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ရည့်ရွ်ယူပ်ြီးပ်းး ထော�း�င်း်ထောရးနှငှ်် ်�ျန်းး်မှုာသန်း ်ရ်ှှင်း်ထောရး၏ အထော�ခွခွးအခွျ�မ်ှုျားအား ထောလုလ်ုာရန်း ်ရည့်ရွ်ယူ၍် �ပ်ုလု�ပ််ခွ့�်ခွင်း်�ဖစ်သ်ည့်။်

塗装の安全衛生
まん が で わ か る �မှုန်းမ်ှုာ�ာသာ

ミャンマー語

ရှု�ပ််�ပ်�ာတ်နွ်းး်�ဖင််သ်ရှု�ပ််�ပ်ထောသာ

ထော�းသ�တ်ထ်ော�းမှုတု်ရ်ာတ်ငွ် ်ထော�း�င်း်လုး��ခွးု ထောရးနှငှ်် ်�ျန်းး်မှုာသန်း ်ရ်ှှင်း်ထောရး





အယူ!်

ဒီးထောန်း ် ထော�ာ�လ်ု�ပ််ထောရးလု�ပ််င်န်းး်ခွငွ်န််း့ ် စ်�ရ်ှုး�အတ်ငွ်း်မှုာှ

ထော�းသ�တ်ထ်ော�းမှုတု်လ်ု�ပ််င်န်းး် ထော�း�င်း်လုး��ခွးု ထောရးနှငှ်််

�ျန်းး်မှုာသန်း ်ရ်ှှင်း်ထောရးအထောကြ�ာင်း် ထောလုလ်ုာကြ�ည့််ရ်ထောအာင်!်

ထော�ာ�လ်ု�ပ််ထောရးလု�ပ််င်န်းး်ခွငွ်ထ်ောတ်မွှုာှ �မှုင််မ်ှုားတ့််

ထောန်းရာမှုာှ အလု�ပ််လု�ပ််ရတ်ာလုည့်း်ရှှုပြီးပ်းး၊ ထော�းသ�တ််

ထော�းမှုတု်လ်ု�ပ််င်န်းး်မှုာှ ထောအာ်ဂ့ဲန်းစ်ထ်ောပ်ျာ်ရည့်ထ်ောတ်�ွု�

လုည့်း် �ု�င်တ််ယွူအ်သး�း�ပ်ုရတ်ာထောကြ�ာင်််

ထော�း�င်း်ထောရး�ု� ဂဲရှု�စ်ု��ရ်မှုယူထ်ောန်းာ်

ဟု�တ်တ််ယူထ်ောန်းာ်!

�ယူလ်ုု�အလု�ပ််မှုျုုး

လု�ပ််ရတ်ာလုမ့ှုသ�ုးူထောန်းာ်

�ာထောတ်�ွု�
သတ်�ုားရင််

ထော�ာင်း်မှုလုထ့ောန်းာ်?

�ပ်င်ပ််တ်ငွ်ထ်ော�းသ�တ်ထ်ော�းမှုတု်�်ခွင်း်မှုာှ “�ပ်ုတ်�်ျ�ခွင်း်၊

ထောခွျာ်�ျ�ခွင်း်” ထောတ်�ွ အ�းူသ�ဖင်် ်အ�ဖစ်မ်ှုျားတ်ယူထ်ောန်းာ်

စ်�ရ်ှုး�တ်ငွ်း်ထော�းသ�တ်ထ်ော�းမှုတု်�်ခွင်း်မှုာှ�ျထောတ်ာ ်ထောခွျာ်လု�့ျ

�ခွင်း်န်း့ ် စ်�ပ််စ်စည့်း်၊ �ရုုယူာမှုျား �ု�င်တ််ယွူရ်တ့် ်အထောကြ�ာင်း်

အရင်း်ထောကြ�ာင်် ်မှုထောတ်ာ်တ်��ခုွု��မ်ှုထုောတ် ွအ�ဖစ်မ်ှုျားသလုု�ပ့်ထောန်းာ်

ဒီးလုု�မှုျုုး လု�ပ််င်န်းး်ခွငွ်မ်ှုာှထောတ်ာင််

လု�ပ််င်န်းး်ခွငွ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှုထုောတ်ွ

�ဖစ်ထ်ောန်းတ်ယူ်

လု�ပ််င်န်းး်ခွငွ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှုု

�ဖစ်ရ်တ့်အ်ဓုိ�အထောကြ�ာင်း်

အရင်း်ထောတ်�ွ ဒီးလုု�ထောတ်ပွ်ါ

�ု�း�ား- �ျန်းး်မှုာထောရး၊ အလု�ပ််သမှုားနှငှ်် ်လုမူှုဖူုလုး�ထောရး ဝန်းက်ြီး�းးဌာာန်း "လု�ပ််င်န်းး်ခွငွ် ်မှုထောတ်ာ်တ်�မှုု
(ထောသ�း�းမှု၊ု အလု�ပ််န်းားလုု��ရ်ထောသာရ�ထ်ောပ်ါင်း် 4ရ�န်ှငှ််အ်��)် ထောဒီတ်ာထော�စ််"် (2012-2017)
(ထော�းသ�တ်ထ်ော�းမှုတု်လ်ု�ပ််င်န်းး်နှငှ်် ်ပ်တ်သ်�သ်ည့်ဟ်ု� ယူ�ူ�ားထောသာ သာဓိ�ထောပ်ါင်း် 1,052 မှု)ု

1 �ပ်ုတ်�်ျ�ခွင်း်၊ ထောခွျာ်�ျ�ခွင်း် 66 % 17 %

2 ထောခွျာ်လု�့ျ�ခွင်း် 7 % 12 %

3 ည့်ပ််�ခွင်း်၊ ည့်ပ််ပ်ါ�ခွင်း် 2 % 18 %

4 လု�ပ််ထော�ာင်မ်ှု၏ု တ်း� ်�ပ်န်းမ်ှု၊ု အားမှုတ်န်းမ်ှု�ဖစ်န်ှု�င်ထ်ောသာ 
လု�ပ််ထော�ာင်မ်ှုု 6 % 9 %

5 လုငွ််�်�ွလ်ုာ�ခွင်း်၊ �ပ်ုတ်�်ျလုာ�ခွင်း် 4 % 12 %

ထော�းသ�တ်ထ်ော�းမှုတု်လ်ု�ပ််င်န်းး်တ်ငွ် ်ဒီဏ်ရ်ာရထောသ�း�းထော�းသ�တ်ထ်ော�းမှုတု်လ်ု�ပ််င်န်းး်တ်ငွ် ်ဒီဏ်ရ်ာရထောသ�း�း
�ခွင်း် �ဖစ်ပ််ာွးမှုအုခွျုုးအစ်ား�ခွင်း် �ဖစ်ပ််ာွးမှုအုခွျုုးအစ်ား

* သ�တ်ထ်ော�းမှုျားတ်ငွ်သ်း�းထောသာ ထောအာ်ဂဲ့န်းစ်ထ်ောပ်ျာ်ရည့်မ်ှုျားတ်ငွ် ်လုူခ်ွနှာာ�ု�ယူအ်တ်�ွ ်အလုနွ်းအ်မှုင်း်အ�ပ်ု်သင််ထ်ောသာ၊

ကြ�ာရှှည့်စ််ာွအ�ပ်ု်သင််ထ်ောစ်ထောသာ အရာမှုျားပ်ါပ်ါသည့်။် ထောအာ်ဂ့ဲန်းစ်ထ်ောပ်ျာ်ရည့်အ်မှုနု်းအ်မှု းားမှုျား�ု� ရှ�ှရုုှု�မု်ှု�ခွင်း်ထောကြ�ာင်် ်မှုးူထောဝ�ခွင်း် သု�မ်ှုဟု�တ် ်

ရှု�ပ််ပု်�င်း်�ု�င်ရ်ာ ထောန်း�ု�င်မ်ှုထော�ာင်း်�ခွင်း် စ်သည့်တ််ု�သ်ည့် ်လု�ပ််င်န်းး်ခွငွ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်��ခုွု��မ်ှု၏ု အထောကြ�ာင်း်အရင်း်မှုျား �ဖစ်ထ်ောစ်နှု�င်သ်ည့်။်

အထော�ာ�အ်ဦ�ပ်င်ပ််တ်ငွ််
ထော�းသ�တ်ထ်ော�းမှုတု်�်ခွင်း်

စ်�ရ်ှုး�တ်ငွ်း်ထော�းသ�တ််
ထော�းမှုတု်�်ခွင်း်



ဟု�တ်တ််ယူ်

ဟုမ်ှု?

� ့လု�ပ််င်န်းး်ခွငွ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှုထုောတ်�ွဖစ်ရ်တ့််
လု�ထ်ောတ်ွ� �ဖစ်ပ််ျ�ခ်ွ့တ့်် ်အ�ဖစ်အ်ပ်ျ�န််းမှုနူ်းာ

ထောတ်�ွု� ကြ�ည့််က်ြ�ည့််ရ်ထောအာင်!်

သ�တ်ထ်ော�း၊ သင်န််းာတ်ု�မ်ှုာှ သး�းတ့် ်ထောအာ်ဂ့ဲန်းစ်ထ်ောပ်ျာ်ရည့််

�ု� ရှှ�ရုုှု�မု်ှုပြီးပ်းး ထောန်း�ု�င်မ်ှုထော�ာင်း်�ဖစ်တ််ာမှုျုုး �ဖစ်တ့်််

သာဓိ�ထောတ် ွသတ်င်း်ပု်�လ်ုာတ်ယူ်

�ာထောကြ�ာင်််

လု�ပ််င်န်းး်ခွငွ်မ်ှုထောတ်ာ်

တ်�မှုထုောတ် ွ�ဖစ်တ််ာလု?့

ထော�း�င်း်လုး��ခွးု ထောရးနှငှ်် ်�ျန်းး်မှုာ
သန်း ်ရ်ှှင်း်ထောရး�ု� �နု်းး်သမ်ုှုး�ား နှု�င်ဖု်�အ်တ်�ွ�်ားရှှုတ့််

စ်ည့်း်မှုျဥ်း်းထောတ်�ွု� မှုလုု��န််းာတ်ာ�
အဓုိ�အထောကြ�ာင်း်အရင်း်ပ်ါပ့်

ဥ်းပ်မှုာ
ထော�ခွထောခွျာ်ပြီးပ်းး ထောခွျာ်လု�့ျတ်ာမှုျုုး

ဥ်းပ်မှုာအား�ဖင်် ်�ယူလ်ုု�

စ်ည့်း်မှုျဥ်း်းထောတ် ွရှှုတ်ာလု?့

အ့ဒ်ီးထောလုာ�ပ့််လုား

ပု်�ရုှုပ််ထော�းွတ့် ်စ်ည့်း်မှုျဉ်းးထောတ်ွ
ရှှုမှုယူ�်င်ထ်ောန်းတ်ာ

လု�ပ််င်န်းး်ခွငွ် ်မှုထောတ်ာ်တ်�မှုထုောတ်�ွု�

တ်ား�းးဖု��် စ်ည့်း်မှုျဥ်း်းထောတ်�ွု�

တ်တု်�ုျ�ျလုု��န််းာဖု� ်
အထောရးကြီး�းးတ်ယူ�်!ွ

ဟု�တ် ်ဟု�တ်�့်!်

အလု�ပ််မှုစ်မှုး၊ အနှတရာယူ�်ု� ကြီး�ုု တ်င်ခ်ွန်း ်မ်ှုနှ်းး်ပြီးပ်းး
အလု�ပ််�ု�ဒီ၏် ထော�း�င်း်မှု�ုု� အတ်ည့်�်ပ်ုရမှုယူ။် ပြီးပ်းးထောတ်ာ်

�ပ်ုတ်�်ျမှုတု်ား�းးထောရး�ရုုယူာန်း့ ် ဓိာတ်ထ်ောင်ွ�
�ာမှုျ�န်ှာှဖး�းလုု�မှုျုုး လုး��ခွးု ထောရးအ�ာအ�ယွူပ််စ်စည့်း်
ထောတ်�ွု� အပြီးမ့ှုတ်မ်ှုး မှုနှ်းမ်ှုနှ်း�်န်း�်န်း ်ဝတ်�်င်အ်သး�း�ပ်ု

ဖု�လ်ုည့်း် အထောရးကြီး�းးတ်ယူ်

ထောအာ်ဂ့ဲန်းစ်ထ်ောပ်ျာ်ရည့်ထ်ောကြ�ာင်််
အ�ပ်ု်သင််မ်ှုသုာဓိ�မှုျား
①လု�မ်ှုျား ကြ�မ်ှုးတ်မ်ှုးလုာ�ခွင်း်

②ပ်း�မှုနှ်းမ်ှုဟု�တ်ထ်ောသာ ထောမှုာပ်န်းး်နှမ်ွှုးန်းယူမ်ှု�ုု�

ခွးစ်ားရ�ခွင်း်၊ ထော�ခွထော�ာ�ထ်ောလုးလုး�ခွင်း်

③ထောခွါင်း်�ု���်ခွင်း်၊ ထောခွါင်း်�ု��မ်ှု�ုု�

ခွးစ်ားရ�ခွင်း်၊ ထောခွါင်း်မှုးူ�ခွင်း်

④တ်နှး�န်ှး�စ််တု်တ််ု��ခွင်း်၊ အပ်ု်မှုထောပ်ျာ်�ခွင်း်၊

အပ်ု်မှု��်ု�းမှု��်ခွင်း်

⑤ဗုို��ထ်ောအာင််�်ခွင်း်၊ အစ်ားအထောသာ�ပ််ျ�်

�ခွင်း် စ်သည့််



အ�မှုင််ထ်ောန်းရာ�ထောန်း �ပ်ုတ်�်ျတ်ာ�ု� အ�းူသတ်�ုား
ရပ်ါမှုယူ။် ဒီဏ်ရ်ာအ�ပ်င်း်အ�န်းရ်နှု�င်ပ်ြီးပ်းး အလု�ပ််မှုလု�ပ််နှု�င်တ််ာမှုျုုး၊

အသ��်း�းရုှုးးတ်ာမှုျုုးလုည့်း်ရှှုတ်ယူ။် 1 မှုးတ်ာမှု�ပ်ည့််တ့်် ်အ�မှုင််�်ထောန်း 
�ပ်ုတ်�်ျပြီးပ်းး ထောသ�း�း

သာွးတ့် ်သာဓိ�ထောတ်လွုည့်း်ရှှုတ်ယူ။်

�ပ်ုတ်�်ျတ်ာ� အ�ပ်င်�်�မ်ှုာှ တ်င်ပ့််မှုဟု�တ်�်းူ။
စ်�ရ်ှုး�အတ်ငွ်း်မှုာှထောတ်ာင် ်2 �င်် ်3 �င််ပ့််ရှှုတ့် ်ထော�ာ�စ််င််
အန်းမုှု််ထောပ််�ထောန်း �ပ်ုတ်�်ျတ့် ်မှုထောတ်ာ်တ်��ခုွု��မ်ှုထုောတ်ွ

အမှုျားကြီး�းးရှှုတ်ယူ။်

အနှတရာယူထ်ောတ်နွ်း့ ် ထော�းခွျင်း်
ယူဥှ်း်ထောန်းရတ်ာပ့်ထောန်းာ်

အဒ့ီါထောကြ�ာင််�်ု�ပ့်

စ်ည့်း်မှုျဥ်း်းထောတ်�ွု� ထောသခွျာ

လုု��န််းာဖု� ် အထောရးကြီး�းးတ်ာထောပ်ါ်

�ပ်ုတ်�်ျ�ခွင်း်�ထောန်း�ာ�ယွူဖု်� ်
�ပ်ုတ်�်ျမှု�ုနု်းး်ခွျုပ််�ရုုယူာ�ု�

ဝတ်�်င်ဖု်� ် အထောရးကြီး�းးတ်ယူ်

ထောအာ်ဂ့ဲန်းစ်ထ်ောပ်ျာ်ရည့်ထ်ောတ်�ွထောန်း �ု�ယူ်�်ု�ယူ�်ု��ာ�ယွူဖု်� ်

ဓိာတ်ထ်ောင်ွ��ာမှုျ�န်ှာှဖး�း�ု� ဝတ်�်င်ဖု်� ် အ�းူအား�ဖင်််

အထောရးကြီး�းးတ်ယူ။် လုု�အပ််ခွျ�န််း့ ် �ု��ည့််းတ့်အ်ရာ�ု�

မှုနှ်းမ်ှုနှ်း�်န်း�်န်း ်ဝတ်ရ်မှုာှ�ဖစ်တ််ယူ။်

ပ်း�မှုနှ်းအ်ပြီးမ့ှုတ်မ်ှုး�ာထောတ်�ွု�
သတ်�ုားရင်ထ်ော�ာင်း်မှုလု့

ထောလု�ှားနှငှ်် ်ဂဲထွောလု�ှားတ်ု�မ်ှုာှ ပြီးပု်ု�ျသည့်််ထောလု�ှားနှငှ်် ်ဂဲထွောလု�ှားတ်ု�မ်ှုာှ ပြီးပု်ု�ျသည့်််

အနှတရာယူ�်ဖစ်န်ှု�င်ထ်ော�ခွ �မှုင််မ်ှုားထောသာထောကြ�ာင်််အနှတရာယူ�်ဖစ်န်ှု�င်ထ်ော�ခွ �မှုင််မ်ှုားထောသာထောကြ�ာင်််

ထောရွ�လုျားနှု�င်ထ်ောသာ�င်မ်ှုး၊ ထောရွ�လုျားအမှုျုုးအစ်ားထောရွ�လုျားနှု�င်ထ်ောသာ�င်မ်ှုး၊ ထောရွ�လုျားအမှုျုုးအစ်ား

အလု�ပ််လု�ပ််စ်င်စ််သည့်တ််ု��်ု� ထော�ပ်ာင်း်လုအ့သး�းခွျအလု�ပ််လု�ပ််စ်င်စ််သည့်တ််ု��်ု� ထော�ပ်ာင်း်လုအ့သး�းခွျ

ရန်း ်စ်ဥ်း်းစ်ားကြ�ရထောအာင်။်ရန်း ်စ်ဥ်း်းစ်ားကြ�ရထောအာင်။်

ဒီါ�ု�

လု�ထ်ောတ်ွ�လု�ပ််င်န်းး်ခွငွ်�်ု�

ကြ�ည့််က်ြ�ရထောအာင်!်

4S �ု�တ်ာ�ု�

သလုုား?

4S �ု�တ်ာ စ်းစ်ဥ််း (Seiri)၊ စ်န်းစ်�်ျ (Seiton)၊ သန်း ်ရ်ှှင်း် (Seiso)၊

သပ််ရပ်် (Seiketsu) စ်တ်ာထောတ်�ွဖစ်ပ်ြီးပ်းး ထော�း�င်း်လုး��ခွးု ထောရးနှငှ်််

�ျန်းး်မှုာသန်း ်ရ်ှှင်း်ထောရးရ့ ် အထော�ခွခွးပ့်ထောလု။ ပြီးပ်းးထောတ်ာ ်လု�ပ််င်န်းး်ခွငွ်မ်ှုာှ

�ယူလ်ုု�အနှတရာယူထ်ောတ် ွပ်�န်းး်�ယွူထ်ောန်းလု�့ု�တ်ာ

ထောသခွျာစ်ဥ််းးစ်ား�ားဖု��်လုည့်း် အထောရးကြီး�းးတ်ယူ။်

စ်းစ်ဥ်း် (Seiri) စ်န်းစ်�်ျ (Seiton) သန်း ်ရ်ှှင်း် (Seiso) သပ််ရပ်် (Seiketsu)

လုု�အပ််သည့််အ်ရာနှငှ်််

မှုလုု�အပ််သည့််အ်ရာမှုျား�ု�

ခွွ�့ခွားပြီးပ်းး မှုလုု�အပ််သည့်််

အရာမှုျား�ု� စ်နွ်း ်ပ််စ်�်ခွင်း်

လုု�အပ််သည့်််လုု�အပ််သည့်််

အရာ�ု� အပြီးမ့ှုအရာ�ု� အပြီးမ့ှု

အသင်််အသင်််

��တ်ယ်ူနူှု�င်ရ်န်း်��တ်ယ်ူနူှု�င်ရ်န်း်

�ပ်ုလု�ပ််�ခွင်း်�ပ်ုလု�ပ််�ခွင်း်

အည့်စ်အ်ထောကြ�း၊

အမှုုု�သ်ရုှု��မ်ှုျား�ု�

ရှှင်း်လုင်း်ဖယူရ်ှာှးပြီးပ်းး၊

သပ််ရပ််ထောအာင််

သန်း ်စ််င်�်ခွင်း်

သန်း ်ရ်ှှင်း်ထောန်းသည့်််

အထောန်းအ�ား�ု� 

�နု်းး်သမ်ုှုး

ပြီးပ်းး ခွနှာာ�ု�ယူ၊် 

အဝတ်အ်စ်ား၊

�ု�ယူ်ပ််တ်ဝ်န်းး်�ျင်�်ု�

မှုည့်စ်ပ််တ်ထ်ောအာင်�်ားပ်ါ



CASE 1
�င်မ်ှုး�ု�သတ်�ုားပ်ါ

ဟု�တ်ပ်ြီးပ်း၊
�င်မ်ှုး�ု� ပြီးင်မ်ုှု

ထောအာင်လ်ု�ပ််ပြီးပ်းးပြီးပ်း

န်းးန်း�ခ်ွင်း် အနှတရာယူခ်ွန်း ်မ်ှုနှ်းး်ခွျ� ်(KY) အစ်ည့်း်အထောဝး

အလု�ပ််မှုစ်ခွင်မ်ှုာှ အရင်�်း�း ထော�းသ�တ််

ထော�းမှုတု်�်ရုုယူာထောတ် ွခွျုု �ယူငွ်း်ခွျ�ရ်ှှုမှုရှှု

စ်စ်ထ်ော�းပြီးပ်းး၊ ထော�းဗူိုးမှုာှပ်ါတ့် ်သ�တ်ထ်ော�းပ်မှုာဏ်

သင််ထ်ောလုျာ်မှုရုှှုမှုရှှု စ်စ်ထ်ော�းရမှုယူ်

ပြီးပ်းးထောတ်ာ ်လု�ပ််င်န်းး်ခွငွ်သ်း�းဦး��ပ််�ု�

မှုထော�ာင်း်� ့�င်မ်ှုးထောပ််တ်�တ််ာ�ု�

တ်ား�မှုစ်�်ားတ်ယူ။် ထော�ခွထော�ာ�န််းား�ု�လုည့်း်

ဂဲရှု�စ်ု��ပ််ါ

အပြီးမ့ှုတ်မ်ှုး ဒီါပ့်ထော�ပ်ာထောန်းတ်ာ၊

သပု်ါပြီးပ်း�ု�ထောန်းမှု ှအနှတရာယူခ်ွန်း ်မ်ှုနှ်းး်ခွျ�?်

ဒီဏ်ရ်ာမှုရဖူးရင် ်�ယူလ်ုု�

လု�ပ််သမုှုာှလု့

KY အစ်ည့်း်အထောဝး�ု�သည့်မ်ှုာှ အလု�ပ််နှငှ််�်�စ််ပ််ထောန်းထောသာ အနှတရာယူမ်ှုျား (Kiken) �ု�

ခွန်း ်မ်ှုနှ်းး် (Yochi) �ခွင်း်�ဖင်် ်ထော�း�င်း်ထောရး အသပု်ည့်ာ�ု� �မှှုင််တ််င်ရ်န်း ်စ်�ထောဝး�ခွင်း် �ဖစ်သ်ည့်။်

အ့တ််ာ�ု� အခွ��စ်ပြီးပ်းး

ထော�းသ�တ်ရ်မှုယူ်ထ်ောန်းရာန်း့ ်

အနှတရာယူရ်ှှုတ့် ်ထောန်းရာထောတ်�ွု�

စ်စ်ထ်ော�းကြ�ည့််ရ်ထောအာင်!်

အထော�ာ�အ်ဦ�ု� တ်စ်ပ််တ်ပ််တ်မ်ှုာှ

မုှု�လ်ုု� ် ထောန်းာ��်လုု��ခ်ွ့က်ြ�ပ်ါ

ဟု�တ်�့်!်

န်းားလုည့်ပ််ါပြီးပ်း!

လု�ပ််င်န်းး်ခွငွ်သ်း�း
ဦး��ပ််�ု�

ထောသခွျာထော�ာင်း်ဟု

ထော�ာင်း်ပြီးပ်း၊ အလု�ပ််

စ်လုု��ရ်ထောအာင်!်



အ၊ ဖ�န်းး်
လုာထောန်းတ်ယူ်

အ၊ စ်းန်းးယူာ
ပ်င်ပ််န်းး်သာွးပ်ါပြီးပ်း

ထော�းသ�တ်�်ရုုယူာအသစ််
လုား? ဂဲု�ထောဒီါင်ရ့်အ်ထောန်းာ�မ်ှုာှ

ရှှင်း်ပ်စ်�်ားလုု��ပ်ြီးပ်း
အတု်�်ပ််��့ထောန်း

��တ်လ်ုု���်ည့််လ်ုု��်

န်း့ ် အလု�ပ််ရုှုပ််တ်ယူ်

ဒီးမှုာှပ့်�ားလုု��ထ်ောတ်ာမ်ှုယူ်

ထောန်းလ်ုည့်န််းားခွျုန်း―်

ပ်လူုု��တ််ာ! ပ်လူုု��တ််ာ!
ဗုို��လ်ုည့်း်�ာထောန်းပြီးပ်း

အ!? င်ါဖ်�န်းး်�မှုည့််
ထောန်းတ်ယူ်

ဖ�န်းး်�ု� �င်မ်ှုးထောပ််မှုာှ
�ားပ်စ်ခ်ွ့တ််ာ

ဟု�တ်�့််

န်းားလုည့်ပ််ါပြီးပ်း ခွျ�ခ်ွျင်း်သာွး

လုု��ပ််ါမှုယူ်

�မှုန်း�်မှုန်း�်င်း်မှုယူ်



Case 1 အနှစှ်ခ်ွျုပ််

သတ်�ုပ်ုရန်းအ်ခွျ�မ်ှုျား�ု�

ဂဲရှု�တ်စ်ု�� ်န်းားထော�ာင်က်ြ�ပ်ါစ်ု� ်!

ထောရွ�လုျားထောသာအခွါ ထော�ခွထော�ာ��်ု� 

သတ်�ုားပ်ါ!
1 2

2 မှုးတ်ာနှငှ်် ်အ��ရ်ှှုထောသာထောန်းရာမှုျားတ်ငွ် ်�ပ်ုတ်�်ျမှုအု�ာအ�ယွူ�်ရုုယူာ၊

လုး��ခွးု ထောရးအ�ာအ�ယွူပ််စ်စည့်း်မှုျားမှုပ်ါ� ့�င်မ်ှုးအတ်ငွ်း်သု� ် ဝင်ထ်ောရာ��်ခွင်း်�ု�

တ်ား�မှုစ်�်ားသည့်!်
TIPS

�င်မ်ှုးအတ်�အ်�င်း်လု�ပ််ရာတ်ငွ် ်ထော�ခွထော�ာ��်ု� သတ်�ုားကြ�ရထောအာင်။်

မှုထောတ်ာ်တ်��ခုွု��မ်ှုမုှုျားမှုာှ အလုျင်စ််လုု��ဖစ်ထ်ောန်းခွျုန်းန်ှငှ််၊် လု�ပ််ထောန်း�ျမှုဟု�တ််

ထောသာအလု�ပ််မှုျားတ်ငွ် ်ပု်�၍�ဖစ်လ်ုယွူသ်ည့်�်ု� မှုတှ်သ်ား�ားကြ�ရထောအာင်။်

န်းးန်း�ခ်ွင်း်နှတု်�်�မ်ှုနုှငှ်် ်အစ်ည့်း်အထောဝးမှုျားတ်ငွ် ်သတ်�ုပ်ုရန်း ်အခွျ�မ်ှုျား�ု�

ဂဲရှု�တ်စ်ု��န််းားထော�ာင်ပ်ြီးပ်းး လု�ပ််င်န်းး်ခွငွ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှုမုှုျား�ု� �ာ�ယွူရ်န်း်

ကြီး�ုု းစ်ားကြ�ရထောအာင်။် �ု�အ်�ပ်င်၊် သ�တ်ထ်ော�းနှငှ်် ်သင်န််းာတ်ု�၏် အနှတရာယူမ်ှုျား�ု�

န်းားလုည့်�်ားကြ�ရထောအာင်။်

လု�ပ််င်န်းး်ခွငွ်သ်း�းဦး��ပ််�ု� အပြီးမ့ှုဝတ်ပ််ါ

�ပ်ုတ်�်ျမှုတု်ား�းးထောရး�ရုုယူာ�ု�
ဝတ်�်င်ပ််ါ

ထောရွ�လုျားမှု�ုု� အထောနှာှင််အ်ယူ�ှမ်ှု�ဖစ်ထ်ောစ်သည့်််
အထောန်းအ�ား�ဖင်် ်�ပ်ုတ်�်ျမှုအု�ာအ�ယွူ်
�ရုုယူာ၏ ခွရာကြီး�ုု း၊ ခွျုတ်တ််ု��်ု� လု�ရ်န်းး်တ်ငွ်ခ်ွျုတ်ပ််ါ

ဝတ်စ််း��ု� ဖရုှု�ဖရ့�ဖစ်ထ်ောန်းသည့်််
အတ်ု�င်း် မှု�ားပ်ါနှငှ်််

�ရုုယူာအမှုျုုးအစ်ားမှုျား�ု�
သု�င်း်ကြီး�ုု း�ဖင်် ်�ပ်ုတ်မ်ှု�ျထောအာင်ခ်ွျည့်ပ််ါ

* ထောသးင်ယူထ်ောသာ အရာဝတု်ုမှုျားပ်င်လ်ုှင် ်အ�မှုင််ထ်ောန်းရာမှု ှ�ပ်ုတ်�်ျပ်ါ�

အလုနွ်းအ်နှတရာယူမ်ှုျားသည့်။် အတု်�်ပ််�တ့်ငွ် ်ပ်ါသည့််အ်ရာမှုျား၊

ထော�ာပ်င်စ််သည့်တ််ု��်ု� �ားခွ့ပ်ြီးပ်းးမှုတှ်�က်ြ�ရထောအာင်။်

* လု��်ု�င်ဖ်�န်းး်မှုျား�့သ်ု� ် ထော�ာင်သ်ာွးရန်းလ်ုု�အပ််သည့်် ်ပ်စ်စည့်း်အထောသးမှုျား�ု�

ကြ�ယူသ်းးပ်ါသည့်် ်ရင်�်တ်အ်တု်�်ပ််တ်ငွ် ်�ည့််က်ြ�ရထောအာင်။်

ပြီးပ်းးထောတ်ာ ်လု�ပ််င်န်းး်ခွငွ်သ်း�းဦး��ပ််�ု�

မှုထော�ာင်း်� ့�င်မ်ှုးထောပ််တ်�တ််ာ�ု�

တ်ား�မှုစ်�်ားတ်ယူ။် ထော�ခွထော�ာ�န််းား�ု�လုည့်း်

ဂဲရှု�စ်ု��ပ််ါ

အပြီးမ့ှုတ်မ်ှုး ဒီါပ့်ထော�ပ်ာထောန်းတ်ာ၊

သပု်ါပြီးပ်း�ု�ထောန်းမှု ှအနှတရာယူခ်ွန်း ်မ်ှုနှ်းး်ခွျ�?်

ဒီဏ်ရ်ာမှုရဖူးရင် ်�ယူလ်ုု�

လု�ပ််သမုှုာှလု့

အ၊ စ်းန်းးယူာ

ပ်င်ပ််န်းး်သာွးပ်ါပြီးပ်း

အား!!

အား!!

ထော�ခွထော�ာ��်ျုုးသာွးပြီးပ်းး

ထောခွါင်း်မှုာှ 8 ခွျ�ထ်ောတ်ာင််
ခွျုပ််ရတ်ာ�ု�?

KY အစ်ည့်း်အထောဝးမှုာှ တ်ညူ့်းတ့််

အခွျ��်ု� �ပ််ခွါ�ပ််ခွါ သတ်ု
ထောပ်းရတ်ာ� စ်ည့်း်မှုျဥ််းး�ု�

မှုလုု��န််းာရင် ်�ခုွု��ဒ်ီဏ်ရ်ာ
ရမှုာှမုှု�လ်ုု�ထ်ောလု

ဟု�တ်�့််

န်းားလုည့်ပ််ါပြီးပ်း

မှုရင်း်နှှးးတ့်အ်လု�ပ််ထောတ်ွ

လု�ပ််ရတ့်အ်ခွျုန်းထ်ောတ်မွှုာှ မှုထောတ်ာ်တ်��ခုွု��်

မှုထုောတ် ွ�ဖစ်လ်ုယွူတ််ယူ ်ထော�ခွထော�ာ��်ု�

ထောသခွျာဂဲရှု�စ်ု��ရ်မှုယူ်

သသူည့် ်KY အစ်ည့်း်အထောဝးမှုျား၏ အထောရးပ်ါမှုနုှငှ်််

စ်ည့်း်မှုျဥ်း်းမှုျား�ု� လုု��န််းာ�ခွင်း်၏ အထောရးပ်ါမှု�ုု�

သရုှှုန်းားလုည့်ခ်ွးစ်ားခွ့ရ်ပ်ါသည့်။်

အလုျင်လ်ုု�ထောန်းရင်ထ်ောတ်ာင််

လု�ပ််င်န်းး်ခွငွ်သ်း�းဦး��ပ််ထောတ်ာ်

          ထော�ာင်း်�ားရမှုယူ။် အလုျင်လ်ုု�ထောန်းခွျုန်း၊် 



CASE 2
လုး��ခွးု ထောရးအ�ာအ�ယွူပ််စ်စည့်း်�ု� ဝတ်�်င်က်ြ�ရထောအာင််

シンナー塗料

ထောန်းာ��်ျသာွးလုု� ် ထောတ်ာင်း်ပ်န်း်

ပ်ါတ်ယူ!် စ်��်းး �းးထောပ်ါ�်
သာွးလုု� ် ထောန်းာ��်ျသာွးတ်ာပ်ါ

ထောန်းာ��်ျမှုယူ�်ု�ရင်ရ်င််
အထောကြ�ာင်း်ကြ�ားထောပ်းထောလု

�မှုန်း�်မှုန်းအ်ဝတ်အ်စ်ားလုလ့ုု��!်

ပြီးပ်းးရင် ်သ�တ်ထ်ော�းထောရာစ်ပ််ရမှုာှ

ဟု�တ်�့်ပ််ါ!

ထောရာစ်ပ််အခွန်းး်

အရင်�်း�း
ထောလုဝင်ထ်ောလု��ွ ်ပ်န်း�်ာ�ု�

ဖွင််လ်ုု��မ်ှုယူ်

လု�ပ််င်န်းး်စ်းနှနု်းး်အတ်ု�င်း်

သ�တ်ထ်ော�းန်း့ ် သင်န််းာ�ု�

ထောရာစ်ပ််မှုယူ်

သာွးပြီးပ်း!
အ�ာအ�ယွူမ်ှုျ�မ်ှုနှ်း်

�ု� ထောမှုခ်ွ့တ််ာ

�ာမှုမှှု�ဖစ်ထ်ောလုာ�ပ််ါ�းူ
မှုျ�န်ှာှဖး�းန်း့ ် လု�အ်တု်န််း့�်ု�

လုး�ထောလုာ�ပ််ါတ်ယူ်

အရင်�်း�း သ�တ်ထ်ော�း�ု�
ထောလုာင်း်�ည့််ပ်ြီးပ်းး

ပြီးပ်းးရင် ်သင်န််းာ�ု�

ထောလုာင်း်�ည့််မ်ှုယူ်

ထောန်းာ��်ျထောန်းပြီးပ်းမုှု� ်

�မှုန်း�်မှုန်းလ်ု�ပ််မှုယူ်

�မှုန်း�်မှုန်း၊် �မှုန်း�်မှုန်း!်

သ�တ်ထ်ော�းသ�တ်ထ်ော�း

သင်န််းာသင်န််းာ



အား! သင်န််းာ�
စ်င်�်�ွပ်ြီးပ်းး မှုျ�လ်ုး�း��့ု�

ဝင်သ်ာွးပြီးပ်း

ပု်��ထ်ောရန်း့ ် ထော�းလုု��ရ်င််
ရမှုယူ�်င်တ််ယူ်

စ်ည့်း်မှုျဥ်း်းမှုာှ

ထောစ်ာင််က်ြ�ည့််သ် ူ�း�ု� ခွျ�ခ်ွျင်း်

သတ်င်း်ပု်�ရ်မှုာှ �ု�ထောပ်မှုယူ််

စ်တု်တ််ု�သာွးရင််
အလု�ပ််ထောနှာှင််ထ်ောနှးှ မှုာှစ်ု�းလုု� ်
ထောန်းာ�မ်ှု ှထော�ပ်ာထောတ်ာမ်ှုယူ်

ဒီါထောပ်မှုယူ်လ်ုည့်း်
မှုျ�စ််�ုန်းာလုု��တ််ာ

မှုျ�ရ်ည့်�်လုည့်း်
မှုတ်တု်ထ်ောတ်ာ�်းူ

ထောမှု းစ်�န််း့ ် ထောမှု းပြီးပ်းး

ထောရာလုု��ရ်င််

ပြီးပ်းးပြီးပ်း

� ့ထောန်းာ�်
တ်စ်ခ်ွ��

ထော�းသ�တ်ဖု်�ပ့််!

ထော�းသ�တ်ရ်မှုည့််ထ်ောန်းရာ

လု�ပ််င်န်းး်ခွငွ်သ်း�းဦး��ပ််၊
အ�ာအ�ယွူမ်ှုျ�မ်ှုနှ်း၊်

ဓိာတ်�ပ်စ်စည့်း်အ�ာ လု�အ်တု်ထ်ောတ်ွ
၀တ်�်ားပြီးပ်းးပြီးပ်း

ဒီါထောပ်မှုယူ််
ဒီးထောန်း ် ထောတ်ာ်ထောတ်ာ်

ပ်တူ်ာပ့်

အား! မှုရထောတ်ာ�်းူ!
ဓိာတ်ထ်ောင်ွ��ာမှုျ�န်ှာှ

ဖး�းထောတ်ထွောတ်ာ်
တ်ပ််မှုထောန်းနှု�င်�်းူ

အလု�ပ််ထောစ်ာထောစ်ာပြီးပ်းးရင််

ဓိာတ်ထ်ောင်ွ��ာမှုျ�န်ှာှဖး�း

မှုလုု�ထောလုာ�ပ််ါ�းူ

အင်း် န်းည့်း်န်းည့်း်
မှုးူလုာတ်ယူ်

ထောန်းာ��်ပ််န်းည့်း်န်းည့်း်�ု�
အလု�ပ််ပြီးပ်းးထောတ်ာမ်ှုာှ�ု�

မှုးူထောန်းာ�ထ်ောန်းာ�န််း့ ်
ထောန်းမှုထော�ာင်း်

�ဖစ်လ်ုာသလုု�ပ့်



CASE 2 အနှစှ်ခ်ွျုပ််

သ�တ်ထ်ော�းနှငှ်် ်သင်န််းာတ်ု��်ု� �ု�င်တ််ယွူ်

ရာတ်ငွ် ်သတ်�ုားကြ�ရထောအာင်!်

လုး��ခွးု ထောရးအ�ာအ�ယွူပ််စ်စည့်း်မှုျား

�ု� ဝတ်�်င်က်ြ�ရထောအာင်!်
1 2

သ�တ်ထ်ော�းနှငှ်် ်သင်န််းာတ်ု��်ု� �ု�င်တ််ယွူသ်ည့််အ်ခွါ

မှုးးထော�းနှငှ်် ်အ�ပ်ု်သင််မ်ှုတု်ု��်ု� လုည့်း် သတ်�ုားပ်ါ!
TIPS

သ�တ်ထ်ော�းနှငှ်် ်သင်န််းာတ်ု��်ု� �ု�င်တ််ယွူသ်ည့််အ်ခွါ ထောလုဝင်ထ်ောလု��ွ်

ထော�ာင်း်ထောအာင်လ်ု�ပ််ထော�ာင်ပ်ြီးပ်းး၊ ထော�း�နွ်းတ််နု်းန််းာ�ု� ဖး�းအ�ပ််ပ်ါ။ ဖုတ်စ််င်သ်ာွးပ်ါ� 

ခွျ�ခ်ွျင်း်သ�တ်ပ်ြီးပ်းး သန်း ်စ််င်ထ်ောအာင်လ်ု�ပ််ပ်ါ။

သ�တ်ထ်ော�းနှငှ်် ်သင်န််းာတ်ု��်ု� �ု�င်တ််ယွူသ်ည့််အ်ခွါ ဓိာတ်ထ်ောင်ွ��ာမှုျ�န်ှာှဖး�း၊ 

အ�ာအ�ယွူမ်ှုျ�မ်ှုနှ်း ်စ်သည့်တ််ု��်ု� မှုပ်ျ�မ်ှု��ွ ်ဝတ်�်င်က်ြ�ရထောအာင်။်

မှုထောတ်ာ်တ်�မှု၊ု ထော�းအနှတရာယူ�်ဖစ်ပ််ာွးသည့််အ်ခွါတ်ငွ် ်အထောသးင်ယူ�်း�းအထောသးစ်တု်�်စု်စ�ု�ပ်င် ်အလု�ပ််ဦးစ်းး၊ အ��လ်ုကူြီး�းး�း ခွျ�ခ်ွျင်း်သတ်င်း်ပု်� ်ပြီးပ်းး ညွှးန်းက်ြ�ားခွျ�မ်ှုျားထောတ်ာင်း်ပ်ါ။

ထောအာ်ဂ့ဲန်းစ်ထ်ောပ်ျာ်ရည့်မ်ှုျားသည့် ်အလုယွူတ််�ူ
မှုးးထောလုာင်လ်ုယွူ ်ထောသာထောကြ�ာင်် ်မှုးး�ု�
တ်င်း်တ်င်း်�ျပ််�ျပ်် တ်ား�မှုစ်�်ားသည့်။်
[ဥ်းပ်မှုာ]

● ထော�းလုပ်ု်
● မှုးးဖု�
● ဂဲထောဟုထော�ာ်�ခွင်း်၊ ဂဲထောဟု�ဖတ်ထ်ောတ်ာ��်ခွင်း်၊ ထော�ျာ�စ််�မ်ှု ှမှုးးပ်ာွးမှုျား

● လု��်ု�င်ဖ်�န်းး် (ထောခွ်�ု�မှုလုု�ခ်ွးသည့််အ်ခွျုန်းရ်ှှု တ်ည့်ပ်ြီးင်မ်ုှုလုှပ််စ်စ်)်

တ်ည့်ပ်ြီးင်မ်ုှုလုှပ််စ်စ်သ်ည့်လ်ုည့်း် မှုးးထောလုာင်မ်ှု၏ု
အထောကြ�ာင်း်အရင်း် �ဖစ်ထ်ောစ်နှု�င်ထ်ောသာထောကြ�ာင်််
ထောအာ�ပ််ါတ်ု��်ု� သတ်�ုပ်ုပ်ါ။

● ထော�မှုစ်ု��က်ြီး�ုု း(Earth) စ်န်းစ်တ််ပ််�င်�်ခွင်း်။

● သ�တ်ထ်ော�းနှငှ်် ်သင်န််းာတ်ု��်ု� �ဖည့်း်ညှ့်င်း်စ်ာွ ထောလုာင်း်�ည့််ပ်ြီးပ်းး

�ဖည့်း်�ဖည့်း်ခွျင်း် ထောမှု းထောပ်းပ်ါ။

● Electrostatic ဖုန်းပ််နှငှ်် ်Antistatic အဝတ်အ်စ်ားမှုျား ဝတ်�်င်ပ််ါ။

ထောအာ်ဂ့ဲန်းစ်ထ်ောပ်ျာ်ရည့်ထ်ောကြ�ာင်် ်အ�ပ်ု်သင််မ်ှု�ုု� သတ်�ုားပ်ါ။

● သ�တ်ထ်ော�းနှငှ်် ်သင်န််းာတ်ု��်ု� သး�းသည့််အ်ခွါတ်ငွ် ်ဓိာတ်ထ်ောင်ွ��ာမှုျ�န်ှာှဖး�း�ု�

ဝတ်�်င်ပ််ါ။

● သ�တ်ထ်ော�းနှငှ်် ်သင်န််းာတ်ု�၏် အဖး�း�ု� အကြီး�မ်ုှုကြီး�မ်ုှု �ပ်န်းပု််တ်ပ််ါ။

● ထောလုဝင်ထ်ောလု��ွပ််န်း�်ာနှငှ်် ်အထောင်ွ���တ်ပု််���်ု� လုည့်ပ််တ်ထ်ောစ်ရမှုည့်။်

● မှုည့်သ်ု�ထ်ောသာ ဓိာတ်�ထောဗိုဒီပ်စ်စည့်း်မှုျား ပ်ါ၀င်သ်ည့်�်ု� သရုှှုရန်း်

Safety Data Sheet (SDS) �ု� စ်စ်ထ်ော�းပ်ါ။

ထောရာစ်ပ််အခွန်းး်

အရင်�်း�း

ထောလုဝင်ထ်ောလု��ွ ်ပ်န်း�်ာ�ု�

ဖွင််လ်ုု��မ်ှုယူ်

သာွးပြီးပ်း!
အ�ာအ�ယွူမ်ှုျ�မ်ှုနှ်း်

�ု� ထောမှုခ်ွ့တ််ာ

အား! မှုရထောတ်ာ�်းူ!
ဓိာတ်ထ်ောင်ွ��ာမှုျ�န်ှာှ

ဖး�းထောတ်ထွောတ်ာ်
တ်ပ််မှုထောန်းနှု�င်�်းူ

ထောန်းာ��်ျသာွးထောပ်မှုယူ််
ထောတ်ာ်ထောတ်ာ်ထောလုး

ခွရးးထောရာ�ထ်ောန်းတ်ာပ့်

ဒီးထောန်း ် ပ်လူုု� ်
ထောလုထော�ာင်း်ထောလုသန်း ််

လုး�လုး�ထောလုာ�ထ်ောလုာ�ရ်ထောအာင််
လု�ပ််ရမှုယူထ်ောန်းာ်

ထောဟုး
�ာ�ဖစ်တ််ာလု!့

အ�င်ထ်ော�ပ်ရ့လ်ုား?

ထောန်းာ�ပု််�င်း်ရ�တ််ငွ််

စ်တု်ပ််ထူောစ်ခွ့်
မုှုပ်ါတ်ယူ်

အဒ့ီးမှုျ�လ်ုး�း�

�ာ�ဖစ်သ်ာွးတ်ာလု?့

သ�တ်ထ်ော�း�ု� �မှုန်းး်�တ်န်းး် ထောရာစ်ပ််
လုု��တ့််အ်ခွျုန်း ်သင်န််းာထောတ်လွုာစ်င်တ််ာပ်ါ။ 

ထောတ်ာင်း်ပ်န်းပ််ါတ်ယူ၊် အဒ့ီါ�ု�လုည့်း်
မှုတ်င်�်ပ်ခွ့ပ််ါ�းူ

မှုဟု�တ်�်းူ၊ အလု�ပ််�ု�ပ့် ဦးစ်ားထောပ်းပြီးပ်းး

လုး��ခွးု ထောရးအ�ာအ�ယွူပ််စ်စည့်း်ထောတ်ွ

ဝတ်ဖု်�န််း့ ် ထောလုဝင်ထ်ောလု��ွထ်ော�ာင်း်ထောအာင််

လု�ပ််ဖု� ် မှုညွှးန်းက်ြ�ားခွ့တ့်် ်င်ါအ်�ပ်စ်ထ်ောတ်ပွ်ါ။

စ်တု်မ်ှုထော�ာင်း်�းူ�ာွ

အလုျင်လ်ုု�ထောန်းရင်ထ်ောတ်ာင်မ်ှုှ
ထော�း�င်း်ထောရးန်း့ ်
�ျန်းး်မှုာ ထောရး�ု�

ပ်�မှုဦးစ်ားထောပ်းရမှုယူ် အ့ဒ်ီါထောကြ�ာင်််
လု�ပ််င်န်းး်စ်းနှနု်းး်အတ်ု�င်း်

အလု�ပ််လု�ပ််တ်ာ�
အထောရးကြီး�းးတ်ာထောလု

သ�တ်ထ်ော�းန်း့ ် သင်န််းာထောတ်မွှုာှ အသး�း�ပ်ုတ့််

ဓိာတ်�ထောပ်ျာ်ရည့်ထ်ောတ်�ွု� ထောအာ်ဂ့ဲန်းစ်အ်�ပ်ု်

သင််မ်ှု ုတ်ား�းး�ာ�ယွူထ်ောရး

စ်ည့်း်မှုျဉ်းးမှုျား (ထောအာ်ဂ့ဲန်းစ်စ််ည့်း်မှုျဥ်း်း)

န်း့အ်ည့်း �ု�င်တ််ယွူရ်မှုယူ်

စ်�ရ်ှုး�ရှှုလုတူ်ု�င်း်မှုာှ ထော�း�င်း်လုး��ခွးု ထောရးနှငှ်််

�ျန်းး်မှုာသန်း ်ရ်ှှင်း်ထောရးသည့် ်�ပ်ု်တ်န်းး်ဦးစ်ား

ထောပ်း�ဖစ်သ်ည့်�်ု�

အသအုမှုတှ်�်ပ်ုသာွးကြ�ပ်ါသည့်။်
* GHS ပ်း�ပ်ါရှှုထောသာ ထောပ်ျာ်ရည့်မ်ှုျားတ်ငွ် ်အခွျုု�ထောသာအနှတရာယူမ်ှုျားရှှုသည့််အ်တ်�ွ၊် စ်းမှုးသနူှငှ်် ်အ�ခွားအလု�ပ််သမှုားမှုျား

အတ်တူ်� ွစ်ာသားအခွျ�အ်လု��်ု� ဖတ်ပ်ြီးပ်းး၊ ထောပ်ျာ်ရည့်၏်အနှတရာယူရ်ှှုနှု�င်မ်ှုမုှုျား�ု� စ်စ်ထ်ော�းကြ�ရထောအာင်။်

シンナー

�ု�း�ား- ရှု�ပ််�ပ်�ာတ်နွ်းး်�ဖင််သ်ရှု�ပ််�ပ်ထောသာ အလု�ပ််သမှုားမှုျား၏ထော�း�င်း်ထောရးနှငှ်််

�ျန်းး်မှုာထောရး (ပ်ည့်ာထောပ်း သင်ထ်ော�ာ��်ပူ်စ်စည့်း်မှုျား)

 [ဓိာတ်�ထောဗိုဒီပ်စ်စည့်း် �ု�င်တ််ယွူ�်ခွင်း် (အထော�ခွခွး)]



CASE 3
�ရုုယူာမှုျားနှငှ်် ်စ်�မ်ှုျား�ု� သင််ထ်ောလုျာ်စ်ာွ �ု�င်တ််ယွူ�်ခွင်း်

ဒီးထောန်း ် ဒီးလုှပ််စ်စ်ပ််စ်စည့်း်
အစ်တု်အ်ပု်�င်း်ထောတ်�ွု�

ထော�းမှုတု်မ်ှုယူ်

မှုင်း်� ပ်စ်စည့်း်ထောတ်�ွု�
လု�တ််နွ်းး်လုညှ့်း်န်း့သ်ယူပ်ြီးပ်းး

ထောန်းာ�တ််းခွါး�ထောန်း
အလု�ပ််ခွငွ်�်ု� သယူသ်ာွးထောပ်း

ပြီးပ်းးထောတ်ာ ်မှုင်း်�
ပ်စ်စည့်း်ထောတ်�ွု� ခွျုတ််

ထောပ််မှုာှ ခွျုတ်�်ွ�့ားထောပ်း
ဟု�တ်!်

ခွျုတ်�်ွပ့်း�စ်း  ထောရွ�လုျားစ်�ခ်ွါးပ်တ်် ပ်စ်စည့်း်ထောတ်ွ
��န်းထ်ောတ်ာမ်ှုာှမုှု� ်

သယူလ်ုာထောပ်းဦး

န်းားလုည့်ပ််ါပြီးပ်း!

ဒီး��ပု််�ပြီးပ်းး

မှု�းထ်ောတ်ာ�်းူ

�မှုန်း�်မှုန်း်

�မှုန်း�်မှုန်း~်

အ!
အနှတရာယူ်
ရှှုတ်ယူ!်

လု�တ််နွ်းး်လုညှ့်း်
ထောမှုာှ�ထ်ောတ်ာမ်ှုယူ!်?



အား!?

အား!
အ�င်ထ်ော�ပ်ရ့လ်ုား?

ထောလုးလုနွ်းး်လုု� ် မှုလုပ်ု်

နှု�င်ထ်ောတ်ာ�်းူ!

�ယူပ််ါဦး!

တ်စ်ထ်ောယူာ�ထ်ောယူာ�လ်ုာ

ပ်ါဦး! မှုထောတ်ာ်တ်�မှု�ုဖစ်ထ်ောန်းပြီးပ်း!

ဟုမ်ှု?
�ာ�ဖစ်တ််ာ
ပ်ါလုမုှု်် ...

အ!
သာွးပြီးပ်း!

အာရှုး��တ်�ခွားထောရာ�်
သာွးတ်ာ၊ ပ်စ်စည့်း်ခွျုတ််

တ်ာ အ�င်မ်ှုထော�ပ်လုု���်းူ

�မှုန်း�်မှုန်း်
�ပ်န်း�်ပ်င်ခ်ွျုတ်ရ်မှုယူ်



CASE 3 အနှစှ်ခ်ွျုပ််

စ်�ရ်ှုး�အတ်ငွ်း် မှုထော�ပ်းပ်ါနှငှ််။်
တ်စ်ခ်ွ�ခွ��ဖစ်သ်ည့််အ်ခွျုန်းတ််ငွ် ်စ်�ရ်ပ််ပြီးပ်းး

ပ်တ်ဝ်န်းး်�ျင်�်ု� အသးလုမ်ှှုး�ပ်ုပ်ါ။1 2

ထော�းသ�တ်စ််��်ု� သတ်�ုားပ်ါ!TIPS

စ်�ရ်ှုး�အတ်ငွ်း်တ်ငွ် ်မှုထော�ပ်း�၊့ လုမ်ှုး�း�တ်ငွ် ်ထောခွတ်တ ရပ််ပြီးပ်းး

�ယူည့််ာ စ်စ်ထ်ော�းကြ�ရထောအာင်။်

ခွျုတ်�်ွမ့ှုလုု�ပ််ထော�ာင်ထ်ောန်းစ်ဉ်း ထောခွျာ်လု�့ျ�ခွင်း်၊ ခွျုတ်တ််ငွ်�်ွပ့်ါသာွး�ခွင်း်တ်ု��်ု�

သတ်�ုားပ်ါ။ တ်စ်ခ်ွ�ခွ� မှုာှးယူငွ်း်ထောန်းပ်ါ� အလုျင်စ််လုု� မှုလု�ပ််�၊့

အထောရးထောပ်် ရပ််တ်န်း ်ခ်ွလု�တ်�်ု� နှှပ်ု်ပြီးပ်းး ပ်တ်ဝ်န်းး်�ျင်�်ု� အသးလုမ်ှှုး�ပ်ုကြ�ရထောအာင်။်

ထော�းသ�တ်ထ်ော�းမှုတု်�်ခွင်း်စ်�ရ်ှု�ပ်် Roll Coater ထောရာထောမှု းစ်�်

သင်�်ပ်ထောပ်းခွျုန်းန််းင်် ်gun �ု�

သန်း ်ရ်ှှင်း်ထောရးလု�ပ််သည့််အ်ခွါ လု�တ််းနှငှ််တ််ု��မု်ှု�ခွင်း်

Roll အတ်ငွ်း်လု�ည့််ပ််�ခွင်း် လုညှ့််ထ်ောန်းထောသာဝင်ရု်ှု�းတ်းတ်ငွ် ်လု�အ်တု်ည့််ပ််ပ်ါ�ခွင်း်

ထော�းသ�တ်ထ်ော�းမှုတု်�်ခွင်း်စ်� ်အမှုျုုးမှုျုုးရှှုပ်ါသည့်။် လုည့်ပ််တ်ထ်ောသာ စ်�မ်ှုျား၊ အရှှုန်း�်ပ်င်း်�ပ်င်း်�ဖင်် ်ထောရွ�လုျားထောသာ စ်�မ်ှုျား�ု�

အ�းူသတ်�ုားရန်းလ်ုု�အပ််သည့်။်

�မှုန်း�်မှုန်း်

�မှုန်း�်မှုန်း~်

အ!
အနှတရာယူ်
ရှှုတ်ယူ!်

အ!
သာွးပြီးပ်း!

အာရှုး��တ်�ခွားထောရာ�်

သာွးတ်ာ၊ ပ်စ်စည့်း်ခွျုတ််

တ်ာ အ�င်မ်ှုထော�ပ်လုု���်းူ

�မှုန်း�်မှုန်း်

�ပ်န်း�်ပ်င်ခ်ွျုတ်ရ်မှုယူ်

အား

န်းာလုု��တ််ာ!! အ�င်ထ်ော�ပ်
ရ့လ်ုား!?

 ထောဟုး ဒီးမှုာှလုည့်း်
မှုထောတ်ာ်တ်�

�ဖစ်ထ်ောန်းပြီးပ်း လုာကြ�ဦး!

�ွန်းထ်ောတ်ာ ်မှုျ�န်ှာှမှုာှ
ဒီဏ်ရ်ာရပြီးပ်းး ထော�ခွခွျင်း်ဝတ််

�ျုုးသာွးတ်ယူ်
�ွန်းထ်ောတ်ာ်� ပ်စ်စည့်း်ထောတ်ွ

လုတွ်�်ျလုု� ် ထောခွျာ်လု�့ျပြီးပ်းး

လု�ထ်ော�ာ�ဝ်တ််
�ျုုးသာွးတ်ယူ်

လု�တ််နွ်းး်လုညှ့်း်�ု� သယူတ့််အ်ခွါ

ပ်တ်ဝ်န်းး်�ျင်�်ု� အာရှုး�စ်ု��ပ်ြီးပ်းး �ဖည့်း်ညှ့်င်း်စ်ာွ

��လ်ု�လ်ု�ပ််ထော�ာင်ရ်မှုယူ။်

ပြီးပ်းးထောတ်ာ ်�ု�ယူ်ပ််တ်ဝ်န်းး်�ျင်မ်ှုာှ

�ယူလ်ုု�အနှတရာယူထ်ောတ် ွပ်�န်းး်�ယွူထ်ောန်းနှု�င်လ်ု�့ု�တ်ာ

အလု�ပ််မှုစ်မှုး စ်ဉ်းးစ်ား�ားဖု�လ်ုည့်း်

အထောရးကြီး�းးတ်ယူ။်

ခွျုတ်�်ွတ့်ာလု�ပ််ထော�ာင်ထ်ောန်းတ်�န်းး် တ်စ်ခ်ွ�ခွ�မှုာှးသာွးရင််

ထောရွ�လုျားစ်�ခ်ွါးပ်တ်�်ု� ရပ််ပြီးပ်းးမှု ှအသးလုမ်ှှုး�ပ်ုရမှုယူ။်

နှစှ်ထ်ောယူာ�သ်ားမှုာှ ယူခွ�မှုစှ်ပြီးပ်းး
စ်တု်ထ်ောအးထောအး�ား�ာ
အလု�ပ််လု�ပ််ထော�ာင်ရ်န်း်
�တ်�ုပ်ုခွ့က်ြ�ပ်ါသည့််



အနှတရာယူ�် �င်မ်ှုတှ်မ်ှု�ား�့
�ု�ယူ်အ်န်းးးမှုာှ ရှှုထောန်းတ်ယူ�်ု�တ်ာ

ထောသခွျာသထော�ာထောပ်ါ�က်ြ�ပြီးပ်းလုား?

လု�ပ််င်န်းး်ခွငွ် ်ထော�း�င်း်လုး��ခွးု ထောရးအတ်�ွ်
လုတူ်စ်ဦ်းခွျင်း်စ်းရ့ ် အသနု်း့ ် စ်ည့်း်မှုျဥ်း်းထောတ်�ွု�

လုု��န််းာဖု� ် အထောရးကြီး�းးတ်ယူ်

ပြီးပ်းးထောတ်ာ·်·····

ဒီး��့ဇာာတ်ထ်ော�ာင်ထ်ောတ်ရ့ွ ်
အမှုာှးလု�ပ််တ့်ပ််း�� တ်စ်ထ်ောယူာ�်

ထောယူာ�န််း့ ် တ်ထူောန်းတ်ယူထ်ောန်းာ်
ဟုမ်ှု?

တ်စ်ခ်ွ�ခွ�ထော�ပ်ာလုု��လ်ုား?

လု�ပ််င်န်းး်ခွငွ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှုထုောတ်ဟွုာ
တ်�ခွားသရ့ူ�်စု်စမှုဟု�တ်�် ့�ု�ယူ််

အန်းးးန်းားမှုာှရှှုထောန်းတ့် ်�ပ်ဿန်းာထောတ်ပွ်ါ

ဟု�တ်ပ်ြီးပ်း!
စ်ည့်း်မှုျဥ်း်းထောတ်�ွု�လုု��န််းာပြီးပ်းး

ထောန်းတ််ု�င်း် ကြီး�ုု းစ်ားမှုယူ!်

စ်ည့်း်မှုျဥ်း်းထောတ်�ွု� လုု��န််းာ�ခွင်း်�

"�ု�ယူ်ခ်ွနှာာ�ု�ယူ"် "မုှုသားစ်�"

"�ဝ" �ု� �ာ�ယွူတ််ာပ့်လုု� ်

မှုတှ်�်ားထောစ်ခွျင်ပ််ါတ်ယူ်

တ်စ်ခ်ွ�ခွ� မှုာှးသာွးတ့််
အခွျုန်းအ်တ်�ွ၊်

ထောန်းစ််ဥ််း လု�ပ််င်န်းး်ခွငွ်မ်ှုာှ
��သ်ယွူထ်ောရး�

အထောရးကြီး�းးပ်ါတ်ယူထ်ောန်းာ်



တ်ည့်ပ်ြီးင်မ်ုှုလုှပ််စ်စ်မ်ှုလှုတွ်�်င်း်ပြီးပ်းး
မှုးးပ်ာွးမှုျား�ဖစ်ထ်ောပ်် �ခွင်း်�ု�
တ်ား�းးထောပ်းသည့််အ်ရာ
တ်စ်ဖ်န်း ်ထောလုးလုးထောသာ��န်းပ််စ်စည့်း်
မှုျားမှု ှထော�ခွထော�ာ��်ု�
�ာ�ယွူထ်ောပ်းပ်ါသည့််

�ု�ယူန််းင််�်ု��ည့််းထောသာ အရွယူအ်စ်ားရှှုသည့်််

ဖုန်းပ််�ု�ဝတ်�်င်ပ််ါ။ အလု�ပ််နှငှ်် ်�ု��ည့််းမှုည့်််
အရာ�ု� အသး�း�ပ်ုပ်ါ။

�မှုင််ထ်ောသာထောန်းရာမှု ှ�ပ်ုတ်�်ျ�ခွင်း်၊

ထောခွျာ်လု�့ျ�ခွင်း်�ု� �ာ�ယွူထ်ောပ်း
သည့််အ်ရာ

စ်ည့်း်မှုျဥ်း်းအရ Full harness

ပ်း�စ်း�ု� သး�းရမှုည့််

လု�ပ််င်န်းး်ခွငွ်န်ှငှ်် ်�ု��ည့််းထောသာ

အရာ�ု� အသး�း�ပ်ုပ်ါ။

ထော�ခွစ်ပ်ွ်ပ်ါထောသာ Electrostatic အ�ာအ�ယွူဖု်န်းပ််

�ပ်ုတ်�်ျမှုတု်ား�းးထောရး�ရုုယူာ

အသ�ရ်ှှ�လုမ်ှုးထောကြ�ာင်း်�ု�င်ရ်ာ လုး��ခွးု ထောရးအ�ာအ�ယွူပ််စ်စည့်း်

ဖ�န်းမ်ှုနု်း ်မ်ှုျား�ု� ရှှ�ရုုှု�မု်ှု�ခွင်း်မှုှ

�ာ�ယွူထ်ောပ်းသည့််အ်ရာ

အ�ပ်ု်ဓိာတ်ထ်ောင်ွ��ု� ရှှ�ရုုှု�မု်ှု�ခွင်း်မှုှ

�ာ�ယွူထ်ောပ်းသည့််အ်ရာ

အမှုနု်း�်ာ မှုျ�န်ှာှဖး�း

ဓိာတ်ထ်ောင်ွ��ာမှုျ�န်ှာှဖး�း

ဦးထောခွါင်း်�ု� �ခုွု��မ်ှုမုှု ှ�ာ
�ယွူထ်ောပ်းသည့််အ်ရာ

လု�ပ််င်န်းး်ခွငွ်သ်း�းဦး��ပ််

ထောမှုးသု�င်း်ကြီး�ုု း�ု� မှုလုွထ့ောအာင် ်ခွျုန်းညှ့််ပုြီးပ်းး

တ်င်း်�ျပ််စ်ာွ တ်ပ််�ားပ်ါ။

တ်စ်ထ်ောခွါ�တ််ည့်း်�ဖစ်�်ဖစ် ်�ခုွု��မု်ှုပ်ါ�

ဦး��ပ််�ု�အစ်ား�ု�းထော�ာင်း်ပ်ါ

● အနှတရာယူရ်ှှုထောသာ အရာမှုျား၏ အမှုျုုးအစ်ား၊ ပ်ါဝင်မ်ှုတု်ု�န်ှငှ် ််

�ု��ည့််းထောသာ အရာ�ု� အသး�း�ပ်ုပ်ါ။

● �ပ််တ်ယွူပ်ြီးမ့ှု�မှုးနှု�င်မ်ှု�ုု�စ်စ်ထ်ော�းပ်ါ (Fit check)

● စ်စ်�်�တ်�်ရုုယူာနှငှ်် ်ဓိာတ်ထ်ောင်ွ�မှုျ�န်ှာှဖး�းဗူိုးတ်ု��်ု� လုလ့ုယှူပ််ါ

● တ်စ်ခ်ွါသး�းအမှုျုုးအစ်ား�ု� အသး�း�ပ်ုမှု�ုန်း ်သ်တ်ခ်ွျုန်းအ်တ်ု�င်း် လုု��န််းာပ်ါ

ဖ�န်းမ်ှုနု်း ်အ်မှုျားအ�ပ်ား�ု�

ကြ�ာရှညှ့်စ််ာွ ရှှ�ရုုှု�ပ််ါ�

နှျ�မုှု��ု�န်းးရုှု�စ်စ် ်�ဖစ်ထ်ောစ်နှု�င်သ်ည့်။်

လုု�အပ််ခွျ�မ်ှုျားန်း့ ် �ု��ည့််းတ့််
လုး��ခွးု ထောရးအ�ာအ�ယွူပ််စ်စည့်း်ထောတ်�ွု�

အသး�း�ပ်ုကြ�ရထောအာင်!်

လုး��ခွးု ထောရးအ�ာ
အ�ယွူပ််စ်စည့်း် 
စ်သည့််

လု�အ်တု််

ထောရှှ � ဖး�းခွါးစ်ည့်း်

အ�ာအ�ယွူမ်ှုျ�မ်ှုနှ်း်

ဓိာတ်�အ�ာဝတ်စ််း�

လုု�အပ််ခွျ�န်ှငှ်် ်�ု��ည့််းထောသာ

ပ်စ်စည့်း်�ဖစ်ပ်ြီးပ်းး၊ လု�ရ်ှညှ့်�်ာ

လု�င််ါးထောခွျာင်း်စ်ပ်ွ်ရသည့်််

အရာ�ု�သး�းပ်ါ။

�ု�ယူန််းင််�်ု��ည့််းထောသာ

အရွယူအ်စ်ားရှှုသည့်််

အရာဝတ်�်င်ပ််ါ

တ်တ်န်ှု�င်သ်မှုှ �မှုင််ထ်ောသာ

ထောန်းရာမှုဝှတ်ပ််ါ

အနှတရာယူရ်ှှုထောသာ အရာမှုျားနှငှ်််

အ�ပ်ု်သင််ပ််စ်စည့်း် အမှုျုုးအစ်ားနှငှ်််

�ု��ည့််းထောသာ အရာ�ု� အသး�း�ပ်ုပ်ါ။

ထောပ်ျာ်ရည့်အ်မှုနု်းအ်မှု းားနှငှ်််
အထောင်ွ�မှုျားမှု ှမှုျ�စ််�ုု�
�ာ�ယွူထ်ောပ်းသည့််အ်ရာ

ဓိာတ်�ပ်စ်စည့်း်၊ ဖ�န်းမ်ှုနု်း ််
စ်သည့်တ််ု�မ်ှု ှခွနှာာ�ု�ယူ�်ု�
�ာ�ယွူထ်ောပ်းသည့််အ်ရာ

ဓိာတ်�ပ်စ်စည့်း်၊ ဖ�န်းမ်ှုနု်း ််
စ်သည့်တ််ု�မ်ှု ှခွနှာာ�ု�ယူ�်ု�
�ာ�ယွူထ်ောပ်းသည့််အ်ရာ

ဓိာတ်�ပ်စ်စည့်း်နှငှ်် ်ခွွန်း�်�်
ထောသာအရာမှုျားမှု ှလု��်ု�
�ာ�ယွူထ်ောပ်းထောသာအရာ

တ်န်း�်ပ်န်းလ်ု�ပ််ထော�ာင်ရ်န်းအ်ခွျ� ်2 တ်န်း�်ပ်န်းလ်ု�ပ််ထော�ာင်ရ်န်းအ်ခွျ� ်3
ခွနှာာ�ု�ယူန်ှငှ်် ်�ု��ည့််းထောသာလုး��ခွးု ထောရးအ�ာအ�ယွူပ််စ်စည့်း်

မှုျား�ု� အသး�း�ပ်ုကြ�ရထောအာင်!်
ည့်စ်ပ််တ်ထ်ောန်း�ခွင်း် သု�မ်ှုဟု�တ် ်ပ်ျ�စ််းးထောန်းသည့််အ်တ်ု�င်း် မှု�ားပ်ါနှငှ််!်

အရွယူအ်စ်ား မှု�ု��ည့််းပ်ါ�

ခွျ��်ခွင်း် အစ်ား�ု�းလုလ့ုယှူပ််ါ

အည့်စ်အ်ထောကြ�းမှုျား�ု�ဖယူရ်ှာှးပ်ါ။
သန်း ်ရ်ှှင်း်ထောသာထောန်းရာတ်ငွ် ်သန်း ်ရ်ှှင်း်ထောသာထောန်းရာတ်ငွ် ်

သမ်ုှုး�ည့်း်ပ်ါ။သမ်ုှုး�ည့်း်ပ်ါ။

ပ်ျ�စ််းးထောန်းပ်ါ�၊ အထောပ်ါ�ရ်ှှုပ်ါ� 

အစ်ား�ု�းပ်ါ။

တ်န်း�်ပ်န်းလ်ု�ပ််ထော�ာင်ရ်န်းအ်ခွျ� ်1
မှုနှ်း�်န်းစ််ာွ ဝတ်�်င်ပ်ြီးပ်းး၊ မှုနှ်း�်န်းစ််ာွ အသး�း�ပ်ုကြ�ရထောအာင်!်

လုွထ့ောန်း�ခွင်း် သု�မ်ှုဟု�တ််

လုတွ်ထ်ောန်း�ခွင်း်မှုျား

မှုရှှုပ်ါထောစ်နှငှ််!်

လုး��ခွးု ထောရးအ�ာအ�ယွူပ််စ်စည့်း်ထောတ်�ွု�

အလု�ပ််အထောကြ�ာင်း်အရာန်း့ ် သင််ထ်ောလုျာ်တ့််

ပ်စ်စည့်း်�ု�ထောရွးခွျယူပ်ြီးပ်းး၊ မှုနှ်း�်န်းစ််ာွအသး�း

မှု�ပ်ုရင် ်အဓုိပ်ါါယူမ်ှုရှှု�းူ!



2022 ခွ�နှစှ် ်မှုတ်လ်ုတ်ငွ်�်�တ်ထ်ောဝသည့််

��တ်ထ်ောဝသ:ူ �ျန်းး်မှုာထောရး၊ အလု�ပ််သမှုားနှငှ်် ်လုမူှုဖူုလုး�ထောရးဝန်းက်ြီး�းးဌာာန်း

စ်းစ်ဥ်း်သ:ူ Mizuho Research & Technologies, Ltd.

ပ်းူထောပ်ါင်း်ထော�ာင်ရွ်�သ်:ူ ထော�းသ�တ်ထ်ော�းမှုတု်�်ခွင်း်နှငှ်် ်သ��်ု�င်ထ်ောသာ ထော�း�င်း်လုး��ခွးု ထောရးနှငှ်််

�ျန်းး်မှုာသန်း ်ရ်ှှင်း်ထောရး ပ်ည့်ာထောပ်း�ု�င်ရ်ာ သင်ထ်ော�ာ��်ပူ်စ်စည့်း်ဖန်းတ််းးမှု ုWorking

��တ်လ်ု�ပ််သ:ူ Sideranch Inc.

ရှု�ပ််�ပ်�ာတ်နွ်းး်�ဖင််သ်ရှု�ပ််�ပ်ထောသာ

ထော�းသ�တ်ထ်ော�းမှုတု်ရ်ာတ်ငွ် ်ထော�း�င်း်လုး��ခွးု ထောရးနှငှ်််
�ျန်းး်မှုာသန်း ်ရ်ှှင်း်ထောရး



ဤစ်ာရွ�စ််ာတ်မ်ှုးနှငှ််ပ််တ်သ်�၍် စ်း�စ်မ်ှုးထောမှုး�မှုန်းး်လုု�ပ်ါ�

ထောအာ�ပ််ါဌာာန်း�း ထောမှုး�မှုန်းး်နှု�င်ပ််ါသည့်။်

�ျန်းး်မှုာထောရး၊ အလု�ပ််သမှုားနှငှ်် ်လုမူှုဖူုလုး�ထောရးဝန်းက်ြီး�းးဌာာန်း
အလု�ပ််သမှုားစ်းနှနု်းး်ဌာာန်း

ထော�း�င်း်လုး��ခွးု ထောရးနှငှ်် ်�ျန်းး်မှုာထောရးဌာာန်း
ထော�း�င်း်လုး��ခွးု ထောရးဌာာန်းခွွ့


