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製造業3分野
※

の安全衛生
※ここでの製造業3分野とは、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業のこと。

ん が でで わ か る ျမန္မာဘာသာ
ミャンマー語

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ သံုးခု၏
ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး
ဤေနရာတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္သံုးခုဆုိသည္မွာ သတၱဳပုံေဖာ္သည့္လုပ္ငန္း၊ စက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္စက္မႈလုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္အီလက္ထေရာနစ္အခ်က္အလက္ဆုိင္ရာစက္မႈလုပ္ငန္းကုိ ဆုိလိုသည္။



ဒီေန႔
စက္႐ုံ
ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရးနဲ႔ 
က်န္းမာေရးအေၾကာင္းကုိ 
ေလ့လာၾကရေအာင္။

"ညႇပ္မိျခင္း" က
ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားႏႈန္းရဲ႕ 
3 ပုံ 1 ပုံေတာင္
ရွိတယ္ေနာ္။

အႀကီးစားပစၥည္းေတြနဲ႔ 
စက္ယႏၲရားေတြကုိ
ကုိင္တြယ္မွာဆုိေတာ့ 
ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရးကို
သတိထားမွရမယ္ေနာ္။

ဟုတ္တယ္ေနာ္။

အရင္ဆံုး
လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆ
မႈျဖစ္ပြားတဲ့အေျခအေနကုိ
ၾကည့္ရေအာင္ !

လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈ
ရဲ႕အဓိကအေၾကာင္းအရင္းက
ဒီလုိေတြေၾကာင့္ေနာ္။

ဟုတ္ကဲ့ !

အလုပ္ကြၽမ္းက်င္တဲ့သူဆုိတာ
အလုပ္လုပ္ေနတယ္ဆုိတဲ့
ပုံရိပ္ပဲ။

အလုပ္အတြက္
စိုးရိမ္တယ္။

ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ 3 ခုရွိ  
ထိခိုက္ေသဆုံးမႈေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားႏႈန္း

က်န္းမာေရး၊ အလုပ္သမားႏွင့္လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ “ အလုပ္သမားမ်ားထိခိုက္ေသဆံုးမႈအစီရင္ခံစာ”  
(2009-2018) အေပၚ  အေျခခံ၍ သတၱဳပုံေဖာ္သည့္လုပ္ငန္း၊ စက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္စက္မႈလုပ္ငန္း၊ 

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္အီလက္ထေရာနစ္အခ်က္အလက္အလက္ဆုိင္ရာစက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား၏ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးအေပၚတြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

１ ညႇပ္မိျခင္း 32%
2 ပ်ံလာျခင္း၊ ျပဳတ္က်ျခင္း 13%
3 လဲက်ျခင္း 12%
4 တုိက္မိျခင္း၊ လဲက်ျခင္း  10%
5 လုပ္ေဆာင္ခ်က္၏ သက္ေရာက္မႈ၊ မျဖစ္ႏိုင္ေသာအရာကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 8%
6 ရွမိျခင္း၊ ပြတ္မိျခင္း 8%



ဟုတ္တယ္။
ဒါဆုိ
လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈရဲ႕ ေယဘုယ်
အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ 
ၾကည့္ၾကည့္ရေအာင္ !

စက္႐ုံမွာ ၾကမ္းျပင္ေပၚက်ေနတဲ့ဆီကေန 
ေျခေခ်ာ္ၿပီး လဲက်တာတုိ႔ အျဖစ္မ်ားတယ္။

ဘာလုိ႔
လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈေတြ
ျဖစ္ပြားရတာလဲ ?

ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရးအတြက္
စည္းမ်ဥ္းေတြကုိ မလုိက္နာတာက
အဓိကအေၾကာင္းအရင္းပဲ။

ဥပမာအေနနဲ႔ဆုိ ဘယ္လုိ
စည္းမ်ဥ္းေတြ ရွိလဲ?

အဲ့လုိလား။

စည္းမ်ဥ္းေတြက
ပိုရႈပ္ေထြးမယ္လို႔ ထင္ခဲ့တာ   ။

အကာအကြယ္ပစၥည္းဆုိတာ
ကုိယ့္ကိုကုိယ္ကာကြယ္ဖို႔
အေရးႀကီးတယ္ေလ။

ဟု ဟုတ္ကဲ့ !

ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရးဖိနပ္၊ 
လက္အိတ္စတဲ့
အကာအကြယ္ပစၥည္းေတြကုိ 
သတ္မွတ္ထားတဲ့အတုိင္း
ဝတ္ဖို႔က အေျခခံပဲ။

ဒါဆုိ
လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈရဲ႕ ေယဘုယ်
အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ ၾကည့္ၾကည့္ရေအာင္ !

ဟင္ !



ဥပမာ
အကာအကြယ္ပစၥည္းကုိ မဝတ္ရင္
သတၱဳလုပ္တဲ့ေနရာမွာ စက္နဲ႔ခ်ိတ္မိၿပီး
ဒဏ္ရာရတာမ်ိဳးေတြရွိတယ္

ဂေဟဆက္တဲ့အလုပ္မွာဆုိ
ဖုန္မႈန႔္ေတြကုိ ရႉရႈိက္မိတာတုိ႔
အေရျပားနဲ႔ မ်က္လံုးကုိ ထိခိုက္ေစတာတို႔ 
စတဲ့အႏၲရာယ္ေတြရွိတယ္။ 

ပ်က္ေနတဲ့စက္ေတြနဲ႔
ကိရိယာေတြကုိ ဆက္သံုးတာလည္း
အႏၲရာယ္ရွိတယ္ေနာ္ ?

ဟုတ္တာေပါ့။

ဒါဆုိ

လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္ကုိ

သြားၾကည့္ၾကရေအာင္ !

တစ္ခုခုမူမမွန္ဘူးလုိ႔ထင္ရင္
ခ်က္ခ်င္း လုပ္ငန္းခြင္ရဲ႕ 
တာဝန္ရွိသူကုိ
သတင္းပို႔ရေအာင္။

အႏၲရာယ္နဲ႔
လက္တစ္ကမ္းပဲေနာ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔
အကာအကြယ္ပစၥည္းေတြက 
အေရးႀကီးတာေပါ့။

ဝတ္သင့္တဲ့
အခ်ိန္နဲ႔ ေနရာမွာ
မွန္မွန္ကန္ကန္မဝတ္ရင္
အဓိပၸာယ္မရွိဘူးေလ !

သေဘာေပါက္ပါၿပီ။

အကာအကြယ္ပစၥည္းဆုိတာ
အလုပ္အမ်ိဳးအစားနဲ႔ လုပ္ငန္းေပၚ 
မူတည္ၿပီး အမ်ိဳးအစား 
အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္။



ျဖစ္စဥ္ 1
Drill Press တြင္ ညႇပ္မိသည့္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ

အလုပ္ဝတ္စုံကုိ
စည္းမ်ဥ္းအတုိင္း ဝတ္၍ အကာအကြယ္မ်က္မွန္ကုိ 

တပ္ပါ။
လက္အိတ္
မဝတ္ရပါ။

ဒါကေတာ့ Drill Press မွာ
အလုပ္လုပ္တဲ့အခါ
လုိက္နာရမယ့္စည္းမ်ဥ္းပါ။

မထိခိုက္ေအာင္
လုိ႔သာေပါ့

တကယ္ဆုိ
လက္ညစ္ပတ္လုိ႔ 
လက္အိတ္ကုိ
ဝတ္ခ်င္သား။

ဟုတ္ၿပီ!
အလုပ္ၿပီးၿပီ။ ေဟ့ !

အားရင္
စက္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္း 
သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ဖို႔
ကူေပးပါဦး။

ဟုတ္ကဲ့ !

ဒါကုိ ဝတ္လိုက္။

သန္႔စင္ေရးဆပ္ျပာေတြ
လက္ကို မထိေအာင္လုိ႔။

ဒါဆုိရင္ေတာ့ 
သန္႔ရွင္းေရး
ၿပီးပါၿပီ။

ဒီလုိဆုိေတာ့လည္း



ဒီလက္အိတ္က
သံုးရလြယ္လုိက္တာ။

နည္းနည္းႀကီးေပမယ့္
ပါးပါးေလး။

အေသးစိတ္လုပ္ရတဲ့အလုပ္မွာလည္း
သံုးလို႔ရမယ္ထင္တယ္။

ဟုတ္ၿပီ !
မနက္ျဖန္ Drill Press 
အလုပ္မွာ
သံုးၾကည့္မယ္ !

ေနာက္တစ္ေန႔

လက္အိတ္က 
တကယ့္ကုိပဲ
အဆင္ေျပလုိက္တာ။

နည္းနည္းႀကီးေပမယ့္
သတိထားသံုးရင္
ေအးေဆးပဲ။

ေဟ့ !

ဟင္ ! ?
ဘာလဲ ?

အ !
ညႇပ္သြားၿပီ !

အားးး !

ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရး ဦးစားေပး
ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရး ဦးစားေပး



OFF

ဒုကၡေရာက္ေတာ့မလုိ႔ !

OFF !

ဘာလုပ္ေနတာလဲ !

တျခားဘက္ကုိ ၾကည့္ရင္းနဲ႔
လက္အိတ္က
ညႇပ္မိသြားတာပါ။

လက္အိတ္
ညႇပ္တတ္တာမို႔လုိ႔
မဝတ္ရဘူးလို႔ 
ေျပာထားတယ္ေလ !

ေတာင္းပန္ပါတယ္...!

စက္ယႏၲရားအလုပ္တြင္ သတိျပဳရန္

အခ်က္ 1 လက္အိတ္ညႇပ္မိႏိုင္သည့္အတြက္ သတိျပဳပါ!

လည္ပတ္သည့္စက္မ်ားႏွင့္ 
အလုပ္လုပ္ေသာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ 
ညႇပ္မိႏိုင္ေသာအႏၲရာယ္ရွိသည့္အတြက္ 
လက္အိတ္မဝတ္ပါႏွင့္။

စက္ယႏၲရားမွ ထြက္ခြာပါက ပါဝါပိတ္ပါ !

စက္ယႏၲရားမွ ထြက္ခြာသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ 
အလုပ္ကုိ ခနရပ္နားသည့္အခ်ိန္တြင္ 
စက္ယႏၲရား ပါဝါကုိ ပိတ္ပါ။

လည္ပတ္သည့္စက္မ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ 
သတိထားပါ !

အခ်က္ 2

လက္အိတ္မဝတ္ရ !



ျဖစ္စဥ္ 2
သတၱဳလုပ္ငန္းတြင္ ခ်ိတ္မိသည့္မေတာ္တဆမႈ

ဖိရမယ္၊
ဟုတ္ၿပီ။

ဘာကုိ
ဖတ္ေနတာလဲ ?

ကြၽန္ေတာ္က ဒီျဖတ္စက္ရဲ႕
တာဝန္ခံေလ။

ရွာစရာေလးရွိလုိ႔
စက္ယႏၲရားအသံုးျပဳပုံစာအုပ္ကုိ
ဖတ္ေနတာ။

စိတ္ဝင္တစားကုိ 
လုပ္ေနတာပဲ။
ႀကိဳးစားေနတယ္ေပါ့ !

ခုနတုန္းကလည္း
တျခားလူက ဖတ္ေနေတာ့၊

စက္ပစၥည္းအေဟာင္းမွာဆုိ
အသံုးျပဳပုံစာအုပ္က
1 အုပ္ပဲရွိေတာ့လည္း

အ !

ဒုကၡပဲ ! အယ္ !

ဟာ !
အသံုးျပဳပုံစာအုပ္ !

ေအာ္။



အီး
အယ့္ !

ဒီမွာ !
အဆင္ေျပရဲ႕လား !?

အ !
တစ္အုပ္ပဲရွိတဲ့
အသံုးျပဳပုံစာအုပ္က
ၿပဲသြားၿပီ !

တျခားအရာဝတၳဳဝင္သြားရင္
ျဖတ္တဲ့အ႐ြယ္အစားလည္း
မမွန္ေတာ့ဘူး !

ကူညီပါဦး !
ငါက အဆင္ေျပတာမို႔လုိ႔
ဒီကိစၥကုိ ဘယ္သူ႔ကိုမွ 
မေျပာပါနဲ႔ေနာ္ !

လုပ္ငန္းခြင္ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးသာ
သိသြားရင္ ေသခ်ာေပါက္
အေအာ္ခံရမွာ !

မရဘူးေလ !

မေတာ္တဆမႈ 
ေသးေသးေလးပဲျဖစ္ျဖစ္
ေသခ်ာေပါက္ 
သတင္းပို႔ရမွာေလ ! အဲ၊ အဲ့ဒါက...။

ကြၽန္ေတာ္ ဂ႐ုမစိုက္မိတာပါ။
ေတာင္းပန္ပါတယ္...။



ဒဏ္ရာ
ႀကီးႀကီးမားမား
မျဖစ္လုိ႔ ေတာ္ေသးတာေပါ့။

ဟင္ ?

အသံုးျပဳပုံစာအုပ္နဲ႔ 
ထုတ္ကုန္ေတြက
အသစ္ျပန္ျပင္ထုတ္ရင္ 
ရတယ္။

မင္းရဲ႕ ခႏၶာကုိယ္က
ပိုအေရးႀကီးတယ္မဟုတ္လား။

မင္းသာ 
ဒဏ္ရာရသြားမယ္ဆုိရင္ အလုပ္က 

လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြေရာ
အိမ္ကမိသားစုကပါ 
စိတ္ပူေနရမွာ။

မင္းတစ္ေယာက္ထဲ 
ဒုကၡေရာက္မွာမဟုတ္ဘူး ?

ေတာင္းပန္ပါတယ္...။

ဟုတ္ၿပီ !
သတိျပဳရမယ့္အခ်က္ကုိ 
ျပန္သံုးသပ္ၾကရေအာင္ !

သတၱဳလုပ္ငန္းတြင္ သတိျပဳရန္

မူမမွန္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားပါက ခ်က္ခ်င္း သတင္းပို႔ရန္ !

စက္ယႏၲရားမ်ားတြင္ မူမမွန္ျခင္းမ်ား 
ျဖစ္ပြားပါက လုပ္ငန္းခြင္တာဝန္ခံသုိ႔ 
ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားရေအာင္။

ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရး ဦးစားေပး !

ထုတ္ကုန္မ်ား၊ 
ပစၥည္းမ်ားထက္ မိမိႏွင့္ 
လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား၏ 
ခႏၶာကုိယ္ႏွင့္ 
ေဘးကင္းလံုျခဳံေရး၊  
က်န္းမာေရးကုိ 
ဦးစားေပးပါ။

လည္ပတ္ေနသည့္ စက္ပစၥည္းအတြင္း 
လက္မထည့္ပါႏွင့္ !

အခ်က္ 1

အခ်က္ 2



ျဖစ္စဥ္ 3
စက္႐ုံအတြင္း လဲက်သည့္မေတာ္တဆမႈ

ဟင္...
ဒါေလးက

စံႏႈန္းမမွီလုိ႔
သံုးမရဘူးေပါ့ကြာ။

အလုပ္ဆင္းခ်ိန္ေတာင္
ေရာက္ၿပီပဲ။

ဒီညေတာ့
လုပ္စရာေလးရွိလုိ႔

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္
အခ်ိန္မွန္ျပန္ခ်င္တယ္ !

အယ္ ?
ထူးဆန္းလုိက္တာ ?

တစ္စိတ္ေလာက္ !
တစ္ေဂါက္ေဂါက္နဲ႔
ျမည္ေနတယ္ !
မူမမွန္တဲ့ထုတ္ကုန္ေတြလည္း
ထြက္လာေနတယ္ !

ဘယ္ဟာ...။

မူလီေတြက
ေခ်ာင္ေနတာကုိး။

Tool box ေလး
ယူလာေပးပါဦး !

ဟုတ္ကဲ့ !

မေျပးနဲ႔ေလ !

ဟု ဟုတ္ကဲ့ !



ဘယ္မွာလဲ၊ ဘယ္မွာလဲ ?

အလ်င္လုိပါတယ္ဆုိ !
ေသခ်ာေပါက္ 
ဒီနားမွာပါ...။

ေတြ႕ၿပီ !
ဒီလုိေနရာမွာ 
ေရာက္ေနရတယ္လုိ႔ကြာ။

ဝိုး !
ထရပ္ကားက 
ဝင္ေပါက္မွာ
လာပိတ္ေနတယ္ !

အေနာက္ဘက္ကေန 
ပတ္သြားမယ္ !

ဟုတ္ၿပီ !

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္
အခ်ိန္မွီမွာပါ !

အား !

ဂိုေထာင္倉 庫



ရက္အနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္

လဲက်ၿပီး 
လက္ေမာင္း႐ိုးက်ိဳးသြားတယ္၊
မ်က္ႏွာမွာလည္း ဒဏ္ရာေတြနဲ႔...။

ဒုကၡပါပဲေနာ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ 
မေျပးနဲ႔ေနာ္လုိ႔
သတိေပးခဲ့တာေတာင္မွ။

အလ်င္လုိတုိင္း
ေကာင္းတာမဟုတ္ဘူး။

ဒီတစ္ေခါက္ေတာ့
မွတ္ထားေနာ္ !

စက္႐ုံနဲ႔ ဂိုေထာင္ထဲမွာ
လဲက်တာက
ဒဏ္ရာအႀကီးအက်ယ္
ရႏိုင္တယ္ေနာ္ !

စက္႐ံုအတြင္း သတိျပဳရန္

စက္႐ုံႏွင့္ ဂိုေထာင္အတြင္းတြင္ မေျပးဘဲ၊ ေထာင့္မ်ား၊ 
လမ္းဆုံမ်ားတြင္ ခနရပ္၍ ဘယ္ညာ ေသခ်ာၾကည့္ပါ။

စက္႐ုံအတြင္း မေျပးပါႏွင့္။
ေထာင့္မ်ားတြင္ သတိထားပါ !အခ်က္ 1

ေအာက္ေျခေဟာင္းႏြမ္းေနေသာဖိနပ္၊ ေျခညႇပ္ဖိနပ္၊ 
ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္မ်ားကုိ မဝတ္ပါႏွင့္။

စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ထားသည့္
ဖိနပ္ကုိ စီးပါ။အခ်က္ 2

စိုစြတ္ေနသာၾကမ္းျပင္၊ ထုိးထြက္ေနေသာအရာ၊ 
လွ်ပ္စစ္ဝါယာႀကိဳးမ်ားအျပင္ တြန္းလွည္းႏွင့္ ဝန္ပင့္ယာဥ္ 
၏ လက္တံမ်ားကုိလည္း သတိျပဳၾကရေအာင္။

ေျခဖဝါးေအာက္ကုိ သတိထား၍
လဲက်မႈကုိ ကာကြယ္ပါ။အခ်က္ 3

မလဲက်ေစရန္ 
အထူးသတိျပဳပါ !

သတိျပဳရန္ !သတိျပဳရန္ !



ျဖစ္စဥ္ 4
ႀကိတ္ခြဲသည့္လုပ္ငန္းအတြင္း ခ်ိတ္မိျခင္းမေတာ္တဆမႈ

ေတာင္းပန္ပါတယ္ !
အိပ္ရာထေနာက္က်သြားလုိ႔ပါ !

ေနာက္က်လုိက္တာ !

အလုပ္ေတြ
ပုံေနတယ္ !

ဒီေန႔ ႀကိတ္ခြဲတာကုိ
ငါနဲ႔ မင္းနဲ႔ လုပ္ရမယ္။

ေနာက္က်ေနလို႔
ေနာက္တစ္ဆင့္လုပ္ဖို႔ကုိ
ၾကာေနတယ္ !

ေတာင္းပန္ပါတယ္ !

ျမန္ျမန္ေလး
အဝတ္လဲလာခဲ့ !

ဟုတ္ကဲ့ !

ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရး ဦးစားေေဘးကင္းလုံၿခဳံေရး ဦးစားေ
ပးပး



ေဟ့ !
အဲ့ပုံက ဘာလဲ !

အကာအကြယ္မ်က္မွန္က
ေစာင္းေနတယ္ !

ဖုန္ကာကြယ္တဲ့ႏွာေခါင္းစည္းကလည္း
ေစာင္းေနတယ္ !

အလုပ္ဝတ္စုံရဲ႕
လက္ဖ်ားက 
ၾကယ္သီးကုိလည္း
မတပ္ထားဘူး !

အလ်င္လုိေနတယ္ဆုိရင္ေတာင္
ဒီလုိပုံစံနဲ႔က မျဖစ္ဘူး !

အလုပ္ဝတ္စုံနဲ႔ အကာအကြယ္ဝတ္စုံကုိ
မွန္မွန္ကန္ကန္ဝတ္တာက
ေဘးကင္းလံုျခဳံမႈအတြက္ အေျခခံပဲ !

ဟုတ္ ကဲ့။

ေနာက္က်ေနတာကုိ 
အမွီျပန္လုပ္မွပဲ။

ဟုတ္ၿပီ !

တစ္ခု ၿပီးၿပီ !

ေနာက္တစ္ခုကုိ
ျမန္ျမန္လုပ္လုိက္မယ္ !



အ ! !

ဘာျဖစ္တာလဲ !
အဆင္ေျပရ႕လား ! ?

စားပြဲေပၚတင္ထားတဲ့
ႀကိတ္စက္က
ျပဳတ္က်လာလုိ႔...

ႀကိတ္စက္
မရပ္ခင္
တင္လုိက္တာလား ?

ေတာင္းပန္ပါတယ္...။

နာလုိက္တာ !

ပစၥည္းကုိင္တြယ္ရာတြင္ သတိျပဳရန္

အလုပ္ဝတ္စုံႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရး၊ က်န္းမာေရး အကာအကြယ္ပစၥည္း 
(အကာအကြယ္မ်က္မွန္ႏွင့္ ဖုန္ကာကြယ္သည့္ ႏွာေခါင္းစည္း) ကုိ 
စည္းမ်ဥ္းအတုိင္း ဝတ္ဆင္ပါ။

အလုပ္ဝတ္စုံႏွင့္ အကာအကြယ္ပစၥည္းကုိ
စည္းမ်ဥ္းအတုိင္း ဝတ္ဆင္ပါအခ်က္ 1

ေအာ္ဂဲနစ္အရည္ေပ်ာ္အရည္၊ မီးေလာင္လြယ္ေသာအရာစသည္တုိ႔ 
အနီးအနားတြင္ ရွိ၊မရွိကုိ စစ္ေဆးရေအာင္။

အနီးအနားတြင္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ပစၥည္း
ရွိ၊မရွိကုိ စစ္ေဆးပါ။အခ်က္ 2

ႀကိတ္စက္ကဲ့သုိ႔ေသာ လည္ပတ္သည့္စက္မ်ားကုိ 
ပါဝါပိတ္ၿပီးသည့္ေနာက္ လည္ပတ္မႈ 
လံုးဝရပ္တန႔္သြားၿပီးမွ ထားရေအာင္။

စက္လည္ပတ္မႈ 
လံုးဝရပ္တန႔္သည္အထိ သတိျပဳပါ !အခ်က္ 3

ႀကိတ္စက္အား
ကုိင္တြယ္သည့္အခါတြင္ သတိျပဳပါ !



ျဖစ္စဥ္ 5
ကိရိယာမ်ားကုိ မမွန္မကန္ကုိင္တြယ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ မေတာ္တဆမႈ

ဒီ Print ဆားကစ္ဘုတ္မွာ
အီလက္ထေရာနစ္အပိုင္းကုိ
ဂေဟေဆာ္မယ္...။

ဒါဆုိရၿပီ !

အဖ်ားမွာ
ဂေဟေတြ အမ်ားႀကီး
က်န္ေနတယ္။

ေရျမႇဳပ္နဲ႔
ဖယ္လုိ႔မရဘူး။
ဒီဟာကေတာ့၊ အဲ့ !

ပူလုိက္တာ !

အ !
ေတာင္းပန္တယ္ !

အဆင္ေျပရဲ႕လား?

ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲ?

ဂေဟက
ပ်ံလာၿပီးေတာ့
မ်က္လံုးကုိ...။

ဒုကၡပဲ !

ခ်က္ခ်င္းေဆး႐ုံကို သြားမယ္ !

ကြၽန္မေၾကာင့္ပါ !



ဟူး ~
ဒဏ္ရာကအဆင္ေျပပါ့မလား ?

ဒါေပမဲ့ အခ်ိန္မရွိဘူး !
အခု ျမန္ျမန္လုပ္မွဘဲ။

ဝိုး !
အိုး !

ပူလုိက္တာ !

ထည့္ရမယ့္ေနရာမွာ
ျပန္ထားဖို႔ 
ေမ့သြားတယ္ !

ျမန္ျမန္ !
ျမန္ျမန္ !

 ေနာက္တစ္ခုက
nipper နဲ႔...။

နာလုိက္တာ ! ေနာက္တစ္ေခါက္ ျဖစ္ျပန္ၿပီ !
ဘယ္လိုေန႔ပါလိမ့္ !



ＮＧ ＯＫ

ＮＧ ＯＫ

ဟာ~။

ဒီေန႔ကေတာ့
ဆုိးဝါးလုိက္တဲ့ေန႔ပဲ။

ေန႔ခင္းက 
မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္
စိတ္ကလည္း 
ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားနဲ႔။

အဓိကအေၾကာင္းအရင္းကေတာ့
ဂေဟသန္႔ရွင္းေရးစည္းမ်ဥ္းကုိ
မလုိက္နာခဲ့တာေၾကာင့္ပဲ။

မ်က္လံုးက
အဆင္ေျပပါ့မလား...။

ပင္ပန္းသြားပါၿပီ။

အဆင္ေျပရဲ႕လားဟင္ ?

မ်က္လံုးကုိ 
ထိခိုက္သြားတာ
မရွိဘူးတဲ့  !

အခုကစၿပီး
အျပန္အလွန္
ဂ႐ုစိုက္ၾကရေအာင္ေနာ္ !

 ေတာင္းပန္ပါတယ္။

ကိရိယာကိုင္တြယ္ရာတြင္ သတိျပဳရန္

ကိရိယာကိုင္တြယ္ေသာအခါတြင္ သတိျပဳပါ !

ဂေဟေဆာ္ေဂါက္တံသည္အႏၲရာယ္ရွိေသာေၾကာင့္ လံုးဝလႊဲလုိ႔မရပါ။

ဂေဟေဆာ္ေဂါက္တံကုိ မလႊဲပါႏွင့္။အခ်က္ 1

ကိရိယာကို သတ္မွတ္ထားေသာေနရာတြင္ 
မွန္မွန္ကန္ကန္ထားပါ !

အခ်က္ 2

ဂေဟေဆာ္ေဂါက္တံကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ ထည့္စရာတြင္ တပ္ဆင္ၿပီး nipper ၏  
ျဖတ္ေတာက္ထားသည့္အစြန္းကုိ မိမိဘက္သို႔ ဦးတည္မလာေစရန္ ထားၾကရေအာင္။

အမ်ိဳးသမီး အမ်ိဳးသမီး 
အဝတ္လဲခန္းအဝတ္လဲခန္း



ျဖစ္စဥ္ 6
သတၱဳျပားမ်ားကိုသယ္ေဆာင္သည့္အခါရွိ မေတာ္တဆမႈ

ဟုတ္ၿပီ !

သတၱဳျပားက
ေတာ္ေတာ္ေလး 
ေလးေပမဲ့။

အားထည့္ရတဲ့အလုပ္ဆုိ 
ယံုၾကည္မႈ
အျပည့္ပဲေလ～။

လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔သယ္သြားၿပီးေတာ့
ခ်လိုက္ၿပီ...။

ဟာ !

ဒုကၡပဲ !

ဝိုး ! !

ေဟ့ ! ဘာျဖစ္တာလဲ ?
ထိခိုက္မိတာလား ! ?

ေဒါင္လုိက္ထပ္ထားတာေၾကာင့္
ဒီလုိမ်ိဳးျဖစ္သြားတာပဲ !

ၿပိဳက်လြယ္တဲ့ပစၥည္းဆုိ
အလ်ားလုိက္ထားရမယ္ေလ !

ဟုတ္ကဲ့ !
သတိထားပါမယ္ !

လက္ေမာင္းနဲ႔ တုိက္မိၿပီး
သတၱဳျပား ၿပိဳက်လာတာ ...။

ဒါေပမဲ့လည္း 
အဆင္ေျပပါတယ္ !



ခုနက အဲ့လုိအမွားမ်ိဳး
လုပ္မိခဲ့တာမို႔လို႔

သတိထားၿပီး
အလုပ္လုပ္ရမယ္။

သတၱဳျပားကို
အလ်ားလုိက္ 
ထားမယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း
ပမာဏကမ်ားလုိက္တာ။

ျမန္ျမန္ၿပီးေအာင္
လုပ္ရမယ္။

ဟုတ္ၿပီ !

ဂ်ဳန္း !

နာလုိက္တာ။

ဘာလဲ ?
ေနာက္ထပ္ 
အသံက်ယ္ႀကီးက ! ?

 ေဟး !

အဆင္ေျပလား ?
ဒဏ္ရာရသြားတာလား ! !



注意！注意！

ＮＧ ＯＫ

ＮＧ
ＯＫ

ဆရာဝန္က
ရက္အနည္းငယ္အတြင္း 
သက္သာမယ္လုိ႔
ေျပာပါတယ္။ အဆင္မေျပမႈအတြက္

ေတာင္းပန္ပါတယ္။

ဒဏ္ရာမႀကီးလုိ႔
ေတာ္ေသးတာေပါ့။

ဒါေပမဲ့

သတိထားခဲ့မယ္ဆုိရင္
ေရွာင္တိမ္းလုိ႔ရတဲ့ 
မေတာ္တဆမႈပဲေလ။

ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရး ဦးစားေပး

ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရး ဦးစားေပး

သတၱဳျပားမ်ားကုိသယ္ေဆာင္သည့္အခါ 
သတိထားရမည့္အခ်က္မ်ား

လက္အိတ္ႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရးဖိနပ္ကုိ 
သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္းဝတ္ဆင္ပါ!

အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ားကုိ 
စည္းမ်ဥ္းအတုိင္း ဝတ္ဆင္ပါ !အခ်က္ 1

အလုပ္လုပ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ အက်ႌလက္ကုိ 
မလိပ္တင္ဘဲ မွန္မွန္ကန္ကန္ဝတ္ဆင္ပါ!

အလုပ္ဝတ္စုံကို လက္ေမာင္းအထိ 
မလိပ္တင္ပါႏွင့္။အခ်က္ 2

သတၱဳျပားမ်ားကုိ ေထာင္ထားလွ်င္ 
ၿပိဳက်ႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ရွိသည့္အတြက္ 
အလ်ားလုိက္ထား၍ ေျဖာင့္တန္းေအာင္ ညႇိထားပါ။

သတၱဳျပားမ်ားကုိ 
ေဒါင္လုိက္မထားပါႏွင့္။အခ်က္ 3 ေလးလံေသာပစၥည္းမ်ားကုိ 

ကုိင္တြယ္ရာတြင္ 
သတိထားၾကရေအာင္ ! 



ျဖစ္စဥ္ 7
ဂေဟေဆာ္ျခင္းေၾကာင့္ မီးေလာင္ဒဏ္ရာရျခင္းႏွင့္ မီးေလာင္ျခင္း

ဟုတ္ၿပီ !

ေနာက္ထပ္ ဒီဟာကုိ 
အလုပ္ခြင္ကုိ
သယ္သြားရင္ ၿပီးၿပီ။

ဂေဟေဆာ္ၿပီး
ခါစေပမယ့္
တျခားဘက္ကေန သယ္ရင္
အဆင္ေျပေလာက္ပါတယ္။

အ !

ဂေဟေဆာ္ခဲ့တဲ့အပူက
ပူတတ္လာတယ္။

 ေနာက္ထပ္ 
နည္းနည္းေလာက္ပဲ။
သည္းခံ သည္းခံ !

မရေတာ့ဘူး !
ပူလုိက္တာ !

နာလုိက္တာ !

 ေဟး ! 
ေတြ႕လိုက္တယ္ေနာ္ !
ဂေဟေဆာ္ၿပီးၿပီးခ်င္း
သံျပားကုိထိတာ
မလုပ္ရဘူးေလ။

အ !
ေတာင္းပန္ပါတယ္ !



ကဲ
ဂ႐ုျပန္စိုက္ၿပီး
အလုပ္ျပန္စလုပ္မယ္ !

အယ္ ?
အလုပ္ခုံမွာ
ဆီေတြနဲ႔ 
ညစ္ပတ္ေနတယ္။

အရင္ဆံုး
သန႔္ရွင္းေအာင္ 
သုတ္ရမယ္။

ကဲ !
ျမန္ျမန္ !

ဟုတ္ၿပီ !
ဂေဟေဆာ္တာၿပီးၿပီ !

ခုနေလးတင္က 
သတိေပးထားတာမို႔လို႔
အပူေလ်ာ့လာတဲ့အထိ
ေစာင့္ရမယ္။

အ !
ဆီကုိသုတ္ခဲ့တဲ့အဝတ္မွာ
မီးပြားေတြ ေလာင္ေနၿပီ !

မဟန္ေတာ့ဘူး !
မီးၿငိမ္းရမယ္ !

ဝိုး
မီးက !

ဒုကၡပဲ !
မရေတာ့ဘူး !
မၿငိမ္းဘူး !



ဘာလုပ္ေနတာလဲ !

အ !
ေတာင္းပန္ပါတယ္ !

ခ်က္ခ်င္းမီးသတ္ေပးခဲ့လုိ႔
မီးေလာင္ဒဏ္ရာနည္းနည္းနဲ႔
ၿပီးသြားခဲ့တယ္။

သတိထားေလ။

မီးသတ္တာေနာက္က်ခဲ့မယ္ဆုိရင္
မီးေလာင္မႈ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။

စည္းမ်ဥ္းကို မလိုက္နာဘဲ
ဒဏ္ရာရခဲ့မယ္ဆုိရင္
မိတ္ေဆြနဲ႔ မိသားစုေတြလည္း 
စိုးရိမ္ၾကမယ္။

အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ျဖစ္လာမယ္ဆုိရင္
ဝင္ေငြမရွိေတာ့ဘဲ မင္းလည္း  
ဒုကၡေရာက္သြားမယ္ေလ !

○×ေအေြထေြထရာဂါကုေဆး႐ံု
○×ေအေြထေြထရာဂါကုေဆး႐ံု

ဂေဟလုပ္ငန္းတြင္သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား

ဂေဟလုပ္ငန္းတြင္ မီးေလာင္ဒဏ္ရာရျခင္းႏွင့္ 
မီးေလာင္ျခင္းအား သတိျပဳပါ !

ဂေဟေဆာ္ၿပီးၿပီးခ်င္း ထိေတြ႕ကုိင္တြယ္ျခင္း 
မလုပ္ပါႏွင့္။အခ်က္ 1

ဂေဟလုပ္ငန္းသုိ႔ မဝင္မီ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ 
ေလာင္ကြၽမ္းလြယ္ေသာပစၥည္းမ်ားရွိ၊ မရွိ 
စစ္ေဆးပါ။

အလုပ္မလုပ္မွီ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ စစ္ေဆးပါ!အခ်က္ 2

ဂေဟေဆာ္ၿပီးၿပီးခ်င္း 
သံျပားကဲ့သုိ႔ေသာ 
သတၱဳျပားအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို 
မထိပါႏွင့္။



ျဖစ္စဥ္ 8
စက္ယႏၲရားအလုပ္တြင္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားသည့္အခါ 
ျဖစ္တတ္သည့္ မေတာ္တဆမႈ

အဝတ္ေလွ်ာ္စက္နဲ႔
အစိတ္အပိုင္းေတြကုိ 
သန႔္ရွင္းေရးလုပ္မယ္။

အစိတ္အပိုင္းေတြထည့္ထားတဲ့
ပုံးကုိတပ္ဆင္ၿပီး

စမယ္ !

ခဏေလာက္ေစာင့္ရင္
ေတာက္ပလာမွာ !

ဟုတ္ၿပီ၊ 
ေနာက္ထပ္!
ဆက္လုပ္မယ္ !

မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္

ထူးဆန္းလုိက္တာ ?

သန႔္ရွင္းတာၿပီးသြားေပမဲ့
ပုံးကထြက္မလာဘူး ?

ပါဝါကုိ
ခ်ၿပီးေတာ့။

ဘာေၾကာင့္ပါလိမ့္ ?

သိၿပီ !

ဂီယာမွာ အဝတ္
ညႇပ္ေနတာမို႔လို႔
ထြက္မလာခဲ့တာပဲ !

ဆြဲထုတ္ၿပီး
ယူရင္ရမွာပါ။

အ ! !



နာလုိက္တာ !

 ေဟး !
ဘာျဖစ္တာလဲ !

ေတာင္း၊ 
ေတာင္းပန္ပါတယ္ !

ဒဏ္ရာရသြားၿပီလား !
ျမန္ျမန္ကုသဖို႔လုပ္ပါ !

အား !

ဒီတစ္ေခါက္ကေရာ 
ဘာလဲ! ?

 ေဟး ! 
ဘာျဖစ္တာလဲ !

မူလီေခါင္းဂေဟေဆာ္တဲ့အလုပ္ကုိ
လုပ္ေနတာကုိ...။

အယ္ !?
မူလီေခါင္းျပဳတ္ေနတယ္။ လက္နဲ႔တြန္းမွပဲ

ရမယ္ထင္တယ္။



အဲ့ဒီတုန္းက ကြၽန္မ
foot switch မွာ
ေျခေထာက္ကို တင္ထားၿပီး...

အမွတ္တမဲ့နဲ႔။

အား !

..ဆုိၿပီး
ျဖစ္သြားတာပါ။

ေဆး႐ုံကုိ ျမန္ျမန္
သြားပါ။ 2 ေယာက္စလုံး 

အဆင္ေျပရဲ႕လား။
စက္ယႏၲရားအလုပ္မွာဆုိ
သတိထားဖို႔လုိတယ္။

 ေနာက္တစ္ေန႔

စက္ယႏၲရားအလုပ္တြင္ မူမမွန္မႈျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္ 
သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား

စက္ယႏၲရားအလုပ္တြင္ ျပႆနာျဖစ္ပြားခဲ့လွ်င္ ရပ္တန႔္ပါ၊ ေခၚပါ၊ 
ေစာင့္ပါ !

1 ေယာက္ထဲ မေျဖရွင္းဘဲ ခ်က္ခ်င္း 
အေၾကာင္းၾကားပါ! အခ်က္ 1

စက္ယႏၲရားအလုပ္လုပ္ေနစဥ္ စက္ယႏၲရားအလုပ္လုပ္ေနစဥ္ 
ျပႆနာျဖစ္ပြားခဲ့ပါက ပါဝါကုိ ျပႆနာျဖစ္ပြားခဲ့ပါက ပါဝါကုိ 
ေသခ်ာစြာ ပိတ္ပစ္ပါ။ ေသခ်ာစြာ ပိတ္ပစ္ပါ။ 

စက္ယႏၲရားအလုပ္တြင္ ျပႆနာျဖစ္ပြားပါက 
ပါဝါကုိ ပိတ္ပါ !အခ်က္ 2

စက္ယႏၲရားတြင္ မူမမွန္မႈျဖစ္ပြားသည့္အခါတြင္ 1   စက္ယႏၲရားတြင္ မူမမွန္မႈျဖစ္ပြားသည့္အခါတြင္ 1   
ေယာက္ထဲမေျဖရွင္းဘဲ ခ်က္ခ်င္း ေယာက္ထဲမေျဖရွင္းဘဲ ခ်က္ခ်င္း 
လုပ္ငန္းခြင္တာဝန္ရွိသူထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားပါ။လုပ္ငန္းခြင္တာဝန္ရွိသူထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားပါ။



အႏၲရာယ္က 
အံၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္
အနီးအနားမွာပဲရွိေနတာကုိ
ေကာင္းေကာင္းနားလည္ရဲ႕လား?

အလုပ္ခြင္ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈနဲ႔ က်န္းမာေရးမွာ
တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အသိအျမင္နဲ႔
စည္းမ်ဥ္းလိုက္နာျခင္းက အေရးႀကီးဆုံးပဲ။

ၿပီးေတာ့...

ဇာတ္ေကာင္ေတြရဲ႕
႐ူးမိုက္မႈက
တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ 
ဆင္ေနတယ္ေနာ္။

ဟင္ ?
ဘာေျပာလိုက္တာလဲ ?

လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈဆုိတာ
အျခားသူရဲ႕ကိစၥမဟုတ္ဘဲ
ကုိယ္တိုင္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေနရမယ့္ 
အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္တယ္။

တစ္ခုခုျဖစ္ခဲ့ရင္ 
ေျပာရေအာင္လို႔

ဟုတ္တယ္ !

လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈကို သတိျပဳၿပီး
ေန႔တိုင္းအေကာင္းဆုံးႀကိဳးစားမယ္ !

အလုပ္ခြင္မွာ ေန႔တိုင္း
ေျပာဆုိဆက္ဆံဖို႔လည္း 
အေရးႀကီးတယ္ေလ။

စည္းမ်ဥ္းကို လုိက္နာတယ္ဆိုတာ
"ခႏၶာကုိယ္" "မိသားစု" "ေနထုိင္မႈဘဝ" 
ကုိကာကြယ္တဲ့ကိစၥလုိ႔
မွတ္ထားေစခ်င္တယ္။

အိုး !အိုး !

အင္းအင္း
အင္းအင္း
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ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္လည္း သတိထားပါ !

ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ သိေကာင္းစရာမ်ား

ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း နယ္ပယ္ 3 ခု
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ လိုက္နာၿပီး၊
လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈမွ ခႏၶာကုိယ္ကို 
ကာကြယ္ၾကရေအာင္!

အက်ႌလက္ကုိလိပ္တင္ျခင္း၊ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားဝတ္ဆင္၍ 
အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ အႏၲရာယ္ရွိေသာေၾကာင့္ မလုပ္ပါႏွင့္။

လြဲေနျခင္းႏွင့္ လြတ္ေနျခင္းမ်ားမရွိေစရန္ စည္းမ်ဥ္း 
သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ဝတ္ဆင္ပါ။

ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ပုံပ်က္ျခင္း၊ သိသာေသာညစ္ေပျခင္းမ်ားရွိပါက 
ပစၥည္းအသစ္ႏွင့္ လဲလွယ္ပါ။

ဆံပင္အရွည္သည္ ညႇပ္မိႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ရွိေသာေၾကာင့္ 
တုိတုိစုစည္းထားၿပီး ဦးထုပ္အတြင္းသို႔ထည့္ထားပါ။

အလုပ္ကုိ စည္းမ်ဥ္းျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရေအာင္။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ 
ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ခ်န္လွပ္ျခင္းမ်ားကုိ မလုပ္ပါႏွင့္။

လမ္းေလွ်ာက္ရင္းစမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳျခင္းသည္ 
အႏၲရာယ္ရွိေသာေၾကာင့္ မလုပ္ပါႏွင့္။

ကရိန္းဆုိင္းငံ့ဝန္၏ အနီးအနားတြင္ မေနပါႏွင့္။

လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လမ္းမ်ားအား စနစ္တက်၊ သပ္သပ္ရပ္ရပ္၊ 
သန႔္သန္႔ရွင္းရွင္းႏွင့္ သန႔္ရွင္းမႈ ဟူသည့္ 4S (အေထြေထြသင္ၾကားေ 
ရးပစၥည္းမ်ားတြင္ ၾကည့္ရႈပါ) ျဖင့္ မွတ္သားထားပါ။

အဝတ္အစား ပုံစံမက်မႈကို သတိျပဳပါ !

အကာအကြယ္ပစၥည္းကုိ စည္းမ်ဥ္းအတုိင္း ဝတ္ဆင္ပါ !

အလုပ္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကိုလိုက္နာပါ!

သတိမကပ္ေသာ အျပဳအမူမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ !



ကာတြန္းပုံျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း နယ္ပယ္ 3 ခုအတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရး

2020 ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ထုတ္ေဝသည္
ထုတ္ေဝသူ - က်န္းမာေရး၊ အလုပ္သမားႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာန

စီစဥ္သူ - Mizuho Information & Research Institute, Inc.
ႀကီးၾကပ္သူ - လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးသင္ေထာက္ကူ 
ျပဳစုျမႇင့္တင္ေရးေကာ္မတီ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ 3 ခု အတြက္ 
ေဘးကင္းလံုျခဳံမႈသင္ၾကားေရးဆုိင္ရာသင္ေထာက္ကူ ျပဳစုျခင္း
ထုတ္လုပ္သူ - SideRanch Inc.

က်န္းမာေရး၊ အလုပ္သမားႏွင့္လူမႈဖူလံုေရး ၀န္ႀကီးဌာန အလုပ္သမားစံႏႈန္းဌာန 
ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာန ေဘးကင္းလံုျခဳံေရးဌာနခြဲ

ဤစာ႐ြက္စာတမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စုံစမ္းေမးျမန္းလုိပါက ေအာက္ပါဌာနထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။


