�အ���အ�မ�

ပစ�ည��မ���၊ �� �င�င��တ��အတ�င��ရ� � က�န�ထ�တ�အရင��အ����မ���က��

မ���ဘ�အ��ရ�ယ�မ� တ��ဆ��က�က�ယ��ရ�လ�ပ�ငန�� �ဆ�င�ရ�က�ရန�။

( ခ) သဘ�ဝ�ဘ�အ��ရ�ယ�အပ�အဝင� အ�ခ���သ� �ဘ�အ��ရ�ယ�မ���

က��ရ�က�သည��အခ� အ�ရ��ပ�ရ���ဖ�ကယ�ဆယ��ရ� လ�ပ�ငန��မ���က��

တ�ဝန�ယ� �ဆ�င�ရ�က�ရန�။

ရည်ရွယ်ချက်



ရည�မ�န��ခ�က�

(က) မ���ဘ�လ���ခ�� �ရ�

( ခ) သဘ�ဝ�ဘ�အ��ရ�ယ�က�က�ယ��ရ�

( ဂ) ရ���ဖ�ကယ�ဆယ��ရ�

(ဃ) �ပည�သ� �အက�����ပ��ဆ�င�ရ�က��ရ�





(ဂ) ေရသည-်

(၁) အပူကိုစပုယူ်�ိုငေ်သာသတ� ရိှိခြ ငး်။

(၂) ေနရာတိုငး်တငွ် ေစျး��န်းအချို သာ သက်သာဆံုးဖြ စ်ခြ ငး်။

(၃) အလွယတ်ကလုိူအပ်သေလာက် အလုိရိှသေလာကရ်ရိှ �ိုင်ခြ ငး်။

(၄) မးီင � �ိမ်းသတရ်ာတငွ် မးီအမျိုးအစားအလုိက် ပုံစအံမျိုးမျိုးဖြ င့်

အသံုးပြ ု�ုိင်ခြ ငး်။

(၅) အေကာငး်ဆုံး�ှင့်အထိေရာကဆ်ုံးမးီင � �ိမး်သတေ်ရး ပစ�ည်းဖြ စ်ခြ င်း။

(၆) ေလာငစ်ားခြ ငး်၊ လကုိူအ��ရာယ်ဖြ စေ်စခြ ငး်များမရိှခြ ငး်။





(ဇ) ေရသည် အေလးချန်ိရိှ၍ ဖအိားလည်းရိှသည် ေရ၏ဖအိားသည် ေရ၏ အမြ င့်
လိုက်  ဖြ စေ်ပ�လျက်ရိှပ� းီ ေရတစေ်ပအမြ င့်တွင် ေရဖအိား 0.434 lb/sq.in
 ဖြ စေ်ပ�သည်။
(၁) ေရဖအိားသည် မညသ်ည့်မျက်�ာှပြ ငသုိ်�မဆို ေထာင့်မန်ှတည့်မတစ်ာွ

သက်ေရာကလ်ျကရိှ်သည်၊(ေရကန်တစခ်တုငွ်တည်င� မိေ်နသည့်အခါ
ေရ၏ဖအိားသည် ေအာကမ်ျက�်ာှပြ င်�ငှ့် ေဘးအနားမျက်�ာှပြ င်
များသုိ� ေထာင့်မန်ှတည့်မတစ်ာွ အေလးချန်ိေက� ာင့် ဖအိားဖြ စေ်ပ�
လျက်ရိှေပမည။်)

(၂) ေရအေပ�သို� ဖအိားသက်ေရာကမ်�ရိှပါက ေရာကရိှ်ရာမျက်�ာှ
အားလံုး၌ မည်သည့် ေနရာမဆို ဖအိားတညီူစာွသက်ေရာကသ်ည်။
(ပိုကလုိ်ငး်သို�မဟတု် ေရပိုက်တငွ် ေရေပါငန်ာရီကို အထက်ေအာက်
ထည့်သငွး်တပဆ်င်ပ� ီ အထိန်းအချုပ်ပါ ေသာ ပိုကေ်ခါငး်အား
ပတိလ်ိုကပ်ါက ေရေပါငန်ာရီတွင် တညူေီသာဖအိားကုိ  ပြ သမည။်)



(၃) အုိးခကွအ်တင်ွးရိှ ေရကိုအပြ ငမ်ဖှအိားေပးေသာ် ဖအိားသည် မျက်�ာှ

အားလံုးသုိ� တညူစီာွသက်ေရာကသ်ည်။ေရအနက(်သုိ�မဟုတ်) ေရ အမြ င့်

�ငှ့် အချိုးတညီူစာွ သက်ေရာကသ်ည်။

(၄) ပငွ့်ေနေသာအိုးအတငွး်ရိှေရ၏ ေအာကေ်ခြ သို� ဖအိားသည် ေရအနက်

(သို�မဟုတ)် ေရအမြ င့်�ငှ့် အချိုးတညူစီာွ သက်ေရာကသ်ည်။

(၅) အုိးခကွအ်တင်ွးရိှ ေရ၏ေအာကေ်ခြ သို�ဖအိားသည် ထည့်ခကွ၏် ပုံသ�ာန်

�ငှ့် သက်ဆိုငမ်�မရိှေပ။



၃။ ေရ၏ဖအိားသည် တစစ်တရုန်းလကမ်ေပ�တွင် သက်ေရာကေ်သာေရ၏
အေလးချိန်ဖြ စရ်ာ ေရတစက်ုဗေပ အေလးချန်ိသည် ၆၂.၅ ေပါင်ဖြ စသ်ဖြ င့်
တစစ်တရုန်းလကမ်ေပ�သို� သကေ်ရာကေ်သာ ေရ၏ အေလးချန်ိသည် ၆၂.၅၁၄၄ =
o.၄၃၄ ေပါင/် စတရုန်းလကမ်  ဖြ စေ်ပသည။် ပုံေသနညး်ဖြ င့် ေဖာ်ပြ ရလ�င်-

ဖအိား = o.၄၃၄ × အမြ င့်
P = 0.434 × H (ဖအိားကုိ အမြ င့် ဖြ င့်ရှာခြ ငး်)
H = 2.304 × P (အမြ င့်ကုိဖအိားဖြ င့်ရှာခြ ငး်)







၅။ ကမ�ာေပ�တငွ် အသံုးပြ ုေနေသာ မးီင � �ိမး်သတေ်ရ ကုိယစ်ားလှယမ်ျားထဲတငွ် ေရသည်

အပူကို စပုယ်မူ�အားအေကာင်းဆုံးဖြ စပ်ါသည်။ ေရ၏ဂုဏသ်တ�အိရ ပုံသ�ာန်ေပြ ာငး်ပ� းီ

ထထုည်မေပြ ာငး်ေသာ ဂဏုသ်တ�ကိို လုိကန်ာသဖြ င့် ေရကို မးီေလာငမ်�အေခြ အေနေပ�

မတူည၍် ေရလုံး၊ ေရပြ ား၊ ေရဖြ န်း၊ ေရမ�န်ေရမ�ားများ စသဖြ င့် လိုအပ်သလုိ ပုံစအံမျိုးမျိုး

အသံုးပြ ု၍ မးီင � �ိမး်သတ်ခြ င်းလပုင်န်းများကို ေဆာငရွ်က�်ိုင်ပါသည။်

၆။ ေရသည ် ေလာငစ်ားစန်ွးထငး်မ�မရိှသဖြ င့် မးီင� �ိမး်သတရ်ာတငွ ် အသံုးပြ ုေသာ ယာ�်/

စက၊် ေရပက်ပိုက၊် ေရပက်ပိုကေ်ခါငး်တို�ကို ပျကစ်းီေစမ�မရိှသဖြ င့်လည်း အားသာချက် ရိှေန

ပါသည်။



၇။ ေရသညအ်ေလးချန်ိရိှသဖြ င့် ထုိးေဖာကစ်းီဆငး်အားလည်းေကာငး်ပါသည်။ ေရ ၁
ဂါလန်တငွ် ၁၀ေပါငေ်လးပါသည။် ေရ ၂၂၄ ဂါလန်သည် တစတ်န်ဖြ စပ်ါသည်။ ထိုသုိ�
အေလးချိန်ရိှပ� းီ ထုိးေဖာက် စးီဆငး်အားေကာငး်သဖြ င့် မးီသတပ်န� ်ဖြ င့် တန်ွးလ�တ၍်
မးီေလာငေ်နသည့်ေနရာကို လုံခ� ုံမ�ရိှသည့် အကွာအေဝးရယ၍ူ မးီင � �ိမး်သတ�ုိ်ငပ်ါသည်။
၈။ ေရကိုပုံသ�ာန်အမျိုးမျိုးအသံုးပြ ုရာတငွေ်ရမ�န်ေရမ�ားများကို အသံုးပြ ုင � �ိမး်သတ်
ပါက ေရမ�န်ငယကုိ် အေသးဆုံးအစိတအ်ပိုငး် 50 micron အထိ ေရမ�န်ခွဲ�ိုငသ်ဖြ င့်
၎ငး်ေရမ�န်ငယေ်လးများ မးီေလာငေ်နသည့် မျက်�ာှပြ ငေ်ပ�မှ ဖုံးကာထား�ုိငသ်ဖြ င့် အပူချန်ိ
ကိုလဲ ေလျာ့ချေစကာ ပတဝ်န်းကျင်ေလထမုှ ေအာက်ဆဂီျင် ဝငေ်ရာကဓ်ါတတ်ိုးမ� မရိှ�ိုင်
သဖ ြ င့် ေလထကုိုဖုံးအုပ်ဖြ တေ်တာက်ခြ င်း၊ အေအးေပးခြ ငး်ဖြ င့် မီးကိုထိေရာကစ်ာွ  င� �ိမး်သတ်
�ိုငပ်ါသည်။ ကမ�ာေပ�တငွ် အမ ြ �ပေ်ဆးရည် Foam Solution ကို မထုတလ်ပု�်ိုငမ်ကီ ေရနံ
�ငှ့် ေရနံထကွပ်စ�ညး်များအား Fog Nozzle ကို အသံုးပြ ု၍ မးီကိုေအာင်မြ င်စာွ  င� �ိမး်သတ်
ခဲ့က� ရပါသည်။
၉။ ထုိ�အပြ င် ေရတွငေ်ပျာဝ်င�်ိုငေ်သာအရည်များ ဥပမာ Alcohol အုပစ်မုျား မးီေလာင်
ပါက ေရဖြ င့်င� �ိမး်သတသ်ည့် အခါ Alcohol  ပြ င်းအား Concentrate ကို ေလျာ့နညး်
ေစပါသည်။ ပ ြ ငး်အားေလျာ့နညး်လာသည့်အတွကအ်ေင�ွပျံမ�ကိုလည်း ေလျာ့နညး် လာေစ
သဖ ြ င့် မးီင � �ိမး်သတမ်�တငွ် ထေိရာကမ်� ရိှေက� ာငး် ေတ�ွရိှရမည်  ဖ ြ စပ်ါသည်။



၁၀။  မြ န်မာ�ိုငင်တံငွ်ဖြ စေ်စ ကမ�ာေပ�တငွ်ဖြ စေ်စ မးီအတန်းအစားများ ခွဲခ ြ ား
ထားရာတငွ် ေရ�ငှ့်  င� �ိမး်သတ�်ိုငသ်ည့် မးီအတန်းအစားများကုိသာ တစက်မ�ာလုံးတွင်
အများဆံုးေတ�ွရမည်  ဖြ စပ်ါသည်။ ထုိ�အတူ  မြ န်မာ�ိုငင်တံငွလ်ည်း မးီေလာငမ်�များတငွ်
ေရကိုအများဆံုးအဓိကအသံုးပြ ုလျက်ရိှပါသည်။  မြ န်မာ�ိုငင်မံးီသတတ်ပဖ်ွဲ�မှ မးီေလာင်
မ�ကို ဆုံး��ံးမ�ပမာဏအရ ခန�မ်န်ှးဆုံး��ံးမ�တန်ဖိုး ကျပ်ဆယသ်န်ိး ေအာကကုိ် Small Fire၊
ကျပ်ဆယသ်န်ိး�ငှ့် သန်ိးတစရ်ာက� ားကုိ Medium Fire၊ ကျပ်သန်ိးတစရ်ာ အထကကုိ်
Mega Fire ဟခုွဲခ ြ ားသတ်မတှထ်ားပါသည်။မးီင � �ိမ်းသတ်ခြ ငး်လပုင်န်း ေဆာငရွ်က်
ရာတငွ် ေရအသံုးပြ ုမ�ပမာဏမာှ ပျမး်မ�အသံုးပြ ုက� ရပါသည်။ မီးင � �ိမး်သတ်ခြ င်းလပုင်န်း
ေဆာငရွ်ကရ်ာတွင် ေရအသံုးပြ ုမ�ပမာဏမာှ ပျမး်မ�အားဖြ င့် Small Fire ကုိ အသုံးပ ြ ု
ေရဂါလန် (၃၇၃၀)ဂါလန်၊ Medium Fire ကုိ (၁၈၆၆၀) ဂါလန်�ငှ့် Mega Fire ကုိ
(၃၇၃၃၀)ဂါလန်အထိ ပျမး်မ�အသုံးပြ ုက� ရပါသည။် ရန်ကန်ုတိုငး်ေဒသက� းီ မ �ဂလာ
ေတာင�်�န� ်မ� ို �နယ် မ �ဂလာေစျးမးီေလာငမ်�တငွ် စစုေုပါငး်ေရဂါလန်(၁၂)သန်ိး အထိ
အများဆံုးအသံုးပြ ုခ့ဲရပါသည်။
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�ပည�သ� �အက�����ပ�လ�ပ�ငန��မ���တ�င� �ရလ��ဒ�န��မ�
ပမ�ဏ

၂၀၁၆ ခ���စ� အတ�င�� �ဖစ�ပ���ခ��သည�� အယ�လ�န�ည��

ရ�သ�ဥတ� ��ပ�င��လ�မ���က�င�� �သ�က�သ����ရ �ပတ�လပ�

သည�� တ��င���ဒသ�က��/ �ပည�နယ�/ �မ�� �နယ� မ���သ�� � မ��သတ�

ဦ�စ��ဌ�နမ� �ရလ��ဒ�န��မ�အ�က�မ� �ပ�င��(၂၂၄၇)�က�မ�တ�င�

�ရဂ�လန��ပ�င�� (၃၆၂၁၂၃၀) ဂ�လန� �ပ��ဝလ��ဒ�န��

ခ��ပ�သည�။



�ရလ��ဒ�န��မ� မ�တ�တမ��ဓ�တ�ပ��မ���



၁၁။ ၂၀၁၇ခု�ှစ် မတ်လ (၂၂)ရက်ေန�တွင် ကျေရာက်မည့်

ကမ�ာေရေန�(World Water Day 2017) တွင် ေရဆိုင်ရာ

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ�များ ေဆွးေ�ွးရာတွင် မီးင � �ိမ်းသတ်ခြ င်း

လုပ်ငန်းအတွက် အဓိက ေရကို အေခြ ပြ ု၍ မီးေလာင်မ�များအား

ေအာင်မြ င်စွာ  င� �ိမ်းသတ်လျက်ရှိပါေက� ာင်း တင်ပြ အပ်ပါသည်။
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