
化学物質
取扱の基本
ကာာတွနွ်းး�ဖြ�င့််း ဖော်�ားဖြ�ထားာ�ဖော်�ာ

ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး� ကာုငု့်းတွယွ်းဖြ�င့်း�၏ အဖော်ဖြ��ံ
ဖြ�န်းး�ာဘာာ�ာ

まんがでわかる

ビルマ語版

ဤရုု�းဖြ��င့်းဖော်ထားာကားကာ�ူစ္စစည်းး��ည်းး ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�၏အန္တတရာာယ်း၊ အန္တတရာာယ်းရှိို�နု္တငိ့််း အလု�ုးလု�ုး�ည်း်းအ�ါတွငွ့်း

�တိွး�ာ�ရာ�ည်း်းအ�ျကား�ျာ�၊ အဖော်ရာ�ဖော်�်အစ္စအီ�ံစ္စ�ဖြ�င့််း အလု�ုးကာု ုဖော်ဘာ�အန္တတရာာယ်းကာင့်း�စ္စာွ လု�ုးဖော်�ာင့်းန္တုငု့်းရာန်းး

လုုအု�းဖော်�ာ အဖော်ဖြ��အံ��ုည်းာဗဟု�ုတုွန္တငိ့််း �တွး�ကား၍ �င့်းယ်ရူာန်းးအတွကွား �န်းးတွ�ီထားာ�ဖြ�င့်း�ဖြ�စ္စး�ါ�ည်းး။



ကာ�ာာဖော်�်�ာိရှိိုတွ့ ်အရာာအာ�လုံ�ုကာုု

ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�ဖော်တွနွ်း့ ် ဖြ�ုလု�ုးထားာ�တွာ။

ကာဒ့ါါ�ုရုာင့်း ဒါဖီော်န်းရာာ�ာိ
ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�ကာုငု့်းတွယွ်းန်းည်းး�န်း့ ်

လု�ုးင့်န်းး��ငွ့်းဖော်ဘာ�အန္တတရာာယ်းန်း့�်တွး�ကားပြီး�ီ�
စ္စဉ်း�စ္စာ�ကြကာည်း်းရာဖော်အာင့်း။

ဒါါဖော်��့ ်ကာုငု့်းတွယွ်းတွ့အ်�ါ�ာိ
�တွ�ုထားာ�ဘာ�ူ�ုု

လု�ုးင့်န်းး��ငွ့်းဖော်ဘာ�အန္တတရာာယ်း
ဖြ�စ္စး�ာွ�ဖော်စ္စန္တုငု့်းတွယ်း။

ရုုတွးတွရာတွးဖြ�စ္စး�ာွ�ဖော်��ယ််း

ဖော်���နွ်းး�ဖော်���ါ�ယ်း!

"ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�" လုုုဖ်ော်ဖြ�ာလုုကုားရာင့်း

ဘာာကာု ု�ံဖုော်�ား�ု�ါ�လု?့

ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�?
ကာွန်းးဖော်တွားတွုုရ့်ာ ် ဖော်န်းစ်္စဥ်းဘာဝန်း့ ်

��ုးအ�ျာ�ကြီးကာ�ီ
�ကားစ္စ�း�ရုှိိုတွ့အ်ရာာ�ဟုတုွးဘာ�ူ။

ဥ်��ာအဖော်န်းန်း့ ်
ဖော်ရာန်း့ ် လုူ�်န္တာာကာုယု်းကာုု

�့ွ�စ္စည်းး�ထားာ�တွ့်

�ရုုုတွနု်းး�၊ အ�ုငု့်းန္တုအုကား�စ္စး

Home center န်း့ ်
ဖော်���ုငု့်းဖော်တွ�ွာိ ဖော်ရာာင့်း�ဖော်န်းတွ့်

�တုွးဖော်��၊ ဖော်ကြကာ��ွတွးဖော်��၊ �ု�ု�တွးဖော်��၊

အဖော်ရာာင့်း�ွတွးဖော်��စ္စတွာဖော်တွ.ွ..။

ဟုတုွးကာ့။်

အ့ဒ်ါါဖော်တွာ ်��နိ်းးဘာ�ူ။

ကာွန်းး�တွုုရ့်ာ ် အန်း�ီန်းာ��တွးဝန်းး�ကာျင့်းကာ
အရာာဖော်တွအွာ�လုံ�ုကာုု

ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�ဖော်တွနွ်း့ ် လု�ုးထားာ�တွာ။

ဟုင့်း? ဟုတုွးလုာ�!?

ဟုတုွးတွယ်း။

ဟုင့်း၊ ဟုတုွးလုာ�!



ကြီးကာ�ီ�ာ�တွ့်
"အန္တတရာာယ်း" န်း့ ် "အန္တတရာာယ်းရှိို�"ု �ုပုြီး�ီ� အ�ျုု�အစ္စာ�ကြီးကာ�ီ 2 �ျုု�

�ွဖ့ြ�ာ�န္တုငု့်းတွယ်း။

"အန္တတရာာယ်းရှိို�"ု �ုတုွာ
န္တာိဖော်�ါင့်း�န်း့ ် �ါ�စ္စ�းကာဖော်န်း ရှိိ��ငွ့်း��ုဖြ�င့်း�ဖော်ကြကာာင့််း

အ��ုး�င့််းဖြ�င့်း�ကာုဖုြ�စ္စးဖော်�်ဖော်စ္စတွ့အ်ဖြ�င့်း

လု�ုးင့်န်းး��ငွ့်း�ဖော်တွားတွ��ကုာု ုဖြ�စ္စးဖော်စ္စတွ့်
ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�ဖော်တွရ့ွာ ် ဂုဏု်း�တွတ ဖုော်တွကွာ

"အန္တတရာာယ်း" �ုတုွာ
�ီ�စ္စွဖ့ော်လုာင့်းဖြ�င့်း�န်း့ ် ဖော်�ါကားကာွဖ့ြ�င့်း�စ္စတွ့် လုကားန်း့�်တွွး�ုဖြ�င့်း�န်း့ ်

�ျကားလုံ�ုထားဝ့င့်းဖြ�င့်း�ဖော်ကြကာာင့််း
ဖော်ရာာင့်းရာ�း�ဖြ�င့်း� (ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�ဖော်ကြကာာင့််း
ဒါဏ်းရာာဖြ�စ္စး�ာွ�ဖြ�င့်း�) ဖြ�စ္စး�ာွ�တွတွးတွ့်

ဂုဏု်း�တွတ ကုာု ု�ုလုုုတုွယ်း။

�ီ�ဖော်လုာင့်း�ဖုြ�စ္စး�ာွ�ဖော်စ္စတွ့်

ဂုဏု်း�တွတ ကုာု ု�ုလုုုတုွယ်း။

ပြီး�ီ�ဖော်တွာ ်အန္တတရာာယ်းရှိို�ကုာ

"အ��ုး�င့််းဖြ�င့်း�" �ျည်းး��့�ဟုတုွးဘာ�ူ

ဖော်ကြကာာကားစ္စရာာဖော်ကာာင့်း�လုုကုားတွာ။

�ု�ု�တွးဖော်��န်း့ ် အဖော်ရာာင့်း�ွတွးဖော်��လုု�ုျုု�
ဖော်န်းစ်္စဥ်းအ�ံ�ုဖြ�ုဖော်န်းတွ့ ်ထားတုွးကာနု်းး�စ္စစည်းး�ဖော်တွ�ွာိလုည်းး�

အ�ံ�ုဖြ�ုန်းည်းး� �ာိ�ယ်ငွ့်း��ာွ�ရာင့်း
အ�ကားအန္တတရာာယ်းဖြ�စ္စးဖော်စ္စန္တုငု့်းတွာ�ုုလ်ုုု ်

�တွထုားာ��ုု ် လုုတုွယ်းဖော်န်းား။

အ�ျုန်းးကြကာာကြကာာ
ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�ကာု ုရှိိ��ငွ့်း��ုရာင့်း

��လုုုကုားတွ့အ်�ျုန်းး�ာိ�့ ကာျန်းး��ာဖော်ရာ�ကာုု
ထား�ုုကုားဖော်စ္စန္တုငု့်းတွယ်း

"န်းာတွာရှိညိ်းးအ��ုး�င့််းဖြ�င့်း�" လုည်းး�ရှိိုတွယ်း
ဥ်��ာအဖော်န်းန်း့ ် ကာင့်း�ာလုည်းး�ဖြ�စ္စးန္တုငု့်းတွယ်း။

ဟုတုွးတွယ်းဖော်န်းား။

ကာင့်း�ာ



ဘာာ�့ဖြ�စ္စးဖြ�စ္စး လု�ုးင့်န်းး��ငွ့်းဖော်ဘာ�အန္တတရာာယ်းကာုု
ကာာကာယွ်းတွာ���ီ�ုုစ်္စည်းး��ျဥ်း�ဖော်တွကွာုု

လုုကုားန်းာ�ုု ် အဖော်ရာ�ကြီးကာ�ီတွယ်း။

ကာဒ့ါါ�ု ုဒါဖီော်န်းရာာ�ာိ

ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�န်း့�်တွး�ကားတွ့်

လု�ုးင့်န်းး��ငွ့်း�ဖော်တွားတွ��စု္စာရာင့်း�ဇယ်ာ�ကာုု

ကြကာည်း်းကြကာည်း်းရာဖော်အာင့်း။

ကာဒ့ါါ�ု ုဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�ကာုငု့်းတွယွ်းတွ့လ်ု�ုးင့်န်းး��ငွ့်း�ာိ
ဘာယ်းလုု�ုျုု�အရာာဖော်တွကွာု ုဖော်�ဖော်��ျာ�ျာ

�တွထုားာ�ရာ�လု�့ုတုွာ ကြကာည်း်း�ာွ�ရာဖော်အာင့်း!

အလု�ုးအဖော်ကြကာာင့်း�အရာာန်း့ ် ကာုကုားည်းတီွ့်

အကာာအကာယွ်း�စ္စစည်းး�ကာု ု�နိ်းး�နိ်းးကာန်းးကာန်းး

ဝတွး�င့်းရာ�ယ်း။

ကာုငု့်းတွယွ်း�ယ််းဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�ရ့ာ ်
�ုဖုော်လုာိင့်းဘာ�ူ�ာိ ကာ�းထားာ�တွ့ ်ဖော်လုဘာယ်းလုးန်း့ ်

Pictogram (ရုု�း�ံဖုော်�ားဖြ��ျကား) ကာုု
ကြီးကာုု တွင့်းစ္စစ္စးဖော်��ရာ�ယ်း။

ဟုတုွးကာ့!်

စ္စု�ုရုာ�းစ္စရာာန်း့ ်
�ံ�ုနိ်းးန်း့�်တွတူွ့ ်အရာာဖော်တွရွှိို�့ရ်ာင့်း

�ျကား�ျင့်း� တွာဝန်းး��ံ ီ�တွင့်း��ုု�်ါ။

အန်းည်းး��ံ�ုဖော်တွာ်
ဒါ ီ3 �ကုာု ုဖော်�ဖော်��ျာ�ျာ လု�ုးဖော်�ာင့်း�ါ။

ကာုု�ကာာ�- 2019 �ုန္တစိ္စးတွွင့်း ဖြ�စ္စး�ွာ�ဖော်�ာ အလုု�း��ာ��ျာ�ထားု�ုုကားဖော်��ံု��ုအစ္စီရာင့်း�ံစ္စာအန်းကား ဖော်ဘာ�အန္တတရာာယ်းဖြ�စ္စး�ွာ�ဖော်စ္စ�ည်း်းအရာာ�ည်းး "အန္တတရာာယ်းရှိိုဖော်�ာ�စ္စစည်းး�"၊ 

"�ီ�စ္စွ့ဖော်လုာင့်းန္တုငု့်းဖော်�ာ�စ္စစည်းး�"၊ "ဖော်လုာင့်းကာွ�း�န္တုငု့်းဖော်�ာဓာာတွးဖော်င့်ွ�"၊ "ဖော်�ါကားကာွ့တွတွးဖော်�ာ�စ္စစည်းး��ျာ�" ဖြ�စ္စးဖော်ကြကာာင့်း�ကာုု စ္စုစ္စည်းး�ထားာ��ည်း်းအရာာ။

1 အန္တတရာာယ်းရှိိုဖော်�ာ�စ္စစည်းး� 213 �ု

2 �ီ�စ္စွဖ့ော်လုာင့်းန္တုငု့်းဖော်�ာ�စ္စစည်းး� 164 �ု

3 ဖော်လုာင့်းကာွ�း�န္တုငု့်းဖော်�ာဓာာတွးဖော်င့်ွ� 59 �ု

4 ဖော်�ါကားကာွတ့ွတွးဖော်�ာ�စ္စစည်းး��ျာ� 14 �ု

ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�ဖော်ကြကာာင့််း ဖြ�စ္စး�ာွ��ည်း်း လု�ုးင့်န်းး��ငွ့်းဖော်ဘာ�အန္တတရာာယ်းအဖော်ရာအတွကွားဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�ဖော်ကြကာာင့််း ဖြ�စ္စး�ာွ��ည်း်း လု�ုးင့်န်းး��ငွ့်းဖော်ဘာ�အန္တတရာာယ်းအဖော်ရာအတွကွား
 (��ီ�န်း ်းဖော်ဘာ�အန္တတရာာယ်းဖြ�စ္စး�ာွ�ဖော်စ္စ�ည်း်းအရာာ) (��ီ�န်း ်းဖော်ဘာ�အန္တတရာာယ်းဖြ�စ္စး�ာွ�ဖော်စ္စ�ည်း်းအရာာ)

"အန္တတရာာယ်းရှိိဖုော်�ာ�စ္စစည်းး�" န်း့ ် "�ီ�စ္စွဖ့ော်လုာင့်းန္တုငု့်းဖော်�ာ�စ္စစည်းး�" ကာ
�ျာ�လုုကုားတွာဖော်န်းား...။

ဥ်��ာအဖော်န်းန်း့ ်

အန်းံ ်

ရုု�း�ုငု့်း��ုငု့်းရာာအဖော်ဖြ�အဖော်န်း

ကာရုုာယ်ာ အ�ံ

အဖော်�ာကားအအံု



တွစ္စး�ျကားဖော်လုာကားကြကာည်း်းတွာန်း့ ်
န်းာ�လုည်းးလုယွ်းတွယ်းဖော်န်းား!

ဖော်လုဘာယ်းလုးတွစ္စး�တုွည်းး��ုရုာင့်း အ�ျကားအလုကားကာ

�လုံဖုော်လုာကားတွာလုည်းး�ရှိိုန္တုငု့်းတွာ�ုု ်

"SDS (ဖော်ဘာ�ကာင့်း�လုံဖုြ�ံု � ုအ�ျကားအလုကားဇယ်ာ�, Safety Data Sheet)"

ကာုလုုည်းး� စ္စစ္စးဖော်���ါ။ ဟုတုွးကာ့!်

SDS �ုတုွာ
ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�ရ့ာ ် အန္တတရာာယ်းန်း့ ်

အန္တတရာာယ်းရှိို�အု�ျကားအ လုကားဖော်တွကွာုု
ဖော်ရာ��ာ�ထားာ�တွ့်

လု�း�ညွှှန်းးလုကားစ္စွ�့ါ။

ဖော်လုဘာယ်းလုး�ာိ

ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�ကာုငု့်းတွယွ်းတွ့အ်�ါ

အန်းည်းး��ံ�ုလုုအု�းတွ့်

�တွင့်း�အ�ျကားအလုကားဖော်တွကွာုု

ဖော်�ားဖြ�ထားာ��ါတွယ်း။

ဒါဖီော်န်းရာာ�ာိ

ဖော်လုဘာယ်းလုး�ာိလုည်းး� အ�ံ�ုဖြ�ုကြကာတွ့်

Pictogram န်း့�်တွး�ကားပြီး�ီ�

ကြကာည်း်း�ာွ�ရာဖော်အာင့်း။

လုကားဖော်တွွ�ဖော်လုဘာယ်းလုးကာုု

ကြကာည်း်းကြကာည်း်းရာဖော်အာင့်း။

ကာျန်းးတွာဖော်တွကွာု ု
ဖော်န်းာကား�ကားတွွ�့ာိ
ကြကာည်း်းကြကာရာဖော်အာင့်း!

အဖော်ရာ�ဖော်�်အ�ျုန်းးအတွကွား

Pictogram ကာု�ုတိွး�ာ�ထားာ�ပြီး�ီ�

ဖော်ဘာ�ကာင့်း�လုံဖုြ�ံု စ္စာွ အလု�ုးလု�ုးကြကာရာဖော်အာင့်း!

အန္တတရာာယ်းရှိို�ကုာု ု�ွဖ့ြ�ာ�ပြီး�ီ�
န်းာ�လုည်းးလုယွ်းဖော်စ္စတွ့ ်ရုု�း�ံနု်း့ ်
ဖော်�ားဖြ�ထားာ�တွ့အ်ရာာဖော်န်းာ။်

Pictogram �ုတုွာ
ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�ရ့ာ ် အန္တတရာာယ်းန်း့ ်

ဟုတုွးတွယ်း။ ဖော်လုဘာယ်းလုးန်း့ ် SDS �ာိ

ဖော်�ားဖြ�ထားာ�တွာ�ုု ် အလု�ုး��ာ�ရ့ာ ် ဖော်ဘာ�ကာင့်း�လုံဖုြ�ံု �နု်း့ ်
ကာျန်းး��ာဖော်ရာ�ကာု ုထားနု်းး���ုး�ကာာကာယွ်း�ုု ်

အ�ံ�ုဝင့်းတွယ်းဖော်လု။

Pictogram �ာိ အာ�လုံ�ု 9 �ရုှိိုတွယ်း။
ဒါဖီော်န်းရာာ�ာိ �ာ�န်းး

4 � ုကာု ုဖော်ဖြ�ာဖြ��ါ�ယ်း!

ဖော်လုဘာယ်းလုး GHS*
Pictogram

(ကာနု်းး�စ္စစည်းး�၏ �တွး�တိွးထားာ�ဖော်�ာအ�ည်းး) △△△ ကာနု်းး�စ္စစည်းး� ○○○○

(ရုု�း�ံဖုော်�ားဖြ��ျကား)                             (�တွဖုြ�ုရာ�ည်း်း စ္စကာာ�လုံ�ု) 

အန္တတရာာယ်း

・အန္တတရာာယ်းကာုဖုော်�ားဖြ�ထားာ��ည်း်း ရုု�း�ံဖုော်�ားဖြ��ျကား

・�တွဖုြ�ုရာ�ည်း်း စ္စကာာ�လုံ�ု

・အန္တတရာာယ်းရှိိုဖော်�ာအ�ျကားအလုကား

・�တွဖုြ�ုရာန်းးအ�ျကား

・ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�၏အ�ည်းး

・ဖော်���ငွ့်း��ကူာု ု�တွး�တိွးထားာ�ဖော်�ာ �တွင့်း�အ�ျကားအလုကား

・အဖြ�ာ� န္တုငု့်းင့်တံွငွ့်း�ဥ်�ဖော်ဒါအရာ ဖြ��ရာန်းးလုုအု�းဖော်�ာအရာာ�ျာ�

ဖော်လုဘာယ်းလုးတွငွ့်း ဖော်�ားဖြ�ထားာ��ည်း်းအ�ျကား�ျာ�

Safety Data Sheet 

*GHS：The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
(ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�အ�ျုု�အစ္စာ��ွဖ့ြ�ာ�ဖြ�င့်း�၊ ဖော်�ားဖြ��ျကားန္တငိ့််း စ္စ�းလုျဥ်း��ည်း်း ကာ�ာာလ်ုံ�ု�ုငု့်းရာာ�ဟုဇာတွဖြ�စ္စး�စု္စန်းစ္စး)

�ီ�စ္စွဖ့ော်လုာင့်းန္တုငု့်းဖြ�င့်း�၊ ဖော်လုာင့်းကာွ�း�န္တုငု့်းဖြ�င့်း��ျာ� တွုကုားစ္စာ�ဖြ�င့်း��ျာ� ရုုတွးတွရာတွးအ��ုး�င့််းဖြ�င့်း��ျာ� ကာင့်း�ာဖြ�စ္စး�ာွ�န္တုငု့်းဖြ�င့်း��ျာ�

(အန္တတရာာယ်းရှိိုဖော်�ာအ�ျကားအလုကား)
. �ီ�စ္စွ့ဖော်လုာင့်းန္တုုင့်းဖော်�ာအရာည်းးန္တိင့််း ဖော်ရာဖော်န္တွ�ဖော်င့်ွ�   . ရှိိ�ရုုုကား�ု�ါကာ အ�ု�းဖြ�စ္စးဖော်စ္စ�ည်းး

(�တွဖုြ�ုရာန်းးအ�ျကား) ကာုုင့်းတွွယ်း�ည်း်းအ�ါ �တွဖုြ�ုရာန်းး
. �ီ��ရုုု �ရာ  . တွစ္စးကာုုယ်းဖော်ရာ�ံု�အကာာအကာွယ်း�စ္စစည်းး�န္တငိ့််း ဖော်လုဝင့်းဖော်လုထားွကားကာုရုာယ်ာကာုု အ�ံု�ဖြ�ု�ါ

Pictogram န်း့�်တွး�ကားပြီး�ီ�
ဖော်န်းာကားစ္စာ�ျကားန္တာိကာု ုကြကာည်း်း�ါဖော်န်းား။



ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�ဖော်တွ�ွာိ

တွည်းးပြီးင့်�ုးလုှ�းစ္စစ္စးကာ

�ီ�အရာင့်း�အဖြ�စ္စးဖြ�စ္စးတွာ အ�ျာ��ံ�ု�့�ုု ်

ဖော်�ဖော်��ျာ�ျာ �ယ်းရှိာိ��ါ။

Earth တွ�း�င့်းထားာ�ရာင့်း

အ့ဒ်ါါကာု ုအ�ံ�ုဖြ�ုပြီး�ီ�ဖော်တွာလ်ုည်းး�

တွည်းးပြီးင့်�ုးလုှ�းစ္စစ္စးကာု ု�ယ်းရှိာိ�န္တုငု့်းတွယ်းဖော်လု။

အထား�ူ�ဖြ�င့််း �တွထုားာ�ဖော်စ္စ�ျင့်းတွာကာ
ဒါ ီ2 � ု�ါ။

�ီ�စ္စွဖ့ော်လုာင့်းန္တုငု့်းဖော်�ာ�စ္စစည်းး�
ဖော်အာကား�ဂီုျင့်းန္တငိ့််းဓာာတွးဖြ�ုဖော်�ာ�စ္စစည်းး�

�ုဖုော်လုာိင့်းဘာ�ူအ�ုံ�ကာု ုတွင့်း�ကာျ�းစ္စာွ �ုတွး�ါ။

�ျကားစ္စ�ီလုယွ်းဖော်�ာ�ုဖုော်လုာိင့်းဘာ�ူထားတ့ွငွ့်း ��ုဖုော်လုာိင့်း�ါန္တငိ့််း။

�ဖော်လုာင့်းကာွ�း�ဖော်�ားလုည်းး� အဖြ�ာ��စ္စစည်းး��ျာ�ကာုု

ဖော်အာကား�ဂီုျင့်းန္တငိ့််း ဖြ�င့်း�ဖြ�င့်း�ထားန်းးထားန်းး ဓာာတွးဖြ�ုဖော်စ္စ�ည်း်း�စ္စစည်းး�။

ဖြ�င့်း�ဖြ�င့်း�ထားန်းးထားန်းး ဓာာတွးဖြ�ုတွတွး�ည်း်းအတွကွား

ရုုတွးတွရာတွးတွုကုား�ုဖြ�င့်း�န္တငိ့််း �တွွးတွုကုားဖြ�င့်း�၊

�ီ�ရုုု � ဖြ�င့်း�န္တငိ့််း အ�ဖူော်��ဖြ�င့်း� တွုုက်ာု ု�ဖြ�ုလု�ုးရာ။

တွဖြ�ာ�

ဖော်ရာန်း့ဓ်ာာတွးဖြ�ုပြီး�ီ�ဖော်လုာင့်းကာွ�း�န္တုငု့်းတွ့်

(ဖော်ရာန်း့ဓ်ာာတွးဖြ�ုရာင့်း အန္တတရာာယ်းရှိိုတွ့)် �စ္စစည်းး�ဖော်တွနွ်း့ ်

�ုအာ�ဖြ�င့််းဓာာတွးဖော်င့်ွ�ဖော်တွကွာုလုုည်းး� �တွဖုြ�ု�ုု ် လုုတုွယ်း။

တွည်းးပြီးင့်�ုးလုှ�းစ္စစ္စးကာာကာယွ်းတွ့်

အကာာအကာယွ်းဝတွးစ္စံနု်း့ ် �ုန်း�းကာုလုုည်းး� အ�ံ�ုဖြ�ုကြကာရာဖော်အာင့်းဖော်န်းား။

ဖော်�ါကားကာွဖ့ြ�င့်း�န်း့ ် �ီ�စ္စွဖ့ော်လုာင့်းဖြ�င့်း�၊
တွုကုားစ္စာ�ဖြ�င့်း�လုု�ုျုု� အန္တတရာာယ်းရှိိုတွ့်

ဂုဏု်း�တွတ ရုှိိုတွ့အ်ရာာဖော်တွလွုည်းး�
ရှိိုတွယ်း။

ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�ဖော်တွရ့ွာ ် အန္တတရာာယ်းကာ

အ�ျုု��ျုု�ရှိိုတွယ်းဖော်န်းား။

ဘာယ်းလုုလုု�ုးရာင့်း
ဖော်ဘာ�အန္တတရာာယ်းကာင့်း�ကာင့်း�န်း့ ်

အ�ံ�ုဖြ�ုန္တုငု့်း�လု။့

အရာင့်းဦး��ံ�ု ဖော်ယ်ဘာယု်ျအ�ျကားဖော်တွကွာုု
�တွထုားာ��ါ!

�ီ�ဖော်လုာင့်းကာွ�း�ဖြ�င့်း�ကာ ဖော်လုာင့်းကာွ�း�လုယွ်းတွ့�်စ္စစည်းး�၊

ဖော်အာကား�ဂီုျင့်း (ဖော်လုထား)ု၊

�ီ�အရာင့်း�အဖြ�စ္စး 3 � ုအတွဖူော်�ါင့်း�ပြီး�ီ�

ဖြ�စ္စးဖော်�်တွတွးတွ့အ်ရာာ�ုတုွာကာုလုုည်းး�

�တိွး�ာ�ထားာ�ရာ�ယ်းဖော်န်းား။

အန္တတရာာယ်း

ဖော်�ါကားကာွတ့ွတွးဖော်�ာ�စ္စစည်းး�

ဖော်လုာင့်းကာွ�း�လုယွ်းဖော်�ာ�စ္စစည်းး�

ဖော်အာကား�ဂီုျင့်း
(ဖော်လုထား)ု

�ီ�အရာင့်း�အဖြ�စ္စး�တွတ ုအ�နု်း ်း၊ ��ီတုွးထားာ�ဖော်�ာစ္စကူာ�န္တငိ့််း�တွတ ုအ�နု်း ်း၊ ��ီတုွးထားာ�ဖော်�ာစ္စကူာ�န္တငိ့််း

အဝတွးကာု ုဖော်န်းဖော်ရာာင့်းဖြ�ည်းးန္တငိ့််း တွုကုားရုုုကားထားဖုော်တွွ�ဖော်�ာအဝတွးကာု ုဖော်န်းဖော်ရာာင့်းဖြ�ည်းးန္တငိ့််း တွုကုားရုုုကားထားဖုော်တွွ�ဖော်�ာ

ဖော်န်းရာာတွငွ့်း �ထားာ��ါန္တငိ့််း။ဖော်န်းရာာတွငွ့်း �ထားာ��ါန္တငိ့််း။

တွည်းးပြီးင့်�ုးလုှ�းစ္စစ္စးကာု ု�ယ်းရှိာိ��ါ။

အလုုအုဖော်လုျာကားဖော်လုာင့်းကာွ�း�န္တုငု့်းဖြ�င့်း� ကာုယု်းတွုငု့်းဓာာတွးဖြ�ုဖြ�င့်း� ဖော်ရာန္တငိ့််းဓာာတွးဖြ�ု၍ဖော်လုာင့်းကာွ�း�န္တုငု့်းဖြ�င့်း� Organic peroxidability

�ုအာ�ဖြ�င့််းဓာာတွးဖော်င့်ွ� �ီ�စ္စွဖ့ော်လုာင့်းန္တုငု့်းဖြ�င့်း�၊ ဖော်လုာင့်းကာွ�း�န္တုငု့်းဖြ�င့်း� ဖော်အာကား�ဂီုျင့်းန္တငိ့််းဓာာတွးဖြ�ုဖြ�င့်း�

※ကာု�ုကာာ�- ဗဟုုလုု�ုးင့်န်းး��ငွ့်းဖော်ဘာ�အန္တတရာာယ်းကာာကာယွ်းတွာ���ီဖော်ရာ�အ�င့်း� "�ျကား�ျင့်း�ဖော်လုက်ာျင့််းရာန်းးစ္စ�ီရီာ� ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး��ျာ�ကာု ုဖော်ဘာ�အန္တတရာာယ်းကာင့်း�စ္စာွန္တငိ့််း �နိ်းးကာန်းးစ္စာွကာုငု့်းတွယွ်းဖြ�င့်း� - SDS �တွးန်းည်းး�"

�ီ�န်း့ ် ဖော်ဝ�ဖော်ဝ��ာိထားာ��ါ။ ��ီ�န်း ်း�ုဖုော်လုာိင့်း�ည်း်းဖော်န်းရာာတွငွ့်း �ုဖုော်လုာိင့်း�ါ။��ီ�န်း ်း�ုဖုော်လုာိင့်း�ည်း်းဖော်န်းရာာတွငွ့်း �ုဖုော်လုာိင့်း�ါ။



န်းည်းး�လု�း�ဖော်တွကွာ အ�ျုု��ျုု�ရှိိုဖော်��ယ််း
အဖော်ဖြ��အံဖော်န်းန်း့က်ာဖော်တွာ ်ဖော်လုဝင့်းဖော်လုထားကွားန်း့ ်
အကာာအကာယွ်း�စ္စစည်းး�ကာု ုဝတွး�င့်းတွာ�ါ။

အလု�ုးလု�ုးတွ့အ်�ျုန်းး�ာိ

ဖော်လုထားထုားက့ာ ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�ဖော်တွရ့ွာ ်

�ါဝင့်း�ကုာု ု�ကြကာာ�ဏ် တွုငု့်း�တွာ�ုု ် အဖော်ရာ�ကြီးကာ�ီတွယ်းဖော်န်းား။

ဘာယ်းလုုလုု�ုးရာင့်း ကာျန်းး��ာဖော်ရာ�ထား�ုုကုား�ကုာုု
�ဖြ�စ္စးဖော်အာင့်းလု�ုးန္တုငု့်း�လု?့

ဖော်လုဝင့်းဖော်လုထားကွားကာ Local exhaust ventilationန်း့ ်
ဖော်လုဝင့်းဖော်လုထားကွား�န်းးကာာကာု ု�ွင့််းထားာ�ပြီး�ီ�
ဖော်လုဝင့်းဖော်လုထားကွားဖော်ကာာင့်း�တွ့ဖ်ော်န်းရာာ�ာိ

အလု�ုးလု�ုးတွာကာ အဓုာကာအ�ျကားဖော်န်းား။

အလု�ုး�လု�ုး�င့်း စ္စစ္စးဖော်��ထားာ�ကြကာရာဖော်အာင့်း။
ဖော်န်းာကား�ုငု့်း�ကာ "အကာာအကာယွ်း�စ္စစည်းး�"
စ္စာ�ျကားန္တာိကာုလုုည်းး� ကာု�ုကာာ��ါဖော်န်းား!

ဒါလီုအူ�ံ�ုဖြ�ုဖော်န်းတွာကာ
Local exhaust ventilation ဖော်န်းား။

လု�ုးင့်န်းး��ငွ့်းဖော်�်�တူွည်းးပြီး�ီ� အ�ံ�ုဖြ�ုရာ�့်
အကာာအကာယွ်း�စ္စစည်းး�ဖော်တွကွာ �တွဘူာ�ူ။

ဖော်ဘာ�အန္တတရာာယ်းရှိိုတွ့ ်ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�ဖြ�စ္စးလုည်းး��့

စ္စန်းစ္စးတွကာျ �ါဝင့်း�ထုားနု်းး��ျု�းဖြ�င့်း�စ္စတွာဖော်တွကွာု ုလု�ုးထားာ�န္တုငု့်းရာင့်း

ကာျန်းး��ာဖော်ရာ�ထား�ုုကုား�ကုာု ုကာာကာယွ်းန္တုငု့်း�ါတွယ်း။

အ့ဒ်ါါထားကားန်းည်းး��ယ်း�ုရုာင့်း

ကာျန်းး��ာဖော်ရာ�အဖော်�်�ု�ုရွာာ�တွ့ထ်ား�ုုကုား�ဖုော်တွ ွ�ရှိိုဘာ�ူလုုု ်

�တွး�တိွးထားာ�တွ့�်ါဝင့်း�ကုာု ုလုကား�နံ္တုငု့်းတွ့�်ါဝင့်း�ု

(အလု�ုး�ငွ့်းထားဖုော်တွွ� �ကုာန်း ်း�တွး�ျကား)လုုု ်

ဖော်�်တွယ်းဖော်လု။

ဟုင့်း�... ဘာာလုုုလ်ု�့�ဘုာ�ူ ဖော်န်းရာထားုငု့်းရာတွာ�ဖော်ကာာင့်း�ဘာ�ူ...။

အ�င့်းဖော်ဖြ�ရ့ာလ်ုာ�!?

ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�ဖော်တွ�ွာိ အန္တတရာာယ်းရှိိုတွ့အ်ရာာဖော်တွကွာ

အ�ျာ�ကြီးကာ�ီရှိိုတွယ်း!

ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�ဖော်တွရ့ွာ ် အဓုာကာအန္တတရာာယ်းရှိို�ကုာုု

ကြကာည်း်းကြကာည်း်းရာဖော်အာင့်း။

■ ရုုတွးတွရာတွးအ��ုး�င့််းဖြ�င့်း�

■ အာရုံု�စံ္စာ��ထုား�ုုကုားဖြ�င့်း�

■ ကာင့်း�ာဖြ�စ္စးဖော်စ္စန္တုငု့်းဖြ�င့်း�

■ �ျကားလုံ�ုထား�ုုကုားဖြ�င့်း�၊ ကာျုန်းး�စ္စ�းဖြ�င့်း�န္တငိ့််း အဖော်ရာဖြ�ာ�ကာု ုတွဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�စ္စာ�လုာဖြ�င့်း�၊ ကာျုန်းး�စ္စ�းဖြ�င့်း�

အ�ျုန်းးတွုအုတွငွ့်း� လုူ�်န္တာာကာုယု်းအာ� ကာျန်းး��ာ�ဖော်ရာ�ထား�ုုကုား� ုဖြ�စ္စးဖော်�်ဖော်စ္စန္တုငု့်း�ည်းး။

ဥ်��ာ- �ုငု့်းယ်ာန္တုကုားအ��ုး၊ ကာာဗွန်းး�ုဖုော်န်းာကား�ုဒုါး၊ ဟုုကုားဒါရုုုဂုျင့်း�ာလု�ုုကားစ္စ�ည်းး

ရှိိ�ရုုုကား�ုပြီး�ီ� ဖော်လုဝင့်းအ�ကားရှိိ�လု�း�ဖော်ကြကာာင့်း�အထား�ု�နံ္တုငု့်းဖော်�ာ (�န်းး�န်းာ) န္တငိ့််း

အဖော်ရာဖြ�ာ�န္တငိ့််းထားဖုော်တွွ��ုဖြ�င့်း�ဖော်ကြကာာင့််း ဓာာတွး�တွည်း်းဖြ�င့်း�ကာု ုဖြ�စ္စးဖော်�်ဖော်စ္စန္တုငု့်း�ည်းး။

ဥ်��ာ - Isocyanate အ�ျုု�အစ္စာ�၊ Amine အ�ျုု�အစ္စာ� စ္စ�ည်းး

ထားဖုော်တွွ� ဖြ�င့်း�ဖော်ကြကာာင့််း ကာင့်း�ာဖြ�စ္စးဖော်�်ဖော်စ္စန္တုငု့်း�ည်းး။

ဥ်��ာ- ဘာင့်းဇင့်း (Benzene)၊ 1,2-Dichloropropane၊ Hexavalent chromium စ္စ�ည်းး

လုတူွုု၏် အဖော်ရာဖြ�ာ�န္တငိ့််း �ျကားလုံ�ုတွုုတ်ွငွ့်း ထား�ုုကုား��ုျာ� ဖြ�စ္စးဖော်�်ဖော်စ္စန္တုငု့်း�ည်းး။

ဥ်��ာ- ဟုုကုားဒါရုုုကာလုုရုာစ္စးအကားစ္စစ္စး၊ �ာလု�ျ�ရာစ္စးအကား�စ္စး ၊ အ�ု�ုန်း�ီယ်ာ�၊ ဖော်ကာာစ်္စတွစ္စးဖော်�ားဒါါစ္စ�ည်းး

ဒါါအ်ဖြ�င့်း

■ �ျုု ��ာွ���ုုငု့်းရာာအ��ုး�င့််းဖြ�င့်း�

■ �ျုု ��ကား�ာွ��လ့ုးအ�ငွ့်းဖော်ဖြ�ာင့်း�လုဖ့ြ�င့်း�

စ္စတွာဖော်တွရွှိိတုွယ်းဖော်န်းား။

ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�ဖော်တွ ွ�န္တာာကာုယု်းထားဝ့င့်းဖော်ရာာကားန္တုငု့်းတွ့်

အဓုာကာလု�း�ဖော်ကြကာာင့်း�ကာ အ�ကားရှိိ�တွာ (ရှိိ��ငွ့်း�တွာ)၊

အဖော်ရာဖြ�ာ�န်း့ ် �ျကားစ္စ ု�့ဖော်လု။

အန္တတရာာယ်းရှိို�ု

ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး��ျာ� �န္တာာကာုယု်းထား�့ုု ် ဝင့်းဖော်ရာာကားန္တုငု့်းဖော်�ာလု�း�ဖော်ကြကာာင့်း�

■ အ�ျကား 1  ဖော်လုဝင့်းဖော်လုထားကွား

■ အ�ျကား 2  အကာာအကာယွ်း�စ္စစည်းး�

လုကား�နံ္တုငု့်းဖော်�ာ�ါဝင့်း�ု

အန္တတရာာယ်း�ည်းး လုကား�နံ္တုငု့်းဖော်�ာအတွုငု့်း�အတွာအတွငွ့်း�ရှိိ�ုည်းးဟု ုယ်�ူ�ါ အန္တတရာာယ်း�ည်းး လုကား�နံ္တုငု့်းဖော်�ာအတွုငု့်း�အတွာထားကား ဖော်ကာျားလုနွ်းးဖော်န်း�ည်းးအန်း�ု်း�ံ�ု အဖြ�င့််း�ံ�ု

ထားဖုော်တွွ� ဖြ�င့်း��ါဝင့်း� ု(အ�နိ်းးတွကာယ်းတွုငု့်း�တွာ�ည်း်းတွန်းး�ုု�)
*လုကား�နံ္တုငု့်းဖော်�ာ�ါဝင့်း�၊ု TLV-TWA စ္စ�ည်းး*လုကား�နံ္တုငု့်းဖော်�ာ�ါဝင့်း�၊ု TLV-TWA စ္စ�ည်းး



ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�ကာာကာယွ်းဖော်ရာ��ံ�ုလုကားအတုွး

န္တာိဖော်�ါင့်း�စ္စည်းး�

အကာာအကာယွ်းဝတွးစ္စံု

ဓာာတွးဖော်င့်ွ��ျကားန္တာိ�ုံ� �ုန်းးကာာကာယွ်း�ည်း်းန္တာိဖော်�ါင့်း�စ္စည်းး�

အကာာအကာယွ်း�ျကား�နိ်းး

လုှ�းကာ�ူတွာကာု ုကာာကာယွ်း�ုု ် �ုန်း�းန်း့ ်

အဝတွးအစ္စာ�လုည်းး� ရှိိုတွယ်းဖော်လု။

အကာာအကာယွ်း�စ္စစည်းး�ကာုဖုော်တွာင့်း
�နိ်းး�နိ်းးကာန်းးကာန်းး အ�ံ�ု�ဖြ�ုရာင့်း

အဓုာ�ာာယ်း�ရှိိုဘာ�ူဖော်လု။

တွစ္စး�ျုု �ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�ဖော်တွ ွကာုငု့်းတွယွ်းတွ့အ်�ျုန်းး�ာိ

အလု�ုး��ာ�ကာ အထား�ူကာျန်းး��ာဖော်ရာ�စ္စစ္စးဖော်��ဖြ�င့်း�ကာုု

လု�ုးရာတွာ�ျုု�လုည်းး�ရှိိုတွယ်း။

အ့ဒ်ါါကာ အထား�ူအဖော်ဖြ�အဖော်န်းဖော်တွကွာုု

ရှိာိဖော်�ွတွ့ ်ကာျန်းး��ာဖော်ရာ�စ္စစ္စးဖော်��ဖြ�င့်း��ုုလ်ုုု ်

�ံ�ုနိ်းးစ္စစ္စးဖော်���ကုာု ုလု�ုးဖော်�ာင့်း�ါ။

အထား�ူကာျန်းး��ာဖော်ရာ�စ္စစ္စးဖော်��ဖြ�င့်း�ကာု ုလု�ုးဖော်�ာင့်းထားာ�တွာဖော်ကြကာာင့််း

ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�ဖော်တွဖွော်ကြကာာင့််းဖြ�စ္စးတွ့ ်ကာျန်းး��ာဖော်ရာ�ထား�ုုကုား�ကုာုု

ကာာကာယွ်းန္တုငု့်းပြီး�ီ� ဖော်ရာာဂုါကာုလုုည်းး� ဖော်စ္စာဖော်စ္စာဖော်တွွ� ရှိိုန္တုငု့်းတွယ်း။

အကာာအကာယွ်း�စ္စစည်းး�ဝတွး�င့်းတွာန်း့ ် အထား�ူကာျန်းး��ာဖော်ရာ�စ္စစ္စးဖော်��ဖြ�င့်း�လုာ�

ဟုတုွးပြီး�ီ! �တိွးထားာ�လုုကုားပြီး�ီ!
ကာုယု််းကာုကုာုယု်း ကာာကာယွ်း�ုုအ်တွကွား�ုုလ်ုုု ်

ဖော်န်းာကားတွစ္စးကြီးကာ�ုး ဖြ�န်းးစ္စစ္စးဖော်��ရာ�ယ်းဖော်န်းား။

တွစ္စး��ု ု��ူ�နိ်းးတွာဖော်တွ ွ�စံ္စာ��ုရာင့်း

ကြီးကာ�ီကြကာ�းဖော်ရာ��း�� ီ�ျကား�ျင့်း�

အဖော်ကြကာာင့်း�ကြကာာ�ရာ�ယ်း။

တွဖြ�ာ� အကာာအကာယွ်း�စ္စစည်းး�ကာုဖုော်တွာ်

"ကာာတွနွ်းး�ဖြ�င့််းဖော်�ားဖြ�ထားာ�ဖော်�ာ ဖော်ဘာ�ကာင့်း�လုံဖုြ�ံု ဖော်ရာ�၊

ကာျန်းး��ာဖော်ရာ�န္တငိ့််း လု�ုးင့်န်းး��ငွ့်းဖော်ဘာ�အန္တတရာာယ်းကာာကာယွ်းဖော်ရာ�အဖော်ဖြ��ံ

(အဖော်ထားဖွော်ထား�ွင့်းကြကာာ�ဖော်ရာ��စ္စစည်းး��ျာ�)" �ာိ

ကာု�ုကာာ��ါဖော်န်းား!

န္တာိဖော်�ါင့်း�စ္စည်းး��နိ်းး�နိ်းးကာန်းးကာန်းး ဝတွး�င့်းန်းည်းး�ကာုု
"န္တာိဖော်�ါင့်း�စ္စည်းး�တွ�း�င့်းန်းည်းး�" �ာိကြကာည်း်း�ါ!

အ�ျကား 1
�နိ်းးကာန်းးဖော်�ာ ဝတွး�င့်းန်းည်းး�န္တငိ့််း

�ွတွးယ်နူ်းည်းး��ျာ�ကာု ု�ရုှိိုထားာ��ါ။

အ�ျကား 2
ကာုငု့်းတွယွ်း�ည်း်းဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�န္တငိ့််း �င့််းဖော်တွားဖော်�ာ

အကာာအကာယွ်း�စ္စစည်းး�ကာု ုဖော်ရွာ��ျယ်း�ါ။

အ�ျကား 3
လုလ့ုယိ်းရာ�ည်း်းအ�ျုန်းး(�ကားတွ�း�ကာာလု)ကာုု

စ္စစ္စးဖော်���ါ။

အကာာအကာယွ်း�စ္စစည်းး�ကာ ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�ဖော်တွကွာုု
ရှိိ��ငွ့်း�တွာန်း့ ် ထားဖုော်တွွ�တွာကာု ုကာာကာယွ်း�ုုအ်တွကွား

အစ္စအီ�ံတွစ္စး�ဖုြ�စ္စးတွယ်း။

လု�ုးင့်န်းး��ငွ့်းဖော်ဘာ�ကာင့်း�လုံဖုြ�ံု ဖော်ရာ�၊

ကာျန်းး��ာဖော်ရာ�အကာာအကာယွ်း�စ္စစည်းး�

န္တငိ့််း

အထား�ူကာျန်းး��ာဖော်ရာ�စ္စစ္စးဖော်���ု

လုကားန္တငိ့််းထားဖုော်တွွ� ဖြ�င့်း� (ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�ဖော်ကြကာာင့််း ဒါဏ်းရာာဖြ�စ္စး�ာွ�ဖြ�င့်း�န္တငိ့််း

အဖော်ရာဖြ�ာ�တွငွ့်း ကာ�းပြီး�ီ�စ္စ�ုးယ်ဖူြ�င့်း�) ကာု ုကာာကာယွ်းဖော်���ည်းး။

အ�ကားရှိိ�ဖြ�င့်း�ဖော်ကြကာာင့််း ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�ရှိိ��ငွ့်း��ုဖြ�င့်း�ကာု ုကာာကာယွ်းဖော်���ည်းး။

အလု�ုးလု�ုး�ည်း်းအ�ျုန်းး �န္တာာကာုယု်းကာုု

ကာာကာယွ်းရာန်းးအတွကွား ဝတွး�င့်း�ါ။

�ျကားလုံ�ုကာု ုကာာကာယွ်းဖော်���ည်းး။



အဖော်ရာ�ဖော်�်အဖော်ဖြ�အဖော်န်း�ာိလုည်းး�

�ျာယ်ာ��တွးဘာ ့တွည်းးတွည်းးပြီးင့်�ုးပြီးင့်�ုး

လု�ုးဖော်�ာင့်း�ျင့်း�ါတွယ်း။

ဟုတုွးတွယ်း။
ဒါဖီော်န်းရာာ�ာိ အဖော်ရာ�ဖော်�် စ္စ�ံီဖော်�ာင့်းရွာကား�ျကား

ဖော်တွထွားက့ာဖော်န်း �ီ�ဖော်လုာင့်းတွ့အ်�ျုန်းး၊
အ��ုး�င့််းတွာဖော်တွဖွြ�စ္စးတွ့အ်�ျုန်းးန်း့ ်

�တွး�ကားပြီး�ီ� ကြကာည်း်းကြကာည်း်းရာဖော်အာင့်း။

�ီ�စ္စဖော်လုာင့်းတွ့အ်�ျုန်းး�ာိ

ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�ကာု ုဖော်ရာဖော်လုာင့်း�လုုကုားရာင့်း

ဖော်လုဝင့်းဖော်လုထားကွားဖော်ကာာင့်း�ဖော်အာင့်းလု�ုး�ါ။

န်းာတွယ်း။

အရာင့်း�ံ�ု စ္စင့်းဖော်အာင့်း
ဖော်ရာဖော်���ျရာ�ယ်း။

ဖြ�စ္စးန္တုငု့်း�ယ်း�ုရုာင့်း
အဝတွးကာု ု�ွတွးလုုကုား�ါ။

�ဖော်�ှားလုင့််းထားာ�တွာဖော်တွ ွဖြ�စ္စးရာင့်းလုည်းး�

�ျာယ်ာ��တွး�ုုက်ာ အဖော်ရာ�ကြီးကာ�ီတွယ်း။

ထား�ူ�န်းး�တွယ်းလုုု ် ထားင့်းရာင့်း
ကြီးကာ�ီကြကာ�းဖော်ရာ��း�ကာုု

�ျကား�ျင့်း� အဖော်ကြကာာင့်း�ကြကာာ��ုုက်ာ
�လုွ�့ဖော်� ွလုုကုားန်းာရာ�ယ််း စ္စည်းး��ျဥ်း��ါ!

ဟုတုွးကာ့!်
�ုပုြီး�ီ�အန္တတရာာယ်းဖြ�စ္စးဖော်စ္စတွာ�ျုု�ရှိိုတွယ်း။

အထား�ူ�ီ��တွးဖော်��ဘာ�ူကာု ု�ံ�ု�ါ။

အရာင့်း�ံ�ု�တွးဝန်းး�ကာျင့်းကာလုကူာု ုအဖော်ကြကာာင့်း�ကြကာာ��ါ။

ပြီး�ီ�ရာင့်း �ီ��တွးဌာာန်းကာု ုအဖော်ကြကာာင့်း�ကြကာာ��ါ။

အဖြ�င့်းကာုု
ဖြ�န်းးဖြ�န်းးထားကွားရာ�ယ်း။

တွကာယ်း ဖော်ဘာ�အန္တတရာာယ်း
ဖြ�စ္စး�ာွ�တွ့အ်�ါ

ဘာယ်းလုုလုု�ုးရာင့်းဖော်ကာာင့်း��လု။့အဖော်ရာ�ဖော်�် စ္စ�ံီဖော်�ာင့်းရွာကား�ျကား�ျာ�

�ီ�ဖော်လုာင့်းဖြ�င့်း�

ဖော်န်းထားုငု့်း�ဖော်ကာာင့်း�ဖြ�စ္စးဖြ�င့်း� ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး��ျာ� ကာ�းပြီးင့်ဖုော်န်းဖြ�င့်း�

�ီ�ဖော်လုာင့်း�ည်း်းအ�ျုန်းး

ဖော်န်းထားုငု့်း�ဖော်ကာာင့်း�ဖြ�စ္စး�ျုန်းး

�ျကားလုံ�ုန္တငိ့််း အဖော်ရာဖြ�ာ��ုု ် ထားဖုော်တွွ��ု�ည်း်းအ�ျုန်းး



န္တာိဖော်�ါင့်း�စ္စည်းး�အ�ျုု�အစ္စာ�န်း့ ် ထားတုွးလု�ုးတွ့ဖ်ော်န်းရာာအလုုကုား

တွ�း�င့်းန်းည်းး�ကာ �တွတူွာ�ုုလ်ုုု ် ကာုငု့်းတွယွ်း�ရုှိငိ့်း�လုင့်း��ျကားကာုု

ဖော်��ျာ�တွးရာ�ယ်း။

န္တာိဖော်�ါင့်း�စ္စည်းး�ကာု ု�ျကားန္တာိ�ာိ ကာ�းဖော်န်းပြီး�ီ�
ပြီးင့်�ုးဖော်န်းတွ့ဟ်ုာကာု ုဝတွး�င့်းရာ�ယ်း။

ကာုငု့်းတွယွ်းတွ့ ်ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�အလုုကုား

�တွး�တိွးထားာ�တွ့ ်န္တာိဖော်�ါင့်း�စ္စည်းး�ကာုု

အ�ံ�ုဖြ�ု�ါ!
ရုု�ငွ့်း�ဖော်�ါကား�ါတွ့ ်န္တာိဖော်�ါင့်း�စ္စည်းး�အ�ျုု�အစ္စာ�ကာုု

အ�ံ�ု�ဖြ�ု�င့်း ကာကွားတွကုာျဖော်စ္စရာန်းးစ္စစ္စးဖော်���ု

(ကာ�းဖော်န်း�ကုာု ုစ္စစ္စးဖော်��ဖြ�င့်း�) ကာု ုလု�ုးဖော်�ာင့်းရာ�ယ်း။

�ံ�ုပြီး�ီ�တွ့ဖ်ော်န်းာကား �တွး�တိွးထားာ�တွ့်
ဖော်န်းရာာ�ာိ ဖော်�ဖော်��ျာ�ျာ ��ုး��ည်းး��ါ။

န္တာိဖော်�ါင့်း�စ္စည်းး�ရ့ာ ်

�နိ်းးကာန်းးတွ့ ်အ�ံ�ုဖြ�ုန်းည်းး�ကာုု

လုုကုားန်းာပြီး�ီ� �ု�ုရ့ာ ် �န္တာာကာုယု်းကာုု

ကာာကာယွ်းရာဖော်အာင့်း!

န္တာိဖော်�ါင့်း�စ္စည်းး�
တွ�း�င့်းန်းည်းး�

ကာကွားတွကုာျဖော်စ္စရာန်းးစ္စစ္စးဖော်��� ု(အန္တတုွး�ုအာ�န်းည်းး�လု�း�)
1) န္တာိဖော်�ါင့်း�စ္စည်းး�၏ ရှိိ��ငွ့်း�ဖော်�ါကားကာု ုလုကားဖြ�င့််း �ုတွး�ါ။

2) အ�ကားကာု ုဖြ�ည်းး�ညှ်းင့်း�စ္စာွ ရုု�ငွ့်း��ါ။

3) ရှိိ��ငွ့်း��ျုန်းးတွငွ့်း �ျကားန္တာိဖြ�င့်း�ါ �ွ�့ါလုာ�ု�ါကာ ကာာွဟု� ု( ယ်ုစု္စ�ု်း�)ု ရှိို�ည်းး။

ကာကွားတွကုာျဖော်စ္စရာန်းးစ္စစ္စးဖော်��� ု(အဖော်�ါင့်း��ုအာ�န်းည်းး�လု�း�)
1) န္တာိဖော်�ါင့်း�စ္စည်းး�၏ ရှိိ��ငွ့်း�ဖော်�ါကားကာု ုလုကားဖြ�င့််း �ုတွး�ါ။

2) အ�ကားရုု�ါ။

3) �ျကားန္တာိဖြ�င့်း� ိယ်ုစု္စ�ု်း��ုရှိိုဘာ ့န္တာိဖော်�ါင့်း�စ္စည်းး� ကာျယ်းလုာ�ါကာ ကာာွဟု� ု( ယ်ုစု္စ�ု်း�)ု ရှိို�ည်းး။

 *ကာာွဟု� ု(ယ်ုစု္စ�ု်း�)ု �ျာ��ါကာ �ျကားန္တာိစ္စည်းး�အဖော်န်းအထားာ�န္တငိ့််း ဖော်���ုငု့်း�ကြီးကာုု �ကာု ု�ျုန်းးညှ်း၍ု ဖြ�င့်း�င့်း�ါ။

�ျုတွးအ�ျုု�အစ္စာ�

2 ဖော်�ျာင့်း�ကြီးကာုု ��ျုတွး

န္တာိဖော်�ါင့်း�စ္စည်းး� ထားာ�ရာန်းး



2021 �နု္တစိ္စး �တွးလုတွငွ့်း ထားတုွးဖော်ဝ�ည်းး

ထားတုွးဖော်ဝ� ူ- ကာျန်းး��ာဖော်ရာ�၊ အလု�ုး��ာ�န္တငိ့််း လု�ူ�ူုလုံဖုော်ရာ�ဝန်းးကြီးကာ�ီဌာာန်း

စ္စစီ္စဉ်း� ူ- Mizuho Information & Research Institute, Inc.

��ူဖော်�ါင့်း�ဖော်�ာင့်းရွာကား� ူ- ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�၊ ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�စ္စ�ံီဖြ�င့်း�န္တငိ့််း�တွး�ကား၍

ဖော်ဘာ�ကာင့်း�လုံဖုြ�ံု ��ုင့်းကြကာာ�ဖော်ရာ��ုငု့်းရာာ�င့်းဖော်ထားာကားကာ ူဖြ�ုစ္စဖုြ�င့်း�

ထားတုွးလု�ုး� ူ- Sideranch Inc.

ကာာတွနွ်းး�ဖြ�င့််း ဖော်�ားဖြ�ထားာ�ဖော်�ာ

ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး�ကာုငု့်းတွယွ်းဖြ�င့်း�၏ အဖော်ဖြ��ံ

ဓာာတွ�ုစ္စစည်းး��ျာ� ကာုငု့်းတွယွ်း�ျုန်းးတွငွ့်း ရုု�း�ံဖုော်�ားဖြ��ျကားကာု ုစ္စစ္စးဖော်���ါ!

ရုု�း�ံဖုော်�ားဖြ��ျကား �ံ�ုနိ်းး အန္တတရာာယ်း၊ အန္တတရာာယ်းရှိို�ု �ံ�ုနိ်းး�တွဖုြ�ုရာ�ည်း်းအ�ျကား�ျာ�၏ ဥ်��ာ

(ဗုံ�ဖော်�ါကားကာွဖ့ြ�င့်း�)

(�ီ�ဖော်တွာကား)

(အဝုငု့်း��ံစု္စဖံော်�် ရှိို �ီ�ဖော်တွာကား)

(ဓာာတွးဖော်င့်ွ�ဘာ�ူ)

(တွုကုားစ္စာ�ဖြ�င့်း�)

(အရုုု�ဖော်�ါင့်း�)

(ကာျန်းး��ာဖော်ရာ�အန္တတရာာယ်းရှိို�)ု

(�တွးဝန်းး�ကာျင့်း)

(Exclamation mark)

�တိွး�ျကား - �ံ�ုနိ်းးအ�ျကား�ျာ�ကာု ုဖော်ကာာကားန္တတုွးဖော်�ားဖြ�ထားာ�ဖြ�င့်း�ဖြ�စ္စး�ါ�ည်းး။ 2020.9

ဖော်န်းာကား�ကားတွွ့

အ
န္တတရာာယ်

း
ကာ

ျန်းး��ာဖော်ရာ�အ
န္တတရာာယ်

းရှိို�ု
�တွ

းဝန်းး�ကာ
ျင့်းအ

န္တတရာာယ်
းရှိို�ု

ဖော်��လု�ုး�ဖော်�ာကားရာ။

အ��ူျုန်းးဖြ�င့််းဖြ�င့်း�၊ �ီ��ာွ�၊ �ီ�တွုုန်္တငိ့် ်း �န်း�ီကာ�းဖော်စ္စရာ။

ဖော်လုဝင့်းဖော်လုထားကွားဖော်ကာာင့်း�ဖော်�ာဖော်န်းရာာတွငွ့်း �ုဖုော်လုာိင့်းရာ�ည်းး။

ဖော်န်းဖော်ရာာင့်းဖြ�ည်းးန္တငိ့််း �ထားဖုော်တွွ�ဖော်စ္စဘာ ့ဖော်လုဝင့်းဖော်လုထားကွားဖော်ကာာင့်း�ဖော်�ာဖော်န်းရာာတွငွ့်း

�ုဖုော်လုာိင့်း�ါ။

အဖော်န္တ�ွလုကားအတုွးန္တငိ့််း �ျကားန္တာိအကာာ၊ အကာာအကာယွ်း�ျကား�နိ်းးကာုု

ဝတွး�င့်း�ါ။

�တွတ ု�ဖံော်�ျ�တွကားန္တုငု့်း�ည်းး

အဖော်ရာဖြ�ာ�ဖြ�င့်း�ထားန်းးစ္စာွ �ျကားစ္စ�ီဖြ�င့်း�

�ျကားစ္စ ုဖြ�င့်း�ထားန်းးစ္စာွ ထား�ုုကုား�ု

�ျုု�ျဖြ�င့်း�၊ ရှိ�ိရုုုကားဖြ�င့်း� �ုု�်ဟုတုွး အဖော်ရာဖြ�ာ�န္တငိ့််း တွုကုားရုုုကားထားဖုော်တွွ��ါကာ
အ�ကားအန္တတရာာယ်းရှိိ�ုည်းး �ုု�်ဟုတုွး အ��ုးဖြ�စ္စးန္တုငု့်း�ည်းး

�ျုု�ရုုု�လုုကုားဖော်�ာဖော်ရာာဂုါဖြ�စ္စးန္တုငု့်း�ည်းး။

ကာင့်း�ာဖြ�စ္စးန္တုငု့်း�ည်းး

�ျုု��ာွ�ဖြ�င့်း� �ုု�်ဟုတုွး �ဖော်န္တာ�ာ�အထား ု�ု�ုကာျုု�ရှိိုန္တုငု့်း�ည်းး

ရှိိ��ငွ့်း��ါကာ ဓာာတွး�တွည်း်း�၊ု �န်းး�န်းာရာင့်းကာျ�း၊ အ�ကားရှိ�ိရာ�ကားဖြ�င့်း�ကာုု

ဖြ�စ္စးဖော်စ္စန္တုငု့်း�ည်းး

ကာုယု်းတွငွ့်း�အဂုါ ါ�ျာ� �ျကားစ္စ�ီဖော်စ္စ�ည်းး

�ျုု�ျ၍ အ�ကားရှိ�ိလု�း�ဖော်ကြကာာင့်း��ုု ် ဝင့်းဖော်ရာာကား(�ာိ�ယ်ငွ့်း�ဝင့်းဖော်ရာာကား) �ါကာ အ�ကား

အန္တတရာာယ်းရှိိုန္တုငု့်း�ည်းး

�ျုု�ျဖြ�င့်း�၊ ရှိ�ိ�ငွ့်း�ဖြ�င့်း� �ုု�်ဟုတုွး အဖော်ရာဖြ�ာ�န္တငိ့််း ထားဖုော်တွွ��ါကာ အန္တတရာာယ်းရှိိ�ုည်းး

���ံရာ�းန္တုငု့်းဖော်အာင့်း �ျကားလုံ�ုကာျုန်းး�စ္စ�းဖြ�င့်း�၊ အဖော်ရာဖြ�ာ�ကာျုန်းး�စ္စ�းဖြ�င့်း�

အဖော်ရာဖြ�ာ�ဓာာတွး�တွည်း်း�ဖုြ�စ္စးဖော်�်ဖော်စ္စန္တုငု့်း�ည်းး

အ�ကားရှိ�ိလု�း�ဖော်ကြကာာင့်း��ုငု့်းရာာယ်ာ�ယ်ဖံြ�င့်း�၊ အ�ုးင့်ုကုားဖြ�င့်း�၊ ��ူဖော်ဝဖြ�င့်း��ျာ� ဖြ�စ္စးန္တုငု့်း�ည်းး

အုုဇုန်းး�လုာှကာု ုဖော်�ါကားပြီး�့ဖော်စ္စပြီး�ီ� ကာျန်းး��ာဖော်ရာ�န္တငိ့််း �တွးဝန်းး�ကာျင့်းကာု ုထား�ုုကုားဖော်စ္စ�ည်းး

ဖော်ရာဖော်န်း�တွတ ဝါ�ျာ�အတွကွား အလုနွ်းးအ��ုးအဖော်တွာကားဖြ�စ္စးဖော်စ္စ�ည်းး

အဖော်ရာဖြ�ာ�န္တငိ့််း �ျကားလုံ�ုတွုုအ်ာ� �ထား�ုု�ါဖော်စ္စန္တငိ့််း။

ကာုငု့်းတွယွ်းပြီး�ီ�ဖော်န်းာကား �န္တာာကာုယု်းကာု ုဖော်��ျာစ္စာွ ဖော်��ဖော်ကြကာာ�ါ။

အကာာအကာယွ်းဝတွးစ္စံ၊ု အကာာအကာယွ်းလုကားအတုွး၊ အကာာအကာယွ်း�ျကား�နိ်းးကာု ုဝတွး�င့်း�ါ။

�ရှိိ�ရုုုကား�ု�ါဖော်စ္စန္တငိ့််း။

ဖော်န်းထားုငု့်း�ဖော်ကာာင့်း�ဖြ�စ္စး�ျုန်းးတွငွ့်း �ရာာဝန်းးကာု ုအဖော်ကြကာာင့်း�ကြကာာ��ါ။

အကာာအကာယွ်း�စ္စစည်းး�ကာု ုဝတွး�င့်း�ါ။

��ုး��ည်းး�ဖြ�င့်း�န္တငိ့််း ဖြ�န်းးလုည်းးအ�ံ�ုဖြ�ုဖြ�င့်း��ုငု့်းရာာအ�ျကားအလုကား�ျာ�န္တငိ့််း�တွး�ကား၍ ထားတုွးလု�ုး�ူ

�ုု�်ဟုတုွး ဖော်���ငွ့်း��နူ္တငိ့််း �ကား�ယွ်း�ါ။

�တွးဝန်းး�ကာျင့်း�ုု ် လုတှွး�စ္စးဖြ�င့်း�ကာု ုဖော်ရှိာိင့်းကြကာဉ်း�ါ။

�ါဝင့်း�စ္စစည်းး�၊ �ုဖုော်လုာိင့်းဘာ�ူ�ျာ�ကာု ုဥ်�ဖော်ဒါအတွုငု့်း� စ္စနွ်း ်း�စ္စး�ါ။

�ရှိ�ိ�ငွ့်း��ါန္တငိ့််း။

�ါ�စ္စ�းအတွငွ့်း� ထားည်း်းဖြ�င့်း�၊ အဖော်ရာဖြ�ာ�န္တငိ့််း ထားဖုော်တွွ� ဖြ�င့်း�အာ� �လု�ုး�ါန္တငိ့််း။

အ�န်းး�အဖြ�င့်း �ုု�်ဟုတုွး ဖော်လုဝင့်းဖော်လုထားကွားဖော်ကာာင့်း�ဖော်�ာဖော်န်းရာာတွငွ့်း�ာလုှင့်း အ�ံ�ုဖြ�ု�ါ။

န္တာိဖော်�ါင့်း�စ္စည်းး�၊ အကာာအကာယွ်းဝတွးစ္စံ၊ု အကာာအကာယွ်းလုကားအတုွးကာု ုဝတွး�င့်း�ါ။

ဖော်�ာ�်တွး၍ �ုဖုော်လုာိင့်း�ါ။

အဖော်ရာဖြ�ာ�န္တငိ့််း �ထား�ုု�ါဖော်စ္စန္တငိ့််း။

�ရှိိ��ငွ့်း��ါန္တငိ့််း။

န္တာိဖော်�ါင့်း�စ္စည်းး�၊ အကာာအကာယွ်းလုကားအတုွး၊

အကာာအကာယွ်းဝတွးစ္စံကုာု ုဝတွး�င့်း�ါ။

ဖော်လုဝင့်းဖော်လုထားကွားဖော်ကာာင့်း�ဖော်အာင့်းလု�ုး�ါ။

�န္တာာကာုယု်းတွငွ့်း ��ူ�နိ်းး��ုျာ� ဖော်တွွ� ရှိို၍ ထားဖုော်တွွ� �နု္တငိ့််း

�တွး�ကား၍ စ္စု�ုရုာ�းဖော်န်း�ါကာ

�ရာာဝန်းးန္တငိ့််း စ္စစ္စးဖော်��ဖြ�င့်း�ကာု ု�ယံ်�ူါ။

အဖြ�ာ��ုဖုော်လုာိင့်းဘာ�ူ�ျာ��ုု ် �ဖော်ဖြ�ာင့်း�ဖော်ရွာ�ရာ�ါ

ဖော်�ါကားကာွတ့ွတွးဖော်�ာအရာာ - ��ာဏ်�ျာ�စ္စာွ ဖော်�ါကားကာွဖ့ြ�င့်း�အန္တတရာာယ်း

ဖော်�ါကားကာွတ့ွတွးဖော်�ာအရာာ - �ီ�၊ ဖော်လုဖြ�င့်း�ဟု�းဖြ�င့်း�န္တငိ့််း ကာွဖ့ော်ကြကာန္တုငု့်းဖော်�ာအန္တတရာာယ်း

အ�ဖူော်���ါကာ ဖော်�ါကားကာွန့္တုငု့်း�ည်းး

အလုနွ်းးအ�င့်း�ဖော်လုာင့်းကာွ�း��ဖုြ�င့််း�ာ�ဖော်�ာ ဓာာတွးဖော်င့်ွ�၊ Aerosol

အလုနွ်းး�ီ�စ္စွဖ့ော်လုာင့်းန္တုငု့်းဖော်�ာအရာည်းးန္တငိ့််း အဖော်င့်ွ�

ဖော်လုာင့်းကာွ�း�န္တုငု့်းဖော်�ာ�စ္စစည်းး�

အ�ဖူော်���ါကာ �ီ�ဖော်လုာင့်းန္တုငု့်း�ည်းး

ဖော်လုန္တငိ့််းထားဖုော်တွွ��ါကာ အလုုအုဖော်လုျာကားဖော်လုာင့်းကာွ�း�န္တုငု့်း�ည်းး

ဖော်ရာန္တငိ့််းထားဖုော်တွွ��ါကာ ဖော်လုာင့်းကာွ�း�န္တုငု့်းဖော်�ာဓာာတွးဖော်င့်ွ�ကာု ုထားတုွးလု�ုး�ည်းး

ဖော်လုာင့်းကာွ�း�ဖြ�င့်း� �ုု�်ဟုတုွး �ီ�တွု�ုဖော်လုာင့်းဖော်စ္စ�ည်းး

�ီ�ဖော်လုာင့်းဖြ�င့်း� �ုု�်ဟုတုွး ဖော်�ါကားကာွန့္တုငု့်း�ည်းး

�ုအာ�ဖြ�င့််းဓာာတွးဖော်င့်ွ� - အ�ဖူော်���ါကာ ဖော်�ါကားကာွန့္တုငု့်း�ည်းး

ဖော်အ��ထ့ားာ�ဖော်�ာဓာာတွးဖော်င့်ွ�အရာည်းး - ဖော်အ�ကာုကုားဖြ�င့်း�န္တငိ့််း ဒါဏ်းရာာရာဖော်စ္စန္တုငု့်း�ည်းး

ဖော်��လု�ုး�ဖော်�ာကားရာ။

�ီ�ဖော်လုာင့်းန္တုငု့်းဖော်�ာအရာာ�ျာ�န္တငိ့််း ဖော်ဝ�ဖော်ဝ�ထားာ��ါ။

��ီဖြ�ာ�စ္စထီားာ�၍ ထားနု်းး���ုး��ါ။

ဖော်��လု�ုး�ဖော်�ာကားရာ။

အ��ူျုန်းးဖြ�င့််းဖြ�င့်း�၊ �ီ��ာွ�၊ �ီ�တွုုန်္တငိ့် ်း �န်း�ီကာ�းဖော်စ္စရာ။

�ီ�ဖော်လုာင့်း�ည်း်းအ�ျုန်းးတွငွ့်း ထားကွားဖော်ဖြ���ါ။

�ါဝင့်း�စ္စစည်းး�၊ �ုဖုော်လုာိင့်းဘာ�ူ�ျာ�ကာု ုဥ်�ဖော်ဒါအတွုငု့်း� �ယ်းရှိာိ�ထားာ��ါ။



ဤစ္စာရွာကားစ္စာတွ�း�န္တငိ့််း�တွး�ကား၍ စ္စံစု္စ�း�ဖော်��ဖြ�န်းး�လုု�ုါကာ

ဖော်အာကား�ါဌာာန်းထား ံဖော်��ဖြ�န်းး�န္တုငု့်း�ါ�ည်းး။

ကာျန်းး��ာဖော်ရာ�၊ အလု�ုး��ာ�န္တငိ့််း လု�ူ�ူုလုံဖုော်ရာ�ဝန်းးကြီးကာ�ီဌာာန်း
အလု�ုး��ာ�စ္စနံ္တနု်းး�ဌာာန်း

ဖော်ဘာ�ကာင့်း�လုံဖုြ�ံု ဖော်ရာ�န္တငိ့််း ကာျန်းး��ာဖော်ရာ�ဌာာန်း
ဖော်ဘာ�ကာင့်း�လုံဖုြ�ံု ဖော်ရာ�ဌာာန်း�ွ့


