
ဤဖတ်ယ်ူကူြ�ည့််ရု်ှုမှုသုင်ထ်ော�ာ��်�ူု� အသင််ထ်ောဖ်ာ်စပ််ပြီးပ်း��နွ်�်ရစ ်��တ်လ်ု�ပ််မှုလုု�ပ််င်န်�် လု�ပ််ထော�ာင်ရ်ထောသာ
လု�ပ််င်န်�်ခွငွ်တ််ငွ် ်အလု�ပ််လု�ပ််ထောန်ထောသာသအူာ�လုး��အတ်�ွ ်ရည့်ရွ်ယူပ်ြီးပ်း� ထော���င်�်ထောရ�နှငှ်် ်�်န်�်မှုာသန် ်ရ်ှှင်�်ထောရ�၏

အထော�ခွခွးအခွ်�မ်ှု်ာ�အာ� ထောလုလ်ုာရန် ်ရည့်ရွ်ယူ၍် �ပ်ုလု�ပ််ခွ့�်ခွင်�်�ဖစသ်ည့်။်

生コンクリート製造業の安全衛生
ရှု�ပ််�ပ်�ာတ်နွ်�်�ဖင််သ်ရှု�ပ််�ပ်ထောသာ

အသင််ထ်ောဖ်ာစ်ပ််ပြီးပ်း��နွ်�်ရစ ်��တ်လ်ု�ပ််မှုလုု�ပ််င်န်�်၏ ထော���င်�်လုး��ခွးု ထောရ�နှငှ်် ်�်န်�်မှုာသန် ်ရ်ှှင်�်ထောရ�

�မှုန်မ်ှုာ�ာသာ
ミャンマー語ま ん が で わ か る




တ်စန်ှု�င်င််းလုး���ု�င်ရ်ာ အသင််ထ်ောဖ်ာစ်ပ််ပြီးပ်း��နွ်�်ရစ ်စ�မ်ှုလုု�ပ််င်န်�်သမှုမဂအဖ့ွ�ခွ်ုပ််

 (2014～2020 ခွ�နှစှ)်

１ Mixer �ရပ််�ာ�ထောပ််မှု ှ�ပ်ုတ်�််�ခွင်�်၊ ထောခွ်ာ်�်�ခွင်�် 55%

2 ထောရွ�လု်ာ�စ�ခ်ွး�ပ်တ်တ််ငွ် ်ည့်ပ််�ခွင်�်၊ ည့်ပ််ပ်း�ခွင်�် 21%

3 အ�ခွာ�စ�မ်ှု်ာ�တ်ငွ် ်ည့်ပ််�ခွင်�်၊ ည့်ပ််ပ်း�ခွင်�် 14%

4 Silo အတ်ငွ်�်ပု်�င်�်တ်ငွ် ်အရှငှ်လ်ုတ်လ်ုတ်�်မုှုုပ််မုှု�ခွင်�် 6%

5 ထောခွ်ာ်လု�့်�ခွင်�် 4%

လု�ပ််င်န်�်ခွငွ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှုမုှု်ာ�ထောကြ�ာင်် ်ထောသ�း��သထူောပ််ထောပ်း�မ်ှုအုထော�ခွအထောန်လု�ပ််င်န်�်ခွငွ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှုမုှု်ာ�ထောကြ�ာင်် ်ထောသ�း��သထူောပ််ထောပ်း�မ်ှုအုထော�ခွအထောန်

ဒီးထောန် ်
အသင််ထ်ောဖ်ာ်စပ််ပြီးပ်း��နွ်�်ရစ ်��တ်လ်ု�ပ််မှုလုု�ပ််င်န်�်ရ့ ်

ထော���င်�်လုး��ခွးု ထောရ�နှငှ်် ်�်န်�်မှုာသန် ်ရ်ှှင်�်ထောရ�နှငှ်််
ပ်�သ်�ပ်ြီးပ်း� ထောလုလ်ုာကြ�ရထောအာင်!်

“Mixer �ရပ််�ာ�ထောပ််မှု ှ�ပ်ုတ်�််�ခွင်�်၊ ထောခွ်ာ်�်�ခွင်�်”
“ထောရွ�လု်ာ�စ�ခ်ွး�ပ်တ်တ််ငွ် ်ည့်ပ််�ခွင်�်၊ ည့်ပ််ပ်း�ခွင်�်” ထောတ်�ွ

အ��ူသ�ဖင်် ်အ�ဖစမ်ှု်ာ�တ်ယူထ်ောန်ာ.်..

အထော�ာ�အ်ဦ၊ တ်းတ်ာ�၊ ထောရ�ာတ်ာ
စတ်ာထောတ် ွအတ်�ွ ်မှုရှှုမှု�ဖစလ်ုု�အပ််တ့် ်ပ်စစည့်�်

ထောတ်�ွု� �ပ်ုလု�ပ််ဖု� ် အထောရ�ပ်းတ့် ်အလု�ပ််ထောန်ာ်

ဟု�တ်တ််ယူထ်ောန်ာ်!

ဒီးလုု�မှု်ုု� လု�ပ််င်န်�်ခွငွ်မ်ှုာှထောတ်ာင််
လု�ပ််င်န်�်ခွငွ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှုထုောတ်ွ

�ဖစထ်ောန်တ်ယူ်

� ့လု�ပ််င်န်�်ခွငွ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှုထုောတ်�ွဖစရ်တ့် ်အဓုိ�

အထောကြ�ာင်�်ရင်�်ထောတ်�ွု� ကြ�ည့််က်ြ�ည့််ရ်ထောအာင်။်

အယူ~်!

အသင််ထ်ောဖ်ာ်စပ််ပြီးပ်း� �နွ်�်ရစ�်
�ွန်ထ်ောတ်ာ်တ်ု��်ဝထောန်�ု�င်မ်ှုနု့် ် လုူအ်ဖ့ွ�အစည့်�်�ု�

အထော�ာ�အ်��ူပ်ုထောန်တ်ာပ့်ထောန်ာ်

ပြီးပ်း�ထောတ်ာ ်ထော��အနှတရာယူထ်ောတ်�ွထောန်
�ွန်မ်ှုတ်ု�ရ့်အ်သ��်ု�

�ာ�ယွူထ်ောပ်�တ်ယူထ်ောန်ာ်

�လုုပ််ထော�မှု

ထောရ

သထ့ော�်ာ�မ်ှု်ာ�



ဟု�တ်တ််ယူ်

ဥပ်မှုာအာ��ဖင်် ်“Mixer �ရပ််�ာ�ထောပ််မှုှ
 �ပ်ုတ်�််�ခွင်�်၊ ထောခွ်ာ်�်�ခွင်�်”မှုာှ�ု�ရင််

သန် ်ရ်ှငှ်�်ထောရ�လု�ပ််ပြီးပ်း�တ်ာန့် ်၊ ထောလု�ှာ���င်�်တ့်အ်ခွးမှုာှ
ထော�ခွထောခွ်ာ်ပြီးပ်း� ထောခွ်ာ်�်တ့်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှုထုောတ်�ွ

မှုကြ�ာခွဏ�ဖစထ်ောန်တ်ာပ်း

ထောလု�ှာ�ထောတ်�ွ
မုှု��ရွာပြီးပ်း�စု�ထောန်ရင််

ထောခွ်ာ်လုလ့ုယွူတ််ယူန့််တ််တူ်ယူ်

Mixer �ရပ််�ာ�ရ့ ် Hopper �
အ�မှုင််ထ်ောန်ရာမှုာှရှှုလုု� ်၊

ထောခွ်ာ်�်ရင် ်အရုှု���်ုု�တ်တ်တ််ယူ်

အ့ဒ်ီးလုု�မှု�ဖစထ်ောအာင််
�ယူလ်ုု�လု�ပ််ရမှုလု?့

စည့်�်မှု်ဥ်�န့် ် လု�ပ််�း��လု�ပ််န်ည့်�်ထောတ်�ွ
မှု်ာ�လုနွ်�်လုု� ် စတု်ရု်ှုပ််ဖု�ထ်ော�ာင်�်လုု��တ််ာ...

အဓုိ��ထောတ်ာ ်ထောခွ်ာ်လုပ့ြီးပ်း� �ပ်ုတ်မ်ှု�်ထောအာင််
လု�ပ််ရင်ပ်ြီးပ်း�တ်ာပ့်မှုလုာ�?

စည့်�်မှု်ဥ�်န့် ် လု�ပ််�း��လု�ပ််န်ည့်�်ထောတ်�ွု�
လုု��န််ာတ်ာ�၊

�ု�ယူတ််ု�င်န့်် ် အန်း�န်ာ��လုထူောတ်�ွု�
ထော���င်�်ထောစဖု� ် အထောရ�ကြီး�း�တ်ယူ�်!ွ

ဟု�တ် ်ဟု�တ်�့်!်

�ု�ယူတ််ု�င် ်သတ်�ုာ�ရမှုာှအ�ပ်င်၊် သတ်မ်ှုတှ််
�ာ�တ့် ်စည့်�်မှု်ဥ�်န့် ် လု�ပ််င်န်�်လု�ပ််�း��လု�ပ််န်ည့်�် 

ထောတ်�ွု� လုု��န််ာဖု��် အထောရ�ကြီး�း�ပ်းတ်ယူ်

Mixer �ရပ််�ာ�� အသင််ထ်ောဖ်ာ်စပ််ပြီးပ်း��နွ်�်ရစ�်ု� လု�ပ််င်န်�်
ခွငွ်�်ု�ပု်� ်ပြီးပ်း�ရင်၊် စ�ရ်ှုး��ု��ပ်န်လ်ုာတ်ာ�ဖစလ်ုု� ် မှုပ််�မ်ှု��ွ်

Hopper drum အတ်ငွ်�်ပု်�င်�်�ု� သန် ်ရ်ှှင်�်ထောရ�လု�ပ််ရပြီးပ်း�၊

ဟုမ်ှု?

Mixer �ရပ််�ာ�ရ့ ် Hopper-
drum အတ်ငွ်�်ပု်�င်�် သန် ်ရ်ှှင်�်ထောရ�
�ု� 1ရ� ်3～5 ကြီး�မ်ုှုလု�ပ််ရတ်ယူ်



ထောန်ာ�တ််စခ်ွ�� “ထောရွ�လု်ာ�စ�ခ်ွး�ပ်တ်တ််ငွ် ်ည့်ပ််�ခွင်�်၊ ည့်ပ််ပ်း�ခွင်�်”
စစထ်ော��ထောန်�မ့ှုာှ ထောရွ�လု်ာ�စ�ခ်ွး�ပ်တ်လ်ုည့်ထ်ောန်တ်�န်�်�ု�

ည့်ပ််ထောန်တ့်အ်ရာ�ု� ��တ်ဖု်�လ်ု�ပ််ရင်�်
အလု�ပ််သမှုာ�လု�ထ်ောရာ ထောဂး�ပ်ာ�ပ်း ည့်ပ််ပ်းသာွ�တ့််

မှုထောတ်ာ်တ်�မှုမုှု်ုု�ထောတ်�ွဖစတ််တ်တ််ယူ်

ထောရွ�လု်ာ�စ�ခ်ွး�ပ်တ်�်ု� ထောမှုာင်�်ဖု��်
ပ်းဝးအမှု်ာ�ကြီး�း�သး��ရလုု� ်၊ ည့်ပ််ပ်းသာွ�ရင််

မှုထောတ်ာ်တ်�ကြီး�း�ကြီး�း�မှုာ�မှုာ��ဖစတ််တ်တ််ယူ်

�ပ်ုတ်�််တ့် ်မှုထောတ်ာ်တ်�မှုထုောတ်လွုည့်�်

မှုကြ�ာခွဏ �ဖစတ််တ်တ််ယူ ်မှုဟု�တ်လ်ုာ�?

ထော�ခွလုမ်ှှု�ထောန်တ်�န်�်
ဟုန်ခ်ွ်�ပ်််�တ််ာထောတ်၊ွ

ဒီး�ု�

လု�ထ်ောတ်ွ�လု�ပ််င်န်�်ခွငွ်�်ု�

ကြ�ည့််က်ြ�ရထောအာင်!်

ထောအ�ခွထ့ောန်တ့်လ်ုမ်ှု�မှုာှ
ထော�ခွထောခွ်ာ်ပြီးပ်း� ထောခွ်ာ်�်တ့််

မှုထောတ်ာ်တ်�မှုထုောတ် ွအ�ဖစမ်ှု်ာ�တ်ယူ်

ပ်းဝးပု်တ်ဖု်�ထ်ောမှုသ်ာွ�ပြီးပ်း�၊
ထောရွ�လု်ာ�စ�ခ်ွး�ပ်တ်�်

ရှု�တ်တ််ရ��်လုည့်တ််ာမှု်ုု�လုည့်�်
�ဖစတ််တ်တ့််ပ််း�ပ့်ထောန်ာ် သတ်မုှုမှု�ူ့

လုည့်ထ်ောန်တ့်စ်�န််ာ��ု� �ပ််သာွ�ရင်လ်ုည့်�်
အလုနွ်အ်နှတရာယူမ်ှု်ာ�တ်ယူ်

ဒီးအ်�ပ်င်လ်ုည့်�် သ�့�န်က်ြ�မ်ှု�ထောတ်�ွည့််�်ာ�တ့််
Silo အတ်ငွ်�်ပု်�င်�်မှုာှ အလု�ပ််သမှုာ� ထောသ�း��သာွ�တ့််

မှုထောတ်ာ်တ်�မှု�ုဖစခ်ွ့တ််ယူလ်ုု� ် ကြ�ာ�ဖူ�တ်ယူ.်..

ဟု�တ်တ််ယူ။် Silo န်းရးမှုာှ�ပ််ထောန်တ့််
သထ့ောတ်�ွု� �ခွစခ်ွ်တ့်အ်လု�ပ််လု�ပ််ထောန်တ်�န်�်၊

သပ့်း�ကြီး�း�ပြီးပု်ု�်ပြီးပ်း� အလု�ပ််သမှုာ��ု�
အရှှင်လ်ုတ်လ်ုတ်�်မုှုုပ််မုှုသာွ�တ်ာ

သထော�ာထောပ်း�ပ်ြီးပ်း...

[ထောဂ် �ပ်ာ�]

မှုာထောကြ�ာထောသာ အည့်စအ်ထောကြ��မှု်ာ��ု� ဖယူရ်ှှာ�

ထောပ်�သည့်် ်သတ်တ ု�ဖင််�်ပ်ုလု�ပ််�ာ�ထောသာသန် ်စ်င်�်ရုုယူာ



CASE 1

ဒီးထောန်ည့််ထောန်အ� ုSilo အတ်ငွ်�်ပု်�င်�်�

သထ့ောတ်�ွု� �ခွစခ်ွ်တ့်အ်လု�ပ််�ု�

အပြီးပ်း�သတ်လ်ု�ပ််ရမှုယူ်

အခွ်ုန်�်�န်ပ်ြီးပ်း�
အနှတရာယူမ်ှု်ာ�တ့် ်အလု�ပ််�ဖစတ််ယူ။်

အလု်င်စ်လုု�မှုဟု�တ်လ်ုု� ်
အလုနွ်အ်� းွ လုး��ဝမှုလု�ပ််ကြ�န့်ထ်ောန်ာ်

ည့်ထောန်အ�ထုောရာ�လ်ုု�မ်ှုှ

လု�ပ််င်န်�်ပြီးပ်း�မှုယူမ်ှု�င်ရ်င် ်

ထောစာထောစာကြီး�ုု ထော�ပ်ာထောပ်�ဦ�
ဟု�တ်!်

� ့ ထောရာ်
အင်�်၊

ဒီး�ထောတ်ာ ်ဒီးထောန်အ်တ်ငွ်�်
ပြီးပ်း�ဖု� ် မှု�ဖစန်ှု�င်�်�ူပ့်

ဟု�တ်တ််ယူ၊် အ�ပ်င်တ််စ်

ထောခွး�ထ်ောလုာ� ်��ွက်ြ�မှုလုာ�

ဒီး�ု�၊ င်းတ်ု� ် 2 ထောယူာ�်
သတ်င်�်သာွ�ပု်�လ်ုု��ဦ်�မှုယူ်

�ပ်န်လ်ုာတ့်အ်�ု
န်ာ�ထောန်လုု��။်

အ�မ့ှုာှ အလု�ပ််လု�ပ််မှုထောန်န့်ထ်ောန်ာ်!

ဟု�တ်�့်ပ််း
အင်�်...



ထောစာင််ရ်တ်ာ အခွ်ုန်ထ်ောတ်ွ
နှထှော�မှုာဖု�ထ်ော�ာင်�်တ်ယူ်

န်ည့်�်န်ည့်�်ထောလုာ��်ဖစ�်ဖစ်
��လ်ု�ပ််သာွ�ဦ�မှုယူ!်

အာ�!

�ပ်န်လ်ုာပြီးပ်း~

...ဟုမ်ှု?

�ယူသ်ာွ�ခွ့တ််ာလု?့

... တ်စထ်ောယူာ�ထ်ောယူာ� ်~!

!!!

ဒီ��ခပ့်!
�မှုန်�်မှုန် ်

�ညူ့်းမှုရှမှုယူ.်..!

အနှတရာယူမ်ှု်ာ�လုု� ်
အ့ဒ်ီ းမှုာှ ပြီးင်မ်ုှုပြီးင်မ်ုှုထောလု�ထောန်ထောန်!

ခွ်�ခ်ွ်င်�်�ညူ့်းထောပ်�မှုယူ!်

…ဟု�တ််



စည့်�်မှု်ဥ်�အထောန်�ဖင််၊် ထော�မှုကြီး�း�နှငှ်် ်သမ့ှု်ာ��ဖင်် ်�မှုုပ််သာွ�နှု�င််

သည့်် ်အနှတရာယူရ်ှှုထောသာ ထောန်ရာမှု်ာ�တ်ငွ် ်အလု�ပ််မှုလု�ပ််ပ်းနှငှ််။်

Silo အတ်ငွ်�်ပု်�င်�် လု�ပ််င်န်�်တ်ငွ် ်သတ်မ်ှုတှ်�်ာ�ထောသာ လုး��ခွးု ထောရ�အ�ာအ�ယွူပ််စစည့်�်မှု်ာ��ု� ၀တ်�်င်ပ်ြီးပ်း�၊ ထော���င်�်စာွ 

အလု�ပ််လု�ပ််ထော�ာင်န်ှု�င်သ်ည့်�်ု� အတ်ည့်�်ပ်ုပြီးပ်း�မှု ှအလု�ပ််လု�ပ််ရန်။် �ု�အခွ်ုန်တ််ငွ် ်မှုပ််�မ်ှု��ွ ်ထောစာင််က်ြ�ည့််သ်�ူု� �ာ�ရှှုရမှုည့်။်

အ��ူသ�ဖင်် ်စု�စတွ်ထ်ောန်ခွ်ုန်တ််ငွ် ်သအ့ထော�မှုာ�အ်�မှုာ��ဖင်် ်�မှုုပ််သာွ�

ပ်း�လုတွ်ထ်ော�မှုာ�ရ်န် ်ခွ�ခ်ွသ့ည့်။် သအ့ထော�မှုာ�အ်�မှုာ��ဖင်် ်�မှုုပ််

သာွ�ပ်း�အ��တ်�်ု� �ပ်င်�်�န်စ်ာွ ဖုမုှုသည့််အ်�ပ်င်၊် ထောသ�ွလုည့်ပ််တ််

မှု ုမှုမှုနှ်ထ်ောတ်ာ�်၊့ အသ�ရု်ှု�်ပ််�ခွင်�် စသည့်တ််ု� ်�ဖစပ်ြီးပ်း� အသ��်း��

ရုှုး�ရနှု�င်သ်ည့်။်

1

3

Silo အတ်ငွ်�်ပု်�င်�်တ်ငွ် ်အလု�ပ််လု�ပ််သည့််အ်ခွး ထောစာင််က်ြ�ည့်််

သ�ူု�တ်ာဝန်ထ်ောပ်��ာ�ပြီးပ်း�၊ တ်စထ်ောယူာ�တ််ည့်�်

အလု�ပ််မှုလု�ပ််ပ်းနှငှ််။်
2

Silo အတ်ငွ်�်ပု်�င်�်တ်ငွ် ်ထော���င်�်စာွ အလု�ပ််လု�ပ််ရန််CASE1
 အနှစှခ်ွ်ုပ််

ထောစာင််က်ြ�ည့််သ်ူ

တ်�ယူပ််းပ့်... 
အလုနွ်အ်� းွ လုး��ဝမှုလု�ပ််န့်လ်ုု� ်

ထော�ပ်ာ�ာ�တ်ယူမ်ှုဟု�တ်�်�ူလုာ�

ထောတ်ာင်�်ပ်န်ပ််းတ်ယူ…်။

ဒီးတ်စခ်ွးထောတ်ာ ်�ာမှုကှြီး�း�ကြီး�း�မှုာ�မှုာ� 
မှု�ဖစသ်ာွ�လုု�ထ်ောတ်ာ်ထောသ�တ်ယူ၊် ဒီးထောပ်မှုယူ်…်

အခွ��စပြီးပ်း� လု�ပ််င်န်�်ခွငွ်စ်ည့်�်မှု်ဥ�်ထောတ်နွ့် ်
ညွှှန်က်ြ�ာ�ခွ်�ထ်ောတ်�ွု� ထောသထောသခွ်ာခွ်ာ လုု��န််ာရမှုယူ။်

�ု�ယူ်�်း���ဖတ်ခ်ွ်�န့််�်ု�ယူ်
မှုတ်ု�င်မ်ှုပ်င်လ်ု�ပ််တ်ာမှု်ုု� မှုရှှုပ်းထောစန့်!်

Silo အတ်ငွ်�်ပု်�င်�်မှုာှ �ပ််ထောန်တ့််
သထ့ောတ်�ွု� �ခွစ�်�တ်တ့််လ်ု�ပ််င်န်�်လု�ပ််ထောန်တ်�န်�်

သပ့်း�ပြီးပု်ု�်ပြီးပ်း�၊ အလု�ပ််သမှုာ�
တ်စ�်ု�ယူလ်ုး���ု� အရှငှ်လ်ုတ်လ်ုတ် ်ထော�မှု�မုှုုပ််မုှုပြီးပ်း�

ထောသ�း��သာွ�တ်ယူ�်ု�တ့်၊်
န်ာ�်င်စ်ရာထော�ာင်�်တ့် ်

မှုထောတ်ာ်တ်�မှုထုောတ် ွ�ဖစထ်ောန်တ်ယူ်

မှုထောတ်ာ်တ်�မှုထုောတ် ွမှု�ဖစဖု်� ်

အာ�လုး�� သတ်�ုာ�သာွ�ကြ�ရထောအာင်!်
ဟု�တ်�့်!်



CASE 2

ဟု�တ်ပ်ြီးပ်း! ထော�ာင်�်ထော�ာင်�်
လုည့်ပ််တ်ထ်ောန်တ်ာပ့်

ဟုမ်ှု?

အယူ်

ဒီးတ်စထ်ောန်ရာတ်ည့်�် Roller �
လုည့်မ်ှုထောန်ပ်းလုာ�

အယူ်

တ်စခ်ွ�ခွ� ည့်ပ််ထောန်တ်ာပ့်

အင်�်၊

ထောဂ် �ပ်ာ� 

ဒီးန်ာ�မှုာှ ရှှုပ်းတ်ယူ.်...

အ!

ထောတ်ွ� ပြီးပ်း ထောတ်ွ� ပြီးပ်း



ရပြီးပ်း...!

အယူ?်

အာ�!

ဒီ��ခပ့်၊ အထောရ�ထောပ််ဒီ��ခပ့်၊ အထောရ�ထောပ််
ရပ််တ်န် ်ရ်မှုယူ!်ရပ််တ်န် ်ရ်မှုယူ!်

ထောတ်ာ်ထောသ�တ်ာထောပ်း.်..

ခွး�ပ်တ်�် �ာလုု� ်
ရပ််သာွ�တ်ာလု!့ အဒ့ီး�...

အထော�ခွအထောန်�ု� န်ာ�လုည့်ပ်ြီးပ်း



လုည့်ပ််တ်ထ်ောန်ထောသာ စ��်ု� လုး��ဝလု�န်ှငှ်််

မှု�ပု်းနှငှ််။်

လုု�လုု�မှုယူမ်ှုယူ ်�ဖစခ်ွ့သ်ည့်ရ်ှှုထောသာ်၊ အထောရ�ထောပ််ရပ််တ်န် ်�်ရုု

ယူာ၏ထောန်ရာနှငှ်် ်အသး���ပ်ုပ်း��ု� သထုောအာင်လ်ု�ပ််�ာ�ပ်း။

ထောရွ�လု်ာ�စ�ခ်ွး�ပ်တ်�်ု� �ု�င်ရ်ထောသာအခွး၊ �နု်�်ခွ်ုပ််ခွန်�်�ု� ��သ်ယွူပ်ြီးပ်း� မှုပ််�မ်ှု��ွ ်ရပ််တ်န် ်ပ်ြီးပ်း�မှု ှလု�ပ််ထော�ာင်ရ်န်။်

2

4

1

အလု�ပ််အဝတ်အ်စာ�၏ လု�စ်�ု� ထောသထောသခွ်ာခွ်ာ

တ်ပ််�င်�်ာ�ပြီးပ်း�၊ လုး��ခွးု ထောရ�အ�ာအ�ယွူပ််စစည့်�်�ု�

စည့်�်�မ်ှု�နှငှ််အ်ည့်း ဝတ်�်င်ပ််း။

�နု်�်ခွ်ုပ််ခွန်�်ရှှု အလု�ပ််သမှုာ�သည့်လ်ု�ထ်ောတ်ွ�လု�ပ််င်န်�်ခွငွ်ရ်ှှု

အလု�ပ််သမှုာ�မှု ှလု�ပ််င်န်�်ပြီးပ်း�စး�ထောကြ�ာင်�်

အတ်ည့်�်ပ်ုပြီးပ်း�မှုသှာ ခွလု�တ်�်ု� ON ပ်း။

3

5

ထောရွ�လု်ာ�စ�ခ်ွး�ပ်တ် ်အန်း�တ်ငွ် ်ထော���င်�်စာွ အလု�ပ််လု�ပ််ရန််CASE2
 အနှစှခ်ွ်ုပ််ဒီးတ်စထ်ောခွး�ထ်ောတ်ာ ်�ာမှုှ

ကြီး�း�ကြီး�း�မှုာ�မှုာ�မှု�ဖစ�် ့ပြီးပ်း�သာွ�လုု� ်
ထောတ်ာ်ထောသ�ထောပ်မှုယူ်၊်

အနှတရာယူမ်ှု်ာ�တ့််

မှုထောတ်ာ်တ်�မှုကုြီး�း�တ်စခ်ွ�

�ဖစထ်ောတ်ာမ်ှုလုု� ်

အရင်တ််�န်�်� ထောရွ�လု်ာ�စ�ခ်ွး�ပ်တ်မ်ှုာှ

အလု�ပ််အဝတ်အ်စာ�� ပြီးင်ပု်းသာွ�ပြီးပ်း�၊

ည့်ပ််ပ်းသာွ�လုု� ်

ထောသ�း��ခွ့တ့််သ်လူုည့်�်ရှှုတ်ယူ် �ရုုယူာထောတ်နွ့် ် စ�ပ််စစည့်�်ထောတ်�ွု�

တ်ု��ရု်ှု���်ထုောတ်ွ�ရတ့်အ်ခွး

ပ်းဝး�ု� မှုပ််�မ်ှု��ွပု််တ်ရ်မှုယူ်

စည့်�်မှု်ဥ�်

တ်စခ်ွ�ခွ်င်�်စးမှုာှ

သူအ်ဓုိပ်ါးယူန့််သ်ူ

ရှှုတ်ယူထ်ောလု ဟု�တ်�့်…်!



CASE 3

မှုဂဂလုာန်းန်�ခ်ွင်�်ပ်း။

ဒီးထောန် ် မုှု��ရွာထောန်ထောတ်ာ်

ထော�ခွထော�ာ�ထ်ောတ်ရွှ့ပြီးပ်း�

ထောခွ်ာ်လုလ့ုယွူပ််းတ်ယူ်

ဂရှု�တ်စု��န့်် ် အလု�ပ််လု�ပ််ရမှုယူ။်

ဟု�တ်ပ်ြီးပ်းလုာ�!

ဟု�တ်�့်!်

အင်�်၊

မှုန်�ခ်ွင်�် အလု�ပ််ထောတ်ထွောတ်ာ်

�ာလုု�လုု�န့် ် ပြီးပ်း�သာွ�ပြီးပ်း...

မုှု��ရွာတ်ာန့် ် အခွ်နု်ဇ်ယူာ���်

န်ည့်�်န်ည့်�်ထောန်ာ��််သာွ�တ်ယူ.်..

ထောန်ာ�အ်လုညှ့််မ်ှုထောရာ�ခ်ွင်�်ု

အခွ်ုန်�်သပ်ု်မှုရှှုထောတ်ာ�်�ူ...



�းထော�ာင်�်လုု� ် ရာသးဥတ်�� �ပ်န်ထ်ော�ာင်�်

လုာပြီးပ်း�ု�ထောတ်ာ၊်

 အ�မှုန်ထ်ောရထော��ရမှုယူ.်..!

ရင်�်နှှး�ပြီးပ်း�သာ� အလု�ပ််�ု�ထောတ်ာ ်လုး��ခွးု ထောရ�
ခွး�ပ်တ်�်ု� ၀တ်စ်ရာမှုလုု�ထောလုာ�ပ််း��ူ

ဟု�တ်ပ်ြီးပ်း
 ပြီးပ်း�ပြီးပ်း

အာ�!

�ာ�ဖစသ်ာွ�တ်ာလု!့?

ဒီ��ခပ့်!

တ်စထ်ောယူာ�ထ်ောယူာ�်
 လုနူ်ာတ်င်�်ာ�ထောခွ်ထောပ်�ပ်းဦ�!



လုး��ခွးု ထောရ�အ�ာအ�ယွူပ််စစည့်�်မှု်ာ� (ထောခွးင်�်�ာဦ���ပ််၊

လုး��ခွးု ထောရ�ခွး�ပ်တ်၊် မှုထောခွ်ာလုယွူထ်ောသာ ဖုန်ပ််) �ု� ထောသခွ်ာ

ခွု�င်ပ်ြီးမ့ှုစာွ ဝတ်�်င်ပ််း။

Mixer �ရပ််�ာ� ထောန်ာ��်�အ်ပု်�င်�်သည့် ်�မှုင််ပ်ြီးပ်း��်ဉ်း�ထောသာထောကြ�ာင််၊် ဟုန်ခ်ွ်�ပ်််��်ာ

�ပ်ုတ်�််နှု�င်သ်ည့်် ်အနှတရာယူရ်ှှုထောကြ�ာင်�် သတ်�ုပ်ု�ာ စည့်�်မှု်ဥ�်မှု်ာ�နှငှ််အ်ည့်း လု�ပ််ထော�ာင်ပ််း။

1

3

လုး��ခွးု ထောရ�ခွး�ပ်တ်ခ်ွ်ုတ်�်ု� အသး���ပ်ုပြီးပ်း�၊ ၃ ဖ��်ဖင်််

ထော�ာ��်ာမှုပ််�မ်ှု��ွ ်အတ်�အ်�င်�်လု�ပ််ပ်း။2

ထောလု�ှာ�ထောပ််မှုာှ ထော���င်�်စာွ အလု�ပ််လု�ပ််ရန််CASE3   
အန်ှစခ်ွ်ုပ််

လုး��ခွးု ထောရ�ခွး�ပ်တ် ်မှုပ်တ်�့်

 အလု�ပ််လု�ပ််တ်ယူလ်ုု� ် ကြ�ာ�တ်ယူ။်

ဟု�တ်ပ််းတ်ယူ…်။

ရင်�်နှှး�ပြီးပ်း�သာ� အလု�ပ််�ု�တ်ာန့်ပ့််၊
 မှုသမုှုမှု�ူလ့ု်စလ်ု်�ရုှုတ်ာထောတ်ာ်

 မှုလု�ပ််သင််�်�ူထောလု။

Mixer �ရပ််�ာ�ထောပ််�ထောန် �ပ်ုတ်�််ပြီးပ်း�
 �ခုွု��ဒ်ီဏရ်ာရတ်ာ�

 မှုကြ�ာခွဏ �ဖစတ််တ်တ််ယူ။်

င်း�ု�ရင်ထ်ောတ်ာ ်အ�င်ထ်ော�ပ်မှုာှပ်းလုု� ်
 �င်ခ်ွ့မု်ှုတ်ယူ.်..

အခွ��စပြီးပ်း� စည့်�်မှု်ဥ်�ထောတ်ွ

 ထောသခွ်ာလုု��န််ာပြီးပ်း�

 အလု�ပ််လု�ပ််ကြ�ရထောအာင်!်

ဟု�တ်�့်!်



ထောရွ�လု်ာ�စ�ခ်ွး�ပ်တ်�်ု� တ်ု��ရု်ှု���်ု�င်သ်ည့််အ်ခွး မှုပ််�မ်ှု��ွ ်ပ်းဝးပု်တ်ပ်ြီးပ်း�၊

သ��်ု�င်သ်�ူု� သင်အ်လု�ပ််လု�ပ််ထောန်ထောကြ�ာင်�် အသထုောပ်�ပ်း။

Silo အတ်ငွ်�်ပု်�င်�်ရှှု
သမ့ှု်ာ��ု� �ခွစခ်ွ်�ခွင်�်

Mixer �ရပ််�ာ�၏ ထောလု�ှာ�မှု ှ�ပ်ုတ်�််�ခွင်�်

ထောရွ�လု်ာ�စ�ခ်ွး�ပ်တ်ရ်ှှု
အရာမှု်ာ��ု� ဖယူရ်ှာှ��ခွင်�်

Silo အတ်ငွ်�်ပု်�င်�်တ်ငွ် ်အလု�ပ််လု�ပ််ထောသာအခွး၊ မှုပ််�မ်ှု��ွ ်ထောစာင််က်ြ�ည့််သ်ူ

�ာ�ရှှုရပြီးပ်း� စည့်�်မှု်ဉ်း�မှု်ာ��ု�ထောသခွ်ာလုု��န််ာပြီးပ်း� လု�ပ််င်န်�်လု�ပ််ထော�ာင်ပ််း။

Mixer �ရပ််�ာ�၏ ထောလု�ှာ��ု� အတ်�အ်�င်�်လု�ပ််သည့််အ်ခွး၊ လုး��ခွးု ထောရ�ခွး�ပ်တ်ခ်ွ်ုတ်�်ု� 

အသး���ပ်ုပြီးပ်း�၊ အပြီးမ့ှုတ်မ်ှု�လု�န်ှစှဖ်�၊် ထော�ခွနှစှဖ်�မ်ှု ှ၃ ဖ��်ဖင်် ်ခွနှာာ�ု�ယူ�်ု� ထော�ာ��်ာ�ပ်း။

အသင််ထ်ောဖ်ာ်စပ််ပြီးပ်း��နွ်�်ရစ ်��တ်လ်ု�ပ််မှုလုု�ပ််င်န်�်တ်ငွ် ်သတ်�ုာ�ရမှုည့််အ်ခွ်�မ်ှု်ာ�

အနှတရာယူ�် �င်မ်ှုတှ်မ်ှု�ာ��့
�ု�ယူ်အ်န်း�မှုာှ ရှှုထောန်ယူ�်ု�တ်ာ

ထောသခွ်ာသထော�ာထောပ်း�က်ြ�ပြီးပ်းလုာ�?

လု�ပ််င်န်�်ခွငွ် ်ထော���င်�်လုး��ခွးု ထောရ�အတ်�ွ်
လုတူ်စဦ်�ခွ်င်�်စးရ့ ် အသနု့် ် စည့်�်မှု်ဥ�်ထောတ်�ွု�

လုု��န််ာဖု� ် အထောရ�ကြီး�း�တ်ယူ်

ဒီးမှုာှ ထောန်ာ�တ််စထ်ောခွး�်
Case Study �ု�

�ပ်န်က်ြ�ည့််ရ်ထောအာင်။်

ဒီး��့ဇာတ်ထ်ော�ာင်ထ်ောတ်ရ့ွ ်
အမှုာှ�လု�ပ််တ့်ပ််း��

တ်စထ်ောယူာ�ထ်ောယူာ�န့်် ် တ်ထူောန်တ်ယူထ်ောန်ာ်
ဟုမ်ှု?

တ်စခ်ွ�ခွ�ထော�ပ်ာလုု��လ်ုာ�?



ဒီးအခွ်�ထ်ောတ်�ွု� သတ်�ုာ�ရထောအာင်!်

ထော���င်�်ထောရ�၊ �်န်�်မှုာထောရ�အတ်�ွ ်အကြ�း�ပ်ုခွ်�မ်ှု်ာ�!

အထောသ�စာ�ထောလု�ှာ�1 ထောလုာာ�င်�် (chute) တ်ငွ် ်ည့်ပ််�ခွင်�်2 ရှု�တ်တ််ရ� ်စ�လ်ုည့်ပ််တ်�်ခွင်�်3

အသင််ထ်ောဖ်ာ်စပ််ပြီးပ်း��နွ်�်ရစ်

 ��တ်လ်ု�ပ််မှုလုု�ပ််င်န်�်

ထောလု�ှာ�မှုာှ ထောသ�ထောသာထောကြ�ာင်် ်အ��ူသ�ဖင်် ်ထောရမှု်ာ�

စု�စတွ်ထ်ောန်ခွ်ုန်တ််ငွ် ်မှုထောခွ်ာ်ထောစရန် ်သတ်�ုပ်ုပ်း။

ထောလုာာ�င်�် (chute) �ပ်န်သ်မ်ုှု�ခွ်ုန်တ််ငွ်၊် လု�မ်ှုည့်ပ််မုှု

ထောအာင် ်ထောသထောသခွ်ာခွ်ာ သတ်�ုာ�ပြီးပ်း�မှု ှအလု�ပ််လု�ပ််ပ်း။

Mixer �ရပ််�ာ�၏ အထောန်ာ��်�တ််ငွ် ်အလု�ပ််

လု�ပ််ထောသာအခွး ယူာဉ်းထောမှုာင်�်�ု�  အသးလုမ်ှှု��ပ်ုပြီးပ်း�၊ 

မှုထောတ်ာ်တ်�မှုမုှု်ာ��ု� �ာ�ယွူရ်န် ်လု�ပ််ထော�ာင်ပ််း။

စ�ရ်ှုး�အတ်ငွ်�်တ်ငွ် ်ထောခွးင်�်�ာဦ���ပ််ထော�ာင်�်ရန် ်လုု��န််ာပြီးပ်း�၊

ထော�ခွထော�ာ�ထ်ောအာ�ရ်ှှု  အ�င််မ်ှုည့်းည့်ာမှုနုှငှ်် ်လုမ်ှု�မှု်�န်ှာှ�ပ်င်�်ု� ဂရှု�တ်စု�� ်

သတ်�ုာ�ပြီးပ်း� လုမ်ှု�ထောလုာာ�ပ််း။

စမ်ှု�သပ််တ်း��နှငှ်် ်ထောလု�လုးထောသာပ်စစည့်�်မှု်ာ� ထော�ခွထော�ာ�ထ်ောပ််�်လုာနှု�င်ထ်ောသာထောကြ�ာင််၊် 

လုး��ခွးု ထောရ�ဖုန်ပ််�ု� မှုပ််�မ်ှု��ွ ်ဝတ်�်င်ပ််း။

Mixer �ရပ််�ာ�အတ်�ွ ်သတ်�ုာ�ရန်အ်ခွ်�မ်ှု်ာ�

လုမ်ှု�ထောလုာာ�သ်ည့််အ်ခွး 
သတ်�ုာ�ရန်အ်ခွ်�မ်ှု်ာ�

စမ်ှု�သပ််ခွန်�်တ်ငွ် ်သတ်�ုာ�
ရန်အ်ခွ်�မ်ှု်ာ�

လု�ပ််င်န်�်ခွငွ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှုထုောတ်ဟွုာ

တ်�ခွာ�သရ့ူ�်စုစမှုဟု�တ်�် ့�ု�ယူ်အ်န်း�န်ာ�မှုာှ

 ရှှုထောန်တ့် ်�ပ်ဿန်ာထောတ်ပွ်း။

တ်စခ်ွ�ခွ� �ဖစတ့်််
အခွ်နု်အ်တ်�ွ၊်

ထောန်စ်ဥ်လု�ပ််င်န်�်ခွငွ်မ်ှုာှ
 ��သ်ယွူထ်ောရ��

အထောရ�ကြီး�း�ပ်းတ်ယူထ်ောန်ာ်

ဟု�တ်ပ်ြီးပ်း!
လု�ပ််င်န်�်ခွငွ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှုထုောတ်�ွု�

သတ်�ုာ�ပြီးပ်း�ထောန်တ််ု�င်�် အထော�ာင်�်�း��
ကြီး�ုု �စာ�မှုယူ!်

စည့်�်မှု်ဥ်�ထောတ်�ွု� လုု��န််ာ�ခွင်�်�

"�ု�ယူ်ခ်ွနှာာ�ု�ယူ"် "မုှုသာ�စ�"

"�ဝ" �ု� �ာ�ယွူတ််ာပ့်လုု� ်

မှုတှ်�်ာ�ထောစခွ်င်ပ််းတ်ယူ။်



2022 ခွ�နှစှ ်မှုတ််လုတ်ွင်�်�တ််ထောဝသည့််

��တ်ထ်ောဝသ ူ: �်န်�်မှုာထောရ�၊ အလု�ပ််သမှုာ�နှငှ်် ်လုမူှုဖူုလုး�ထောရ�ဝန်က်ြီး�း�ဌာာန်

စးစဥသ်:ူ Mizuho Research & Technologies, Ltd.

ပ်�ူထောပ်းင်�်ထော�ာင်ရွ်�သ် ူ: အသင််ထ်ောဖ်ာ်စပ််ပြီးပ်း��ွန်�်ရစ ်��တ်လ်ု�ပ််မှုလုု�ပ််င်န်�်နှငှ််သ်�်�ု�င်ထ်ောသာ 

လုး��ခွးု ထောရ�ပ်ည့်ာထောပ်� သင်ထ်ော�ာ��်ပူ်စစည့်�်တ်ု��တ်�ထ်ောရ� working

��တ်လ်ု�ပ််သ ူ: Sideranch Inc.

ရှု�ပ််�ပ်�ာတ်နွ်�်�ဖင််သ်ရှု�ပ််�ပ်ထောသာ

အသင််ထ်ောဖ်ာစ်ပ််ပြီးပ်း��နွ်�်ရစ ်��တ်လ်ု�ပ််မှုလုု�ပ််င်န်�်၏
ထော���င်�်လုး��ခွးု ထောရ�နှငှ်် ်�်န်�်မှုာသန် ်ရ်ှငှ်�်ထောရ�

�ယူထ်ောန်ရာ� အနှတရာယူရ်ှှုလု ့စဉ်း�စာ�ကြ�ည့််ရ်ထောအာင်!်

 ထော��အနှတရာယူခ်ွန် ်မ်ှုနှ်�်မှုထုောလု�််င််ထ်ောရ� (KYT)

ဒီး� အနှတရာယူရ်ှှုတ့််

အခွ်�ထ်ောတ်ပွ်း!

တ်�ခွာ�အနှတရာယူရ်ှှုတ့်အ်ခွ်�ထ်ောတ် ွရှှုထောသ�လုာ��ု�တ်ာ စဉ်း�စာ�ကြ�ည့််ရ်ထောအာင်။်

လု�ပ််င်န်�်ခွငွ်တ််ငွ် ်လု�ပ််င်န်�်လု�ပ််ထောန်စဥ် ပ်�န်�်�ယွူထ်ောန်ထောသာ အနှတရာယူမ်ှု်ာ��ု� သရုထောအာင်!် 

သရှု�ပ််ထောဖာ်ပ်း�မှု်ာ��ဖင်် ်ထောလုလ်ုာ�ခွင်�်

�ပ်ုတ်မ်ှု�်ထောစရန်အ်တ်�ွ ်
ထော�ခွထော�ာ�ထ်ောအာ�ရ်ှှု
အ�င််မ်ှုည့်းည့်ာမှုနုှငှ်် ်လုမ်ှု�
မှု်�န်ှာှ�ပ်င်�်ု� ဂရှု�တ်စု��်
သတ်�ုာ��ခွင်�်။

ထောန်ာ��်�တ်�်ခွင်�်အတ်�ွ ်
�ပ်င်�်င်ရ်ာတ်ငွ်၊် Mixer 
�ရပ််�ာ� အထောန်ာ�တ််ငွ််
ဝင်ရ်ပ််မှုထောန်�ခွင်�်။

လုး��ခွးု ထောရ�ခွး�ပ်တ်ခ်ွ်ုတ်�်ု� 
အသး���ပ်ုပြီးပ်း�၊ ၃ ဖ��်ဖင်််
ထော�ာ��်ာ မှုပ််�မ်ှု��ွ်
အတ်�အ်�င်�်လု�ပ််�ခွင်�်။



ဤစာရွ�စ်ာတ်မ်ှု�နှငှ််ပ််တ်သ်�၍် စး�စမ်ှု�ထောမှု��မှုန်�်လုု�ပ်း�

ထောအာ�ပ််းဌာာန်�း ထောမှု��မှုန်�်နှု�င်ပ််းသည့်။်

�်န်�်မှုာထောရ�၊ အလု�ပ််သမှုာ�နှငှ်် ်လုမူှုဖူုလုး�ထောရ�ဝန်က်ြီး�း�ဌာာန်
အလု�ပ််သမှုာ�စးနှနု်�်ဌာာန်

ထော���င်�်လုး��ခွးု ထောရ�နှငှ်် ်�်န်�်မှုာထောရ�ဌာာန်
ထော���င်�်လုး��ခွးု ထောရ�ဌာာန်ခွွ့


