
ဤဖတ်ယ်ူကူြ�ည့််ရု်ှုမှုသုင်ထ်ော�ာ��်�ူု� သစ်ခ်ွဲဲ�စ်�လ်ု�ပ််င်န်း�် လု�ပ််ထော�ာင်ရ်ထောသာ လု�ပ််င်န်း�်ခွဲငဲ်တ််ငဲ် ်အလု�ပ််လု�ပ််
 ထောန်းထောသာသအူာ�လုး��အတ်�ဲ ်ရည့်ရဲ်ယူပ်ြီးပ်း� ထော���င်�်ထောရ�နှငှ်် ်�ျန်း�်မှုာသန်း ်ရ်ှှင်�်ထောရ�၏ အထော�ခွဲခွဲးအခွဲျ�မ်ှုျာ�အာ�

ထောလုလ်ုာရန်း ်ရည့်ရဲ်ယူ၍် �ပ်ုလု�ပ််ခွဲ��်ခွဲင်�်�ဖစ်သ်ည့်။်

製材業の安全衛生
まん が で わ か る �မှုန်းမ်ှုာ�ာသာ

ミャンマー語

ရှု�ပ််�ပ်�ာတ်နဲ်း�်�ဖင််သ်ရှု�ပ််�ပ်ထောသာ

သစ်ခ်ွဲဲ�စ်�လ်ု�ပ််င်န်း�် ထော���င်�်လုး��ခွဲးု ထောရ�နှငှ်် ်�ျန်း�်မှုာသန်း ်ရ်ှှင်�်ထောရ�




ဒီးထောန်း ် သစ်ခ်ွဲဲ�စ်�လ်ု�ပ််င်န်း�်

ထော���င်�်လုး��ခွဲးု ထောရ�နှငှ်် ်�ျန်း�်မှုာသန်း ်ရ်ှှင်�်ထောရ�နှငှ်််

ပ်�သ်�ပ်ြီးပ်း� ထောလုလ်ုာကြ�ရထောအာင်!်

“ည့်ပ််�ခွဲင်�်၊ ည့်ပ််ပ်ါ�ခွဲင်�်” ၊ “�ဖတ်မု်ှု�ခွဲင်�်၊ ပ်တဲ်မု်ှု�ခွဲင်�်”

“�ပ်ုတ်�်ျ�ခွဲင်�်၊ ထောခွဲျာ်�ျ�ခွဲင်�်”
ထောတ်�ဲ အ�ဖစ်မ်ှုျာ�တ်ယူထ်ောန်းာ်...

အင်�်ထောန်းာ်…

ဒီးလုု�မှုျုု� လု�ပ််င်န်း�်ခွဲငဲ်မ်ှုာှထောတ်ာင််
လု�ပ််င်န်း�်ခွဲငဲ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှုထုောတ်ဲ

�ဖစ်ထ်ောန်းတ်ယူ်

�� လု�ပ််င်န်း�်ခွဲငဲ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှုထုောတ်ဲ
�ဖစ်ရ်တ်� ်အဓုိ�အထောကြ�ာင်�်ရင်�်
ထောတ်�ဲု� ကြ�ည့််က်ြ�ည့််ရ်ထောအာင်။်

အယူ!်?

လု�ပ််င်န်း�်ခွဲငဲ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှုမုှုျာ� �ဖစ်ပ််ာဲ�မှုအုထော�ခွဲအထောန်းလု�ပ််င်န်း�်ခွဲငဲ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှုမုှုျာ� �ဖစ်ပ််ာဲ�မှုအုထော�ခွဲအထောန်း

�ု���ာ� : ဗဟိုု�လု�ပ််င်န်း�်ခွဲငဲ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှု ုတ်ာ��း��ာ�ယဲူထ်ောရ�အသင်�် "လု�ပ််င်န်း�်ခွဲငဲ် ်မှုထောတ်ာ်တ်�မှုု

 �န်း�်စ်စ်ထ်ောဒီတ်ာ" လု�ပ််င်န်း�်ခွဲငဲ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှု ု�ဖစ်ပ််ာဲ�မှုအုထော�ခွဲအထောန်း (2019 ခွဲ�နှစှ်)်

 (�ဖစ်ပ််ာဲ�မှုနုှနု်း�်သည့် ်2019 ခွဲ�နှစှ်တ််ငဲ် ်�ဖစ်ပ််ာဲ�မှုအုထောရအတ်�ဲ ်(506 မှု)ု ၏အခွဲျုု�အစ်ာ��ဖစ်သ်ည့်)်

1 ည့်ပ််�ခွဲင်�်၊ ည့်ပ််ပ်ါ�ခွဲင်�် 30%

2 �ဖတ်မု်ှု�ခွဲင်�်၊ ပ်တဲ်မု်ှု�ခွဲင်�် 20%

3 �ပ်ုတ်�်ျ�ခွဲင်�်၊ ထောခွဲျာ်�ျ�ခွဲင်�် 12%

4 ထောခွဲျာ်လု��ျ�ခွဲင်�် 9%

5 လုငဲ််�်�ဲလ်ုာ�ခွဲင်�်၊ �ပ်ုတ်�်ျလုာ�ခွဲင်�် 8%

သစ်သ်ာ�ဟိုာ ထောန်းစ််ဉ်�ဝမှုာှ
ထောရာထောနှာှပ်ါဝင်ထ်ောန်းတ်� ်အ�ွမ်ှု�

တ်ဝင်ရ်ှှုထောသာ ပ်စ်စည့်�်တ်စ်ခ်ွဲ�ပ်�ထောန်းာ်

သစ်ခ်ွဲဲ�စ်�လ်ု�ပ််င်န်း�်�ု�တ်ာ သစ်လ်ုး��ထောတ်�ဲု�

အမ်ုှုန်း� ် ပ်ရုထော�ာဂထောတ်အဲတ်�ဲ်

��န်းက်ြ�မ်ှု�ပ်စ်စည့်�်အထောန်းန်း� ် �ပ်ု�ပ်င််

��န်းထ်ောခွဲျာ��တ်တ််� ်အလု�ပ််ပ်�ထောန်းာ်

အခွဲ��ု�ရင် ်သ�ာဝပ်စ်စည့်�်ထောတ်ရဲ� ်
�ဲ�ထော�ာင်မ်ှု�ုု� �ပ်န်းပ်ြီးပ်း�အ�မှုင််

ထော�ပ်ာင်�်လုာကြ�တ်ယူထ်ောန်းာ်



ဟို�တ်တ််ယူ်

ဥပ်မှုာ “ည့်ပ််�ခွဲင်�်၊ ည့်ပ််ပ်ါ�ခွဲင်�်”
မှုာှ�ု�ရင််

Log Carriage န်းာ�မှုာှ စ်စ်ထ်ော��ထောန်းတ်�အ်ခွဲျုန်းမ်ှုာှ၊
လုည့်ပ််တ်မ်ှုစု်တ်င်ဖု်� ် အာရှုး�ခွဲး�ရုုယူာ�ု�
�မုုှုတ်ာထောကြ�ာင်် ်စ်��်ထောရဲ�လုျာ�လုာပြီးပ်း�

ရင်�်တ်�်ု� ည့်ပ််ပြီးပ်း�ဖုမုှုတ်ာမှုျုု�

�ဖည့်�်�ဖည့်�်ထောလု� ထောရဲ�လုျာ�ထောန်းရင်ထ်ောတ်ာင်မ်ှုှ
စ်�ခ်ွဲါ�ပ်တ်�် အနှတရာယူရ်ှှုတ်ယူ်

�ု�တ်ာ�ု�ထောတ်ာ ်ကြ�ာ�ဖူ�တ်ယူ်

စ်�ခ်ွဲါ�ပ်တ်�် ကြ�ည့််လ်ုု��ရ်င်ထ်ောတ်ာ်
ထောနှ�ှထော��ဲထောန်းထောပ်မှုယူ် ်အာ�ထော�ာင်�်

တ်ာထောကြ�ာင်် ်လု�တ််ု��်ာတ်ု� ်
အလုယဲူတ််� ူည့်ပ််ပ်ါသာဲ�တ်ာ

အ�ဒ်ီးလုု�မှု�ဖစ်ထ်ောအာင် ်�ယူလ်ုု�လု�ပ််ရမှုလု�?

စ်ည့်�်မှုျဥ်�ထောတ်�ဲ
မှုျာ�လုနဲ်း�်လုု� ်

စ်တု်ရု်ှုပ််ဖု�ထ်ော�ာင်�်လုု��တ််ာ...

အဓုိ��ထောတ်ာ ်သတ်�ုာ�
ရင် ်ပြီးပ်း�တ်ာပ်�မှုလုာ�?

စ်တု်ရု်ှုပ််ရတ်ယူ�်ု�ရင်ထ်ောတ်ာင််
�ု�ယူတ််ု�င်ထ်ောရာ ပ်တ်ဝ်န်း�်�ျင်�်
သထူောတ်ပဲ်ါ �ခုွဲု��မ်ှုမုှု�ဖစ်ထ်ောအာင််

လု�ပ််ဖု��် အထောရ�ကြီး�း�တ်ယူ!်

ဟို�တ် ်ဟို�တ်�်�!်

�ု�ယူတ််ု�င် ်သတ်�ုာ�ရမှုာှအ�ပ်င်၊်
သတ်မ်ှုတှ်�်ာ�တ်� ်စ်ည့်�်မှုျဥ်�န်း� ်

လု�ပ််င်န်း�်လု�ပ််�း��လု�ပ််န်းည့်�်ထောတ်�ဲု�
လုု��န််းာဖု��် အထောရ�ကြီး�း�ပ်ါတ်ယူ်

စ်�ခ်ွဲါ�ပ်တ် ်လုည့်ထ်ောန်းတ်�ဝ်င်ရု်ှု����
အလု�ပ််အဝတ်အ်စ်ာ� ည့်ပ််ပ်ါသာဲ�တ်ာမှုျုု�စ်တ်�်

မှုထောတ်ာ်တ်�မှုထုောတ် ဲအရင်�်တ်ည့်�်�
�ဖစ်ပ််ာဲ�ခွဲ�တ််ယူ်

ဟိုမ်ှု?



ထောန်းာ�တ််စ်ခ်ွဲ��ထောတ်ာ ်“�ဖတ်မု်ှု�ခွဲင်�်၊
ပ်တဲ်မု်ှု�ခွဲင်�်” သစ်သ်ာ��ု� စ်�ဝု်�င်�်ပ်း�

လု�ှပ်ာ�န်း� ် �ဖတ်တ််�အ်ခွဲျုန်းမ်ှုာှ
လု��်ဖတ်မု်ှုတ်� ်သာဓိ�ထောတ်ရဲှှုတ်�်

လု�ှပ်ာ��ု�မှုရပ််��န်း� ်၊ စ်�ဝု်�င်�်ပ်း�
လုစှ်��် လုစှ်ာသစ်အ်စ်အန်း
ထောတ်�ဲု� လု�န််း�ဖ်ယူ�်�တ်ဖု်� ်

လု�ပ််တ်�အ်ခွဲျုန်း ်လု��်ု� �ဖတ်မု်ှုတ်ယူ်
�ု�တ်� ်�ဖစ်ရ်ပ််ထောတ်လဲုည့်�်�ဖစ်ပ််ာဲ�ထောန်းတ်ယူ်

“�ပ်ုတ်�်ျ�ခွဲင်�်၊ ထောခွဲျာ်�ျ�ခွဲင်�်”
ထောတ်�ဲ �ယူလ်ုု�အခွဲျုန်းထ်ောတ်မဲှုာှ

�ဖစ်တ််တ်တ််ာလု�?

ဥပ်မှုာအာ��ဖင်် ်စ်��်ပ်ု�ပ်င််
�နု်း�်သမ်ုှု�ထောန်းတ်�အ်ခွဲျုန်းမ်ှုာှ

ဒီါ�ု�

လု�ထ်ောတ်ဲ�လု�ပ််င်န်း�်ခွဲငဲ်�်ု�

ကြ�ည့််က်ြ�ရထောအာင်!်

ဟိုန်းခ်ွဲျ�ပ််ျ�ပ်ြီးပ်း� ဂထဲောလု�ှာ�
ထောပ််�ထောန်း ထောခွဲျာ်�ျတ်�်

သာဓိ�ထောတ်လဲုည့်�်ရှှုတ်ယူ်

ဒီဏ်ရ်ာရပြီးပ်း� အလု�ပ််မှုလု�ပ််နှု�င်ရ်င််
မုှုသာ�စ်�ထောတ် ဲစ်တု်ပ််ရူပြီးပ်း� ဝင်ထ်ောင်ပုဲ်�င်�်

မှုာှလုည့်�် ဒီ��ခထောရာ�မ်ှုာှထောန်းာ.်.. ဒီါထောကြ�ာင််�်ု�ပ်�
လုး��ခွဲးု စ်ာဲအသး���ပ်ုန်းည့်�်�ု�

သ�ုာ�ဖု� ် အထောရ�ကြီး�း�တ်ာထောပ်ါ်

သထော�ာထောပ်ါ�ပ်ြီးပ်း...

စ်�ဝု်�င်�်ပ်း�လုသှာဲ��ု� �ု�င်တ််ယဲူရ်
တ်�အ်ခွဲါ လုး��ဝရပ််သာဲ�ပြီးပ်းလုာ�

�ု�တ်ာ�ု� စ်စ်ထ်ော��ကြ�ရထောအာင််



CASE 1

လု�ှပ်ာ�ပ်ါ Log Carriage

ဒီးထောန်း ် အလု�ပ််ထောတ်ဲ

မှုျာ�တ်ာပ်�~

ဒီးထောန်းအ်တ်ငဲ်�်

ပြီးပ်း�ပ်ါမ်ှုလုာ�...

��ူ�န်း�်တ်�်
အသးတ်စ်ခ်ွဲ�

��ဲလ်ုာတ်ယူ.်..!?

အင်�်
ထောသခွဲျာထောတ်ာမ်ှုသ�ု�ူ

တ်စ်ခ်ွဲ�ခွဲ� ည့်ပ််သာဲ�လုု� ်
ထောအာ်တ်ု�ထောလုာခ်ွဲ်

�ျသာဲ�တ်ာမှုျာ�လုာ�

�မှုန်း�်မှုန်း ်�ပ်န်းမ်ှုဖဲင််ရ်င််

ဒီးထောန်းအ်တ်ငဲ်�်
ပြီးပ်း�မှုာှမှုဟို�တ်ထ်ောတ်ာ�်�ူ

ဒီး�်� ်အန်းာ��ပ််ပြီးပ်း�

ကြ�ည့််က်ြ�ရထောအာင်!်

အယူ ်!?
ရပ််သာဲ�ပြီးပ်း!?



ထောဟို� မှုင်�်�ာ
လု�ပ််ထောန်းတ်ာလု�! �မှုန်း�်မှုန်း ်အ�ဒ်ီးန်းာ�

�ထောန်း ခွဲာဲထောတ်ာ!်

ဟို�တ််

ဟို�တ်�်�!်

......ဟို�တ်ပ်ြီးပ်း

………………

!!
ပ်ါဝါပု်တ်!်!

�ယူသ်မူှုမှှုရှှု��ူလုာ�...?

��ူ�န်း�်လုု��တ််ာ... 
သ�ူယူထ်ောရာ�်

သာဲ�တ်ာလု�

စ်��် ဖဲင်််

�ာ�လုျ�က်ြီး�း�! စ်စ်ထ်ော��ထောန်းစ်ဉ်စ်စ်ထ်ော��ထောန်းစ်ဉ်

စ်စ်ထ်ော��ထောန်းစ်ဉ်စ်စ်ထ်ော��ထောန်းစ်ဉ်



�ာလု�ပ််ထောန်း
တ်ာလု�!

ပ်ါဝါမှုပု်တ်ရ်င် ်အနှတရာယူ်
ရှှုတ်ယူမ်ှုဟို�တ်�်�ူလုာ�!

ထောတ်ာင်�်ပ်န်းပ််ါတ်ယူ!်

ဒီးထောန်းအ်လု�ပ််ထောတ်ဲ

အမှုျာ�ကြီး�း�ရှှုလုု� ်

ဒီးအတ်ု�င်�်�ု�
မှုပြီးပ်း�ထောလုာ��်�ူ�ု�ပြီးပ်း�

ထောလုာသာဲ�တ်ာပ်ါ...

အခွဲ�တ်စ်ထ်ောခွဲါ�ထ်ောတ်ာ ်�ာမှုမှှု�ဖစ််
ထောပ်မှုယူ်၊် စ်��် ရှု�တ်တ််ရ�်
ထောရဲ�လုျာ�လုာတ်ာမှုျုု�ရှှုတ်ယူ်

အလု�ပ််�ု� �မှုန်း�်မှုန်းပ်ြီးပ်း�
ထောစ်ခွဲျင်တ််� ်စ်တု်�်ု�
န်းာ�လုည့်ပ််ါတ်ယူ.်.

ဒီါထောပ်မှုယူ်လ်ုည့်�်
စ်�န််းာ��ု��ပ််တ်�အ်ခွဲါ

ပ်ါဝါပု်တ်ရ်မှုာှ�
စ်ည့်�်မှုျဥ်�ပ်�ထောလု

စ်ည့်�်မှုျဥ်�ထောတ်�ဲု� လုု��န််းာပြီးပ်း�
အနှတရာယူ�်င်�်စ်ာဲ

အလု�ပ််လု�ပ််ကြ�ရထောအာင််

ဟို�တ်�်�!်

သင်ခ်ွဲန်း�်စ်ာ 1
"စ်�အ်န်းး�သု�ခ်ွဲျဉ်��ပ််ထောသာအခွဲါ ခွဲလု�တ်�်ု�ပု်တ်ပ််ါ"

�ယူလ်ုု�အခွဲျုန်းမ်ှုာှပ်��ဖစ်�်ဖစ််
အသ��် အထောရ�ကြီး�း��း��ပ်�

သတ်မုှု�ာ�ရင် ်ဒီဏ်ရ်ာ
အ�ပ်င်�်အ�န်းရ်လုမုှု််မှုယူ် ဟို�တ်�်�်

ထောတ်ာင်�်ပ်န်းပ််ါတ်ယူ.်..

ဟိုမ်ှု?

�ာ�ဖစ်သ်ာဲ�လုု�လ်ု� !?

သထော�ာထောပ်ါ�ပ်ြီးပ်း
ဒီါ�ု�... မှုင်�်

ဒီဏ်ရ်ာရသာဲ�လုာ�?

ဟို�တ် ်ဟို�တ်�်�်
�ာမှုမှှု�ဖစ်ပ််ါ��ူ

ဟို�တ်လ်ုာ�
အ�ဒ်ီါ�ု� ထောတ်ာ်ထောသ�တ်ာထောပ်ါ်

!!



CASE 2
ဒီး ထောန်း ် ထောန်း ထောတ်ာ်ထောတ်ာ်

ပ်တူ်ာထောကြ�ာင်််

အပ်မူှုရှပ်ှ်ထောအာင််

အလုညှ့််�်ျ အန်းာ�

ယူရူင်�် အလု�ပ််လု�ပ််ပ်ါ။

ထောန်း�ု�င်မ်ှုထော�ာင်�်ရင််

အာ�န်းာထောန်းမှုထောန်း��

သတ်င်�်ပု်� ်ကြ�ထောန်းာ်

ဒီးထောန်းအ်လု�ပ််အတ်�ဲ်
လု�အ်တု်�်ု�

ထောသခွဲျာဝတ်ရ်မှုယူ!်

အင်�်... �ာထောန်းထောန်း

လု�မ်ှုည့်ပ််ရင််

ပြီးပ်း�တ်ာပ်�မှုဟို�တ်လ်ုာ�

�� လုလူု�ဖု� ်

အခွဲျုန်းထ်ောရာ�ပ်ြီးပ်း!

�ပ်ဿန်းာပ်�!

စ်�အ်တ်ငဲ်�်��မှုာှ...! ဒီး�ထောန်း�ု�

မှုမှုှး��ူ...

အ!

ဒီ��ခပ်�!

အ�ခူွဲးရထောတ်ာမ်ှုယူ!်

ဟိုာ!!
ပ်လူုု��တ််ာ....

လု�အ်တု်ထ်ောတ်�ဲ

ခွဲွတ်လ်ုု�မ်ှုရ��ူလုာ�



စ်�ရ်ပ််မှုယူ�်ု� ��တ်�်ပ်ာ�

ထော�ာင်�်ာ�ရမှုယူ�်ု�ပြီးပ်း�

သတ်မ်ှုတှ်�်ာ�တ်ာ...

မှု�ဖစ်�်�ူ!

�မှုန်း�်မှုန်း ်လု�အ်တု်�်ု�

သာဲ�ယူမူှုရှမှုယူ်

အာ မှုမှုှး��ူ...!

ဒီး�� ်အတ်ငဲ်�်ပု်�င်�်�ု�
သာဲ�လုု��ရ်င်ထ်ောတ်ာ်
မှုှးမှုယူ�်င်တ််ယူ.်..!

စ်းန်းးယူာ!

ထော�ပ်ာင်�်ဖု�အ်ခွဲျုန်းထ်ောရာ�ပ်ြီးပ်း

ဟိုင် ်မှုရှှု��ူပ်�...

စ်စ်ထ်ော��ထောန်းစ်ဉ် �ု�တ်��်�တ်�်ပ်ာ�
လုည့်�် မှုရှှု��ူ၊ မှုဟို�တ်မ်ှုလှုဲ�ထောရာ

အန်းာ�ယူထူောန်းပြီးပ်းလုာ�?

အ�တ််ာ�ု�လုည့်�် ပြီးပ်း�တ်ာပ်�!
ဒီးထောန်းလ်ုည့်�် အလု�ပ််

ကြီး�ုု �စ်ာ�ရမှုယူ်

ခွဲလု�တ်ဖဲ်င််မ်ှုယူ!်

အယူ.်..?

န်းာလုု��တ််ာ!!
စ်းန်းးယူာ !?

လု�အ်တု် ်ခွဲွတ်လ်ုု��တ််ာ

သသုာဲ�လုု� ်�ဖစ်�်�ူ

စ်စ်ထ်ော��ထောန်းစ်ဉ်စ်စ်ထ်ော��ထောန်းစ်ဉ်
 ခွဲလု�တ် ်မှုဖဲင််ရ် ခွဲလု�တ် ်မှုဖဲင််ရ်

မှုဝင်ရ်သည့််ဧ်ရုယူာမှုဝင်ရ်သည့််ဧ်ရုယူာ

မှုဝင်ရ်မှုဝင်ရ်

စ်��်ု�ရပ််ပ်ါ� ��တ်�်ပ်ာ�စ်��်ု�ရပ််ပ်ါ� ��တ်�်ပ်ာ�
�ု� �ပ်�ာ�ရမှုည့်!်�ု� �ပ်�ာ�ရမှုည့်!်

မှုဝင်ရ်မှုဝင်ရ်



အ�င်ထ်ော�ပ်ရ�လ်ုာ�!?

�ာလုု�ဒ်ီ းလုု�ထောန်းရာ

မှုျုု�မှုာှ...!?

လု� ်အတု် ်�ပ်ုတ််
�ျသာဲ�လုု� ် ...

ယူဖုူ�လ်ု�ပ််တ်�အ်ခွဲျုန်း၊် ရှု�တ်တ််ရ�်
စ်�ခ်ွဲါ�ပ်တ်ထ်ောရဲ�လုာပြီးပ်း�
လု�ည့််ပ််သာဲ�တ်ာပ်ါ...!

ထောရာင်ထ်ောန်းပြီးပ်း
မှုဟို�တ်လ်ုာ�!

ထော��ရှုး��ု�
�မှုန်း�်မှုန်းသ်ာဲ�မှုယူ!်

�ျုု�သာဲ�တ်� ်လု�ထ်ောခွဲျာင်�်
� �ယူလ်ုု�ထောန်းလု�?

န်းည့်�်န်းည့်�်န်းာ
ထောန်းတ်�န်း�်ပ်�...

သတ်မုှု�ာ�မုှုလုု� ်
ထောတ်ာင်�်ပ်န်းပ််ါတ်ယူ.်..

လုး��ခွဲးု ထောရ�အ�ာအ�ယဲူပ််စ်စည့်�်�ု�
မှုဝတ်�်ာ�တ်ာ�

မှုထော�ာင်�်တ်ာဟို�တ်ထ်ောပ်မှုယူ််

ပြီးပ်း�ထောတ်ာ ်မှုဝင်ရ်တ်�်
ဧရုယူာ�ု�တ်ာ�
အနှတရာယူရ်ှှုလုု��်ု�
ဝင်လ်ုု�မ်ှုရတ်ာထောလု

စ်�ခ်ွဲါ�ပ်တ််
လုည့်ထ်ောန်းတ်�အ်ပု်�င်�်�ု�
လုး��ဝ �လုုု�မ်ှုရ��ူ

��တ်�်ပ်ာ��ု�ထောမှုတ််ာမှုျုု�လုည့်�်
ရှှုတ်တ်လ်ုု� ်၊ �ု�ယူ်ဟ်ိုာ�ု�ယူ်

�း���ဖတ်ပ်ြီးပ်း� ပ်ါဝါဖဲင််တ််ာ�လုည့်�်
အနှတရာယူရ်ှှုတ်ယူ်

မှုဖဲင််ခ်ွဲင််
တ်ု�င်ပ််င်ထ်ောစ်ခွဲျင်တ််ယူ်

ဟို�တ်�်�…်

စ်�ရ်ပ််မှုယူ�်ု�ရင် ်ထောသထောသ
ခွဲျာခွဲျာ ��တ်�်ပ်ာ��ု� �ပ်�ာ�

ရမှုာှ� စ်ည့်�်မှုျဥ်�ပ်�ထောလု

ရ�အ်န်းည့်�်င်ယူအ်ကြ�ာ

�ာ�ဖစ်သ်ာဲ�တ်ာလု�!?

မှုဝင်ရ်တ်� ်ဧရုယူာမှုာှ
�ာလု�ပ််ထောန်းတ်ာလု�!

သင်ခ်ွဲန်း�်စ်ာ 2
"ပ်ါဝါပု်တ်ပ််ါ� ပ်တ်ဝ်န်း�်�ျင်ရ်ှှု လုမူှုျာ��ု�
အသထုောပ်�ပ်ါ"

စ်စ်ထ်ော��ထောန်းစ်ဉ်စ်စ်ထ်ော��ထောန်းစ်ဉ်
ခွဲလု�တ် ်မှုဖဲင််ရ်ခွဲလု�တ် ်မှုဖဲင််ရ်

မှုဝင်ရ်မှုဝင်ရ်

မှုဝင်ရ်မှုဝင်ရ်



CASE 3
အခွဲ�ထော�ပ်ာ�ပ်ခွဲ�တ််ာထောတ်�ဲ စ်�ဝု်�င်�်ပ်း�

လုစှ်� ်�ု�သး��ပြီးပ်း� သစ်�်�န်းထ်ောခွဲျာ��တ်လ်ု�ပ််မှုု
လု�ပ််င်န်း�်စ်ဥ်ထောတ်ပဲ်��ဖစ်�်ဖစ်တ််ယူ်

�� ထောန်းာ�တ််စ်ခ်ွဲ�� လု�ထ်ောတ်ဲ�
အစ်အ�း�� အလု�ပ််လု�ပ််ကြ�ည့််ရ်ထောအာင််

အလုျင်စ််လုု�လု�ပ််ရင် ်အနှတရာယူမ်ှုျာ�
တ်ာထောကြ�ာင်် ်ဂရှု��ပ်ုရမှုယူထ်ောန်းာ်

ဟို�တ်�်�!်

အင်�်...

�ာလုု�လုု�န်း� ် စ်�ဝု်�င်�်ပ်း�လု�ှု�
လု�ဖု� ် အခွဲျုန်းတ််န်းပ်ြီးပ်း~။

လုသှာဲ�ထောတ်�ဲု� စ်စ််
ထော��ပြီးပ်း� လုု�အပ််ရင််

လု��ာ�လုု��ထ်ောတ်ာထ်ောန်းာ်

ဟို�တ်�်�်

ခွဲဏ်ထောလု� အခွဲျုန်းရ်မှုလုာ�

စ်�ဝု်�င်�်ပ်း�လုသှာဲ��ု� ခွဲဏ်
ထောလုာ� ်ကြ�ည့််ခ်ွဲျင်လ်ုု� ်...

လု��ာ�တ်ာ 2 ရ�၊်
3 ရ�ရ်ှှုပြီးပ်း�ု�ထောတ်ာ်

ထော�ပ်ာတ်�အ်တ်ု�င်�်ပ်�ထောန်းာ် *

* စ်�ဝု်�င်�်ပ်း�လု ှလု�လုယှူခ်ွဲျုန်းသ်ည့် ်သစ်သ်ာ�၏ အရည့်အ်ထောသ�ဲနှငှ်် ်အလု�ပ််ပ်မှုာဏ်ထောပ််မှုတူ်ည့်၍် လု�ပ််င်န်း�်ခွဲငဲ်တ််စ်ခ်ွဲ�ခွဲျင်�်စ်းတ်ငဲ် ်�ဲ��ပ်ာ�သည့်။်

ဟို�တ်တ််ယူထ်ောန်းာ်



လုစှ်ာသစ်အ်စ်အန်းထောတ်ဲ

ပ်း�ထောန်းပြီးပ်းပ်�

အခွဲ� စ်�ရ်ပ််

လုု��မ်ှုယူထ်ောန်းာ်

စ်�ဝု်�င်�်ပ်း�လု ှအသစ််
� �ယူမ်ှုာှပ်ါလုမုှု််?

ဟိုု����် စ်င်ထ်ောပ််မှုာှပ်ါ

ရထောလုာ�ပ်ြီးပ်း
�င်တ််ယူ်

လုစှ်ာသစ်အ်စ်အန်းထောတ်�ဲု�
ဖယူ�်�တ်လ်ုု��ရ်င်.်..

အယူ.်..?

အနှတရာယူရ်ှှုတ်ယူ!်

လု� ်�ု� 
အန်းာ�မှု�ပ််န်း�ဦ်း�!!

ဟိုတု််
ထော�ာင်ထ်ောလု�!

လု�ှပ်ာ��ု�ရပ််ပြီးပ်း�
 လုစှ်ာသစ်အ်စ်အန်းထောတ်�ဲု�

ဖယူ�်�တ်ထ်ောပ်�ပ်ါလုာ�?

စ်�ဝု်�င်�်ပ်း�လုရှပ််သာဲ�ရင််
လုစှ်ာသစ်အ်စ်အန်းထောတ်�ဲု�

ဖယူ�်�တ်လ်ုု��ရ်င််
ပြီးပ်း�တ်ာပ်�မှုဟို�တ်လ်ုာ�...?

ခွဲလု�တ်�်ု�
ပု်တ်ပ်ြီးပ်း�...

စ်စ်ထ်ော��ထောန်းစ်ဥ်�ု�တ်� ်��တ်�်ပ်ာ�
�ု� ထော�ာင်�်ာ�ပြီးပ်း�...

ဟို�တ်�်�!်

!?

ဗျု

စ်စ်ထ်ော��ထောန်းစ်ဉ်စ်စ်ထ်ော��ထောန်းစ်ဉ်



အ!

အ�င်ထ်ော�ပ်ရ�လ်ုာ�!?

ခွဲျ� ်ခွဲျင်�်  ထောသ�ဲ တ်တု်ထ်ောအာင််
လု�ပ််ပြီးပ်း�  ထော��ရှုး�သာဲ� မှုယူ!်

ခွဲျ�ခ်ွဲျင်�် အထောကြ�ာင်�်
ကြ�ာ�လုု��မ်ှုယူ!်!

စ်�ဝု်�င်�်ပ်း�လု�ှ ထောနှ�ှထောနှ�ှ
ထောလု�လုည့်ထ်ောန်းရင်ထ်ောတ်ာင််
အနှတရာယူရ်ှှုတ်ာထောကြ�ာင်််

အလုျင်စ််လုု�မှုလု�ပ််�� ရပ််သာဲ�
တ်ာ�ု� အတ်ည့်�်ပ်ုပြီးပ်း�မှု ှအလု�ပ််

မှုလု�ပ််ရင်၊် ဒီဏ်ရ်ာကြီး�း�ကြီး�း�
မှုာ�မှုာ� ရတ်တ်တ််ယူ်

ပြီးပ်း�ထောတ်ာ ်သတ်မ်ှုတှ်�်ာ�
တ်� ်အလု�ပ််လု�ပ််င်န်း�်စ်ဉ်�ု�

လုု��န််းာရမှုယူ!်

လု�အ်တု်မ်ှုဝတ်�်ာ�ရင််
ဒီး�်�က်ြီး�း�မှုာ�တ်�်

ဒီဏ်ရ်ာရသာဲ�ထောလုာ�တ််ယူ်

ထောရှှ �ထောလုာာ�်
သတ်�ုာ�ပ်ါမ်ှုယူ.်...

စ်�ဝု်�င်�်ပ်း�လုရှ� ် လုစှ်ာသစ်အ်စ်အန်း
ထောတ်�ဲ အနှတရာယူရ်ှှုလုု� ် လု�န််း� ်

မှုဟို�တ်�်� ထောလုမှုတု်စ််�တ််ု� ်
�ရပ််ရှှုတ်ု��်ု�သး��ပြီးပ်း�မှု ှဖယူ�်�တ်ရ်မှုယူ်

5 ခွဲျ�ထ်ောတ်ာင််
ခွဲျုပ််ရတ်ာ�ု�?

ဟို�တ်�်�…်

အာ�!!

သင်ခ်ွဲန်း�်စ်ာ 3
"စ်��်ရုုယူာမှုျာ� လုး��ဝရပ််
သာဲ�ထောကြ�ာင်�် အတ်ည့်�်ပ်ုပြီးပ်း�မှုှ
သာ �ု�င်တ််ယဲူရ်မှုည့် ်*”
* အ��ူသ�ဖင်် ်ထောရဲ�လုျာ�ထောန်းထောသာ အစ်တု်အ်ပု်�င်�်

မှုျာ�သည့် ်အနှတရာယူရ်ှှုသည့်!်



စ်��်ု�ရပ််ပြီးပ်း� �ပ်ဿန်းာမှုျာ��ု� �ု�င်တ််ယဲူထ်ော�ဖရှငှ်�်

ထောသာအခွဲါတ်ငဲ် ်��တ်�်ပ်ာ��ု� �ပ်�ာ�ရထောအာင််

သစ်ခ်ွဲဲ�စ်�လ်ု�ပ််င်န်း�်တ်ငဲ် ်သတ်�ုာ�ရမှုည့််အ်ခွဲျ�မ်ှုျာ�

သစ်သ်ာ�စ်နှငှ်် ်လုစှ်ာသစ်အ်စ်အန်းမှုျာ��ု�

ဖယူရ်ှှာ�သည့််အ်ခွဲါ စ်��်ု� ပု်တ်က်ြ�ရထောအာင််

စ်စ်ထ်ော��မှုမုှုစ်တ်င်မ်ှုး စ်��်ု� လုး��ဝ

ရပ််�ာ�ထောကြ�ာင်�် အတ်ည့်�်ပ်ုကြ�ရထောအာင််

အနှတရာယူရ်ှှုဧရုယူာမှုျာ�သု� ် ဝင်ထ်ောရာ��်ခွဲင်�်မှုှ

ထောရှာှင်က်ြ�ဉ်ကြ�ရထောအာင််

ခွဲလု�တ်�်ု� ပု်တ်ပ််ါ

ရပ််သာဲ�ပြီးပ်းလုာ� အတ်ည့်�်ပ်ုပ်ါ

ပ်တ်ဝ်န်း�်�ျင်�်ု� အသထုောပ်�ပ်ါ

အနှတရာယူရ်ှှုဧရုယူာသု�မ်ှု၀င်ရ်ပ်ါ

မှုဝင်ရ်မှုဝင်ရ်

အနှတရာယူ�် �င်မ်ှုတှ်မ်ှု�ာ���
�ု�ယူ်အ်န်းး�မှုာှ ရှှုထောန်းယူ�်ု�တ်ာ

ထောသခွဲျာသထော�ာထောပ်ါ�က်ြ�ပြီးပ်းလုာ�?

လု�ပ််င်န်း�်ခွဲငဲ် ်ထော���င်�်လုး��ခွဲးု ထောရ�အတ်�ဲ်
လုတူ်စ်ဦ်း�ခွဲျင်�်စ်းရ� ် အသနု်း� ် စ်ည့်�်မှုျဥ်�
ထောတ်�ဲု� လုု��န််းာဖု� ် အထောရ�ကြီး�း�တ်ယူ်

ဒီးမှုာှ ထောန်းာ�တ််စ်ထ်ောခွဲါ�်
Case Study �ု�

�ပ်န်းက်ြ�ည့််ရ်ထောအာင််

ဒီး���ဇာာတ်ထ်ော�ာင်ထ်ောတ်ရဲ� ်
အမှုာှ�လု�ပ််တ်�ပ််း�� တ်စ်ထ်ောယူာ�်

ထောယူာ�န််း� ် တ်ထူောန်းတ်ယူထ်ောန်းာ်
ဟိုမ်ှု?

တ်စ်ခ်ွဲ�ခွဲ�ထော�ပ်ာလုု��လ်ုာ�?

စ်စ်ထ်ော��ထောန်းစ်ဉ်စ်စ်ထ်ော��ထောန်းစ်ဉ်



လုး��ခွဲးု ထောရ�အ�ာအ�ယဲူပ််စ်စည့်�်၊ �ရုုယူာ

�မှုင််ထ်ောသာထောန်းရာမှု ှထောခွဲျာ်�ျ�ခွဲင်�်�ု� သတ်�ုပ်ုပ်ါ

အပ်ရူှပ်ှ်�ခွဲင်�်�ု� သတ်�ုပ်ုပ်ါ

လု�ှပ်ာ�အ�ာ တ်ပ််�င်�်ာ�သလုာ��ု�တ်ာ 

စ်စ်ထ်ော��အတ်ည့်�်ပ်ုပ်ါ

ဒီးအခွဲျ�ထ်ောတ်�ဲု� သတ်�ုာ�ရထောအာင်!်

ထော���င်�်ထောရ�၊ �ျန်း�်မှုာထောရ�အတ်�ဲ ်အကြ�း�ပ်ုခွဲျ�မ်ှုျာ�!

ညွှှန်း�်ပ်ခွဲျ�်

သင််ထ်ောလုျာ်ထောသာလုး��ခွဲးု ထောရ�အ�ာအ�ယဲူပ််စ်စည့်�်မှုျာ��ု� ၀တ်�်င်ဖု်� ်
မှုတှ်သ်ာ��ာ�လုု��က်ြ�ရထောအာင်!်

ညွှှန်း�်ပ်ခွဲျ�်

ထောခွဲါ�ထ်ောလု�ှာ�နှငှ်် ်ဂထဲောလု�ှာ�မှုျာ��ု� အသး���ပ်ု၍ အ�မှုင််တ််ငဲ််

လု�ပ််ရထောသာအလု�ပ််မှုျာ��ု� သတ်�ုပ်ုပ်ါ

အထောသ�စ်တု်အ်တ်�ဲ ်"ရှု�ပ််�ပ်�ာတ်နဲ်း�်�ဖင််သ်ရှု�ပ််�ပ်ထောသာ ထော���င်�်လုး��ခွဲးု ထောရ�နှငှ်် ်

�ျန်း�်မှုာသန်း ်ရ်ှငှ်�်ထောရ�၊ လု�ပ််င်န်း�်ခွဲငဲ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှု�ုာ�ယဲူတ််ာ��း�ထောရ� အထော�ခွဲခွဲး” သု� ်

ညွှှန်း�်ပ်ခွဲျ�်

လု�ပ််င်န်း�်ခွဲငဲ်အ်တ်ငဲ်�် သု�မ်ှုဟို�တ် ်အ�ပ်င်�်�တ််ငဲ် ်အပ်ရူှပ်ှ်တ်တ်�်ခွဲင်�်�ု�

သတ်�ုပ်ုပ်ါ!

အထောသ�စ်တု်အ်တ်�ဲ ်"ရှု�ပ််�ပ်�ာတ်နဲ်း�်�ဖင််သ်ရှု�ပ််�ပ်ထောသာ ထော���င်�်လုး��ခွဲးု ထောရ�နှငှ်််

�ျန်း�်မှုာသန်း ်ရ်ှှင်�်ထောရ�၊ လု�ပ််င်န်း�်ခွဲငဲ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှု�ုာ�ယဲူတ််ာ��း�ထောရ� အထော�ခွဲခွဲး” သု� ်

ညွှှန်း�်ပ်ခွဲျ�်

လု�ှပ်ာ�အ�ာ မှုနှ်း�်န်းစ််ာဲ အလု�ပ််လု�ပ််ထောန်းထောကြ�ာင်�်

စ်စ်ထ်ော��အတ်ည့်�်ပ်ုကြ�ရထောအာင်!်

သစ်ခ်ွဲဲ�စ်�လ်ု�ပ််င်န်း�်လု�ပ််င်န်း�်ခွဲငဲ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှုထုောတ်ဟဲိုာ
တ်�ခွဲာ�သရူ��်စု်စမှုဟို�တ်�်�
�ု�ယူ်အ်န်းး�န်းာ�မှုာှရှှုထောန်းတ်�်

�ပ်ဿန်းာထောတ်ပဲ်ါ

တ်စ်ခ်ွဲ�ခွဲ� မှုာှ�သာဲ�တ်�အ်ခွဲျုန်းအ်တ်�ဲ၊်

ထောန်းစ််ဥ် လု�ပ််င်န်း�်ခွဲငဲ်မ်ှုာှ ��သ်ယဲူ်
ထောရ�� အထောရ�ကြီး�း�ပ်ါတ်ယူထ်ောန်းာ်

ဟို�တ်ပ်ြီးပ်း!
လု�ပ််င်န်း�်ခွဲငဲ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှုထုောတ်�ဲု�

သတ်�ုာ�ပြီးပ်း� ထောန်းတ််ု�င်�်
အထော�ာင်�်�း��ကြီး�ုု �စ်ာ�မှုယူ!်

စ်ည့်�်မှုျဥ်�ထောတ်�ဲု� လုု��န််းာ�ခွဲင်�်�
"�ု�ယူ်ခ်ွဲနှာာ�ု�ယူ"် "မုှုသာ�စ်�"
"�ဝ" �ု� �ာ�ယဲူတ််ာပ်�လုု� ်

မှုတှ်�်ာ�ထောစ်ခွဲျင်ပ််ါတ်ယူ်



2022 ခွဲ�နှစှ် ်မှုတ််လုတ်ဲင်�်�တ််ထောဝသည့််

��တ်ထ်ောဝသ:ူ �ျန်း�်မှုာထောရ�၊ အလု�ပ််သမှုာ�နှငှ်် ်လုမူှုဖူုလုး�ထောရ�ဝန်းက်ြီး�း�ဌာာန်း

စ်းစ်ဥသ်:ူ Mizuho Research & Technologies, Ltd.

ပ်�ူထောပ်ါင်�်ထော�ာင်ရဲ်�သ်:ူ သစ်သ်ာ�နှငှ်် ်သစ်အ်ထောခွဲျာ�ည့် ်��တ်လ်ု�ပ််�ခွဲင်�်နှငှ်််

သ�်�ု�င်ထ်ောသာ ထော���င်�်လုး��ခွဲးု ထောရ�နှငှ်် ်�ျန်း�်မှုာသန်း ်ရ်ှငှ်�်ထောရ� ပ်ည့်ာထောပ်��ု�င်ရ်ာ

သင်ထ်ော�ာ��်ပူ်စ်စည့်�်ဖန်းတ််း�မှု ုWorking

��တ်လ်ု�ပ််သ:ူ Sideranch Inc.

ရှု�ပ််�ပ်�ာတ်နဲ်း�်�ဖင််သ်ရှု�ပ််�ပ်ထောသာ

သစ်ခ်ွဲဲ�စ်�လ်ု�ပ််င်န်း�် ထော���င်�်လုး��ခွဲးု ထောရ�နှငှ်် ်�ျန်း�်မှုာသန်း ်ရ်ှငှ်�်ထောရ�

သရှု�ပ််ထောဖာ်ပ်း�မှုျာ��ဖင်် ်ထောလုလ်ုာ�ခွဲင်�်

�ယူထ်ောန်းရာ� အနှတရာယူရ်ှှုလု� စ်ဉ်�စ်ာ�ကြ�ည့််ရ်ထောအာင်!်

လု�ပ််င်န်း�်ခွဲငဲ်တ််ငဲ် ်လု�ပ််င်န်း�်လု�ပ််ထောန်းစ်ဥ် ပ်�န်း�်�ယဲူထ်ောန်းထောသာ အနှတရာယူမ်ှုျာ��ု� သရုထောအာင်!်

ထော��အနှတရာယူခ်ွဲန်း ်မ်ှုနှ်း�်မှုထုောလု�်ျင််ထ်ောရ� (KYT)

ဒီါ� အနှတရာယူရ်ှှုတ်� ်

အခွဲျ�ထ်ောတ်ပဲ်ါ။
အတု်�်ပ််�� လု�မ်ှုနှု�ုပ််ါနှငှ််။်

မှုဝင်ရ်သည့််ဧ်ရုယူာသု� ်
မှု၀င်ပ််ါနှငှ််။်

4S (စ်းစ်ဥ်၊ စ်န်းစ်�်ျ၊ သန်း ်ရ်ှငှ်�်၊
သပ််ရပ််) �ု� ထောလု�န်း�စ််ာဲ
သ�ုာ��ခွဲင်�်။

တ်�ခွဲာ�အနှတရာယူရ်ှှုတ်�အ်ခွဲျ�ထ်ောတ် ဲရှှုထောသ�လုာ��ု�တ်ာ စ်ဉ်�စ်ာ�ကြ�ည့််ရ်ထောအာင်။်



သစ်�်�တ်လ်ု�ပ််ထောရ�လု�ပ််င်န်း�်
 အတ်�ဲ်

 �ခွဲးု င်း�သး��သပ််ခွဲျ�်

သစ်ထ်ောတ်ာ

သစ်ခ်ွဲ�တ်သ်မှုာ�

သစ်တ််ု�သစ်စ််��တ်စ််�ရ်ှုး�

* သစ်တ််ု�သစ်စ်် ��န်းက်ြ�မ်ှု�အတ်�ဲ ်ပ်ါ�လုာှထောသာ

သစ်သ်ာ�နှငှ်် ်သစ်ထ်ောတ်ာတ်ငဲ်�်ျန်းရ်ှှုထောသာ သစ်အ်ပု်�င်�်အစ်မှုျာ�

အ�ပ်င် ်လုစှ်�တ််ငဲ်�်ျန်းရ်ှှုထောသာ သစ်အ်ပု်�င်�်အစ်မှုျာ�၊ အမုှု်၊

အထော�ာ�အ်ဦး စ်သည့်တ််ု�၏် စ်နဲ်း ်ပ််စ်သ်စ်သ်ာ�မှုျာ��ု�ပ်ါ

အသး���ပ်ုကြ�သည့်။်

ပ်ါ�လုာှထောသာသစ်သ်ာ�၊
သစ်ထ်ောတ်ာတ်ငဲ်�်ျန်းရ်ှှုထောသာ

သစ်အ်ပု်�င်�်အစ်မှုျာ�

သစ်အ်လုး��လုု��ထ်ော����ဲ်

သစ်ခ်ွဲဲ�စ်�ရ်ှုး�

သစ်ပ််ါ�လုာှ၊
အ�ပ််သာ���တ်စ််�ရ်ှုး�

အ�ခွဲာ�
 (သစ်သ်ာ��ပ်ာ���တ်စ််�ရ်ှုး�  စ်သည့်)်

Glued Laminate
သစ်�်�တ်စ််�ရ်ှုး�

Precut စ်�ရ်ှုး�

အမ်ုှုရာထော�ာ�လ်ု�ပ််သ၊ူ
ထော�ာ�လ်ု�ပ််ထောရ�ပ်စ်စည့်�်�ု�င်စ််သည့််

အမ်ုှု၊ အထော�ာ�အ်ဦး စ်သည့််

ပ်ရုထော�ာဂ စ်သည့််

စ်�ူ� / �တ်�်�ူပ်ာ�

စ်မ်ဲှု�အင််

ပ်ရုထော�ာဂ၊
သစ်သ်ာ�ထောခွဲစဲ်ပ််��တ်လ်ု�ပ််သ ူစ်သည့််

စ်�ူ�စ်�ရ်ှုး�

ဓိာတ်အ်ာ���တ်လ်ု�ပ််�ခွဲင်�်၊
အပ်အူသး��ခွဲျအထော�ာ�အ်အး�



ဤစ်ာရဲ�စ််ာတ်မ်ှု�နှငှ််ပ််တ်သ်�၍် စ်း�စ်မ်ှု�ထောမှု��မှုန်း�်လုု�ပ်ါ�

ထောအာ�ပ််ါဌာာန်း�း ထောမှု��မှုန်း�်နှု�င်ပ််ါသည့်။်

�ျန်း�်မှုာထောရ�၊ အလု�ပ််သမှုာ�နှငှ်် ်လုမူှုဖူုလုး�ထောရ�ဝန်းက်ြီး�း�ဌာာန်း
အလု�ပ််သမှုာ�စ်းနှနု်း�်ဌာာန်း

ထော���င်�်လုး��ခွဲးု ထောရ�နှငှ်် ်�ျန်း�်မှုာထောရ�ဌာာန်း
ထော���င်�်လုး��ခွဲးု ထောရ�ဌာာန်းခွဲဲ�


