
ဤဖတ်ယ်ူကူြ�ည့််ရု်ှုမှုသုင်ထ်ော�ာ��်�ူု� Plating လု�ပ််င်န်း�်အတ်ငွ်�်ရှိို၊ Electroplating လု�ပ််င်န်း�်�ု�လု�ပ််ထော�ာင်ရ်ထောသာ လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်ရ်ှိို 
အလု�ပ််သမှုာ�အာ�လုး��အတ်�ွ ်ရည့်ရွ်ယူပ်ြီးပ်း� ထော���င်�်ထောရ�နှငိ်် ်�ျန်း�်မှုာသန်း ်ရ်ှိိင်�်ထောရ�၏ အထော�ခွခွးအခွျ�မ်ှုျာ�အာ�

ထောလုလ်ုာရန်း ်ရည့်ရွ်ယူ၍် �ပ်ုလု�ပ််ခွ့�်ခွင်�်�ဖစ်သ်ည့်။်

めっきの安全衛生
まん が で わ か る �မှုန်းမ်ှုာ�ာသာ

ミャンマー語

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

Plating အတ်�ွ ်ထော���င်�်လုး��ခွးု ထောရ�နှငိ်် ်�ျန်း�်မှုာသန်း ်ရ်ှိိင်�်ထောရ�





အယူ~်!

ဒီးထောန်း ် Plating လု�ပ််င်န်း�်

ထော���င်�်လုး��ခွးု ထောရ�နှငိ်် ်�ျန်း�်မှုာသန်း ်ရ်ှိိင်�်ထောရ�နှငိ်််

ပ်�သ်�ပ်ြီးပ်း� ထောလုလ်ုာကြ�ရထောအာင်!်

လု�န််း့လ်ု�ပ််ထော�ာင်ရ်တ့် ်အလု�ပ််တ်င်မ်ှုဟု�တ်�်၊့

စ်�ထ်ောတ်�ွု�ပ်ါ အသး���ပ်ုရတ့်လ်ု�ပ််င်န်း�်�ဖစ်တ််ာထောကြ�ာင်််

ထော���င်�်ဖု��်ု� သတ်မုှု�ပ်ုလုု�မ်ှုရ��ူထောန်းာ်

ဟု�တ်တ််ယူထ်ောန်းာ်!

ထော��ရည့်ထ်ောတ်�ွု�လုည့်�်

သး��ရတ်ယူမ်ှုလုာ� �ာထောတ်�ွု�
သတ်�ုာ�ရင််

ထော�ာင်�်မှုလုထ့ောန်းာ်?
ည့်ပ််�ခွင်�်၊ ည့်ပ််ပ်ါ�ခွင်�်၊ ထောခွျာ်လု�့ျ�ခွင်�်၊ အနှတရာယူရ်ှိိုတ့်အ်ရာ

ထောတ်နွ်း့ ် �ထုောတ်ွ�မုှုတ်ာထောတ်�ွ အ�ဖစ်မ်ှုျာ�တ်ယူထ်ောန်းာ်

ဒီးလုု�မှုျုု� လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်မ်ှုာိထောတ်ာင််

လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှုထုောတ် ွ�ဖစ်ထ်ောန်းတ်ယူ်

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

ကြ�ည့််က်ြ�ည့််ရ်ထောအာင််

�ု���ာ� - �ျန်း�်မှုာထောရ�၊ အလု�ပ််သမှုာ�နှငိ်် ်လုမူှုဖူုလုး�ထောရ�ဝန်းက်ြီး�း�ဌာာန်း “လု�ပ််င်န်း�်အမှုျုု�အစ်ာ�နှငိ်် ်မှုထောတ်ာ်တ်�မှု ုပ်း�စ်းအလုု�� ်

လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှု ု�ဖစ်ပ််ာွ�မှုအုထော�ခွအထောန်း (2020 ခွ�နှစိ်)်”

1 ည့်ပ််�ခွင်�်၊ ည့်ပ််ပ်ါ�ခွင်�် 20 %

2 ထောခွျာ်လု�့ျ�ခွင်�် 16 %

3 အနှတရာယူရ်ှိိုထောသာအရာ စ်သည့်တ််ု�န်ှငိ်် ်�ထုောတ်ွ� �ခွင်�် 14 %

4 �ပ်ုတ်�်ျ�ခွင်�်၊ ထောခွျာ်�ျ�ခွင်�် 10 %

5 လုငွ််�်�ွလ်ုာ�ခွင်�်၊ �ပ်ုတ်�်ျလုာ�ခွင်�် 10 %

Plating လု�ပ််င်န်း�်တ်ငွ် ်ဒီဏ်ရ်ာရထောသ�း���ခွင်�် �ဖစ်ပ််ာွ�မှုအုခွျုု�အစ်ာ� လု�ပ််င်န်း�်တ်ငွ် ်ဒီဏ်ရ်ာရထောသ�း���ခွင်�် �ဖစ်ပ််ာွ�မှုအုခွျုု�အစ်ာ�

* ထောသ�း��မှုနုှငိ်် ်အလု�ပ််န်းာ�လုု��ရ်ထောသာ ရ�ထ်ောပ်ါင်�် 4 ရ�န်ှငိ််အ်��ရ်ှိိုသည့်််

လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှုမုှုျာ�မှုာိ၊ Plating လု�ပ််င်န်း�်တ်ငွ် ်တ်စ်န်ှစိ်ပ််တ်လ်ုး�� အမှု ု50 ခွန်း ်အ်စ်းရင်ခ်ွးမှုရုှိိုထောန်းပ်ါသည့်။်



ဟု�တ်တ််ယူ်

ဟုမ်ှု?

� ့လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှုထုောတ်�ွဖစ်ရ်တ့််

လု�ထ်ောတ်ွ� �ဖစ်ပ််ျ�ခ်ွ့တ့်် ်အ�ဖစ်အ်ပ်ျ�န််းမှုနူ်းာ

ထောတ်�ွု� ကြ�ည့််က်ြ�ည့််ရ်ထောအာင်!်

စ်ု�စ်တွ်ထ်ောန်းတ့် ်ကြ�မ်ှု��ပ်င်ထ်ောပ််မှုာိ ထော�ခွထောခွျာ်ပြီးပ်း�
ထောခွျာ်လု�့ျတ့် ်ဥပ်မှုာထောတ်လွုည့်�် အစ်းရင်ခ်ွးမှုရုှိိုတ်ယူ်

�ာထောကြ�ာင်််
လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်မ်ှုထောတ်ာ်

တ်�မှုထုောတ် ွ�ဖစ်တ််ာလု?့

လုး��ခွးု မှု�ုု� �နု်း�်သမ်ုှု��ာ�နှု�င်ဖု်�အ်တ်�ွ�်ာ�ရှိိုတ့််
စ်ည့်�်မှုျဥ်�ထောတ်�ွု� မှုလုု��န််းာတ်ာ�

အဓုိ�အထောကြ�ာင်�်အရင်�်ပ်ါပ့်

ဥပ်မှုာအာ��ဖင်် ်စ်�ရ့် ်
လုည့်ထ်ောန်းတ့်အ်ပု်�င်�်��့ု�

လု� ်ည့်ပ််တ်ာထောတ်၊ွ
ည့်ပ််ပ်ါသာွ�တ်ာထောတ်ွ

ဥပ်မှုာအာ��ဖင်််
�ယူလ်ုု�စ်ည့်�်မှုျဥ်�ထောတ် ွရှိိုတ်ာလု?့

အ့ဒ်ီးထောလုာ�ပ့််လုာ�

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

လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ််
မှုထောတ်ာ်တ်�မှုထုောတ်�ွု�

တ်ာ��း�ဖု��် စ်ည့်�်မှုျဥ်�ထောတ်�ွု�
တ်တု်�ုျ�ျလုု��န််းာဖု� ်
အထောရ�ကြီး�း�တ်ယူ�်!ွ

ဟု�တ််

ဟု�တ်�့်!်

အလု�ပ််မှုစ်တ်င်မ်ှုး လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ် ်လုး��ခွးု ထောရ��ု�
ထောသခွျာထောစ်ဖု� ် စ်စ်ထ်ော��ရမှုယူ။်

လုး��ခွးု ထောရ�အ�ာအ�ယွူပ််စ်စည့်�်ထောတ်�ွု� အပြီးမ့ှု

မှုနိ်း�်န်းစ််ာွဝတ်�်င်ဖု်�လ်ုည့်�် အထောရ�ကြီး�း�တ်ယူ်

* လုး��ခွးု မှု�ုု� �နု်း�်သမ်ုှု��ာ�နှု�င်ဖု်�အ်တ်�ွ�်ာ�ရှိိုထောသာ စ်ည့်�်မှုျဥ်�မှုျာ��ု�၊ ဥပ်ထောဒီအမုှုန်း ်မ်ှုျာ�ထောပ််တ်ငွ်သ်ာမှု� ယူခွင်�် အမှုာိ�မှုျာ�နှငိ်််

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



ဒီါ�ု�

လု�ထ်ောတ်ွ�လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်�်ု�

ကြ�ည့််က်ြ�ရထောအာင်!်

Plating လု�ပ််င်န်း�်မှုာိ အသး���ပ်ုတ့် ်ဓိာတ်�ပ်စ်စည့်�် (ထော��ရည့်)်
ထောတ်မွှုာိ ဥပ်မှုာအာ��ဖင်် ်�ာလုဖျ�ရစ်အ်��်စ်၊် ဟုု��ဒ်ီရုှု��လုု�ရစ််

အ��်စ်လ်ုု�မှုျုု� အနှတရာယူမ်ှုျာ�တ့် ်အရာထောတ်ပွ်ါလုု� ်၊
တ်ု��ရု်ှု��မ်ှု�မုုှုထောစ်ဖု� ် သတ်�ုာ�ကြ�ရထောအာင််

အ��ူသ�ဖင်် ်ဖျ�ထ်ော��၊ အ�ပ်ု်ရှိိုတ့် ်အရာထောတ်�ွု�
�ု�င်တ််ယွူရ်ာမှုာိ သတ်�ုာ��ု��ာ�ရမှုယူ်

အနှတရာယူထ်ောတ်နွ်း့ ် ထော��ခွျင်�်
ယူဥိ်ထောန်းရတ်ာပ့်ထောန်းာ်

အဒ့ီါထောကြ�ာင််�်ု�ပ့်

စ်ည့်�်မှုျဥ်�ထောတ်�ွု� ထောသခွျာ

လုု��န််းာဖု� ် အထောရ�ကြီး�း�တ်ာထောပ်ါ်

�ု�ယူ်ခ်ွနှာာ�ု�ယူ�်ု� �ာ�ယွူဖု်�အ်တ်�ွ်

လုး��ခွးု ထောရ�အ�ာအ�ယွူပ််စ်စည့်�်ထောတ်�ွု�

ဝတ်�်င်ဖု်� ် အထောရ�ကြီး�း�တ်ယူ်

အမှုျုု�အစ်ာ�မှုျာ�စ်ာွရှိိုထောန်းထောပ်မှုယူ်လ်ုည့်�်

လု�ပ််ထော�ာင်ထ်ောန်းတ့်အ်လု�ပ််အထောကြ�ာင်�်အရာထောပ််

မှုတူ်ည့်ပ်ြီးပ်း� မှုနိ်းမ်ှုနိ်း�်န်း�်န်း ်ထောရွ�ခွျယူဖု်� ် လုု�အပ််တ်ယူ်

ပ်း�မှုနိ်းအ်ပြီးမ့ှုတ်မ်ှု��ာထောတ်�ွု�

သတ်�ုာ�ရင်ထ်ော�ာင်�်မှုလု့

4S �ု�တ်ာ�ု�

သလုုာ�?

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

သန်း ်ရ်ှိိင်�် (Seiso)၊ သပ််ရပ်် (Seiketsu) ။
ဒီါ� ထော���င်�်လုး��ခွးု ထောရ�နှငိ်််

�ျန်း�်မှုာသန်း ်ရ်ှိိင်�်ထောရ�ရ့ ် အထော�ခွခွးပ့်

စ်းစ်ဥ် (Seiri) စ်န်းစ်�်ျ (Seiton) သန်း ်ရ်ှိိင်�် (Seiso) သပ််ရပ်် (Seiketsu)

လုု�အပ််သည့််အ်ရာနှငိ်််

မှုလုု�အပ််သည့််အ်ရာမှုျာ��ု�

ခွွ�့ခွာ�ပြီးပ်း�

မှုလုု�အပ််သည့််အ်ရာမှုျာ��ု�

စ်နွ်း ်ပ််စ်�်ခွင်�်

လုု�အပ််သည့်််

အရာ�ု� အပြီးမ့ှု

အသင်် ်��တ်ယ်ူနူှု�င်ရ်န်း်

�ပ်ုလု�ပ််�ခွင်�်

အမှုုု�၊် အည့်စ််

အထောကြ��မှုျာ��ု�

ရှိငိ်�်လုင်�်ဖယူရ်ှိာိ�ပြီးပ်း�၊

သပ််ရပ််ထောအာင််

သန်း ်စ််င်�်ခွင်�်

သန်း ်ရ်ှိိင်�်ထောန်းသည့်််

အထောန်းအ�ာ��ု� �နု်း�်သမ်ုှု�

ပြီးပ်း� ခွနှာာ�ု�ယူ၊် အဝတ်အ်စ်ာ�၊

�ု�ယူ်ပ််တ်ဝ်န်း�်�ျင်�်ု�

မှုည့်စ်ပ််တ်ထ်ောအာင်�်ာ�ပ်ါ

မှုလုု�အပ််ထောသာမှုလုု�အပ််ထောသာ
အရာမှုျာ�အရာမှုျာ�

လုု�အပ််ထောသာလုု�အပ််ထောသာ



CASE 1
ထော��ရည့်ထ်ောတ်�ွု� သတ်�ုာ�ရထောအာင််

အ
စ်�တ်ပ်ြီးပ့်
သာွ�ပြီးပ်း!

အထောပ်ါ�်

�ဖစ်သ်ာွ�ပြီးပ်း ဒီါထောပ်မှုယူ် ်ထောသ�ထောသ�ထောလု�ပ့်

�ာမှုမိှု�ဖစ်ထ်ောလုာ�ပ််ါ��ူ

အလု�ပ််� ထောခွျာထောခွျာ

ထောမှုွ�ထောမှုွ�ပ့်မှုလုာ�?

အခွ�ထောလုာ��်ု�
ထော��ရည့်�်ု�

�ည့််လ်ုု��တ််ာ
ထော�ာင်�်မှုယူ်

ဟု�တ််
န်းာ�လုည့်ပ်ြီးပ်း

薬剤保管室
အဒ့ီးထော��ရည့်�်

�ယူမ်ှုာိပ်ါလုမုှု််?

···ထောတ်ွ� ပြီးပ်း!

ဟု�တ်ပ်ြီးပ်း

သယူသ်ာွ�မှုယူ်

အရင်�်း��

အ�ာအ�ယွူမ်ှုျ�မ်ှုနိ်း�်ု�

ထောသခွျာ�ပ်န်းတ််ပ််

လုု��ဦ်း�မှုယူ်

အ
သာွ�ပြီးပ်း!

薬液

ဓိာတ်�ပ်စ်စည့်�်သု�ထောလုာိင်ခ်ွန်း�်ဓိာတ်�ပ်စ်စည့်�်သု�ထောလုာိင်ခ်ွန်း�်



ထောဟု� အထော�ခွအထောန်း

�ယူလ်ုု�လု?့

အယူ?် တ်စ်ခ်ွ�ခွ��ု�

န်းင်�်မုှုသာွ�တ်ယူ်

အ ထောတ်ာင်�်ပ်န်းပ််ါတ်ယူ်
အ�ာအ�ယွူမ်ှုျ�မ်ှုနိ်း�်ု�

ခွျုု�မုှုသာွ�ပြီးပ်း

ခွဏ်ထောလု�
ထောစ်ာင််ထ်ောပ်�ပ်ါ

ခွျ�ခ်ွျင်�် လုဖု့� ်
ယူလူုာထောပ်�မှုယူ်

အ�ာအ�ယွူမ်ှုျ�မ်ှုနိ်း်

မှုရှိိုလုည့်�်ရထောလုာ�်

ပ်ါတ်ယူ ်�မှုန်း�်မှုန်းအ်လု�ပ််

စ်လုု��ထ်ောတ်ာမ်ှုယူ်

လု�ထ်ောခွျာင်�်ထောတ်�ွ န်းည့်�်န်းည့်�်ထောလု�
စ်ပ််ဖျဥ်�ဖျဥ်��ဖစ်ထ်ောန်းတ်ယူ်

အ
မှုျ�လ်ုး���့
ဝင်သ်ာွ�ပြီးပ်း

အာ�
န်းာတ်ယူ!်
န်းာတ်ယူ!်

ထောဟု�
အ�င်ထ်ော�ပ်ရ့လ်ုာ�?

မှုျ�စ််�ုု� �ပ်ကြ�ည့်််

ထောရ�ဖန်း�်ထောပ်�မှုယူ်

ဟု�တ်ပ်ြီးပ်း

မှုျ�လ်ုး��ထော��ပု်��ထ်ောခွါင်�်မှုာိ

သာွ�ထော��ကြ�မှုယူ်



အလု�ပ််သမှုာ�မှုျာ�အန်းး�သု� ် �ဖတ်သ်ာွ�သည့််အ်ခွါ

ထော�ခွထော�ာ�အ်န်းး��ု� သတ်�ုာ�ကြ�ရထောအာင််

ထော��ရည့်ထ်ောလုာင်�်�ည့််သ်ည့််အ်ခွါ ပ်လုပ််စ်တ်စ်ပ််း�� အဝ�ု�

အထောပ််ထော�မှုာာ�ပ်ြီးပ်း�၊ ည့်င်သ်ာစ်ာွ ထောလုာင်�်�ာ အရည့်�်န်း�်မ့ှုိ

�ပ်န်းစ််င်မ်ှု��ွထ်ောစ်ရန်း ်သတ်�ုာ�ကြ�ရထောအာင််

● �းဖယူရ်ှိာိ�သန်း ်စ််င်ရ်ာတ်ငွ်သ်း��ထောသာ

ထောပ်ျာ်ရည့်သ်ည့်၊် အထောင်ွ��ု� ရှိ�ိရုုှု�မု်ှုပ်ါ�

အသ�ရ်ှိိ�ကြ�ပ််�ခွင်�်နှငိ်် ်�ပ်င်�်�န်းထ်ောသာ

အ�ပ်ု်သင််�်ခွင်�်�ု� �ဖစ်ထ်ောစ်နှု�င်သ်ည့်။်

● အထောရာင်န်ှငိ်် ်အန်းးမ်ှုရှိိုထောသာ

ထောပ်ျာ်ရည့်မ်ှုျာ�လုည့်�် ရှိိုသည့်။်

● ည့်�� ်သု�မ်ှုဟု�တ် ်အာ�လုပ််ရ�မ်ှုျာ�တ်ငွ််

တ်စ်ထ်ောယူာ�တ််ည့်�် အလု�ပ််မှုလု�ပ််ပ်ါနှငိ််။်

လု�့ျသာွ�ပ်ါ� ရှိာိထောတ်ွ�ရန်း ်ထောနှာိင််ထ်ောနှ�ိပ်ါမှုည့်။်

*အသး���ပ်ု�ာ�ထောသာ ဓိာတ်�ပ်စ်စည့်�်မှုျာ�၏ �ု���ျုု�မှုျာ��ု� သရုှိို�ာ�ရန်း ်အထောရ�ကြီး�း�ပ်ါသည့်။် စ်းမှုးခွန်း ်ခ်ွွသ့�ူု�ထောမှု�ကြ�ရထောအာင်။်

Case 1 အနှစိ်ခ်ွျုပ််

လုး��ခွးု ထောရ�အ�ာအ�ယွူပ််စ်စည့်�်မှုျာ�

�ု� ဂရှု�တ်စ်ု�� ်�ု�င်တ််ယွူက်ြ�ရထောအာင်!်

လုး��ခွးု ထောရ�အ�ာအ�ယွူပ််စ်စည့်�်မှုျာ� 

ဝတ်�်င်ပ်ြီးပ်း� အလု�ပ််လု�ပ််ကြ�ရထောအာင်!်
1 2

ထောပ်ျာ်ရည့်�်န်းန််းာ�သု� ် မှုျ�န်ှာိ�ု� မှု�ပ််ပ်ါနှငိ််!်TIPS

NG

အထောပ်ါ�်
�ဖစ်သ်ာွ�ပြီးပ်း ဒီါထောပ်မှုယူ် ်ထောသ�ထောသ�ထောလု�ပ့်

�ာမှုမိှု�ဖစ်ထ်ောလုာ�ပ််ါ��ူ

လု�အ်တု်�်ပြီးပ့်ထောန်းတ်ယူ်
ခွွတ်က်ြ�ည့်််

ထော��ရည့်ထ်ောတ်ထွောကြ�ာင်််
အထောရ�ပ်ာ�ထောတ်ထွောလုာင်ပ်ြီးပ်း�

ပ်ျ�စ််း�ထောန်းပြီးပ်းမှုလုာ�

ခွျ�ခ်ွျင်�် ထော��ရှုး�
သာွ�ရမှုယူ်

�ာ�ထောပ််တ်�!်

စ်တု်ပ််ထူောစ်မုှုလုု� ်
တ်�ယူ�်ု�
ထောတ်ာင်�်ပ်န်း်

ပ်ါတ်ယူ်

လုး��ခွးု ထောရ�အ�ာအ�ယွူပ််စ်စည့်�်

�ု�တ်ာ မုှုမုှုခွနှာာ�ု�ယူ�်ု�

�ာ�ယွူဖု်�အ်တ်�ွ်

ပ်စ်စည့်�်ထောတ်ထွောလု

အခွျုန်းတ််ု�ထောလု�ပ့်�ဖစ်�်ဖစ််

အလု�ပ််လု�ပ််တ့်အ်ခွါမှုာိ

လုး��ခွးု ထောရ�အ�ာအ�ယွူ ်ပ်စ်စည့်�်ထောတ်�ွု�

မှုပ်ျ�မ်ှု��ွ ်ဝတ်ရ်မှုယူ်

စ်�တ်ပ်ြီးပ့်ထောန်းတ့်၊် ပ်ျ�စ််း�ထောန်းတ့််

လုး��ခွးု ထောရ�အ�ာအ�ယွူပ််စ်စည့်�်

ထောတ်�ွု� အသး��မှု�ပ်ု�့

ခွျ�ခ်ွျင်�် လုရ့မှုယူ်

ဟု�တ်�့််
ထော�ာင်�်ထော�ာင်�်
န်းာ�လုည့်ပ််ါပြီးပ်း

လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်သ်း��ဦး���ပ််

အ�ာအ�ယွူမ်ှုျ�မ်ှုနိ်း်

ဓိာတ်ထ်ောင်ွ��ာမှုျ�န်ှာိဖး��

ထောရှိိ � ဖး��ခွါ�စ်ည့်�်

အလု�ပ််အဝတ်အ်စ်ာ�

လု�အ်တု််

အ ထောတ်ာင်�်ပ်န်းပ််ါတ်ယူ်

အ�ာအ�ယွူမ်ှုျ�မ်ှုနိ်း�်ု�

ခွျုု�မုှုသာွ�ပြီးပ်း

လု�ထ်ောခွျာင်�်ထောတ်�ွ န်းည့်�်န်းည့်�်ထောလု�

စ်ပ််ဖျဥ်�ဖျဥ်��ဖစ်ထ်ောန်းတ်ယူ်



CASE 2
သယူယ်ူပုူ်�ထ်ော�ာင်ထ်ောရ�လုု�င်�်�ု� သတ်�ုာ�ကြ�ရထောအာင််

အ��န်းခ်ွျုတ်ပ်ြီးပ်း�သာွ�ပြီးပ်း

လုတွ်ထ်ောန်းတ့်စ််င်�်ု�

�ပ်န်းသ်ာွ�ပု်�ဦ်း�မှုယူ်

�တ်�်ပူ်း��ထောတ်ွ

ရှိိုထောန်းလုု� ်

�ဖတ်မ်ှုရ��ူ

ထောလုာထောလုာ�ယူဒ်ီးမှုာိပ့်
�ာ�လုု��ထ်ောတ်ာမ်ှုယူ်
ထောန်းာ�မ်ှုသိယူလ်ုည့်�်

ရပ်ါတ်ယူ်

ခွဏ်ထောလုာ�်
ထောမှု�စ်ရာထောလု�

ရှိိုလုု�ပ််ါ

စ်င် ်1 ခွ� လုု�ထောန်းတ်ာ

တ်�ခွာ�ထောန်းရာမှုာိ

�ာ�ခွ့တ််ာလုာ�?

လုမ်ှု�မှုာိ �တ်�်ပူ်း��

ထောတ်ပွ်း�ထောန်းလုု� ် အ့ဒ်ီးထော��မှုာိ

ခွဏ်�ာ� �ာ�ခွ့တ််ာ

ထောအာ်
အ့ဒ်ီးန်းာ�ထောန်းာ်!
န်းာ�လုည့်ပ်ြီးပ်း

အယူ?်



ခွျုတ်�် �ပ်ုတ်�်ျထောတ်ာမ်ှုယူ!်

�မှုန်း�်မှုန်း်

�ပ်န်းခ်ွျုတ်ရ်မှုယူ!်

အာ�!

ထောဟု�!
မှုင်�်�ာလု�ပ််
ထောန်းတ်ာလု?့

အာ�!



CASE 2 အနှစိ်ခ်ွျုပ််

��တ်လ်ု�ပ််ထောရ� လုု�င်�်တ်ငွ် ်တ်စ်ခ်ွ�ခွ�

မှုာိ�ယူငွ်�်ထောန်းပ်ါ� အသးလုမ်ိှု��ပ်ုပ်ါ! ရပ််ပ်ါ!1

ပ်တွ်တ််ု��အ်ထောခွျာ�ု�င်လ်ု�ပ််င်န်း�်တ်ငွ် ်သတ်�ုပ်ုရမှုည့််အ်ခွျ�မ်ှုျာ�TIPS

ည့်ပ််ပ်ါမှုသာွ�ထောအာင် ်သတ်�ုာ�ပ်ါ!
လုး��ခွးု ထောရ�အ�ာအ�ယွူပ််စ်စည့်�်မှုျာ��ု� 

မှုပ်ျ�မ်ှု��ွ ်သး��ပ်ါ!

လု�ထ်ောခွျာင်�်၊ အလု�ပ််အဝတ်အ်စ်ာ� လု�အ်န်းာ�၊
ထောရှိိ � ဖး��ခွါ�စ်ည့်�်အန်းာ�စ် စ်သည့််

မှုျ�လ်ုး��၊ ပ်ါ�စ်ပ််၊ နှာိထောခွါင်�်၊ လု� ်စ်သည့်တ််ု��်ု�
�ာ�ယွူထ်ောပ်�သည့််

ပ်း�မှုနိ်းမ်ှုဟု�တ်သ်ည့််အ်ရာ�ဖစ်ထ်ောပ််ခွျုန်းတ််ငွ်၊် ပ်တ်ဝ်န်း�်�ျင်�်ု� အသး�ပ်ုပြီးပ်း�
တ်စ်ခ်ွျုန်းတ််ည့်�်တ်ငွ်၊် စ်��်ရုုယူာ�ု� ခွျ�ခ်ွျင်�်ရပ််လုု��ပ်ြီးပ်း�၊ စ်��်ရုုယူာ�ု�
�ု�င်ထ်ောသာအခွါ လုး��ဝရပ််သာွ�ပြီးပ်းလုာ��ု�တ်ာ စ်စ်ထ်ော��ကြ�ရထောအာင််
�ု�အ်�ပ်င်၊် �ပ်န်းလ်ုည့်လ်ုည့်ပ််တ်သ်ည့််အ်ခွါ သတ်�ုာ�ရန်း ်လုု�အပ််သည့််

* အလု�ပ််လု�ပ််ထောန်းထောသာသနူှငိ်် ်အထော�ခွအထောန်း�ု�ကြ�ည့််ပ်ြီးပ်း� စ်�ာ�ထော�ပ်ာကြ�ရထောအာင်။်

* ပ်တွ်တ််ု��အ်ထောခွျာ�ု�င်သ်ည့််အ်ခွါ လု�အ်တု်ဝ်တ်သ်င််မ်ှုသင််�်ု�၊ ကြီး�း�ကြ�ပ််သ၏ူ ညွှှန်းက်ြ�ာ�ခွျ�အ်တ်ု�င်�် လုု��န််းာပ်ါ။

ပ်စ်စည့်�်ထောတ်�ွု� လုမ်ှု�တ်ငွ်မ်ှု�ာ�ခွ့ပ််ါနှငိ််။် ခွလု�တ်တ််ု��ထ်ောစ်နှု�င်သ်ည့်် ်အရာ�ဖစ်န်ှု�င်ပ်ြီးပ်း�၊
ထောခွျာ်လု�့ျသည့်် ်မှုထောတ်ာ်တ်�မှု�ုု�လုည့်�် �ဖစ်ထ်ောစ်နှု�င်သ်ည့်် ်အနှတရာယူရ်ှိိုသည့််

စ်င်�့်သ်ု�ထ်ောသာ ပ်စ်စည့်�်အမှုျုု�အစ်ာ�

မှုျာ��ု� သတ်မ်ှုတိ်ထ်ောန်းရာသု� ် �ပ်န်းပု််�ပ််ါ2

ထောဟု�
အ�င်ထ်ော�ပ်ရ့လ်ုာ�!?

စ်တု်ပ််ထူောစ်ခွ့်

မုှုပ်ါတ်ယူ်

ခွျုတ်လ်ုမ်ိှု�ခွျုတ််
ထောန်းတ်�န်း�်တ်�ခွာ��ု�

ကြ�ည့််မု်ှုသာွ�
တ်ာပ်ါ

အသာ��ျထောန်းပြီးပ်း
�ု�ရင်ထ်ောတ်ာင််

ခွျုတ်ခ်ွျုတ်တ််ာ�ု�
လု�န်ှစိ်ဖ်�န််း့ ် လု�ပ််ပ်ါ

��တ်လ်ု�ပ််ထောရ� လုု�င်�်မှုာိ တ်စ်စ််း�တ်စ်ရ်ာ

မှုာိ�ယူငွ်�်ထောန်းတ်ာ�ု� သတ်�ုပ်ုမုှုရင််

ပ်တ်ဝ်န်း�်�ျင်�်ု� အသးလုမ်ိှု��ပ်ုပြီးပ်း�

အထောရ�ထောပ်် ရပ််တ်န်း ်ရ်မှုယူ်

ထောရွ�လုျာ�ထောန်းတ့် ်စ်��်ု�

�ု�င်တ််ာ�

အနှတရာယူရ်ှိိုတ်ယူ်

ထောတ်ာင်�်ပ်န်းတ််ယူထ်ောန်းာ်

�ွန်းမ်ှုလုည့်�်ထောန်းာ��်ု�

အခွျုန်းအ်ခွါ�ု�ကြ�ည့််ပ်ြီးပ်း�

စ်�ာ�လုမ်ိှု�ထော�ပ်ာပ်ါမှုယူ်

ထောဟု�!
မှုင်�်�ာလု�ပ််
ထောန်းတ်ာလု?့

ထောလုာထောလုာ�ယူဒ်ီးမှုာိပ့်

�ာ�လုု��ထ်ောတ်ာမ်ှုယူ်

ထောန်းာ�မ်ှုသိယူလ်ုည့်�်

ရပ်ါတ်ယူ်



CASE 3
ထော�ခွထော�ာ�န််းာ��ု� သတ်�ုာ�ပ်ါ

ဟု�တ်ပ်ြီးပ်း၊ အ��န်းလ်ုး���ု�

စ်င်ထ်ောပ််မှုာိခွျုတ်ပ်ြီးပ်း�ပြီးပ်း

စ်င်ထ်ောတ်�ွု� 1 ခွ�ခွျင်�်
သယူရ်မှုယူ�်ု�တ့််

စ်ည့်�်မှုျဥ်�ရှိိုထောပ်မှုယူ််

2 ခွ��ု� တ်စ်ခ်ွါတ်ည့်�်
သယူရ်တ်ာ

ပု်��ထုောရာ�မ်ှုာိပ့်

အ!

ထောဟု�
အနှတရာယူရ်ှိိုတ်ယူ!်

အ�င်ထ်ော�ပ်ရ့လ်ုာ�?



အသးအ�ျယူက်ြီး�း�ကြ�ာ�လုု��တ််ယူ်
တ်စ်ခ်ွ�ခွ��ဖစ်လ်ုု�မ်ှုျာ�လုာ�?

ထောဟု� အဒ့ီးပ်း��ထောတ်�ွု�
�ရပ််�ာ�ထောပ််
သယူသ်ာွ�ထောပ်�!

လု�တ််နွ်း�်လုညိ့်�်သး��ထောန်းာ်!

ဟု�တ်�့််

န်းာ�လုည့်ပ််ါပြီးပ်း

ဒီါအ��န်းပ််ါပ့်!

အယူ?် ထောန်းာ� ်1 ခွ�
ရှိိုထောသ�တ်ယူမ်ှုဟု�တ်လ်ုာ�?

ခွဏ်ထောလုာ�်

စ်စ်ထ်ော��ကြ�ည့််ပ််ါဦး� ဟု�တ်�့််
သာွ�ကြ�ည့််ခ်ွ့မ်ှုယူ်

အ ဟု�တ်သ်ာ�ပ့်!
ထောန်းာ� ်1 ခွ�
ရှိိုထောသ�တ်ယူ်

စ်းန်းးယူာ!
ထောတ်ွ� ခွ့ပ်ြီးပ်း

အခွ�
ယူလူုာထောပ်�မှုယူ!်

ထောဟု�!

အနှတရာယူမ်ှုျာ�တ်ယူ!်



ကြ�မ်ှု��ပ်င်သ်ည့် ်ထောခွျာလုယွူထ်ောသာထောကြ�ာင််�်ဖည့်�်ည့်ာင်�်စ်ာွ လုမ်ှု�ထောလုာာ�ပ််ါ။ 

�ု�အ်�ပ်င် ်ကြ�မ်ှု��ပ်င် ်စ်ု�ထောန်းပ်ါ� ခွျ�ခ်ွျင်�် သ�တ်က်ြ�ရထောအာင်။်

လု��်တ့်ငွ် ်ပ်စ်စည့်�်မှုျာ�သယူ�်ာ�ရပ်ါ�ထော�ခွထော�ာ�န််းာ��ု�

မှု�မှုင်ရ်�ခွင်�်မှုျာ�ရှိိုသည့်။် �ု�အ်�ပ်င် ်လုမ်ှု�တ်ငွ်ရ်ှိိုထောန်းထောသာမှုလုု�အပ််ထောသာအရာ

မှုျာ��ု� ရှိိင်�်ပ်စ်က်ြ�ရထောအာင်။်

CASE 3 အနှစိ်ခ်ွျုပ််

စ်ု�စ်တွ်ထ်ောသာကြ�မ်ှု��ပ်င်�်ု�သတ်�ုာ�ပ်ါ!
ကြ�မ်ှု��ပ်င်၏် အ�မှုင််အ်န်းမုှု််�ာွ�ခွာ�ခွျ�န်ှငိ်််

ပ်ျဉ်းခွျပ််မှုျာ��ု� သတ်�ုာ�ပ်ါ!1 2

ဒီးလုု�ထောန်းရာမှုျာ��ု�လုည့်�် သတ်�ုာ�ပ်ါ!TIPS

ထောလု�ိာ�၊ အ�မှုင််အ်န်းမုှု််�ာွ�ခွာ�ခွျ�်
ရပ််�ာ�ထောသာ forklift

��န်းသ်ယူ�်ာ�၏မှုတ်င်လ်ု�သ်ည့်�် ပု်��၊် ဝါယူာကြီး�ုု �၊ ကြီး�ုု �မှုျာ�

အခွ�
ယူလူုာထောပ်�မှုယူ!်

အ�င်ထ်ော�ပ်ရ့လ်ုာ�!?

စ်�ထ်ောတ်�ွု� အလုနွ်းအ်� းွမှုလု�ပ််�့
1 ခွ�ခွျင်�်စ်း သယူရ်မှုယူ်

ပြီးပ်း�ထောတ်ာ ်ပ်စ်စည့်�်သယူတ့််အ်ခွါ
ထော�ခွထော�ာ�န််းာ��ု� ဂရှု�မှုစ်ု��ရ်င််

အနှတရာယူရ်ှိိုတ်ယူ ်လု�တ််နွ်း�်လုညိ့်�်�ု�သး��ပ်ါ

စ်ည့်�်မှုျဥ်�ထောတ်မွှုာိ
မှုပ်ျ�မ်ှု��ွလ်ုု��န််းာ
ဖု�အ်တ်�ွ ်အထောကြ�ာင်�်

�ပ်ခွျ� ်ရှိိုတ်ယူ်

ထောခွျာ်လု�့ျလုယွူလ်ုု� ်

ကြ�မ်ှု��ပ်င်�် စ်ု�ထောန်းတ်ယူ်

�ု�ရင် ်သ�တ်ပ်ြီးပ်း�

မှုလုု�အပ််တ့်အ်ရာထောတ်�ွု�

ရှိငိ်�်ပ်စ်က်ြ�ပ်ါ

ဟု�တ်�့် ်အပြီးမ့ှုတ်မ်ှု�

စ်တု်�်မ့ှုာိ�ာ�ပြီးပ်း�

အလု�ပ််လု�ပ််ပ်ါမှုယူ်

NG

OKOK



အနှတရာယူ�် �င်မ်ှုတိ်မ်ှု�ာ��့
�ု�ယူ်အ်န်းး�မှုာိ ရှိိုထောန်းယူ�်ု�တ်ာ

ထောသခွျာသထော�ာထောပ်ါ�က်ြ�ပြီးပ်းလုာ�?

လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ် ်ထော���င်�်လုး��ခွးု ထောရ�အတ်�ွ်

လုတူ်စ်ဦ်း�ခွျင်�်စ်းရ့ ် အသနု်း့ ် စ်ည့်�်မှုျဥ်�ထောတ်�ွု�

လုု��န််းာဖု� ် အထောရ�ကြီး�း�တ်ယူ်

ပြီးပ်း�ထောတ်ာ·်·····

ဒီး��့ဇာာတ်ထ်ော�ာင်ထ်ောတ်ရ့ွ ်
အမှုာိ�လု�ပ််တ့်ပ််း�� တ်စ်ထ်ောယူာ�်

ထောယူာ�န််း့ ် တ်ထူောန်းတ်ယူထ်ောန်းာ်
ဟုမ်ှု? တ်စ်ခ်ွ�ခွ�

ထော�ပ်ာလုု��လ်ုာ�?

လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှုထုောတ်ဟွုာ

တ်�ခွာ�သရ့ူ�်စု်စမှုဟု�တ်�် ့�ု�ယူ််

အန်းး�န်းာ�မှုာိရှိိုထောန်းတ့် ်�ပ်ဿန်းာထောတ်ပွ်ါ

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

ထောန်းတ််ု�င်�် ကြီး�ုု �စ်ာ�မှုယူ!်

စ်ည့်�်မှုျဥ်�ထောတ်�ွု� လုု��န််းာ�ခွင်�်�

"�ု�ယူ်ခ်ွနှာာ�ု�ယူ"် "မုှုသာ�စ်�"

"�ဝ" �ု� �ာ�ယွူတ််ာပ့်လုု� ်

မှုတိ်�်ာ�ထောစ်ခွျင်ပ််ါတ်ယူ်

တ်စ်ခ်ွ�ခွ� မှုာိ�သာွ�တ့််
အခွျုန်းအ်တ်�ွ၊်

ထောန်းစ််ဥ် လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်မ်ှုာိ
��သ်ယွူထ်ောရ��

အထောရ�ကြီး�း�ပ်ါတ်ယူထ်ောန်းာ်



လုု�အပ််ခွျ�မ်ှုျာ�န်း့ ် �ု��ည့််းတ့််

လုး��ခွးု ထောရ�အ�ာအ�ယွူပ််စ်စည့်�်ထောတ်�ွု�

အသး���ပ်ုကြ�ရထောအာင်!်

လုး��ခွးု ထောရ�အ�ာ
အ�ယွူပ််စ်စည့်�် 
စ်သည့််

လု�အ်တု််

ထောရှိိ � ဖး��ခွါ�စ်ည့်�်

အသ�ရ်ှိိ�လုမ်ှု�ထောကြ�ာင်�်�ု�င်ရ်ာ
လုး��ခွးု ထောရ�အ�ာအ�ယွူပ််စ်စည့်�်

အ�ာအ�ယွူမ်ှုျ�မ်ှုနိ်း်

အ�ာအ�ယွူ်
အဝတ်အ်စ်ာ�

ဓိာတ်�ထော��ရည့်ဒ်ီဏ်ခ်ွးနှု�င်ရ်ည့်ရ်ှိိုထောသာ

ပ်စ်စည့်�်�ဖစ်ပ်ြီးပ်း�၊ လု�ပ််င်န်း�်တ်ငွ် ်�ု�င်တ််ယွူ်

အသး���ပ်ုသည့်် ်ဓိာတ်�ပ်စ်စည့်�်မှုျာ�နှငိ်််

�ု��ည့််းထောသာ အရာ�ု� အသး���ပ်ုပ်ါ။

�ု�ယူန််းင််�်ု��ည့််းထောသာ

အရွယူအ်စ်ာ�ရှိိုသည့်််

အရာဝတ်�်င်ပ််ါ

တ်တ်န်ှု�င်သ်မှုာ �မှုင််ထ်ောသာ

ထောန်းရာမှုဝိတ်ပ််ါ

အလု�ပ််အထောကြ�ာင်�်အရာနှငိ်််

�ု��ည့််းမှုည့််အ်ရာ�ု� အသး���ပ်ုပ်ါ။

ထော��ရည့်န်ှငိ်် ်လုငွ််�်�ွ်
လုာထောသာအရာမှုျာ�မှု ိမှုျ�လ်ုး���ု�
�ာ�ယွူထ်ောပ်�သည့််အ်ရာ

ထော��ရည့်စ််သည့်တ််ု�မ်ှုိ

ခွနှာာ�ု�ယူ�်ု�
�ာ�ယွူထ်ောပ်�သည့််အ်ရာ

ထော��ရည့်စ််သည့်တ််ု�မ်ှု ိ
ခွနှာာ�ု�ယူ�်ု�
�ာ�ယွူထ်ောပ်�သည့််အ်ရာ

အ�ပ်ု်ဓိာတ်ထ်ောင်ွ�၊ အခွု��အထောင်ွ�စ်သည့်တ််ု��်ု� မှုရှိ�ိရုုှု�မု်ှုထောစ်ရန်း ်တ်ာ��း�ထောပ်�သည့််

ဓိာတ်ထ်ောင်ွ��ာမှုျ�န်ှာိဖး��

● အနှတရာယူရ်ှိိုထောသာ အရာမှုျာ�၏ အမှုျုု�အစ်ာ�၊ ပ်ါဝင်မ်ှုတု်ု�န်ှငိ် ််

�ု��ည့််းထောသာ အရာ�ု� အသး���ပ်ုပ်ါ။

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

● စ်စ်�်�တ်�်ရုုယူာနှငိ်် ်ဓိာတ်ထ်ောင်ွ�မှုျ�န်ှာိဖး��ဗူူး�တ်ု��်ု� လုလ့ုယိူပ််ါ

● တ်စ်ခ်ွါသး��အမှုျုု�အစ်ာ��ု� အသး���ပ်ုမှု�ုန်း ်သ်တ်ခ်ွျုန်းအ်တ်ု�င်�် လုု��န််းာပ်ါ

ဓိာတ်�ပ်စ်စည့်�်မှုျာ��ု� ကြ�ာရှိညိ့်စ််ာွ

ရှိိ�ရုုှု�ပ််ါ� ရှု�ပ််ပု်�င်�်�ု�င်ရ်ာ

မှုသန်းစ််မ်ွှု�မှု�ုု� �ဖစ်ထ်ောစ်နှု�င်သ်ည့်။်

ထော��ရည့်န်ှငိ်် ်လုငွ််�်�ွ်
လုာထောသာအရာမှုျာ�မှု ိထောခွါင်�်�ု�
�ာ�ယွူထ်ောပ်�သည့််အ်ရာ

ထော��ရည့်စ််သည့်တ််ု�မ်ှုိ
ထော�ခွထော�ာ��်ု�
�ာ�ယွူထ်ောပ်�သည့််အ်ရာ

�ု�ယူန််းင််�်ု��ည့််းထောသာ

အရွယူအ်စ်ာ�ရှိိုသည့်် ်ဦး���ပ််�ု�ဝတ်�်င်ပ််ါ။

�းပ်င်အ်ရှိညိ့်�်ု�စ်ည့်�်ပြီးပ်း� အတ်ငွ်�်��့ည့််ပ််ါ။

ထော��ရည့်န်ှငိ်် ်ခွွန်း�်�်
ထောသာအရာမှုျာ�မှု ိလု��်ု�
�ာ�ယွူထ်ောပ်�ထောသာအရာ

�ု�ယူန််းင််�်ု��ည့််းထောသာ အရွယူအ်စ်ာ�ရှိိုသည့်််

ဖုန်းပ််�ု�ဝတ်�်င်ပ််ါ။ အလု�ပ််နှငိ်် ်�ု��ည့််းမှုည့်််

အရာ�ု� အသး���ပ်ုပ်ါ။

တ်န်း�်ပ်န်းလ်ု�ပ််ထော�ာင်ရ်န်းအ်ခွျ� ်2 တ်န်း�်ပ်န်းလ်ု�ပ််ထော�ာင်ရ်န်းအ်ခွျ� ်3
ခွနှာာ�ု�ယူန်ှငိ်် ်�ု��ည့််းထောသာလုး��ခွးု ထောရ�အ�ာအ�ယွူပ််စ်စည့်�်

မှုျာ��ု� အသး���ပ်ုကြ�ရထောအာင်!်
ည့်စ်ပ််တ်ထ်ောန်း�ခွင်�် သု�မ်ှုဟု�တ် ်ပ်ျ�စ််း�ထောန်းသည့််အ်တ်ု�င်�် မှု�ာ�ပ်ါနှငိ််!်

အရွယူအ်စ်ာ� မှု�ု��ည့််းပ်ါ�

ခွျ��်ခွင်�် အစ်ာ��ု��လုလ့ုယိူပ််ါ

အည့်စ်အ်ထောကြ��မှုျာ��ု�ဖယူရ်ှိာိ�ပ်ါ။
သန်း ်ရ်ှိငိ်�်ထောသာထောန်းရာတ်ငွ််သန်း ်ရ်ှိငိ်�်ထောသာထောန်းရာတ်ငွ််

သမ်ုှု��ည့်�်ပ်ါ။သမ်ုှု��ည့်�်ပ်ါ။

ပ်ျ�စ််း�ထောန်းပ်ါ�၊ အထောပ်ါ�ရ်ှိိုပ်ါ�

အစ်ာ��ု��ပ်ါ။

တ်န်း�်ပ်န်းလ်ု�ပ််ထော�ာင်ရ်န်းအ်ခွျ� ်1
မှုနိ်း�်န်းစ််ာွ ဝတ်�်င်ပ်ြီးပ်း�၊ မှုနိ်း�်န်းစ််ာွ အသး���ပ်ုကြ�ရထောအာင်!်

လုွထ့ောန်း�ခွင်�် သု�မ်ှုဟု�တ််
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