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鉄工作業の安全衛生
まん が で わ か る �မှုန်းမ်ှုာ�ာသာ

ミャンマー語

ရှု�ပ််�ပ်�ာတ်နွ်း�်�ဖင််သ်ရှု�ပ််�ပ်ထောသာ

သ�ံည့်လ်ု�ပ််င်န်း�် ထော���င်�်လုံ��ခွံု ထောရ�နှငှ်် ်�ျန်း�်မှုာသန်း ်ရ်ှှင်�်ထောရ�




အယူ!်

ဒီးထောန်း ် သ�ံည့်လ်ု�ပ််င်န်း�်

ထော���င်�်လုံ��ခွံု ထောရ�နှငှ်် ်�ျန်း�်မှုာသန်း ်ရ်ှှင်�်ထောရ�နှငှ်််

ပ်�သ်�ပ်ြီးပ်း� ထောလုလ်ုာကြ�ရထောအာင်!်

သ�ံည့်ပ််စ်စည့်�်�ဖစ်တ့်် ်��န်းက်ြ�မ်ှု�အထောလု�

ကြီး�း�ထောတ်�ွု� �ု�င်တ််ယွူရ်ပြီးပ်း�၊ စ်�ထ်ောတ်�ွု�လုည့်�်

လုည့်ပ််တ်ရ်တ်ာထောကြ�ာင်် ်ထော���င်�်ထောရ��ု�

အ��ူဂရှု��ပ်ုရမှုာှထောန်းာ်

အင်�်ထောန်းာ်…

�ယူလ်ုု�အလု�ပ််မှုျုု�

လု�ပ််ရတ်ာလုမ့ှုသ�ု�ူထောန်းာ်
�ာထောတ်�ွု�

သတ်�ုာ�ရင််
ထော�ာင်�်မှုလုထ့ောန်းာ်?

“ည့်ပ််�ခွင်�်၊ ည့်ပ််ပ်ါ�ခွင်�်" န်း့ ် “လုငွ််�်�ွလ်ုာ�ခွင်�်၊

�ပ်ုတ်�်ျလုာ�ခွင်�်”ထောတ်�ွ စ်�စ်�ထောပ်ါင်�်ရ့ ် ��ဝ်�ထ်ော�ျာ်

ရှှုတ်ယူထ်ောန်းာ် �ာလုု� ် ည့်ပ််သာွ�တ်ာတ်ု� ်၊ ည့်ပ််ပ်ါသာွ�တ်ာတ်ု� ်

�ဖစ်တ််ာပ်ါလုမုှု််?

ဒီးလုု�မှုျုု� လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်မ်ှုာှထောတ်ာင််
လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှုထုောတ် ွ�ဖစ်ထ်ောန်းတ်ယူ်

� ့လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှုထုောတ်�ွဖစ်ရ်တ့််
အဓုိ�အထောကြ�ာင်�်ရင်�်ထောတ်�ွု�

ကြ�ည့််က်ြ�ည့််ရ်ထောအာင််

�ု���ာ�- �ျန်း�်မှုာထောရ�၊ အလု�ပ််သမှုာ�နှငှ်် ်လုမူှုဖူုလုံ�ထောရ� ဝန်းက်ြီး�း�ဌာာန်း "လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ် ်မှုထောတ်ာ်တ်�မှုု

(ထောသ�ံ��မှု၊ု အလု�ပ််န်းာ�လုု��ရ်ထောသာရ�ထ်ောပ်ါင်�် 4ရ�န်ှငှ််အ်��)် ထောဒီတ်ာထော�စ််"် (2012-2017)

(သ�ံည့်လ်ု�ပ််င်န်း�်နှငှ်် ်ပ်တ်သ်�သ်ည့်ဟ်ု� ယူ�ူ�ာ�ထောသာ သာဓိ�ထောပ်ါင်�် 1,076 မှု)ု

1 ည့်ပ််�ခွင်�်၊ ည့်ပ််ပ်ါ�ခွင်�် 32%

2 လုငွ််�်�ွလ်ုာ�ခွင်�်၊ �ပ်ုတ်�်ျလုာ�ခွင်�် 23%

3 ထောခွျာ်လု�့ျ�ခွင်�် 8%

4 တ်ု���်ာ �ခုွု��မု်ှု�ခွင်�် 7%

5 ပြီးပု်ု�ျ�ခွင်�်၊ ပ်ျ�စ််း��ခွင်�် 7%

သ�ံည့်လ်ု�ပ််င်န်း�်တ်ငွ် ်ဒီဏ်ရ်ာရထောသ�ံ���ခွင်�် �ဖစ်ပ််ာွ�မှုအုခွျုု�အစ်ာ�သ�ံည့်လ်ု�ပ််င်န်း�်တ်ငွ် ်ဒီဏ်ရ်ာရထောသ�ံ���ခွင်�် �ဖစ်ပ််ာွ�မှုအုခွျုု�အစ်ာ�



ဟု�တ်တ််ယူ်

ဟုမ်ှု?

� ့လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှုထုောတ်�ွဖစ်ရ်တ့််
လု�ထ်ောတ်ွ� �ဖစ်ပ််ျ�ခ်ွ့တ့်် ်အ�ဖစ်အ်ပ်ျ�န််းမှုနူ်းာ

ထောတ်�ွု� ကြ�ည့််က်ြ�ည့််ရ်ထောအာင်!်

စ်တ်း�လုပ််စ်စည့်�်ကြ�ာ��ု� လု�န််း့ ် လု�ထ်ောခွျာင်�်�ပ်ု်

ည့်ပ််သာွ�တ်ာထောတ် ွ�ဖစ်တ််တ်တ််ယူ ်ပြီးပ်း�ထောတ်ာ်

အထောပ်ါ�ထ်ောဖာ�သ်ည့််လ်ု�ပ််င်န်း�်လု�ပ််ထောန်းခွျုန်း ်လု�ပ််င်န်း�်သံ��

လု�အ်တု်�် ထောဖာ�စ််��် ့ည့်ပ််ပ်ါသာွ�တ်ာထောတ် ွ�ဖစ်တ််တ်တ််ယူ်

�ာထောကြ�ာင်််
လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်မ်ှုထောတ်ာ်

တ်�မှုထုောတ် ွ�ဖစ်တ််ာလု?့

လုံ��ခွံု မှု�ုု� �နု်း�်သမ်ုှု��ာ�နှု�င်ဖု်�အ်တ်�ွ�်ာ�ရှှုတ့််
စ်ည့်�်မှုျဥ်း်�ထောတ်�ွု� မှုလုု��န််းာတ်ာ�

အဓုိ�အထောကြ�ာင်�်အရင်�်ပ်ါပ့်

ဥ်းပ်မှုာ Roller ထောရွ�လုျာ�စ်�ခ်ွါ�ပ်တ် ်စ်တ်ာထောတ်ရ့ွ ်
လုည့်ပ််တ်ထ်ောန်းတ့် ်အစ်တု်အ်ပု်�င်�်မှုာှ လု�ထ်ောမှုာင်�်တ်ု� ်၊

လု�ထ်ောခွျာင်�်တ်ု� ် ည့်ပ််ပ်ါသာွ�တ်ာထောတ်၊ွ

ဥ်းပ်မှုာအာ��ဖင်််
�ယူလ်ုု�စ်ည့်�်မှုျဥ်း်�ထောတ် ွရှှုတ်ာလု?့

အ့ဒ်ီးထောလုာ�ပ့််လုာ�

ပု်�ရုှုပ််ထော��ွတ့် ်စ်ည့်�်မှုျဉ်း�ထောတ်ွ
ရှှုမှုယူ�်င်ထ်ောန်းတ်ာ

လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ် ်မှုထောတ်ာ်တ်�မှုထုောတ်�ွု�
တ်ာ��း�ဖု��် စ်ည့်�်မှုျဥ်း်�ထောတ်�ွု�

တ်တု်�ုျ�ျလုု��န််းာဖု� ်
အထောရ�ကြီး�း�တ်ယူ�်!ွ

ဟု�တ် ်ဟု�တ်�့်!်

စ်စ်ထ်ော���ခွင်�် သု�မ်ှုဟု�တ််

�ပ်ု�ပ်င်�်ခွင်�် �ပ်ုလု�ပ််တ့်အ်ခွါ ပ်ါဝါပု်တ်တ််ာမှုျုု�

စ်တ့် ်စ်��်ု�ထောရွ�လုျာ�မှုသာွ�ထောအာင် ်လု�ပ််ထော�ာင်ရ်မှုယူ ်အရင်�်ံ�� 

အလု�ပ််ဧရုယူာ ထော���င်�်ထောရ��ု� ထောသခွျာလု�ပ််ထော�ာင်ပ်ြီးပ်း�

အလု�ပ််လု�ပ််ဖု� ် အထောရ�ကြီး�း�တ်ယူ်

* လုံ��ခွံု မှု�ုု� �နု်း�်သမ်ုှု��ာ�နှု�င်ဖု်�အ်တ်�ွ�်ာ�ရှှုထောသာ စ်ည့်�်မှုျဥ်း်�မှုျာ��ု�၊ ဥ်းပ်ထောဒီအမုှုန်း ်မ်ှုျာ�ထောပ််တ်ငွ်သ်ာမှု� ယူခွင်�် အမှုာှ�မှုျာ�နှငှ်််

မှုထောတ်ာ်တ်�မှုမုှုျာ�မှု ှအထောတ်ွ�အကြ�ံု မှုျာ��ု� သင်ခ်ွန်း�်စ်ာအထောန်းနှငှ်် ်ဖန်းတ််း��ာ��ခွင်�်�ဖစ်သ်ည့်။်



အ��ူသ�ဖင်် ်�ရုန်း�်ထောကြ�ာင််�်ဖစ်တ့်််

မှုထောတ်ာ်တ်�မှု�ု ဒီဏ်ရ်ာ�ပ်င်�်�ပ်င်�်�န်း�်န်း်

ရနှု�င်တ််ယူ။် မှု ယူလူုာတ့် ်စ်တ်း�လုပ််စ်စည့်�်ထောတ် ွလုည့်�်�ွတ််ာမှုျုု�၊

ပ်စ်စည့်�်အတ်င်အ်ခွျလု�ပ််တ်ာ မှုထော�ာင်�်ရင် ်�ပ်ုတ်�်ျတ်ာမှုျုု�၊

စ်�ပံ်��ာ�တ့် ်စ်တ်း�လုပ််စ်စည့်�်ထောတ် ွပြီးပု်ု�ျတ်ာမှုျုု�လုည့်�်

ရှှုတ်ယူ။်

စ်တ်း�လုပ််စ်စည့်�်ထောတ်ရ့ွ ် အထောလု�ခွျုန်း�်
�းလုု�ဂရမ်ှု ရာန်း့ခ်ွျးရှှုတ်ာ။ ထောခွါင်�်�ု� �မုုှုတ်ာတ်ု� ်၊
ထောအာ�မ်ှုာှပု်သာွ�ရင်တ််ု��်ု� ထောသ�ံ��နှု�င်တ််ယူ။်

အနှတရာယူထ်ောတ်နွ်း့ ် ထော��ခွျင်�်
ယူဥှ်း်ထောန်းရတ်ာပ့်ထောန်းာ်

အဒ့ီါထောကြ�ာင််�်ု�ပ့်

စ်ည့်�်မှုျဥ်း်�ထောတ်�ွု� ထောသခွျာ

လုု��န််းာဖု� ် အထောရ�ကြီး�း�တ်ာထောပ်ါ်

ပြီးပ်း�ထောတ်ာ ်�ု�ယူ်ခ်ွနှာာ�ု�ယူ�်ု� �ာ�ယွူဖု်�အ်တ်�ွ်

လုံ��ခွံု ထောရ�အ�ာအ�ယွူပ််စ်စည့်�်ထောတ်�ွု�

ဝတ်�်င်ဖု်� ် အထောရ�ကြီး�း�တ်ယူ်

အမှုျုု�အစ်ာ�မှုျာ�စ်ာွရှှုထောန်းထောပ်မှုယူ်လ်ုည့်�်

လု�ပ််ထော�ာင်ထ်ောန်းတ့်အ်လု�ပ််အထောကြ�ာင်�်အရာန်း့ ် �ု��ည့််းတ့််

လုံ��ခွံု ထောရ�အ�ာအ�ယွူပ််စ်စည့်�်�ု� ထောရွ�ခွျယူပ်ြီးပ်း�၊

မှုနှ်းမ်ှုနှ်း�်န်း�်န်း ်ဝတ်�်င်ဖု်� ် လုု�အပ််တ်ယူ်

ပံ်�မှုနှ်းအ်ပြီးမ့ှုတ်မ်ှု��ာထောတ်�ွု�

သတ်�ုာ�ရင်ထ်ော�ာင်�်မှုလု့

4S �ု�တ်ာ�ု�

သလုုာ�?

4S �ု�တ်ာ
စ်းစ်ဥ်း် (Seiri)၊ စ်န်းစ်�်ျ (Seiton)၊

သန်း ်ရ်ှှင်�် (Seiso)၊ သပ််ရပ်် (Seiketsu) ။
ဒီါ� ထော���င်�်လုံ��ခွံု ထောရ�နှငှ်််

�ျန်း�်မှုာသန်း ်ရ်ှှင်�်ထောရ�ရ့ ် အထော�ခွခွပ့ံ်

စ်းစ်ဥ််း (Seiri) စ်န်းစ်�်ျ (Seiton) သန်း ်ရ်ှှင်�် (Seiso) သပ််ရပ်် (Seiketsu)

လုု�အပ််သည့််အ်ရာနှငှ်််

မှုလုု�အပ််သည့််အ်ရာမှုျာ��ု�

ခွွ�့ခွာ�ပြီးပ်း�

မှုလုု�အပ််သည့််အ်ရာမှုျာ��ု�

စ်နွ်း ်ပ််စ်�်ခွင်�်

လုု�အပ််သည့်််

အရာ�ု� အပြီးမ့ှု

အသင်် ်��တ်ယ်ူနူှု�င်ရ်န်း်

�ပ်ုလု�ပ််�ခွင်�်

အမှုုု�၊် အည့်စ််

အထောကြ��မှုျာ��ု�

ရှှင်�်လုင်�်ဖယူရ်ှာှ�ပြီးပ်း�၊

သပ််ရပ််ထောအာင််

သန်း ်စ််င်�်ခွင်�်

သန်း ်ရ်ှှင်�်ထောန်းသည့်််

အထောန်းအ�ာ��ု� �နု်း�်သမ်ုှု�

ပြီးပ်း� ခွနှာာ�ု�ယူ၊် အဝတ်အ်စ်ာ�၊

�ု�ယူ်ပ််တ်ဝ်န်း�်�ျင်�်ု�

မှုည့်စ်ပ််တ်ထ်ောအာင်�်ာ�ပ်ါ

မှုလုု�အပ််ထောသာမှုလုု�အပ််ထောသာ
အရာမှုျာ�အရာမှုျာ�

လုု�အပ််ထောသာလုု�အပ််ထောသာ

ဒီါ�ု�

လု�ထ်ောတ်ွ�လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်�်ု�

ကြ�ည့််က်ြ�ရထောအာင်!်



CASE 1
မှု ထောန်းထောသာ ဝန်း�်ု� သတ်�ုာ�ပ်ါ!

မှုဂဂလုာ
န်းနံ်း�ခ်ွင်�်ပ်ါ။

�ာ�ဖစ်တ််ာလု?့
အ့ဒ်ီး ဒီဏ်ရ်ာ�

ဒီါ�....

�ံ��စ်အံတ်ု�င်�်�ံ��စ်အံတ်ု�င်�်

စ်မှုတ်ဖ်�န်း�်�ု� ကြ�ည့််ရ်င်�်စ်မှုတ်ဖ်�န်း�်�ု� ကြ�ည့််ရ်င်�်

လုမ်ှု�ထောလုာာ�တ််ာလုမ်ှု�ထောလုာာ�တ််ာ

အထော�ခွမှုည့်းတ့်ထ်ောန်းရာ�ု�အထော�ခွမှုည့်းတ့်ထ်ောန်းရာ�ု�

တ်ု��မု်ှုပြီးပ်း� ဓိါတ်တ််ု�င်�်ု�တ်ု��မု်ှုပြီးပ်း� ဓိါတ်တ််ု�င်�်ု�

သာွ�တ်ု��မု်ှုတ်ာပ်ါသာွ�တ်ု��မု်ှုတ်ာပ်ါ

အနှတရာယူမ်ှုျာ�လုု� ်

လုမ်ှု�ထောလုာာ�ရ်င်�်

ဖ�န်း�်ကြ�ည့််တ််ာမှုလု�ပ််န်း့ ်

ထော�ာင်�်ပြီးပ်း
ထောန်းလ်ုည့်န််းာ�ခွျုန်းထ်ောရာ�ပ်ြီးပ်း!

မှုင်�်ထောခွါင်�်�ု�
ဓိာတ်တ််ု�င်န််း့ ်

တ်ု��မု်ှုတ်ာ�ု�?

ဒီ��ခမှုျာ�ခွ့တ််ာ�။ွ အခွ��ု
ထောရာင်ထ်ောန်းထောသ�တ်ယူ။်

န်းည့်�်န်းည့်�်ထောလုာ�်

�ပ်ကြ�ည့်််



အဒ့ီါထောကြ�ာင်် ်စ်းန်းးယူာ�

သတ်ထုောပ်�တ်ာ

အယူ.်..!?

အာ�!

အ



Case 1 အနှစှ်ခ်ွျုပ််

စ်ည့်�်မှုျဥ်း်��ု� လုု��န််းာပြီးပ်း� လုံ��ခွံု ထောရ�

အ�ာအ�ယွူ ်ပ်စ်စည့်�်မှုျာ��ု� ဝတ်�်င်ပ််ါ!

ထော���င်�်ရာလုမ်ှု�မှု ှလုမ်ှု�ထောလုာာ�ရ်န်း်

တ်င်�်ကြ�ပ််စ်ာွ လုု��န််းာပ်ါ။
1 2

forklift ��န်းသ်ယူ�်ာ��ု�လုည့်�် သတ်�ုာ�ပ်ါ!TIPS

forklift ��န်းသ်ယူ�်ာ�၏
အထောရှှ�အထောန်းာ�တ််ု��်ု� မှု�ဖတ်ပ််ါနှငှ််။်

ရပ််�ာ�ထောသာ forklift ��န်းသ်ယူ�်ာ�၏
မှုတ်င်လ်ု�သ်ည့်�်�ု� သတ်�ုာ�ပ်ါ

�ဖတ်သ်န်း�်သာွ�ထောသာအခွါတ်ငွ် ်forklift ��န်းသ်ယူ�်ာ�
ရပ််�ာ�သလုာ� စ်စ်ထ်ော��ပြီးပ်း�၊ ယူာဉ်းထောမှုာင်�်� ံမှုပ်ျ�မ်ှု��ွ်
အသ�ံပ်ုပြီးပ်း� အခွျ��်ပ်ရမှုည့်။်

forklift ��န်းသ်ယူ�်ာ� ရပ််�ာ�ထောသာ်လုည့်�်

မှုတ်င်လ်ု�သ်ည့်�်နှငှ်် ်မှုတ်ု��မု်ှုထောစ်ရန်း ်သတ်�ုာ�ပ်ါ။

စ်�ရံ်ှု�ဧရုယူာတ်ငွ် ်ထော���င်�်ရာလုမ်ှု�မှုျာ�မှု ှထောန်းရာထောရှု့�ထော�ပ်ာင်�်ပ်ါ။စ်�ရံ်ှု�အတ်ငွ်�်ရှှု လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်သ်ံ��ဦး���ပ်် ထော�ာင်�်ရသည့်် ်ဧရုယူာတ်ငွ်၊်

လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်သ်ံ��ဦး���ပ််�ု� ထော�ာင်�်ပြီးပ်း�မှု ှထောန်းရာထောရှု့�ထော�ပ်ာင်�်ပ်ါ။

ပြီးပ်း�ထောတ်ာ ်လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်သ်ံ��ဦး���ပ််လုည့်�်

ထော�ာင်မ်ှု�ာ���ူမှုလုာ�!

ထောခွါင်�်�ု�သာ ရုှု��မု်ှုရင််

ထောသသာွ�ထောလုာ�ပ်ြီးပ်း!

မှုင်�်ထောခွါင်�်�ု�

ဓိာတ်တ််ု�င်န််း့ ်

တ်ု��မု်ှုတ်ာ�ု�?

ဒီ��ခမှုျာ�ခွ့တ််ာ�။ွ အခွ��ု

ထောရာင်ထ်ောန်းထောသ�တ်ယူ။်

န်းရုံှု���ျုု�သာွ�ထောလုာ� ်ထောအာင််
ဒီဏ်ရ်ာ��ပ်င်�်�န်းခ်ွ့ထ်ောပ်မှုယူ််

အသ�မ်ှုထောသလုု� ်
ထောတ်ာ်ထောသ�တ်ာထောပ်ါ.်..

ဒီါထောပ်မှုယူ််

ထော���င်�်တ့်လ်ုမ်ှု��ု� �ဖတ်သ်ာွ�ရမှုယူ!်
တ်�ယူလ်ုု� ် �ရုန်း�်လု�ပ််င်န်း�် လု�ပ််ထောန်းတ်�န်း�်

ထော����ဖတ်သ်ာွ�မှုယူ�်ု�ရင်၊် �ရုန်း�်
လု�ပ််သာ��ု� အသလံုမ်ှှု��ပ်ုဖု� ် သတ်မ်ှုတှ်�်ာ�
တ်ယူထ်ောလု! ခွငွ််�်ပ်ုခွျ�မ်ှုရှှု� ့ဝန်း ်မှု တ်င်ထ်ောန်း

တ့်န််းာ��ု� မှု�ပ််န်း့!်

ပြီးပ်း�ထောတ်ာ ်လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်သ်ံ��ဦး���ပ််လုည့်�်
ထော�ာင်မ်ှု�ာ���ူမှုလုာ�!
ထောခွါင်�်�ု�သာ ရုှု��မု်ှုရင််
ထောသသာွ�ထောလုာ�ပ်ြီးပ်း!

အနှတရာယူထ်ောတ် ွ�ယူန််းာ�မှုာှရှှုထောန်းလု�့ု�တ်ာ

အပြီးမ့ှုထောတ်�ွ�ာ�ဖု� ် အထောရ�ကြီး�း�တ်ယူ။်

�ု�ယူတ််ာဝန်းယ်ူရူတ့် ်အလု�ပ််�ု�လု�ပ််ထောန်းတ့်အ်ခွါ

တ်င်မ်ှု��၊့ စ်�ရံ်ှု�ဧရုယူာအတ်ငွ်�် ထောရှု့�ထော�ပ်ာင်�်

သာွ�လုာတ့်အ်ခွါ၊ အလု�ပ််သာွ�အလု�ပ််�ပ်န်းတ့််အ်ခွါ

အနှတရာယူ�်ု� ကြီး�ုု တ်င်ခ်ွန်း ်မ်ှုနှ်း�်ပြီးပ်း�

လုု��န််းာထော�ာင်ရွ်�ရ်မှုယူ်

ဟု�တ်�့််
န်းာ�လုည့်ပ််ါပြီးပ်း



CASE 2
မှုည့်ပ််မုှုထောစ်ရန်း ်သတ်�ုာ�ပ်ါ!

� ့ ထောရာ်

ဒီးထောလုာ��်ု�
စ်�ပံ်�စ်းတ်န်း�်တ့်အ်လု�ပ််လုည့်�်
တ်စ်ဝ်�ထ်ောလုာ�ပ်ြီးပ်း�ပြီးပ်းထောန်းာ်

ဟု�တ်တ််ယူထ်ောန်းာ်

ခွဏ်ထောလု�
အခွျုန်းရ်မှုလုာ�?

ဟု�တ်�့်!်

ခွဏ်ထောလုာ�ထ်ောစ်ာင််ထ်ောပ်�ဦး�။

�ု�ယူ်�်နှဒန်း့�်ု�ယူ ်တ်စ်ထ်ောယူာ�တ််ည့်�်

အလု�ပ််လု�ပ််မှုထောန်းန်း့ထ်ောန်းာ်။

ဟု�တ်�့််

န်းာ�လုည့်ပ််ါပြီးပ်း

5 မုှုန်းစ်က်ြ�ာပြီးပ်း�ထောန်းာ�—်

ထောန်းာ��်ျလုု��တ််ာ

...ဒီးအရွယူအ်စ်ာ�ထောလုာ��်ု�ရင်ထ်ောတ်ာ်
တ်စ်ထ်ောယူာ� ်တ်ည့်�်လုည့်�်
သယူလ်ုု�ရ်တ်ယူ ်�င်တ််ယူ်

အကြ�ာကြီး�း�ထောတ်ာ်
မှု ထောစ်ာင်် ်နှု�င် ်��ူ!!

အလု�ပ််ထောတ်ထွောတ်ာ်
ထောတ်ာ်ထောတ်ာ်ပြီးပ်း�သာွ�

ထောပ်မှုယူ် ်ပ်င်ပ််န်း�်လုာပြီးပ်း...

အု��! ပြီးပု်ု�ျ
ထောတ်ာမ်ှုယူ်



န်းာလုု��တ််ာ!

န်းာထောပ်မှုယူ် ်�ခူွရံ
ထောလုာ�တ််ယူ.်.. ?

နှတု်�်တု်ထ်ောန်းလုု��မ်ှုယူ်

ထောစ်ာင််ရ်တ်ာကြ�ာသာွ�ပြီးပ်း!

ထောန်းာ��်ျသာွ�လုု� ်

ထောတ်ာင်�်ပ်န်းတ််ယူ်

!

အယူ?် မှုဟု�တ်မ်ှုလှုွထ့ောရာ
တ်စ်ထ်ောယူာ�တ််ည့်�်

အလု�ပ််လု�ပ််ခွ့တ််ာလုာ�?

တ်စ်ထ်ောယူာ�တ််ည့်�်
လု�ပ််နှု�င်ခ်ွ့ပ််ါတ်ယူ်

မှုင်�်�ာလုု� ် တ်စ်ထ်ောယူာ�တ််ည့်�် လု�ပ််တ်ာလု?့
တ်စ်ထ်ောယူာ�တ််ည့်�် အလု�ပ််မှုလု�ပ််န်း့လ်ုု� ်

ထော�ပ်ာ�ာ�တ်ယူမ်ှုဟု�တ်လ်ုာ�!

ထောဟု!်!
မှုင်�်လု��်

�ာ�ဖစ်ထ်ောန်းတ်ာလု?့

တ်အာ�
ထောရာင်ထ်ောန်းပြီးပ်း

မှုဟု�တ်လ်ုာ�!

ဦး�စ်း�!
ဒီ��ခထောရာ�ပ်ြီးပ်း!



CASE 2 အနှစှ်ခ်ွျုပ််

အလု�ပ််ညွှ့န်းက်ြ�ာ�ခွျ�မ်ှုျာ��ု�

ထောသထောသခွျာခွျာ လုု��န််းာကြ�ရထောအာင်!်

ဒီဏ်ရ်ာရပ်ါ� ခွျ�ခ်ွျင်�်

သတ်င်�်ပု်� ်ကြ�ရထောအာင်!်1 2

တ်စ်ခ်ွ�ခွ��ဖစ်ပ််ါ� မှုပ်ျ�မ်ှု��ွ ်သတ်င်�်ပု်� ်၊ ��သ်ယွူ၊် တ်ု�င်ပ််င်ပ််ါ။

● ကြီး�း�မှုာ�ထောလု�လုထံောသာ ပ်စ်စည့်�်အစ်တု်အ်ပု်�င်�်မှုျာ��ု�

လုနူှစှ်ထ်ောယူာ��်ဖင်် ်လု�ပ််ထော�ာင်ပ််ါ။

● ပ်စ်စည့်�်အစ်တု်အ်ပု်�င်�်မှုျာ��ု� ထော�ပ်ာင်�်�ပ်န်းလ်ုညှ့်််

သည့််အ်ခွါ၊ ပ်တ်ဝ်န်း�်�ျင်တ််ငွ် ်အ�ခွာ�အလု�ပ််သမှုာ�

မှုျာ�ရှှုမှုရှှု စ်စ်ထ်ော��ပ်ါ။

● ပ်တ်ဝ်န်း�်�ျင်ရ်ှှု အလု�ပ််သမှုာ�မှုျာ��လုည့်�်

ပ်စ်စည့်�်အစ်တု်အ်ပု်�င်�်မှုျာ��ု� ထော�ပ်ာင်�်�ပ်န်းလ်ုညှ့််ထ်ောန်းစ်ဥ်း်

အန်းာ�မှု�ပ််ပ်ါနှငှ််။်

အထောခွျာသပ််တ်ပ််�င်ပ်ြီးပ်း���တ်�်�န်းမ်ှုျာ��ု�လုည့်�်
သတ်�ုာ�ပ်ါ!

TIPS

�ု�ယူ်�်နှဒန်း့�်ု�ယူ ်အလု�ပ််မှုလု�ပ််� ့သတ်မ်ှုတှ်�်ာ�ထောသာ

လုအူထောရအတ်�ွ ်နှငှ်် ်လု�ပ််ထော�ာင်ပ််ါ။

တ်ပ််�င်ပ်ြီးပ်း� ဂထောဟုထော�ာ်�ာ�ထောသာ အထောခွျာသပ််

တ်ပ််�င်ပ်ြီးပ်း���တ်�်�န်းမ်ှုျာ��ု� ထော�ပ်ာင်�်�ပ်န်းလ်ုညှ့်််

သည့််အ်ခွါ၊ ထောအာ�ပ််ါတ်ု��်ု� သတ်�ုပ်ုပ်ါ။

...ဒီးအရွယူအ်စ်ာ�ထောလုာ��်ု�ရင်ထ်ောတ်ာ်
တ်စ်ထ်ောယူာ� ်တ်ည့်�်လုည့်�်
သယူလ်ုု�ရ်တ်ယူ ်�င်တ််ယူ်

အကြ�ာကြီး�း�ထောတ်ာ်

မှု ထောစ်ာင်် ်နှု�င် ်��ူ!!

န်းာထောပ်မှုယူ် ်�ခူွရံ

ထောလုာ�တ််ယူ.်.. ?

နှတု်�်တု်ထ်ောန်းလုု��မ်ှုယူ်

တ်အာ�
ထောရာင်ထ်ောန်းပြီးပ်း

မှုဟု�တ်လ်ုာ�!

〇〇整形外科

အရုှု���ျုု�

သာွ�မှုယူလ်ုု� ် မှု�င်ခ်ွ့မု်ှု��ူ

"လုနူှစှ်ထ်ောယူာ�န််း့"် လုု��်ံ���ဖတ်�်ာ�တ့် ်အလု�ပ််�
ကြ�ည့််ရ်တ်ာ လုယွူပံ််�ထောပ််ထောပ်မှုယူ် ်အနှတရာယူရ်ှှု

နှု�င်တ််ာထောကြ�ာင်် ်�ု�ယူ်�်နှဒန်း့�်ု�ယူ်
တ်စ်ထ်ောယူာ�တ််ည့်�် မှုလု�ပ််ရ��ူ

အလု�ပ််ညွှ့န်းက်ြ�ာ�ခွျ�ထ်ောတ်�ွု�
ထောသထောသခွျာခွျာ လုု��န််းာပ်ါ!

ပြီးပ်း�ထောတ်ာ ်ဒီဏ်ရ်ာရလုာတ့်အ်ခွါ
ဖံ���ယွူမ်ှု�ာ��၊့

ခွျ�ခ်ွျင်�်သတ်င်�်ပု်�ပ််ါ

�ု�ယူ်ခ်ွနှာာ�ု�ယူ�်
အထောရ�ကြီး�း��ံ��မုှု�လ်ုု�ထ်ောလု

…!

ခွျ�ခ်ွျင်�်သတ်င်�်ပု်� ်
လုု��သ်င််တ််ာ

ထောတ်ာင်�်ပ်န်းပ််ါတ်ယူ်

〇〇〇〇  အရုှု��အ��ူ��ဌာာန်းအရုှု��အ��ူ��ဌာာန်း



CASE 3
စ်�မ်ှုျာ��ု� စ်န်းစ်တ််�ျ �ု�င်တ််ယွူပ််ါ!

ခွလု�တ်�်ု�
ပု်တ်ပ်ြီးပ်း�...

�ဖတ်စ််� ်မှုျ�န်ှာှ�ပ်င််
လုည့်�် သပ််ရပ််ထောန်းတ်ယူ်

ထောန်းာ�တ််စ်ခ်ွ�
လုာပြီးပ်းထောန်းာ်!

ထောအ�

အ? �ာ�ဖစ်သ်ာွ�တ်ာလု?့

လု�ထ်ော�ာ�ဝ်တ်�် ကြ�ယူသ်း��
တ်စ်ထ်ောန်းရာရာ�ု� လုငွ််သ်ာွ�တ်ာ

vise န်း့ ် roller
ထောတ်�ွလ့ု�မ်ှုည့်ပ််
ထောအာင် ်ဂရှု�စ်ု��ထ်ောန်းာ်

မှုထောတ်ွ���ူ မှုတ်တ်န်ှု�င်�်�ူ၊
အလု�ပ််�ပ်န်းစ််ရထောအာင််

vise

Roller ထောရွ�လုျာ�စ်�ခ်ွါ�ပ်တ််



အလု�ပ််�ပ်န်းစ််မှုယူ!် အယူ?် ဓိာ�သာွ�

လုညှ့််တ််ာ

ထောနှ�ှလုာတ်ယူ်

�ဖတ်တ့််အ်သ�ံလုည့်�်��ူ�န်း�်ပြီးပ်း�
မှုး�ခွု��ထောတ်�ွ�ွလ်ုာတ်ယူ်
ပ်ျ�သ်ာွ�တ်ာမှုျာ�လုာ�?

သတ်တ ုအမှုနု်းအ်စ်အန်းပ်မှုာဏ်လုည့်�် န်းည့်�်တ်ယူ်
ပံ်�သဏ္ဍာာန်း�် သန့်း့တ််ပူြီးပ်း� တ်စ်မ်ှုျုု�ကြီး�း�ပ့်

အာ�!?

အာ�!!
!! 非常停止

�ာ�ဖစ်သ်ာွ�တ်ာလု!့? ဓိာ�သာွ�လုညှ့််ထ်ောန်းတ့််
အ� ့လု�ည့််ပ််ပ်ါ

သာွ�တ်ာပ်ါ!

အထောရ�ထောပ််ရပ််ရန်း်အထောရ�ထောပ််ရပ််ရန်း်



CASE 3 အနှစှ်ခ်ွျုပ််

စ်�မ်ှုရပ််မှုး

မှု��ု ့ထောန်းကြ�ရထောအာင်!်

အ�ျီလု�ပ််တ်�် ကြ�ယူသ်း��ု�

ထောသခွျာ ထောစ်ထ်ောအာင်တ််ပ််ကြ�ရထောအာင်!်1 2

စ်�ပု််�င်�်�ု�င်ရ်ာလု�ပ််င်န်း�်တ်ငွ် ်အ�င်မ်ှုထော�ပ်�ဖစ်သ်ည့််အ်ခွါTIPS

ပ်ါဝါပု်တ်ပ်ြီးပ်း� စ်��်ု�ရပ််ပ်ါ
လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်တ််ာဝန်းခ်ွ�ံု� သတ်င်�်ပု်� ်ပြီးပ်း�
အလု�ပ််ညွှ့န်းက်ြ�ာ�ခွျ��်ု� ထောစ်ာင််ပ််ါ။

စ်�ပု််�င်�်�ု�င်ရ်ာလု�ပ််င်န်း�်တ်ငွ် ်အ�င်မ်ှုထော�ပ်�ဖစ်သ်ည့််အ်ခွါ

အရင်�်ံ�� ပ်ါဝါ�ု� မှုပ်ျ�မ်ှု��ွပု််တ်ပ််ါ။

စ်��်ု� �ု�ယူ်�်နှဒန်း့�်ု�ယူ ်မှု�ပု်ါ�၊့ စ်းန်းးယူာ� ံသတ်င်�်ပု်� ်ပြီးပ်း�

အလု�ပ််ညွှ့န်းက်ြ�ာ�ခွျ��်ု� ထောစ်ာင််ပ််ါ။

အ�ျီလု�ပ််တ်သ်ည့် ်လုည့်ထ်ောန်းထောသာစ်��်သ့ု� ် ည့်ပ််ပ်ါသာွ�နှု�င်ထ်ောသာထောကြ�ာင််၊်

ကြ�ယူသ်း��ု� ထောစ်ထ်ောအာင်တ််ပ််ပြီးပ်း�မှု ှအလု�ပ််လု�ပ််ပ်ါ။

အ��ူသ�ဖင််၊် စ်�၏်ထောရွ�လုျာ�ထောန်းထောသာအစ်တု်အ်ပု်�င်�်မှုျာ��ု�

တ်ု��ရု်ှု��မ်ှု��ု၊့ စ်�တ်တ််၊ံ �ရ�ရ်ှှ်�ု� အသံ���ပ်ုပ်ါ။

�ဖတ်စ််� ်မှုျ�န်ှာှ�ပ်င််

လုည့်�် သပ််ရပ််ထောန်းတ်ယူ်

�ဖတ်တ့််အ်သ�ံလုည့်�်��ူ�န်း�်ပြီးပ်း�

မှုး�ခွု��ထောတ်�ွ�ွလ်ုာတ်ယူ်

ပ်ျ�သ်ာွ�တ်ာမှုျာ�လုာ�?

အ?

အာ�!?

လုည့်ထ်ောန်းတ့်စ််��်
ထောနှ�ှထောန်းရင်ထ်ောတ်ာင်မ်ှု၊ှ

လုူစ််မ်ွှု�အာ��� ်အ�မှုျာ�စ်ာွ
ပု်��ပ်င်�်တ့် ်စ်��်ု� �ယူထ်ောတ်ာမ်ှုှ

အနှု�င်မ်ှုယူနူှု�င်တ််ာ ထောကြ�ာင်််
မှုစ်ဥ််း�စ်ာ�� ့ခွျဉ်း��ပ််တ်ာမှုျုု�

မှုလု�ပ််ရ��ူ

ရပ််တ်န်း ်သ်ည့််ခ်ွလု�တ်�်ု� နှှပ်ု်လုု��လ်ုာင်ပ််င််

အတ်ငွ်�်၌ �း�လုည့်ထ်ောန်းလုျ�ပ််င်�်ဖစ်သ်ည့်။်

သတ်တ ုအမှုနု်းအ်စ်အန်းထောတ်�ွု�
ဖယူရ်ှာှ�တ့်အ်ခွါ စ်�တ်တ််�ံု� 
မှုပ်ျ�မ်ှု��ွ ်အသံ���ပ်ုပ်ါ!

မှုင်�်လု��်ပ်တ်သ်ာွ�နှု�င်တ််ယူ!်

ပံ်�မှုနှ်းမ်ှုဟု�တ်တ့်် ်�ညူ့်သံကံြ�ာ�ရင် ်စ်�ရ်ပ််ပြီးပ်း�

လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်တ််ာဝန်းခ်ွ�ံု� ခွျ�ခ်ွျင်�်လုမ်ှှု�ထောခွ်ပ်ါ!

ပြီးပ်း�ထောတ်ာ ်အလု�ပ််

အဝတ်အ်စ်ာ��ကြ�ယူသ်း��ု�

�ဖုတ်�်ာ�တ့်အ်တ်ု�င်�်မှု�ာ�န်း့ ်

တ်�ယူသ်တ်�ုာ�ပ်ါမ်ှုယူ်

ဟု�တ်�့်…်



အနှတရာယူ�် �င်မ်ှုတှ်မ်ှု�ာ��့
�ု�ယူ်အ်န်းး�မှုာှ ရှှုထောန်းတ်ယူ�်ု�တ်ာ

ထောသခွျာသထော�ာထောပ်ါ�က်ြ�ပြီးပ်းလုာ�?

လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ် ်ထော���င်�်လုံ��ခွံု ထောရ�အတ်�ွ်

လုတူ်စ်ဦ်း�ခွျင်�်စ်းရ့ ် အသနု်း့ ် စ်ည့်�်မှုျဥ်း်�ထောတ်�ွု�

လုု��န််းာဖု� ် အထောရ�ကြီး�း�တ်ယူ်

ပြီးပ်း�ထောတ်ာ·်·····

ဒီး��့ဇာာတ်ထ်ော�ာင်ထ်ောတ်ရ့ွ ်
အမှုာှ�လု�ပ််တ့်ပံ််�� တ်စ်ထ်ောယူာ�်

ထောယူာ�န််း့ ် တ်ထူောန်းတ်ယူထ်ောန်းာ်
ဟုမ်ှု?

တ်စ်ခ်ွ�ခွ�ထော�ပ်ာလုု��လ်ုာ�?

လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှုထုောတ်ဟွုာ

တ်�ခွာ�သရ့ူ�်စု်စမှုဟု�တ်�် ့�ု�ယူ််

အန်းး�န်းာ�မှုာှရှှုထောန်းတ့် ်�ပ်ဿန်းာထောတ်ပွ်ါ

ဟု�တ်ပ်ြီးပ်း!
စ်ည့်�်မှုျဥ်း်�ထောတ်�ွု�လုု��န််းာပြီးပ်း�

ထောန်းတ််ု�င်�် ကြီး�ုု �စ်ာ�မှုယူ!်

စ်ည့်�်မှုျဥ်း်�ထောတ်�ွု� လုု��န််းာ�ခွင်�်�

"�ု�ယူ်ခ်ွနှာာ�ု�ယူ"် "မုှုသာ�စ်�"

"�ဝ" �ု� �ာ�ယွူတ််ာပ့်လုု� ်

မှုတှ်�်ာ�ထောစ်ခွျင်ပ််ါတ်ယူ်

တ်စ်ခ်ွ�ခွ� မှုာှ�သာွ�တ့််
အခွျုန်းအ်တ်�ွ၊်
ထောန်းစ််ဥ််း လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်မ်ှုာှ

��သ်ယွူထ်ောရ��
အထောရ�ကြီး�း�ပ်ါတ်ယူထ်ောန်းာ်



ခွနှာာ�ု�ယူအ်ရွယူအ်စ်ာ�န်း့ ်

မှု�ု��ည့််းတ်ာမှုျုု�၊ တ်စ်ခ်ွ�ခွ�

မှုာှ�ယူငွ်�်ထောန်းတ်ာမှုျုု� ရှှုခွ့ရ်င််

လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်ရ်ှှုတ်ာဝန်းခ်ွနံ်း့ ်

ထော��ွထောနှ�ွပ်ါ!

လုံ��ခွံု ထောရ�အ�ာ
အ�ယွူပ််စ်စည့်�် 
စ်သည့််

အမှုာစ်ာ�ဦး���ပ််

လု�အ်တု််

အ�ာအ�ယွူမ်ှုျ�မ်ှုနှ်း်

ထောမှု�သု�င်�်ကြီး�ုု ��ု� မှုလုွထ့ောအာင် ်ခွျုန်းညိ့််ပုြီးပ်း�တ်င်�်�ျပ််စ်ာွ တ်ပ််�ာ�ပ်ါ။

တ်စ်ထ်ောခွါ�တ််ည့်�်�ဖစ်�်ဖစ် ်�ခုွု��မု်ှုပ်ါ� ဦး���ပ််�ု�အစ်ာ��ု��ထော�ာင်�်ပ်ါ။

အနှတရာယူရ်ှှုထောသာ အရာမှုျာ�နှငှ်် ်အ�ပ်ု်သင််ပ််စ်စည့်�်

အမှုျုု�အစ်ာ�နှငှ်် ်�ု��ည့််းထောသာ အရာ�ု� အသံ���ပ်ုပ်ါ။

မှုျ�န်ှာှနှငှ်် ်��ွတ််�ုျထောန်းပ်ါထောစ်
ရည့်ရွ်ယူခ်ွျ�န်ှငှ်််

�ု��ည့််းထောသာအရာ�ု� အသံ���ပ်ုပ်ါ။

အနှတရာယူရ်ှှုထောသာ ထောရာင်�်ခွည့်မ်ှုျာ�မှုှ
မှုျ�လ်ုံ���ု� �ာ�ယွူထ်ောပ်�ပြီးပ်း�
လုငွ််စ််င်�်�ွလ်ုာထောသာအရာမှုျာ�
မှုလှုည့်�် မှုျ�န်ှာှ�ု� �ာ�ယွူထ်ောပ်�
သည့််အ်ရာ

အနှတရာယူရ်ှှုထောသာ ထောရာင်�်ခွည့်မ်ှုျာ�မှုှ
မှုျ�လ်ုံ���ု� �ာ�ယွူထ်ောပ်�ထောသာအရာ

လုငွ််စ််င်လ်ုာထောသာ အရာမှုျာ�၊ အမှုနု်းအ်မှုာွ�၊ အပ်ဒူီဏ်မ်ှု ှ
မှုျ�လ်ုံ���ု� �ာ�ယွူထ်ောပ်�သည့်် ်အရာ

ထောလုျာရ့် မှုထောန်းထောအာင််

ဝတ်�်င်ပ််ါ။

အပ်နူှငှ်် ်ခွွန်း�်� ်ထောသာအရာမှုျာ�မှု ှလု��်ု�
�ာ�ယွူထ်ောပ်�ထောသာအရာ

အနှတရာယူရ်ှှုထောသာ အရာမှုျာ�နှငှ်် ်အ�ပ်ု်သင််ပ််စ်စည့်�်

အမှုျုု�အစ်ာ�နှငှ်် ်�ု��ည့််းထောသာ အရာ�ု� အသံ���ပ်ုပ်ါ။

လုငွ််စ််င်�်�ွလ်ုာထောသာ
အရာမှုျာ� မှုဝင်ထ်ောစ်ရန်း်
�ပ်ုလု�ပ််ထောပ်�သည့််အ်ရာ

ထောရှှ � ဖံ��ခွါ�စ်ည့်�်

ထော�ခွထော�ာ�အ်�ာ

အလုင်�်�ာမှုျ�မ်ှုနှ်း်

တ်တ်န်ှု�င်သ်မှုာ �မှုင််ထ်ောသာ

ထောန်းရာမှုဝှတ်ပ််ါ

လုငွ််စ််င်�်�ွလ်ုာထောသာအရာ၊
အပ်စူ်သည့်တ််ု�မ်ှု ှခွနှာာ�ု�ယူ�်ု�
�ာ�ယွူထ်ောပ်�သည့််အ်ရာ

Alternative current (AC) arc ဂထောဟုစ်�်
အလုု�အထောလုျာ�လ်ုာပ််စ်စ်ထ်ောရှာှ�်ဖစ်မ်ှုု

�ာ�ယွူထ်ောရ��ရုုယူာ

လုာပ််စ်စ်ထ်ောရှာှ�်ဖစ်�်ခွင်�်မှု ှ�ာ�ယွူန်ှု�င်ထ်ောသာ �ရုုယူာ။ Alternative current 

(AC) arc ဂထောဟု (Shielded Metal Arc ဂထောဟုထော�ာ်�ခွင်�်) အလု�ပ််လု�ပ််ထောန်းစ်ဉ်း 

လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်တ််ာဝန်းခ်ွမံှု ှအသံ���ပ်ုရန်း ်ညွှွန်းက်ြ�ာ�သည့််အ်ခွါ မှုပ်ျ�မ်ှု��ွသ်ံ��ပ်ါ။

ဦး�ထောခွါင်�်�ု� �ခုွု��မ်ှုမုှု ှ�ာ�ယွူထ်ောပ်�သည့််အ်ရာ

အသ�ရ်ှှ�လုမ်ှု�ထောကြ�ာင်�်�ု�င်ရ်ာ ဂထောဟုအခွု��အထောင်ွ�မှုျာ�နှငှ်် ်အမှုနု်းအ်မှုာွ�မှုျာ�ထောကြ�ာင်် ်�ဖစ်ထ်ောပ််ထောသာ နှျ�မုှု��ု�န်းးရုှု�စ်စ်၊်

အာရံှု�ထောကြ�ာပ်ျ�စ််း��ခွင်�်�့သ်ု�ထ်ောသာ �ျန်း�်မှုာထောရ� �ပ်ဿန်းာမှုျာ��ု� �ာ�ယွူထ်ောပ်�သည့််အ်ရာ

အမှုနု်း�်ာ မှုျ�န်ှာှဖံ���� ်ပု်�မုှု��မှုင််မ်ှုာ�ထောသာ�ာ�ယွူမ်ှုစု်မ်ွှု�ထော�ာင်ရ်ည့်ရ်ှှုပြီးပ်း�၊ စ်စ်�်�တ်ပ််စ်စည့်�် (filter)

မှုတှ်�င်် ်သန်း ်စ််င်ပ်ြီးပ်း�ထောလု�ု� လုာပ််စ်စ်ပ််န်း�်ာ�ဖင်် ်ထော�ာ�ပံ််ထ်ောပ်�သည့်။်

လုာပ််စ်စ်ပ််န်း�်ာပ်ါထောသာ အသ�ရ်ှှ�လုမ်ှု�ထောကြ�ာင်�်�ု�င်ရ်ာ လုံ��ခွံု ထောရ�အ�ာအ�ယွူပ််စ်စည့်�် (PAPR)

□ သင််ထ်ောတ်ာ်ထောသာမှုျ�န်ှာှဖံ���ု� ထောရွ�ခွျယူပ််ါ
● နှု�င်င််ထံောတ်ာ်မှု ှစ်မ်ှု�သပ််ထောအာင်�်မှုင်ပ်ြီးပ်း� ��တ်�်�န်း�်ဖစ်�်ခွင်�်

● ဂထောဟုအခွု��အထောင်ွ�မှုျာ� ပ်ါဝင်မ်ှုအုလုု�� ်�ာ�ယွူမ်ှုု

စ်မ်ွှု�ထော�ာင်ရ်ည့်ရ်ှှုထောသာ မှုျ�န်ှာှဖံ��

(2022 ခွ�နှစှ် ်ဧပြီးပ်းလု 1 ရ�ထ်ောန်းာ�ပု််�င်�်)

□ အဝံင်ခ်ွငွ်�်ျမှု�ုု� စ်စ်ထ်ော���ခွင်�်
● မှုျ�န်ှာှစ်ာပ်ါရှှုထောသာ အသ�ရ်ှှ�လုမ်ှု�ထောကြ�ာင်�်�ု�င်ရ်ာ

လုံ��ခွံု ထောရ�အ�ာအ�ယွူပ််စ်စည့်�် �ဖစ်ပ််ါ�၊ 1 နှစှ်အ်တ်ငွ်�်

1 ကြီး�မ်ုှုစ်း၊ အဝံင်ခ်ွငွ်�်ျ�ခွင်�်စ်စ်ထ်ော��မှု�ုု� လု�ထ်ောတ်ွ�

လု�ပ််ထော�ာင်�်ခွင်�် (2023 ခွ�နှစှ် ်ဧပြီးပ်းလု 1 ရ�ထ်ောန်းာ�ပု််�င်�်)

□ အလု�ပ််မှုစ်မှုး စ်စ်ထ်ော���ခွင်�်
● စ်နွ်း ်�်�တ်အ်�ု�ရ်ှငှ်၊် မှုျ�န်ှာှစ်ာမှုအှည့်စ်အ်ထောကြ��၊ ပံ်�ပ်ျ��်ခွင်�်

● စ်စ်�်�တ်ပ််စ်စည့်�် ပု်တ်�်ု�ထ်ောန်း�ခွင်�်

● ခွျည့်ထ်ောသာကြီး�ုု �မှုျာ� ယူု�ယူငွ်�်ပ်ျ�စ််း��ခွင်�်

အမှုနု်း�်ာ မှုျ�န်ှာှဖံ��

လုာပ််စ်စ်ပ််န်း�်ာပ်ါထောသာ
အသ�ရ်ှှ�လုမ်ှု�ထောကြ�ာင်�် �ု�င်ရ်ာ
လုံ��ခွံု ထောရ�အ�ာအ�ယွူပ််စ်စည့်�်

[မှုျ�န်ှာှအ�ပ်ည့််ဖံ်��ပံ်�စ် ံမှုျ�န်ှာှစ်ာ]

[မှုျ�န်ှာှအ�ပ်ည့််ဖံ်��ပံ်�စ် ံမှုျ�န်ှာှစ်ာ] [မှုျ�န်ှာှတ်စ်ဝ်�ဖံ်��ပံ်�စ် ံမှုျ�န်ှာှစ်ာ]

[မှုျ�န်ှာှတ်စ်ဝ်�ဖံ်��ပံ်�စ် ံမှုျ�န်ှာှစ်ာ] [တ်စ်ခ်ွါသံ��ပံ်�စ်]ံ

အသ�ရ်ှှ�လုမ်ှု�ထောကြ�ာင်�်�ု�င်ရ်ာ လုံ��ခွံု ထောရ�အ�ာအ�ယွူပ််စ်စည့်�် အမှုျုု�အစ်ာ�မှုျာ�

ထောလု�လုထံောသာအရာမှုျာ�မှုှ
ထော�ခွထော�ာ��်ု� �ာ�ယွူထ်ောပ်�သည့််အ်ရာ

အနှတရာယူရ်ှှုထောသာ အရာမှုျာ�နှငှ်် ်အ�ပ်ု်သင််ပ််စ်စည့်�်

အမှုျုု�အစ်ာ�နှငှ်် ်�ု��ည့််းထောသာ အရာ�ု� အသံ���ပ်ုပ်ါ။

အ�ာအ�ယွူဖု်န်းပ််

အ��ူသ�ဖင်် ်ဂထောဟု��ရ်ာတ်ငွ် ်အသံ���ပ်ုသည့််အ်ရာမှုျာ�

ဂထောဟု��ရ်ာတ်ငွ်သ်ံ��ထောသာ အ�ာမှုျ�န်ှာှဖံ��



2022 ခွ�နှစှ် ်မှုတ်လ်ုတ်ငွ်�်�တ်ထ်ောဝသည့််

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

စ်းစ်ဥ်း်သ:ူ Mizuho Research & Technologies, Ltd.

ပ်�ူထောပ်ါင်�်ထော�ာင်ရွ်�သ်:ူ သ�ံည့်�်�တ်လ်ု�ပ််မှုနုှငှ်် ်သ��်ု�င်ထ်ောသာ ထော���င်�်လုံ��ခွံု ထောရ�နှငှ်််
�ျန်း�်မှုာသန်း ်ရ်ှှင်�်ထောရ� ပ်ည့်ာထောပ်��ု�င်ရ်ာ သင်ထ်ော�ာ��်ပူ်စ်စည့်�်ဖန်းတ််း�မှု ုWorking

��တ်လ်ု�ပ််သ:ူ Sideranch Inc.

ရှု�ပ််�ပ်�ာတ်နွ်း�်�ဖင််သ်ရှု�ပ််�ပ်ထောသာ

သ�ံည့်လ်ု�ပ််င်န်း�် ထော���င်�်လုံ��ခွံု ထောရ�နှငှ်် ်�ျန်း�်မှုာသန်း ်ရ်ှှင်�်ထောရ�



ဤစ်ာရွ�စ််ာတ်မ်ှု�နှငှ််ပ််တ်သ်�၍် စ်ံ�စ်မ်ှု�ထောမှု��မှုန်း�်လုု�ပ်ါ�

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

�ျန်း�်မှုာထောရ�၊ အလု�ပ််သမှုာ�နှငှ်် ်လုမူှုဖူုလုံ�ထောရ�ဝန်းက်ြီး�း�ဌာာန်း
အလု�ပ််သမှုာ�စ်နံှနု်း�်ဌာာန်း

ထော���င်�်လုံ��ခွံု ထောရ�နှငှ်် ်�ျန်း�်မှုာထောရ�ဌာာန်း
ထော���င်�်လုံ��ခွံု ထောရ�ဌာာန်းခွွ့


