
ဤရုုပ််ပြပ်သင်ထ်ော�ာက်က််ပူ်စ္စစည်း�်သည်း ်သတု္တု�ပံ်သုနွ်း�်အလုပ်ု်တ္တုငွ် ်အလုပ်ု်လုပ်ု်ထောန်းထောသာသအူာ�လုံ�ုအတ္တုကွ် ်ထော��က်င်�်လုံပုြ��ံထော��နှငှ်််

က်ျန်း�်မာာထော��အထောပြ��နံှငှ်် ်ပ်တ္တုသ်က်၍် သင်ယ်ူ�ူန်းအ်တ္တုကွ် ်ဖန်းတ်္တုး��ာ�ပြ�င်�်ပြဖစ္စပ််ါသည်း။်

鋳造の安全衛生
まん が で わ か る ပြမာန်းမ်ာာ�ာသာ

ビルマ語

က်ာတ္တုနွ်း�်ပြဖင်် ်ထောဖာ်ပြပ်�ာ�ထောသာ

သတု္တု�ပံ်သုနွ်း�်အလုပ်ု်၏ ထော��က်င်�်လုံပုြ��ံထော��နှငှ်် ်က်ျန်း�်မာာထော��



ဟုတု္တုက့််!်

ဒီးထောန်း ် သတု္တု�ပံ်သုနွ်း�်အလုပ်ု်�့ ်
ထော��က်င်�်လုံပုြ��ံထော��၊

က်ျန်း�်မာာထော��န်း့ပ််တ္တုသ်က်ပ်ြီးပ်း�
ထောလုလ်ုာကြက်�ထောအာင်!်

အပ်�ူျ�န်းပ်ြမာင််တ်္တု့အ်�ာထောတ္တုကွ်�လုုည်း�်
��ထောတ္တုွ��တ္တုယူ ်ထောလု�လုတံ္တု့်

ပ်စ္စစည်း�်ထောတ္တုကွ်�လုုည်း�် က်�ငု်တ်္တုယွူ�်တ္တုယူ ်ပြီးပ်း�ထောတ္တုာ်
စ္စက်ယ်ူနှ�ုာ�လုည်းပ််တ္တုတ်္တုာထောတ္တုလွုည်း�်

လုပ်ု်�ထောတ္တုာ ်ထော��က်င်�်လုံပုြ��ံထော��အတ္တုကွ််
ဂရုုစ္စ�ကု်�်မာယူထ်ောန်းာ်။

ဟုတု္တုတ်္တုယူထ်ောန်းာ်!

�ယူလ်ု�အုလုပ်ု်က်�ု
လုပ်ု်ထောန်းတ္တုာလု ့မာသ���ူ။

�ယူလ်ု�ထုောန်း�ာမာာှ
ဂရုုစ္စ�ကု်�်င််

�မာလု။့

မာထောတ္တုာ်တ္တုဆမာ ုက်ာက်ယွူဖ်�ုပ့်် မာဟုတု္တု�့်

ဖုန်းမ်ာနု်း ်ထ်ောကြက်ာင်် ်����ကု်တ်္တုာက်�ု

က်ာက်ယွူဖ်�ုလ်ုည်း�် လု�အုပ််တ္တုယူထ်ောန်းာ်။

က်ဒ့ီါဆ�ု
လုပ်ု်င်န်း�်�ငွ်ထ်ော��အနှ�ုာယူပ်ြဖစ္စပ််ာွ�မာု

အထောပြ�အထောန်းထောတ္တုကွ်�ု
ကြက်ည်း်သ်ာွ��ထောအာင်။်

ဒီါဆ��ုင် ်လုပ်ု်င်န်း�်�ငွ်ထ်ော��အနှ�ုာယူ်
ပြဖစ္စပ််ာွ��တ္တု့ ်အဓိ�က်အထောကြက်ာင်�်အ�င်�်က်�ု

ကြက်ည်း်က်ြက်ည်း်�်ထောအာင်။်

က်��ုက်ာ�- က်ျန်း�်မာာထော��၊ အလုပ်ု်သမာာ�နှငှ််လ်ုမူာဖူုလုံထုော��၀န်းက်ြီးက်း�ဌာာန်း

“2019 �နုှစှ္စ ်စ္စက်မ်ာလုုပ်ု်င်န်း�်မာထောတ္တုာ်တ္တုဆမာအုမာျ���အစ္စာ� လုပ်ု်င်န်း�်�ငွ်ထ်ော��အနှ�ုာယူပ်ြဖစ္စပ််ာွ�မာအုထောပြ�အထောန်း”

(သတု္တု�ပ်စ္စစည်း�်လုပ်ု်င်န်း�်နှငှ်် ်သ�ံည်းမ်ာဟုတု္တုထ်ောသာပ်စ္စစည်း�်မာျာ�လုပ်ု်င်န်း�်ရှိှ� စ္စစု္စထုောပ်ါင်�်တ္တုန်းဖ်�ု�မာ ှတ္တုကွ်�်ျက်ပ်ြ�င်�်)

1 ညှ်းပ််မာ�ပြ�င်�်၊ ပြဖတ္တုမ်ာ�ပြ�င်�် 31 %

2 အပ်�ူျ�န်းပ်ြမာင််ထ်ောသာပ်စ္စစည်း�်နှငှ်် ်��ထောတ္တုွ�မာ�ပြ�င်�် 13 %

3 ပ်ျံလုာပြ�င်�်၊ ပြပ်�တ္တုက််ျပြ�င်�် 11 %

4 လုက့်ျပြ�င်�် 10 %

5 လုပ်ု်ထောဆာင်မ်ာတု္တုနု်း ်ပ်ြပ်န်း�်ျက်၊် မာသင််ထ်ောလုျာ်ထောသာလုပ်ု်ထောဆာင်မ်ာု 9 %

သတု္တု�ပံ်သုနွ်း�်အလုပ်ု်ရှိှ� ����ကု်ထ်ောသဆံ�ုပြ�င်�် ပြဖစ္စပ််ာွ�မာ�ုာ��ငု်န်ှနု်း�်သတု္တု�ပံ်သုနွ်း�်အလုပ်ု်ရှိှ� ����ကု်ထ်ောသဆံ�ုပြ�င်�် ပြဖစ္စပ််ာွ�မာ�ုာ��ငု်န်ှနု်း�်

*တု္တု�ပံ်သုနွ်း�်ပြ�င်�်ဆ�ငု်�်ာ အလုပ်ု်တ္တုငွ် ်ဖုန်းမ်ာနု်း ်မ်ာျာ� ပြဖစ္စထ်ောပ််မာ ုမာျာ�ပြပ်ာ�ထောသာထောကြက်ာင်် ်ဖုန်းမ်ာနု်း ်ထ်ောကြက်ာင်််

����ကု်မ်ာပုြဖစ္စပ််ာွ�ပြ�င်�်နှငှ်် ်ပ်တ္တုသ်က်၍်လုည်း�် စ္စ��ု��မ်ာ�ပ်ါသည်း။်



ဟုတု္တုတ်္တုယူ။်

�ာ?

ဒီါဆ��ုင််
လုပ်ု်င်န်း�်�ငွ်ထ်ော��အနှ�ုာယူ�့် ် အထောပြ��ံ
ပြဖစ္စ�်ပ််ထောတ္တုကွ်� ုကြက်ည်း်က်ြက်ည်း်�်ထောအာင်!်

သတု္တု�ပ်စ္စစည်း�်၊ မာ�(ု mold)၊ စ္စက်ပ််စ္စစည်း�်စ္စတ္တုာထောတ္တုနွ်း့ ်
စ္စက်ယ်ူနှ�ုာ�ထောတ္တုမွာာှ �နှာာက်�ယုူက််� ုညှ်းပ််မာ�ပြီးပ်း�

ထောသဆံ�ုတ္တု့ပ်ြဖစ္စ�်ပ််ထောတ္တုရွှိှ�တ္တုယူလ်ု�ုလ်ုည်း�် ဆ�တု္တုယူ။်

�ာလု�ု ်
လုပ်ု်င်န်း�်�ငွ်ထ်ော��အနှ�ုာယူ်

ပြဖစ္စပ််ာွ��တ္တုာလု?့

ထော��က်င်�်လုံပုြ��ံထော��က်�ု
��န်း�်သ�မ်ာ�ဖ�ုအ်တ္တုကွ််

စ္စည်း�်မာျဥ်း်�* က်� ုမာလု�ကု်န််းာတ္တုာက်
အဓိ�က်အထောကြက်ာင်�်�င်�်ပ်ါ။

ဥ်းပ်မာာအထောန်းန်း့ ်
ထော�ွ�လုျာ�စ္စက်�်ါ�ပ်တ္တု ်(Conveyor)မာာှ

လုက် ်စ္စတ္တုာထောတ္တုကွ်� ုညှ်းပ််မာ�ပြီးပ်း�
ဒီဏ်�်ာကြီးက်း�ကြီးက်း�မာာ�မာာ� �တ္တုာတ္တု�ု ်

ဥ်းပ်မာာအထောန်းန်း့ ်
�ယူလ်ု�စု္စည်း�်မာျဥ်း်�ထောတ္တုွ

ရှိှ�ပ်ါသလု?့

အ့လ်ု�လုုာ�။

စ္စည်း�်မာျဥ်း်�ထောတ္တုကွ်
ပ်�ရုုုပ််ထော��ွမာယူလ်ု�ု ်

�င်�့်တ်္တုာ။

လုပ်ု်င်န်း�်�ငွ်ထ်ော��အနှ�ုာယူက််�ု
က်ာက်ယွူဖ်�ုအ်တ္တုကွ််
စ္စည်း�်မာျဥ်း်�ထောတ္တုကွ်�ု

အထောသ�စ္စ�တ္တုလ်ု�ကု်န််းာဖ�ု ်
အထော��ကြီးက်း�တ္တုယူ!်

ဟု၊ု ဟုတု္တုက့််!်

စ္စစ္စထ်ောဆ�ပြ�င်�်န်း့ ် ပြပ်�ပြပ်င်တ်္တုာက်� ုလုပ်ု်တ္တု့အ်�ါ
အ�င်ဆ်ံ�ု စ္စက်ယ်ူနှ�ုာ�က်� ုပ်�တ္တု�်မာယူ။်

စ္စက်ယ်ူနှ�ုာ� တ္တုက်ယူပ််�တ္တုသ်ာွ�ပြီးပ်းဆ�တု္တုာက်�ု
စ္စစ္စထ်ောဆ�ပြီးပ်း�မာ ှအလုပ်ု်လုပ်ု်ဖ�ုက်် အထော��ကြီးက်း�တ္တုယူ။်

*ထော��က်င်�်လုံပုြ��ံထော��က်� ု��န်း�်သ�မ်ာ��န်းအ်တ္တုကွ် ်စ္စည်း�်မာျဥ်း်�မာျာ�က်� ုစ္စည်း�်မာျဥ်း်�ဥ်းပ်ထောဒီမာျာ�ပြဖင််သ်ာမာက် ယူ�င်က််ပြဖစ္စ�့်ဖူ်�သည်း် ်ဆံ�ုရံုု�မာမုာျာ�၊ 

မာထောတ္တုာ်တ္တုဆမာ ုအထောတ္တုွ�အကြက်�ံမာျာ�က်� ုအထောပြ��၍ံ ပြပ်�စ္စ�ုာ�ပြ�င်�်ပြဖစ္စပ််ါသည်း။်



ဒီါဆ��ုင််

လုက်ထ်ောတ္တုွ�လုပ်ု်င်န်း�်�ငွ်က််�ု

ကြက်ည်း်က်ြက်ည်း်�်ထောအာင်!်

ဒီါအ်ပြပ်င် ်က်��န်း�်ထောကြက်ာင််ပ်ြဖစ္စပ််ာွ�တ္တု့်
မာထောတ္တုာ်တ္တုဆမာလုုည်း�် မာျာ�တ္တုယူ။်

မာတ္တုင်�်ာ�တ္တု့ ်သတု္တု�ပြပ်ာ�န်း့ ် တ္တု�ကု်မ်ာ�တ္တုာန်း့ ်
န်း�ံံကြက်ာ�မာာှ ညှ်းပ််မာ�ပြီးပ်း� ကြီးက်း�မာာ�တ္တု့်

မာထောတ္တုာ်တ္တုဆမာကု်� ုပြဖစ္စထ်ောစ္စတ္တုာလုည်း�် ရှိှ�တ္တုယူ။်

သတု္တု�ပြပ်ာ�န်း့ ် သတု္တု�ပ်စ္စစည်း�်ထောတ္တုွ
ပြပ်�တ္တုက််ျတ္တုာက်�လုုည်း�် ဂရုုစ္စ�ကု်�်မာယူ။်

အထောလု��ျ�န်း ်100 က်းလု�ဂု�မ်ာထောလုာက်ရ်ှိှ�တ္တု့ ်အ�ာလုည်း�် ရှိှ�တ္တုာမာ�ုလ်ု�ု ် ထော�ါင်�်က်� ု��မာ�တ္တုာတ္တု�ု ်
လုကူ်� ု��မာ�တ္တုာတ္တု�ု ်ပြဖစ္စ�်င် ်အသက်ဆ်ံ�ုရံုု��တ္တုာလုည်း�် ရှိှ�တ္တုယူ။်

အနှ�ုာယူမ်ာျာ�လု�ကု်တ်္တုာ။

ဒီါထ်ောကြက်ာင််မ်ာ�ုလ်ု�ု ်
စ္စည်း�်မာျဥ်း်�က်� ုထောသထောသ�ျာ�ျာလု�ကု်န််းာဖ�ုက််

အထော��ကြီးက်း�တ္တုာထောပ်ါ။်

ပြီးပ်း�ထောတ္တုာ ်က်�ယုူ်�့် ် �နှာာက်�ယုူက််� ုက်ာက်ယွူဖ်�ုအ်တ္တုကွ််
အက်ာအက်ယွူပ််စ္စစည်း�် ဝတ္တုဆ်င်တ်္တုာက် အထော��ကြီးက်း�တ္တုယူ။်

အမာျ���အစ္စာ� အမာျာ�ကြီးက်း� ရှိှ�ထောပ်မာယူ််
အသံ�ုပြပ်�ပံ်အုလု�ကု် ်ထော�ွ��ျယူဖ်�ု ် အထော��ကြီးက်း�တ္တုယူ။်

ဥ်းပ်မာာအထောန်းန်း့ ် ဖုန်းမ်ာနု်း ်အ်တ္တုကွ်ဆ်��ုင််
နှာှထော�ါင်�်စ္စည်း�် ဝတ္တုတ်္တုာက် အက်ျ���ရှိှ�တ္တုယူ။်

ပံ်မုာနှ်းဆ်��ုင် ်�ယူထ်ောန်း�ာထောတ္တုမွာာှ
သတ္တု��ာ��မာလု?့

4S ဆ�တု္တုာ
သ�လုာ�?

4S ဆ�တု္တုာ Seiri (စ္စန်းစ္စတ်္တုက်ျ)၊
Seiton (သပ််သပ််�ပ််�ပ််)၊ Seiso (သန်း ်သ်န်း ်ရ်ှိှင်�်ရှိှင်�်)၊

Seiketsu (သန်း ်ရ်ှိှင်�်ထောအာင်လ်ုပ်ု်ပြ�င်�်)ပ်ါ။
ဒီါက် ထော��က်င်�်လုံပုြ��ံထော��အတ္တုကွ် ်အထောပြ��ပ့ံ်။

Seiri
 (စ္စန်းစ္စတ်္တုက်ျ)

Seiton
  (သပ််သပ််�ပ််�ပ််)

Seiso
(သန်း ်သ်န်း ်ရ်ှိှင်�်ရှိငှ်�်)

Seiketsu
 (သန်း ်ရ်ှိှင်�်ထောအာင်လ်ုပ်ု်ပြ�င်�်)



သတု္တုထ်ောဆ�က်
အလုပ်ု်ဝတ္တုစ်္စံမုာာှ

ထောပ်သာွ�ပြီးပ်း။

ဓိာတ္တုထ်ောင်ွ�မာျက်န်ှာှဖုံ�က်�ု
တ္တုပ််ပြီးပ်း� အဆ�ပ််သင််မ်ာကု်�ု

က်ာက်ယွူဖ်�ု ် အထော��ကြီးက်း�တ္တုယူ။်

သတု္တုထ်ောဆ�က်
ထောအာ်ဂ့န်းစ္စအ်�ည်းထ်ောပ်ျာ်

အ�ည်းမ်ာ�ုလ်ု�ု ်ဒီးသမ့ာ�မုာာှ
သတု္တုထ်ောဆ�

သတု္တုထ်ောပ်�ပ်ါဦး�ထောန်းာ်။

သတု္တုပ်ြီးပ်း�သာွ��င််
ဒီးလု�မုာျ��� မား�က်� ုသတ္တု��ာ�ပြီးပ်း�

မာျက်န်ှာှပြပ်င်က််� ုမာာထောအာင််
လုပ်ု်�မာယူ။်

ထောအာ်ဂ့န်းစ္စအ်�ည်းထ်ောပ်ျာ်အ�ည်းက််
မား�စ္စွထ့ောလုာင်လ်ုယွူတ်္တုာမာ�ုလ်ု�ု ်

မား�က်� ုအ��ူသတ္တု�ပြပ်��မာယူ။်

ဟုတု္တုက့်််
သထော�ာထောပ်ါက်ပ််ါပြီးပ်း!

ဒီါဆ��ုင််
မား�ညှ်း�မာယူ။်

ဟုတု္တုပ်ြီးပ်း
သတု္တုပ်ြီးပ်း�သာွ�ပြီးပ်း။

အာ!
သာွ�ပ်ါပြီးပ်း!

သတ္တု�ပြပ်န်း�်ာ�ပြီးပ်း�
န်းည်း�်န်းည်း�်ပ့်

ထောပ်တ္တုာဆ�ထုောတ္တုာ်
�ာမာမှာပြဖစ္စထ်ောလုာက်ပ််ါ��ူ။

ပြဖစ္စစ်္စဥ််း 1
အပ်ထူောလုာင်ပ်ြ�င်�်

Local exhaust 
ventilation



အာ မား�ထောလုာင်ပ်ြီးပ်း
မား�ထောလုာင်ပ်ြီးပ်း။

အ!

အလုပ်ု်ဝတ္တုစ်္စံကု်� ုမား�က်!

ထောဟု!်
�ယူလ်ု�ပုြဖစ္စတ်္တုာလု?့

အပ်ထူောလုာင်တ်္တုာ ပြပ်င်�်လု�ကု်တ်္တုာ
�ျက်�်ျင်�် ထောအ�ထောအာင်လ်ုပ်ု်�မာယူ!်

အဆင်ထ်ောပြပ်�့လ်ုာ�?

န်းာလု�ကု်တ်္တုာ...။

အာ�
ပ်လူု�ကု်တ်္တုာ ပ်လူု�ကု်တ်္တုာ!

က်ယူက်ြက်ပ်ါဦး�!



ပြဖစ္စစ်္စဥ်း် 1 အက်ျဥ်း်��ျ�ပ််

အလုပ်ု်�ငွ်တ်္တုငွ် ်သင််ထ်ောတ္တုာ်ထောသာ
အလုပ်ု်ဝတ္တုစ်္စံကု်� ုဝတ္တုဆ်င်ပ််ါ!

ထောအာ်ဂ့န်းစ္စအ်�ည်းထ်ောပ်ျာ်အ�ည်းသ်ည်း်
မား�စ္စွထ့ောလုာင်လ်ုယွူသ်ည်း်အ်တ္တုကွ် ်ဂရုုပြပ်��န်း်
လု�အုပ််သည်း!်

1 2

သတု္တု�ပ်စ္စစည်း�်နှငှ်် ်��ထောတ္တုွ�သည်း်အ်�ျ�န်းတ်္တုငွ််
သာ�ထော�လုက်အ်�တ္တုက််� ုဝတ္တုဆ်င်ပ််ါ။

TIPS

အ
သတု္တု�ပ်စ္စစည်း�်က်

န်းည်း�်န်းည်း�်
လုွထ့ောန်းတ္တုယူ။်

အထော�ာင်က််

အန်းက်ထ်ော�ာင်ပ်ြဖစ္စထ်ောန်းတ္တုာမာ�ုလ်ု�ု ်

ထောအ�ထောန်းထောလုာက်ပ််ါပြီးပ်း။

အာ�!
ပ်လူု�ကု်တ်္တုာ!

အ!
အလုပ်ု်ဝတ္တုစ်္စံကု်� ုမား�က်!

အာ�
ပ်လူု�ကု်တ်္တုာ ပ်လူု�ကု်တ်္တုာ!

က်ယူက်ြက်ပ်ါဦး�!

ထောဟု!်
�ယူလ်ု�ပုြဖစ္စတ်္တုာလု?့

ဖ�တ္တုစ်္စင်မ်ာမုာျာ�ရှိှ�လုှင််
�ျက်�်ျင်�် သတု္တုပ််စ္စပ််ါ။

သသံည်း ်အန်းက်ထ်ော�ာင်ပ်ြဖစ္စထ်ောန်းထောသာ်လုည်း�်

အပ်�ူျ�န်းပ်ြမာင််မ်ာာ�ပြ�င်�်မာျ���ရှိှ�နှ�ငု်ပ််ါသည်း။် ��ုအ်ပြပ်င််

အလုမူားန်းးယူမ်ာသည်း ်အပ်�ူျ�န်းပ်ြမာင််ထ်ောသာ်လုည်း�်

အထော�ာင်မ်ာထောပြပ်ာင်�်လုပ့်ါ။ သတု္တု�ပ်စ္စစည်း�်မာျာ�က်�ု

လုံ�ုဝ ထောအ�သာွ�သည်း်အ်�ါမာသှာ ��ထောတ္တုွ�ပ်ါ။

ထောဆ�ရုံုက်�ု
ထော�်သာွ��မာယူ!်

လုနူ်းာတ္တုင်ယ်ူာဥ််းက်� ု
�ျက်�်ျင်�်

ထော�်လု�ကု်ပ််ါမာယူ!်

ထောဆ�ရုံု
�ဏ်ထောလုာက်ထ်ောတ္တုာ်

တ္တုက်�်မာယူ�်င်တ်္တုယူ။်

ထောဆ�ရုံုထော�ာက်ပ်ြီးပ်း�ထောန်းာက််

မာင်�် ဒီဏ်�်ာ�သာွ�မာယူဆ်��ုင််
တ္တုစ္စထ်ောယူာက်တ်္တုည်း�် ဒီကု်ခထော�ာက်မ်ာာှ

မာဟုတု္တု�်�ူ

လုပ်ု်ထောဖာ်က်�ငု်ဖ်က်ထ်ောတ္တုနွ်း့ ် 
မာ�သာ�စ္စထုော�ာ
စ္စ�တ္တုပ််�ူမာာှ။

သဟူုာ သသူတ္တု�မာပြပ်�လု�ကု်တ်္တု့်

အပြပ်�အမာကူ် �ယူထ်ောလုာက်�်�ထောတ္တုာင် ်

အနှ�ုာယူရ်ှိှ�လုဆ့�တု္တုာက်�ု

သတ္တု��ာ�မာ�သာွ�ပ်ါတ္တုယူ။်



ဟုတု္တုပ်ြီးပ်း! ပြပ်င်ဆ်င်ပ်ြီးပ်း�သာွ�ပြီးပ်း။
ကြီးက်�တ္တုစ်္စက်အ်လုပ်ု်က်�ု

စ္စလုပ်ု်ထောတ္တုာမ်ာယူ။်

ကြီးက်�တ္တုစ်္စက်က််
အနှ�ုာယူရ်ှိှ�တ္တုာမာ�ုလ်ု�ု ်

ဂရုုစ္စ�ကု်�်မာယူ။် ဟုင် ်ပ်စ္စစည်း�်က်
�ယူထ်ော�ာက်သ်ာွ�တ္တုာလု။့

အ�င်ဆ်ံ�ု
သတု္တု�ပ်စ္စစည်း�်က်� ုဂျစ္စ(်Jig)န်း့ ်
တ္တုည်းပ်ြီးင်�မ်ာထောအာင် ်�ာ�မာယူ။်

လုည်းထ်ောန်းတ္တု့အ်တ္တု�ငု်�်

စ္စာ�ပ်ွ့ထောပ်် တ္တုင်လ်ု�ကု်�်င််

ပြပ်�တ္တုက််ျပြီးပ်း�

ဒီဏ်�်ာ �နှ�ငု်တ်္တုယူ။်

ကြီးက်�တ္တုစ်္စက်က်် �နု်းလ်ုာပြီးပ်း� ကြီးက်�တ္တုဆ်ံထုောက်ျာက်က််ကြီးက်�တ္တုစ်္စက်က်် �နု်းလ်ုာပြီးပ်း� ကြီးက်�တ္တုဆ်ံထုောက်ျာက်က််

လုကူ်� ု��မာ�တ္တုာထောကြက်ာင်် ်ဒီဏ်�်ာကြီးက်း�ကြီးက်း�မာာ�မာာ�လုကူ်� ု��မာ�တ္တုာထောကြက်ာင်် ်ဒီဏ်�်ာကြီးက်း�ကြီးက်း�မာာ�မာာ�

ပြဖစ္စတ်္တုတ္တုတ်္တုယူ။်ပြဖစ္စတ်္တုတ္တုတ်္တုယူ။်

ဟုတု္တုပ်ြီးပ်း ဟု�လုုကူ်�ု
ထောမာ�ကြက်ည်း်�်မာယူ။်

အာ�၊ န်းာလု�ကု်တ်္တုာ!

အဆင်ထ်ောပြပ်�့လ်ုာ�?
မာပ်တွ္တုလ်ု�ကု်န််း့ထ်ောန်းာ်။

�ျက်�်ျင်�် မာျက်လ်ုံ�ုက်�ု
သာွ�ထောဆ��ထောအာင်။်

တ္တုစ္စစ်္စ�တ္တုထ်ောလုာက််
ထောက်ျ�ဇူူး�ပြပ်�၍။

မာျက်လ်ုံ�ုက်!?
မာျက်လ်ုံ�ုက်!?

ဟုင်�်
စ္စ�တ္တုပ််လူု�ကု်တ်္တုာ။

ပြဖစ္စစ်္စဥ််း 2

ကြီးက်�တ္တုစ်္စက်ထ်ောကြက်ာင်် ်ဒီဏ်�်ာ�ပြ�င်�်



သတု္တု�အမာနု်း ်က််
ထော��မာာှ လုငွ််ထ်ောန်း�င်ထ်ောတ္တုာင််

ပြမာင်�်�က်တ်္တုာမာ�ုလ်ု�ု ်
မာသ�လု�ကု်တ်္တုာထောန်းမာာှ။

အာ�!

န်းာလု�ကု်တ်္တုာ!
ထောပြ�ထော�ာက်ထ်ောပ််က်�ု

သတု္တု�ပ်စ္စစည်း�် က်ျသာွ�ပြီးပ်း။

သတု္တု�ပ်စ္စစည်း�် ပြပ်�တ္တုက််ျ�ာ�တ္တု့ထ်ောန်း�ာက်

တ္တုစ္စပ်ြဖည်း�်ပြဖည်း�် န်းာလုာသလု�ပ့ု်

န်းည်း�်န်းည်း�်လုည်း�် ပ်လူုာသလု�ပ့ု်။ �ယူလ်ု�ပုြဖစ္စထ်ောန်းလု�ုပ််ါလု�မာ််။

န်းည်း�်န်းည်း�်ထောလုာက်ပ့််
န်းာတ္တုာဆ�ထုောတ္တုာ်

အဆင်ထ်ောပြပ်ထောလုာက်မ်ာာှပ်ါ။

ထောပြ�ဖမာ��ုအက်ာအက်ယွူက််�လုုည်း�်
မာဝတ္တု�်ာ�မာ���ူ။

အာ ဟုတု္တုသ်ာ�ပ့်။
သတု္တု�ပ်စ္စစည်း�်က်� ုဂျစ္စန််း့ ်
တ္တုည်းပ်ြီးင်�မ်ာထောအာင်လ်ုပ်ု်ဖ�ု ်

ထောမာသ်ာွ�တ္တုယူ။်

��ူဆန်း�်လု�ကု်တ်္တုာ။

�ာလု�ုလ်ု ့မာသ���ူ
သတု္တု�ပ်စ္စစည်း�်က်

ထော�ျာင်ထ်ောန်းသလု�ပ့ု်။

ပြမာန်းပ်ြမာန်းထ်ောလု�
ထောန်းာက်အ်လုပ်ု်က်�ု

စ္စလုပ်ု်�မာယူ။်

ဒီါထောပ်မာယူ်လ်ုည်း�်
ထောတ္တုာ်ထောတ္တုာ်ထောလု�
န်းာသာွ�တ္တု့ပံ််ပ့ု်။

2 န်းာ�းကြက်ာပြီးပ်း�ထောန်းာက််



ပြဖစ္စစ်္စဥ်း် 2 အက်ျဥ်း်��ျ�ပ််

ကြီးက်�တ္တုစ်္စက်အ်လုပ်ု်တ္တုငွ််
သတ္တု�ပြပ်�ပ်ါ!

သတ္တုမ်ာတှ္တု�်ာ�ထောသာ လုပ်ု်�ံ�ုလုပ်ု်န်းည်း�်
အတ္တု�ငု်�် လုပ်ု်ထောဆာင်ပ််ါ!1 2

ကြီးက်�တ္တုစ်္စက်အ်န်းး�တ္တုငွ် ်အက်ာအက်ယွူမ်ာျက်မ်ာနှ်းက််� ုတ္တုပ််ဆင်ပ််ါ!TIPS

ကြီးက်�တ္တုစ်္စက်၏်
သတု္တု�အမာနု်း ်မ်ာျာ�သည်း်

မား�ပ်ာွ�ဆ�ပု်ါက် ထောက်ာင်�်စ္စာွ
ပြမာင်�်ထောသာ်လုည်း�်

30 စ္စင်တ်္တုးမားတ္တုာ�န်း ််
ပ်ျံ�သာွ�ပ်ါက် ထောအ�သာွ�၍

အန်းက်ထ်ော�ာင် ်ပြဖစ္စသ်ာွ�က်ာ
ပြမာင်�်�က်န်ှ�ငု်ပ််ါသည်း။်

အန်းာ�က်�ု
ပြဖတ္တုသ်ာွ�ထောသာသပူ်င်လ်ုှင််

အက်ာအက်ယွူမ်ာျက်မ်ာနှ်း်
လု�အုပ််သည်း။်

လုည်းထ်ောန်းသည်း်အ်တ္တု�ငု်�် စ္စာ�ပ်ွ့ထောပ်် တ္တုင်ပ််ါက် ပြပ်�တ္တုက််ျပြီးပ်း� ထောပြ�ထော�ာက််

ဒီဏ်�်ာ�နှ�ငု်သ်ည်း။် ကြီးက်�တ္တုစ်္စက် ်�နု်းလ်ုာပြီးပ်း� ကြီးက်�တ္တုဆ်ံထုောက်ျာက်မ်ာာှ လုကူ်�ု

��မာ�၍ ဒီဏ်�်ာကြီးက်း�ကြီးက်း�မာာ�မာာ� ပြဖစ္စန်ှ�ငု်ထ်ောသာထောကြက်ာင်် ်သတ္တု�ပြပ်�ပ်ါ။

အလုပ်ု်ပြပ်န်းစ်္စလုပ်ု်မာည်း်အ်�ျ�န်းတ်္တုငွ် ်အလုပ်ု်လုပ်ု်�ံ�ုလုပ်ု်န်းည်း�်မာာှ မာနှ်းက််န်းမ်ာု

ရှိှ�၊ မာရှိှ�၊ အနှ�ုာယူ ်ရှိှ�၊ မာရှိှ�က်� ုထောန်းာက်တ်္တုစ္စက်ြီးက်�မ်ာ ပြပ်န်းလ်ုည်း ်စ္စစ္စထ်ောဆ�ပ်ါ။

※ကြီးက်�တ္တုဆ်ံထုောက်ျာက် ်လုလ့ုယှူပ်ြ�င်�် သ�ုမ်ာဟုတု္တု ်လုလ့ုယှူသ်ည်း်အ်�ျ�န်းရ်ှိှ� အစ္စမ်ာ�လုညှ်းပ််တ္တုပ်ြ�င်�်အလုပ်ု်က်� ုအလုပ်ု်သမာာ� ထော��က်င်�်လုံပုြ��ံထော��နှငှ်််

က်ျန်း�်မာာထော��ဥ်းပ်ထောဒီရှိှ� ထော��က်င်�်လုံပုြ��ံထော��နှငှ်် ်က်ျန်း�်မာာထော�� အ��ူသင်ယ်ူပူြ�င်�်က်� ုလုပ်ု်ထောဆာင်�်ာ�ထောသာသသူာလုှင် ်လုပ်ု်ထောဆာင်�်မာည်းပ်ြဖစ္စသ်ည်း။်

အရု�ု �
က်ျ���သာွ�တ္တုာလုာ�?

ကြီးက်း�ကြက်ပ််ထော��မား�!
ထောပြ�ထော�ာက်မ်ာာှ

ဒီဏ်�်ာ�ထောန်းတ္တု့ပံ််ပ့ု်။

အာ� ဒီးထောလုာက်ထ်ောတ္တုာင််
ထော�ာင်ထ်ောန်းတ္တုယူ!်

ဒီဏ်�်ာ�သာွ��င််
က်�ယုူပ့်် ဒီကု်ခထော�ာက်မ်ာာှ

မာဟုတု္တု�်�ူလုာ�။
ဒီးတ္တုစ္စထ်ော�ါက်က်် အန်းာ�ယူပူြီးပ်း�

ထောသ�ျာ ထောပ်ျာက်ထ်ောအာင်လ်ုပ်ု်ပ်ါ။

သတ္တုင်�်ပ်�ုတ်္တုာ ထောန်းာက်က််ျတ္တုာက်��ု!
“ဒီဏ်�်ာ�သာွ�တ္တုာလုာ�မာသ���ူ”
လု�ု ် ထောတ္တု�ွမာ�တ္တု့အ်�ျ�န်းက််တ္တုည်း�်က်

�ျက်�်ျင်�် သတ္တုင်�်ပ်�ု�်မာယူ။်

ဂျစ္စက််�ထုော�ာ
အက်ာအက်ယွူပ််စ္စစည်း�်က်�ထုော�ာ

ထောသ�ျာထောပ်ါက် ်အသံ�ုပြပ်��မာယူ။်

သဟူုာ သတ္တုမ်ာတှ္တု�်ာ�တ္တု့်
လုပ်ု်�ံ�ုလုပ်ု်န်းည်း�်က်�ု
လု�ကု်န််းာဖ�ု ် အထော��ကြီးက်း�ထောကြက်ာင်�်က်�ု
အမာနှ်းတ်္တုက်ယူ ်သ�ရှိှ�သာွ�ပ်ါတ္တုယူ။်

အာ�!

��ူဆန်း�်လု�ကု်တ်္တုာ။

�ာလု�ုလ်ု ့မာသ���ူ
သတု္တု�ပ်စ္စစည်း�်က်

ထော�ျာင်ထ်ောန်းသလု�ပ့ု်။



�ယူထ်ောန်း�ာက်
�ာပြဖစ္စထ်ောန်းတ္တုာလုမ့ာသ���ူ။

မာင်�်လုည်း�် အတ္တုူ
စ္စစ္စထ်ောပ်�ပ်ါလုာ�။

အ�င်ဆ်ံ�ု
ပ်ါဝါက်� ုပ်�တ္တုပ်ြီးပ်း�

စ္စက်သ်း��့ ်
အက်ာက်�ု

ပြဖ�တ္တုက်ြက်ည်း်မ်ာယူ။်

အာ!
�ျ�န်း�်ကြီးက်���က်

ပြပ်�တ္တုထ်ောန်းတ္တုာက်��ု။

�ျ�န်း�်ထောကြက်ာင််က််��ု

ပြပ်င်ပ်ြီးပ်း�ထောလုာက်ပ်ြီးပ်း�င်တ်္တုယူ။်

Conveyor က်ထောန်း
က်ျလုာတ္တု့ ်သထ့ောတ္တုကွ်

ပံ်ထုောန်းပြီးပ်း။

တ္တုနွ်း�်လုည်း�်မာာှ �ည်း်ပ်ြီးပ်း�
သယူလ်ု�ကု်မ်ာယူ။်

�ာပ်ါလု�မာ််?
Conveyor က်ထောန်း
အသအံက်ျယူက်ြီးက်း�
�ကွ်လ်ုာတ္တုယူ။်

စ္စးန်းးယူာ
ဒီကု်ခထောတ္တုာထ်ော�ာက်ပ်ြီးပ်း!

Conveyor က်
�ပ််သာွ�ပြီးပ်း!

ဟုတု္တုလ်ုာ�!
မာင်�် ကြက်ည်း်သ်ာွ�ထောပ်�လု�ကု်ဦ်း�။

ပြဖစ္စစ်္စဥ််း 3
Conveyor နှငှ်် ်ညှ်းပ််မာ�ပြ�င်�်



က်�ယုူ်အ်လုပ်ု်က်�ု
ပြပ်န်းလ်ုပ်ု်ကြက်မာယူထ်ောဟု။်

ပ်ါဝါပြပ်န်းဖွ်င််မ်ာယူ!်

အာ�
အက်ျီလုက်!်

အနှ�ုာယူရ်ှိှ�တ္တုယူ!်!

င်ါ်
ကြက်ယူသ်း�လုာ�...?

အာ���!
အက်ျီလုက််
ညှ်းပ််သာွ�ပြီးပ်း!

အာ?

အနှ�ုာယူမ်ာျာ�လု�ကု်တ်္တုာ။
လုက်ပ််ါ ညှ်းပ််မာ�ထောတ္တုာမ်ာလု�ု ်!

ပ်ါဝါက်� ုဖွင််တ်္တု့အ်�ျ�န်းမ်ာာှ ပ်တ္တုဝ်န်း�်က်ျင်က််�ု
အသပံြပ်�လုမ်ှာ�ထောပြပ်ာ�မာာှက်

စ္စည်း�်မာျဥ်း်�ထောလု!

အာ ကြက်ယူသ်း�က်
ပြပ်�တ္တုထ်ောန်းတ္တုယူ။်

ထောဆာ�း� ထောဆာ�း�။
အဆင်ထ်ောပြပ်�့လ်ုာ�?

သာွ�ပြီးပ်း!
စ္စက်သ်း��့ ် အဖုံ�က်�ု
ပြပ်န်းမ်ာပ်�တ္တု�်ာ���ူ!

ဟုင်?် သပံ့်�ုမ့ာာှ
တ္တုစ္စ�်�ုရှုှိ�တ္တု့ပံ််ပ့ု်။

မာညှ်းပ််သာွ�လု�ု ်
ထောတ္တုာ်ထောသ�တ္တုာထောပ်ါ။်

ဒီကု်ခထော�ာက်ထ်ောတ္တုာမ်ာလု�ု။်

အာ���!
လုက်ညှ််းပ််သာွ�ပြီးပ်း!



ပြဖစ္စစ်္စဥ်း် 3 အက်ျဥ်း်��ျ�ပ််

ပြပ်န်းမ်ာလုည်းပ််တ္တုမ်ာှး
ထောန်းာက်တ်္တုစ္စက်ြီးက်�မ်ာ ပြပ်န်းစ်္စစ္စထ်ောဆ�ပ်ါ!

လုည်းပ််တ္တုထ်ောန်းသည်း် ်စ္စက်ပ််စ္စစည်း�်က်���ယူာ
အာ� လုံ�ုဝ မာ��ပ်ါနှငှ််!်1 2

4S က်� ုအထောသ�စ္စ�တ္တုလ်ုပ်ု်ထောဆာင်�်န်းမ်ာာှ အထောပြ��ပံြဖစ္စသ်ည်း!်TIPS

Seiri (စ္စန်းစ္စတ်္တုက်ျ)

Seiso (သန်း ်သ်န်း ်ရ်ှိှင်�်ရှိှင်�်)

Seiton (သပ််သပ််�ပ််�ပ််)

Seiketsu (သန်း ်ရ်ှိှင်�်ထောအာင်လ်ုပ်ု်ပြ�င်�်)

• အသံ�ုပြပ်�သည်း်ပ််စ္စစည်း�်၊ ပြပ်�ပြပ်င်သ်ည်း်ပ််စ္စစည်း�်၊ လုငှ််ပ််စ္စ�်မာည်း်ပ််စ္စစည်း�်မာျာ�က်�ု

�ွပ့ြ�ာ�ပြ�င်�်။

• မာလု�အုပ််ထောသာအ�ာမာျာ�က်� ုလုတှ္တုပ််စ္စပ်ြ�င်�်။

• အလုပ်ု်�ငွ်မ်ာာှ ည်းစ္စပ််တ္တုထ်ောန်းပ်ါက် �ျက်�်ျင်�် သန်း ်ရ်ှိှင်�်ထော��လုပ်ု်ပြ�င်�်။

• ကြက်မ်ာ�ပြပ်င်တ်္တုငွ် ်ပ်စ္စစည်း�်မာျာ�က်� ုမာပ်စ္စပ်ြ�င်�်။

• က်���ယူာမာျာ�က်� ုသတ္တုမ်ာတှ္တု�်ာ�သည်း်ထ်ောန်း�ာတ္တုငွ် ်သ�မ်ာ�ဆည်း�်ပြ�င်�်။

• ထောလုှာက်လ်ုမ်ာ�တ္တုငွ် ်ပ်စ္စစည်း�်မာျာ�က်� ုမာ�ာ�ပြ�င်�်။

• တ္တုစ္စပ််ါ�သအူာ� အထောနှာှက်အ်ယူကှ်မ်ာပြဖစ္စထ်ောစ္စ�န်း ်မာနှ်းမ်ာနှ်းက််န်းက််န်း ်ထောန်းပြ�င်�်။

• အလုပ်ု်ဝတ္တုစ်္စံကု်� ုည်းစ္စထ်ောပ်လုျက်အ်တ္တု�ငု်�်၊ ပြီးပ့်ထောန်းလုျက်အ်တ္တု�ငု်�် မာဝတ္တုပ်ြ�င်�်။

• က်���ယူာမာျာ�နှငှ်် ်အက်ာအက်ယွူပ််စ္စစည်း�်မာျာ�က်� ုဂရုုပြပ်�ပြ�င်�်။

အာ�
အက်ျီလုက်!်

င်ါ်
ကြက်ယူသ်း�လုာ�...?

စ္စစ္စထ်ောဆ�ပြ�င်�်စ္စသည်းတ်္တု�ုထ်ောကြက်ာင်် ်အဖုံ�နှငှ်််
ထော��က်င်�်လုံပုြ��ံထော��က်���ယူာမာျာ�က်� ုပြဖ�တ္တုသ်ည်း်အ်�ါ

အလုပ်ု်ဝတ္တုစ်္စံနုှငှ်် ်က်���ယူာမာျာ� ညှ်းပ််မာ�ပြ�င်�်တ္တုငွ် ်သတ္တု�ပြပ်�ပ်ါ

1 ထောသ�ျာစ္စာွ မာလူုအတ္တု�ငု်�် ပြပ်န်း�်ာ�ပ်ါ။

2 လုွထ့ော�ျာ်မာစု္စသည်းက််� ုစ္စစ္စထ်ောဆ�ပ်ါ။

3 ပ်တ္တုဝ်န်း�်က်ျင်အ်ာ� အသပံြပ်�၍ လုရူှိှ�၊ မာရှိှ�က်� ုစ္စစ္စထ်ောဆ�ပြီးပ်း�ထောန်းာက််

ပ်ါဝါဖွင််ပ််ါ။

ဥ်းပ်မာာ -

အလုပ်ု်ဝတ္တုစ်္စံ၏ု အက်ျီလုက််

လုက်အ်�တ္တု ်  ထောဂ် ပြပ်ာ�

ဆပံ်င်ရ်ှိှည်း ်   သ�ငု်�်ကြီးက်���မာျာ�
မာမူာမာနှ်းမ်ာပုြဖစ္စ�်ျ�န်းတ်္တုငွ် ်လုအူမာျာ�နှငှ်် ်လုပ်ု်ထောဆာင်ပ််ါ!

ကြီးက်း�ကြက်ပ််ထော��မား�အာ� သတ္တုင်�်ပ်�ုပ််ါ!

က်ယူက်ြက်ပ်ါဦး�!!

အဆင်ထ်ောပြပ်�့လ်ုာ�!?

လုက်ထ်ောမာာင်�်ရု�ု �က်ျ���တ္တု့်
ဒီဏ်�်ာကြီးက်း�တ္တု့။်

ဒီးလု�မုာျ��� ထောသ�င်ယူတ်္တု့ ်လုပ်ု်�ံ�ုလုပ်ု်န်းည်း�်ထောတ္တုကွ်�ု

မာလု�ကု်န််းာတ္တုာထောတ္တုကွ် မာျာ�လုာ�င် ်ဒီးတ္တုစ္စထ်ော�ါက်လ်ု�မုာျ���

ကြီးက်း�မာာ�တ္တု့ ်မာထောတ္တုာ်တ္တုဆမာမုာျ��� ပြဖစ္စန်ှ�ငု်တ်္တုယူ။်

ညှ်းပ််မာ�တ္တုာက် ထောကြက်ာက်�်တ္တုယူ။်
အသက်ပ််ါ ဆံ�ုရံုု�တ္တုာထောတ္တုလွုည်း�် ရှိှ�တ္တုယူ။်

အနှ�ုာယူမ်ာျာ�တ္တု့ထ်ောန်း�ာပ်ါ။

ဟုတု္တုက့််.်..။

သတူ္တု�ုဟ်ုာ "အ�ကု်စ္စပြီးပ်း� အပြီးမ့ာ ဂရုုစ္စ�ကု်ပ်ြီးပ်း�

အလုပ်ု်လုပ်ု်သာွ�မာယူ"် လု�ု ် သဓံိ�ဌာာန်း်

�ျလု�ကု်ပ််ါထောတ္တုာတ်္တုယူ။်

သ�ပြီးပ်းလုာ�! အသပံြပ်�ပြီးပ်း� စ္စစ္စထ်ောဆ�ဖ�ု ် မာလုံထုောလုာက်တ်္တုာ၊
အဖုံ�က်� ုပြပ်န်းတ်္တုပ််ဖ�ု ် ထောမာတ်္တုာ၊ ပြီးပ့်ထောန်းတ္တု့်

အဝတ္တုအ်စ္စာ�က်� ုဒီးတ္တု�ငု်�်�ာ�တ္တုာ၊ လုည်းပ််တ္တုထ်ောန်းတ္တု့်
စ္စက်ပ််စ္စစည်း�်က်���ယူာ�က့်� ုလုက်�်ည်း်တ်္တုာ



ပြီးပ်း�ထောတ္တုာ.်..။

အနှ�ုာယူဆ်�တု္တုာ
အံက်ြသစ္စ�ာထောက်ာင်�်ထောလုာက်ထ်ောအာင် ်

အန်းး�အန်းာ�မာာှပ့် ရှိှ�ထောန်းတ္တုာက်�ု
ထောက်ာင်�်ထောက်ာင်�်န်းာ�လုည်း�့်လ်ုာ�?

အလုပ်ု်�ငွ်ထ်ော��က်င်�်လုံပုြ��ံထော��န်း့ ် က်ျန်း�်မာာထော��မာာှ

တ္တုစ္စဦ်း��ျင်�်စ္စး�့ ် အသ�အပြမာင်န််း့ ်

စ္စည်း�်မာျဥ်း်�လု�ကု်န််းာပြ�င်�်က် အထော��အကြီးက်း�ဆံ�ုပ့်။

ဒီးထောန်း�ာမာာှ ထောန်းာက်တ်္တုစ္စထ်ော�ါက််
ပြဖစ္စစ်္စဥ််းထောလုလ်ုာပြ�င်�်က်�ု
ပြပ်န်းက်ြက်ည်း်က်ြက်�ထောအာင်။်

ဇူးာတ္တုထ်ောက်ာင်ထ်ောတ္တု�့ွ ်
ရူု�မာ�ကု်မ်ာကု်

တ္တုစ္စထ်ောယူာက်ထ်ောယူာက်န််း့ ်
ဆင်ထ်ောန်းတ္တုယူထ်ောန်းာ်။

ဟုင်?်
�ာထောပြပ်ာလု�ကု်တ်္တုာလု?့

လုပ်ု်င်န်း�်�ငွ်ထ်ော��အနှ�ုာယူဆ်�တု္တုာ

အပြ�ာ�သ�့ူ ် က်�စ္စစမာဟုတု္တု�့်
က်�ယုူတ်္တု�ငု် ်�င်�်နှှး�က်ွမ်ာ�ဝင်ထ်ောန်း�မာယူ််

အထောကြက်ာင်�်အ�ာ ပြဖစ္စတ်္တုယူ။်

ဟုတု္တုတ်္တုယူ ်!
စ္စည်း�်မာျဥ်း်�က်�လုု�ကု်န််းာပြီးပ်း�

ထောန်းတ်္တု�ငု်�်အထောက်ာင်�်ဆံ�ုကြီးက်���စ္စာ�မာယူ ်!

တ္တုစ္စ�်�ုပုြဖစ္စ�့်�်င််
ထောပြပ်ာ�ထောအာင်လ်ု�ု ်

အလုပ်ု်�ငွ်မ်ာာှ
ထောန်းတ်္တု�ငု်�် ထောပြပ်ာဆ�ဆုက်ဆ်ဖံ�ုလ်ုည်း�်

အထော��ကြီးက်း�တ္တုယူထ်ောလု။

စ္စည်း�်မာျဉ်း�က်� ုလု�ကု်န််းာတ္တုယူဆ်�တု္တုာ

“�နှာာက်�ယုူ”် “မာ�သာ�စ္စ”ု

“ထောန်း��ငု်မ်ာ�ုဝ” က်� ုက်ာက်ယွူတ်္တု့က််�စ္စစလု�ု ်

မာတှ္တု�်ာ�ထောစ္စ�ျင်တ်္တုယူ။်



အသံ�ုပြပ်�မာနုှငှ်် ်က်�ကု်ည််းးထောသာ 
အက်ာအက်ယွူပ််စ္စစည်း�်က်�ု

အသံ�ုပြပ်�ပ်ါ!
အက်ာအက်ယွူ်
ပ်စ္စစည်း�်မာျာ�

လုွထ့ော�ျာ်မာ ုမာရှိှ�ထောစ္စ�န်း ်ထောမာ�သ�ငု်�်ကြီးက်���က်� ု�ျ�န်းညှ််း�ပြီးပ်း� ထောသ�ျာ�ျည်းပ််ါ။

တ္တုစ္စက်ြီးက်�မ်ာ����ကု်မ်ာ��ာ�ထောသာဦး��ပ်ု်မာျာ�က်� ုလုလ့ုယှူပ််ါ။

အနှ�ုာယူရ်ှိှ�ထောသာပ်စ္စစည်း�်၊ အနှ�ုာယူ်

မာျာ�ထောသာပ်စ္စစည်း�်နှငှ်် ်က်�ကု်ည််းးထောသာ

အ�ာက်� ုအသံ�ုပြပ်�ပ်ါ။မာျက်န်ှာှနှငှ်် ်က်ကွ်တ်္တု�က်ျထောန်းထောအာင် ်ဝတ္တုပ််ါ။

တ္တုတ္တုန်ှ�ငု်သ်မာှ ပြမာင််ထ်ောသာထောန်း�ာမာှ

�ျ�တ္တုဆ်ွပ့်ါ။

အပ်စူ္စသည်းတ်္တု�ုမ်ာ ှ�နှာာက်�ယုူအ်ာ�
က်ာက်ယွူထ်ောပ်�ထောသာပ်စ္စစည်း�်

စ္စ�ူရှိှထောသာ အလုင်�်ထော�ာင်မ်ာှ
မာျက်လ်ုံ�ုက်� ုက်ာက်ယွူထ်ောပ်�
ထောသာပ်စ္စစည်း�် ပ်ျံလုာထောသာပ်စ္စစည်း�်မာျာ�၊

ဖုန်းမ်ာနု်း ်မ်ာျာ�၊ အပ်မူာ ှမာျက်လ်ုံ�ုက်�ု
က်ာက်ယွူထ်ောပ်�ထောသာပ်စ္စစည်း�်

ဖုန်းမ်ာနု်း ်မ်ာျာ�က်� ုမာရှိ�ှသငွ်�်မာ�ထောစ္စထောသာ

ပ်စ္စစည်း�်။

အဆ�ပ််ရှိှ�ထောသာဓိာတ္တုထ်ောင်ွ�မာျာ�က်�ု

မာရှိှ�သငွ်�်မာ�ထောစ္စထောသာပ်စ္စစည်း�်။

ဖုန်းက််ာက်ယွူသ်ည်း်န်ှာှထော�ါင်�်စ္စည်း�်

ဓိာတ္တုထ်ောင်ွ�မာျက်န်ှာှဖုံ�

• အနှ�ုာယူရ်ှိှ�ထောသာပ်စ္စစည်း�် အမာျ���အစ္စာ�၊ ပ်ါဝင်မ်ာနုှငှ်် ်က်�ကု်ည််းးထောသာအ�ာက်�ု

အသံ�ုပြပ်�ပ်ါ။

• က်ပ််တ္တုယွူမ်ာကု်� ုစ္စစ္စထ်ောဆ�ပ်ါ (က်ကွ်တ်္တု�က်ျထောစ္စ�န်းစ်္စစ္စထ်ောဆ�မာ)ု။

• စ္စစ္စ�်တု္တုက််���ယူာနှငှ်် ်စ္စပ်ု်ယူမူာ�ုကွ်က််� ုလုလ့ုယှူပ််ါ။

• တ္တုစ္စ�်ါသံ�ုအမာျ���အစ္စာ�က်� ုအသံ�ုပြပ်�မာအု�ျ�န်းက််န်း ်သ်တ္တု�်ျက်က််� ုလု�ကု်န််းာပ်ါ။

မာျာ�စ္စာွထောသာ ဖုန်းမ်ာနု်း ်မ်ာျာ�က်�ု

ကြက်ာရှိှည်းစ်္စာွ ရှိှ�ရုု�က်မ်ာ�ပ်ါက်

နှျ�မာ�ကု်�နု်းးရု�ုစ္စစ္စ်

(Pneumoconiosis)ထော�ာဂါ

ပြဖစ္စပ််ာွ�နှ�ငု်ပ််ါသည်း။်

အပ်နူှငှ်် ်�ွန်း�်က်ထ်ောသာအ�ာမာျာ�မာှ
လုက်က််� ုက်ာက်ယွူထ်ောပ်�ထောသာပ်စ္စစည်း�်

ထောလု�လုထံောသာ
ပ်စ္စစည်း�်မာျာ�မာှ
ထောပြ�ထော�ာက်က််�ု
က်ာက်ယွူထ်ောပ်�ထောသာပ်စ္စစည်း�်

Sputter စ္စသည်း််

အပ်�ူျ�န်းပ်ြမာင််မ်ာာ�ထောသာအ�ာမာျာ�

ဝင်ထ်ော�ာက်န်ှ�ငု်ထ်ောသာ

ကြက်ာ�ထောန်း�ာလုတွ္တုက််�ု

မာရှိှ�ထောစ္စထောသာပ်စ္စစည်း�်
အသံ�ုပြပ်�မာနုှငှ်် ်က်�ကု်ည််းးထောသာပ်စ္စစည်း�်ပြဖစ္စပ်ြီးပ်း�

လုက်ဝ်ရှိညှ်းလ်ုျာ�ထောသာ လုက်ထ်ော�ျာင်�်

င်ါ�ထော�ျာင်�်ရှိှ�သည်း်ပ််စ္စစည်း�်က်� ုအသံ�ုပြပ်�ပ်ါ။

အထော�ပြပ်ာ�က်�ု

မာပြမာင်�်ထောအာင်လ်ုပ်ု်ပ်ါ။

ဦး�ထော�ါင်�် ����ကု်မ်ာမုာျာ�မာှ
က်ာက်ယွူထ်ောပ်�ထောသာပ်စ္စစည်း�် မာ�မာ�နှငှ်် ်က်�ကု်ည််းးထောသာ အ�ွယူအ်စ္စာ�ရှိှ�သည်း် ်ဖ�န်းပ််က်� ုစ္စး�ပ်ါ။

ထောပြ�ဖမာ��ုအက်ာအက်ယွူက််� ုဝတ္တုဆ်င်ပ််ါ။

Sputter စ္စသည်းတ်္တု�ု ်
မာဝင်ထ်ော�ာက်န်ှ�ငု်ထ်ောအာင််
လုပ်ု်ထောပ်�ထောသာပ်စ္စစည်း�်

တ္တုင်�်တ္တုင်�်ကြက်ပ််ကြက်ပ််

ဝတ္တုဆ်င်ပ််ါ။

စ္စးမံာ�ျက် ်န်းပံ်ါတ္တု ်2 စ္စးမံာ�ျက် ်န်းပံ်ါတ္တု ်3

က်�ယုူ�်နှာာအ�ွယူအ်စ္စာ�နှငှ်် ်က်�ကု်ည််းးထောသာ
အက်ာအက်ယွူပ််စ္စစည်း�်က်� ုအသံ�ုပြပ်�ပ်ါ!

ည်းစ္စထ်ောပ်ထောန်းလုျက်၊် စ္စတု္တုပ်ြီးပ့်ထောန်းလုျက်အ်တ္တု�ငု်�် မာထောန်းပ်ါနှငှ််!်

အ�ွယူအ်စ္စာ�

မာက်�ကု်ည််းးထောသာအ�ါ

�ျက်�်ျင်�် လုလ့ုယှူပ််ါ။

ည်းစ္စထ်ောပ်မာကု်� ုဖယူရ်ှိာှ�ပ်ါ။ သန်း ်ရ်ှိှင်�်ထောသာထောန်း�ာတ္တုငွ် ်သ�မ်ာ�ဆည်း�်ပ်ါ။

စ္စတု္တုပ်ြီးပ့်ပြ�င်�်၊ အထောပ်ါက်ရ်ှိှ�ပြ�င်�်တ္တု�ုရ်ှိှ�ပ်ါက်

လုလ့ုယှူပ််ါ။

စ္စးမံာ�ျက် ်န်းပံ်ါတ္တု ်1

မာနှ်းမ်ာနှ်းက််န်းက််န်း ်ဝတ္တုဆ်င်၍်

မာနှ်းမ်ာနှ်းက််န်းက််န်း ်အသံ�ုပြပ်�ပ်ါ!

လုွထ့ော�ျာ်မာနုှငှ်် ်

ကြက်ာ�ထောန်း�ာလုတွ္တု်

မာရှိှ�ထောစ္စ�န်း ်

လုပ်ု်ထောဆာင်ပ််ါ!

*Sputter - အ�ည်းထ်ောပ်ျာ်ပြီးပ်း� ပ်ျံ� နှှံထ်ောန်းထောသာ သတု္တု�အထောစ္စ်*Sputter - အ�ည်းထ်ောပ်ျာ်ပြီးပ်း� ပ်ျံ� နှှံထ်ောန်းထောသာ သတု္တု�အထောစ္စ်

အက်ာအက်ယွူပ််စ္စစည်း�်ဆ�တု္တုာ
အလုပ်ု်အထောကြက်ာင်�်အ�ာအလု�ကု််

သင််ထ်ောလုျာ်တ္တု့အ်�ာက်� ုထော�ွ��ျယူပ်ြီးပ်း�
မာနှ်းမ်ာနှ်းက််န်းက််န်း ်အသံ�ုမာပြပ်���ူဆ��ုင််

အဓိ�ပ်ာာယူမ်ာရှိှ���ူ!

လုက်ထ်ောမာာင်�်အက်ာ

ဦး��ပ်ု်

အလုင်�်က်ာမာျက်မ်ာနှ်း်

ထောရှိှ � ဖုံ��ါ�စ္စည်း�်

အက်ာအက်ယွူမ်ာျက်မ်ာနှ်း်

အသက်ရ်ှိှ�သံ�ု
အက်ာအက်ယွူပ််စ္စစည်း�်

လုက်အ်�တ္တု်

ထော��က်င်�်လုံပုြ��ံထော��ဖ�န်းပ်် ထောပြ�ထော�ာက်အ်က်ာ



2021 �နုှစှ္စ ်မာတ္တုလ်ုတ္တုငွ် ်�တု္တုထ်ောဝသည်း်

�တု္တုထ်ောဝသ ူ- က်ျန်း�်မာာထော��၊ အလုပ်ု်သမာာ�နှငှ်် ်လုမူာဖူုလုံထုော��ဝန်းက်ြီးက်း�ဌာာန်း

စ္စးစ္စဉ်းသ ူ- Mizuho Information & Research Institute, Inc.

ပ်�ူထောပ်ါင်�်ထောဆာင်�ွ်က်သ် ူ- သတု္တု�ပံ်သုနွ်း�်အလုပ်ု်နှငှ််ပ််တ္တုသ်က်၍် ထော��က်င်�်လုံပုြ��ံမာု

သင်က်ြက်ာ�ထော��ဆ�ငု်�်ာသင်ထ်ော�ာက်က်် ူပြပ်�စ္စပုြ�င်�်

�တု္တုလ်ုပ်ု်သ ူ- Sideranch Inc.

က်ာတ္တုနွ်း�်ပြဖင်် ်ထောဖာပ်ြပ်�ာ�ထောသာ

သတု္တု�ပံ်သုနွ်း�်အလုပ်ု်၏ ထော��က်င်�်လုံပုြ��ံထော��နှငှ်် ်က်ျန်း�်မာာထော��



ဤစ္စာ�ွက်စ်္စာတ္တုမ်ာ�နှငှ််ပ််တ္တုသ်က်၍် စ္စံစု္စမ်ာ�ထောမာ�ပြမာန်း�်လု�ပု်ါက်

ထောအာက်ပ််ါဌာာန်း� ံထောမာ�ပြမာန်း�်နှ�ငု်ပ််ါသည်း။်

က်ျန်း�်မာာထော��၊ အလုပ်ု်သမာာ�နှငှ်် ်လုမူာဖူုလုံထုော��ဝန်းက်ြီးက်း�ဌာာန်း
အလုပ်ု်သမာာ�စ္စနံှနု်း�်ဌာာန်း

ထော��က်င်�်လုံပုြ��ံထော��နှငှ်် ်က်ျန်း�်မာာထော��ဌာာန်း
ထော��က်င်�်လုံပုြ��ံထော��ဌာာန်း�ွ့


