
令和元年度厚生労働省外国人労働者安全衛生教育教材作成事業 

1 

 2020.3 

 

   

  

၁။ င ါးဖမ ါးသင်္ဘော(သင်္ဘောင်ပေါ်တငွ အလုပ လုပ က ငု ခြင ါး) 

၁။  သင်္ဘောင်ပေါ်တငွ လပု က ငု ခြင ါးနငှ ့်ပတ သက ၍ 

(၁) သင်္ဘောလ  င ါးလ ါးခြင ါး၊  

ပငလ်ယ်ရေလ ှိုင််းသည်ရေလ ှိုင််းနငှ့််ရလပပင််းတှိုိုက်ပြင််းတှိုို ့်ရပေါင််းစပ်ပြင််းအ ်းပြင့််ပြစ်ရပေါ်သည်။ပြစ်ရပေါ်ရေစဉ် 

ပငလ်ယ်ရေမျက်န ှပပင၏်လ ပ်ရှ ်းမ မှ ပ ိုရသမဟိုတ်ပဲရေလ ှိုင််းသည်မထငမှ်တ်ထ ်းရသ အြျှိုေတ်ွင၊်မထငမှ်တ်ထ ်းရသ 

ရေေ မှကိုေ််းပတ်ရပေါ်သှိုို ့်ရှိုိုက်ြတ်၍ငေါ်းြမ််းသရ္ဘ အြွဲွဲ့ဝငမ်ျ ်းအ ်းဒဏေ် အေ တေပြစ်ရစပြင််း၊ပငလ်ယ်ထသဲှိုို ့်ပပြုတ်ကျရစ

ပြင််းမျ ်းပြစ်ရစသည်။   

 သရ္ဘ ကှိုိုယ်ထည်သည်ရလတှိုိုက်ေ လမ််းရ က င််း၊ရေလ ှိုင််း၊သရ္ဘ ၏အရှှိုေန်ငှ့််လ ်းေ ရပပ င််းလဲမ ရပေါ်မူ 

တည်၍လူ်းလှှိုမ့််လ ပ်ရှ ်းသည်။ 

  ကိုေ််းရပေါ်နငှ့််မတူပဲလ ှိုင််းလူ်းလ ပ်ရှ ်းေင််းလ ှိုင််းရှိုိုက်ြတ်မ ြ ေရသ သရ္ဘ ရပေါ်တွငေ်ပ်ရေရသ ကိုေ််းပတ်နငှ့််ပတ် 

ဝေ််းကျငက်ှိုိုအဆက်မပပတ်သတှိုထ ်းဂရိုပပြုပြင််းမရှှိုပေါကရြျ ်လဲပြင််း၊ပငလ်ယ်ထသဲှိုို ့်ပပြုတ်ကျပြင််းမျ ်းပြစ်နှိုိုငသ်ည်။   

သရ္ဘ လ ှိုင််းလူ်းပြင််းနငှ့််လ ှိုင််းရှိုိုက်ြတ်ပြင််းသည်ပ ိုမှေလ် ပ်ရှ ်းရေမည်ဟိုမရပပ နှိုိုငပ်ေါ။မထငမှ်တ်မရမ  ်မှေ််းနှိုိုင ်

ရသ လ ှိုင််းလူ်းပြင််းနငှ့််ရေလ ှိုင််းမျ ်းပြစ်ရပေါ် နှိုိုငသ်ည်။ထှိုိုအြျှိုေတ်ွငမ်ည်ကဲ့်သှိုို ့်ပပြုမူေမည်ကှိုိုအစဉ်ရတွ်းပမငထ် ်းေေလ်ှိုို 

အပ်သည်။ကရလ်းမျ ်းကစ ်းသည့််ဆ ်းရဆ ကဲ့်သှိုို ့်ပ ိုရသြေ် ့်မှေ််းနှိုိုငရ်သ လ ပ်ရှ ်းမ မျ ်းမဟိုတ်သည်ကှိုိုသတှိုပပြုေေလ်ှိုို 

သည်။「အေငတ်ရြေါက်္ မှမပြစ်လှိုို ့်ဒ တြေါလည််း္ မှပြစ်မှ မဟိုတ」်ဆှိုိုသည်မှ သရ္ဘ ရပေါ်တွငမ်မှေန်ှိုိုငရ်ပ။   

○ ရြေါင််းရပေါ်သတှိုပပြုေေ ်  ① 

○ ရ္်းကင််းရသ လူသွ ်းလမ််း ② 

○ ရလှက ်း အတက်အဆင််းမျ ်းတွငရ်ပြ၊လက်သ ို်းရြျ င််းပြင့််ြှိုိုငမ်မဲရအ ငေ်ပ်တည်ပြင််း ③ 

န ဒ န ါး 

 ဤစ ရစ ငသ်ည်ရေလိုပ်ငေ််းအလိုပ်သမ ်းတဥ ်းအရေပြင့််အလိုပ်လိုပ်ကှိုိုငေ် တွငထ်ှိုြှိုိုကဒ်ဏေ် မေရစေေန်ငှ့််ကျေ််း 

မ ရေ်းြျှိုြုွဲ့ယွင််းမ မပြစရ်စေေေ်ည်ေွယ်၍ရေ်းသ ်းထ ်းသည။် 

သရ္ဘ မ လှိုေမ် ်းနငှ့််ရေလိုပ်ငေ််းအလိုပ်သမ ်းကက ်း ကပ်သအူစရှှိုရသ အလိုပ်ြွငက်က ်း ကပ်သူမျ ်း၏ညွှေ ်က ်းမ ကှိုို 

လှိုိုက်ေ မပ ်းမှိုမှိုကှိုိုယ်တှိုိုငအ်နတေ ယ်မကှ ကယွ်ရသ လ ပ်ရှ ်းလိုပ်ရဆ ငမ် ပပြုလိုပ်ေေအ်ရေ်းကက ်းသည။် 

ဤစ ရစ ငတ်ွငရ်ေ်းသ ်းထ ်းရသ သတှိုပပြုေေအ်ြျကမ်ျ ်းကှိုိုအလိုပ်ြွငအ်တွင််းအစဉ်သတှိုေရေေေလ်ှိုိုအပ်သည။် 

ကျေ််းမ ရပျ ်ေွှငစ်ွ အလိုပ်လိုပ်မပ ်း၊ကျေ််းမ ရပျ ်ေွှငစ်ွ ပြင့််သရ္ဘ ရပေါ်မမှှိုသ ်းစိုထ သှိုို ့်ရပျ ်ေွှငစ်ွ ပပေ ်ကေရအ င။် 

 ※ ဂျပေ်္  သ ပြင့််ရေ်းသ ်းထ ်းရသ စ ရစ ငလ်ည််းရှှိုရသ ရ က င့််ေ ်းမလညသ်ညမ်ျ ်းရှှိုပေါကဂျပေလ်မူျှိုြု်း 

အထကလ်ူကက ်းအ ်းရမ်းပမေ််းနှိုိုငပ်ေါသည်။ 

 

င်ေလပု ငန ါး(င ါးဖမ ါးသင်္ဘောနငှ ့် င ါးင်မွါးခမြူင်ေါး)လပု ငန ါးြွင တငွ အနတေောယ ကင ါးရှင ါးင်ေေန  
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○ သရ္ဘ လူ်းပြင််းသည်ပ ိုရသတသမတ်တည််းရှှိုရေမည်မဟိုတ်ပေါ     ④ 

○ ကိုေ််းပတ်ရပေါ်တွငအ်လိုပ်လိုပ်ရေစဉ်တွငအ်သက်ကယ်ကကှိုြု်း(သှိုို ့်)လိုပ်ငေ််းသ ို်းအသက်ကယ်ဝတ်စ ိုကှိုိုဝတ်ဆငေ်ေ ်

လှိုိုအပ်သည်။ထှိုို ့်အပပငလ်ှိုိုအပ်ပေါကလ ိုပြ ြုရေ်းကကှိုြု်းသွယတ် ်းပြင််းပပြုလိုပ်မည်ပြစ်သည်။  ⑤ 

○ သရ္ဘ ကှိုိုယ်ထည်လ ှိုင််းလူ်းလွေ် ့်မ ကက ်းမ ်းရသ အြေါမျ ်းတွငရ်ေွွဲ့လျ ်းနှိုိုငရ်သ ပစစည််းမျ ်းအ ်းမလ ပ်ရှ ်းနှိုိုငရ်စ 

ေေပ်ပြုလိုပ်၊ြျည်ရန ှငထ် ်းေေလ်ှိုိုအပ်သည်။    ⑥ 

(၂)   အေီအေဉ်တကျထောါးခြင ါး(seiri)၊ေနေ တကျထောါးသ ခုြင ါး(seiton)၊သန ့်ရှင ါးင်အောင ခပြုလပု ခြင ါး(seisou)၊သန ့်ရှင ါး 

ေွောထောါးရှ ခြင ါး(seiketsu)၊ အေရှ သည တ ု ့်က အုင်လ့်အထခပြုလပု ခြင ါး(ေည ါးကမ ါး) 

အဆက်မပပတ်လူ်းလှှိုမ့််ရေမပ ်းပငလ်ယ်လ ှိုင််းကကိုေ််းပတ်ရပေါ်သှိုို ့်ရှိုိုက်ြတ်ရေသည့််သရ္ဘ ရပေါ်တွငလ်ိုပ်ကှိုိုငေ်ပြင််းပြစ် 

သည့််အတွက်အနတေ ယ်ကင််းရစေေအ်စ အစဉ်တကျထ ်းသှိုိုပြင််း၊စေစ်တကျထ ်းပြင််း၊သေ် ့်ရှင််းရအ ငပ်ပြုလိုပ်ပြင််းအရလ့်အထရှှိုေေအ်ရေ်းကက ်း

သည်။ကိုေ််းပတ်ရပေါ်တွငအ်စ အစဉ်တကျထ ်းသှိုိုပြင််း၊စေစ်တကျထ ်းပြင််း၊သေ် ့်ရှင််းရေ်းပပြုလိုပ်ပြင််း 

မျ ်းမရှှိုပေါကသရ္ဘ လ ှိုင််းလူ်းရသ အြေါတွငပ်စစည််းမျ ်းနငှ့််ြလိုတ်တှိုိုက်မှိုပြင််း၊ပပေ် ့်ကျဲရေရသ ရြ ့်ပ ို်းမျ ်းကကိုေ််းပတ်ရပေါ်တွငရ်လျ ထွက်၍သ

ရ္ဘ ရပေါ် ရှှိုအြွဲွဲ့သ ်းမျ ်းအ ်းထှိုြှိုိုက်ရစနှိုိုငပ်ေါသည်။ 

၁） အေီအေဉ်တကျထောါးသ ခုြင ါး(seiri) 

   အစ အစဉ်တကျထ ်းသှိုိုပြင််းဆှိုိုသည်မှ လှိုိုအပ်သည့််အေ နငှ့််မလှိုိုအပ်သည့််အေ မျ ်းကှိုိုြဲွပြ ်း၍မလှိုိုအပ်သည်မျ ်းကှိုို 

ရှင််းလင််းေေ၊်သှိုို ့်ရသ ်လည််းရှင််းလင််းပေါဟိုဆှိုိုရသ ရ က င့််အကိုေလ် ို်းပငလ်ယ်သှိုို ့်လွှတ်ပစ်ပေါကဥပရဒနငှ့််မငှိုစွေ််းမည်ပြစ် 

သည်။ပငလ်ယ်တွင််းသှိုို ့်အမ ှိုက်ပစ်ပြင််းအ ်းဥပရဒပြင့််တ ်းပမစ်ထ ်းသည်။အထက်လူကက ်း၏ညွှေ ်က ်းမ အတှိုိုင််းလှိုိုက်ေ ရဆ ငေွ်က်ေေ။်   ⑦ 

၂) ေနေ တကျထောါးသ ခုြင ါး(seiton) 

   စေစ်တကျထ ်းသှိုိုပြင််းဆှိုိုသည်မှ အသ ို်းပပြုေေလ်ှိုိုအပ်ရသ ပစစည််းမျ ်းအ ်းအမျှိုြု်းအစ ်း်းအလှိုိုက်ြွဲပြ ်း၍အသ ို်းပပြုေေ် 

အဆငရ်ပပရသ ရေေ တွငထ် ်းရှှို၍အသ ို်းပပြုလှိုိုရသ အြျှိုေတ်ွငလ်ွယ်ကူ၊ရ္်းကင််းစွ ြျက်ပြင််းထိုတ်ယူသ ို်းစဲွနှိုိုငေ်ေ် 

သှိုမ််းဆည််းပြင််းကှိုိုဆှိုိုလှိုိုသည်။ စေစ်တကျထ ်းသှိုိုေည််းမှ ငေါ်းြမ််းသရ္ဘ အလှိုိုက်သတ်မှတ်ထ ်းသည့််အတွက်အထက် 

အေ ရှှို၏ညွှေ ်က ်းြျက်အတှိုိုင််းလှိုိုက်ေ ပပြုလိုပ်ေေ၊်ရလ်းလ ရသ အေ မျ ်း၊လဲမပှိုြုလွယ်ရသ အေ မျ ်းအ ်းြှိုိုငြ် ့်စွ ြျည ်

ရန ှငထ် ်းေေလ်ှိုိုအပ်သည်။   ⑧ 

၃） သန ့်ရှင ါးင်အောင ခပြုလပု ခြင ါး(seisou) 

သေ် ့်ရှင််းရအ ငပ်ပြုလိုပ်ပြင််းဆှိုိုသည်မှ အမ ှိုက်နငှ့််ညစ်ရပရေရသ အေ မျ ်းကှိုိုြယ်ရှ ်း၍သေ် ့်ရှင််းရအ ငပ်ပြုလိုပ်ပြင််းကှိုို 

ဆှိုိုလှိုိုသည်။ ငေါ်းြမ််းရေစဉ်သရ္ဘ ကိုေ််းပတ်တွငင်ေါ်း၏ရသွ်းအစရှှိုသည်တှိုို ့်နငှ့််ညစ်ရပရေမည်ပြစ်သည်။အရပြအရေရပေါ် 

မူတည်၍အည ှိုအြ ဲမျ ်းအ ်းသေ် ့်ရှင််းရေ်းပပြုလိုပ်ပြင််းအ ်းပြင့််ရြျ ်လဲပြင််း၊ရြျ ်ကျပြင််းအစရှှိုရသ ကက ်းမ ်းရသ ထှိုြှိုိုက် 

ဒဏေ် ေမ မှက ကွယ်နှိုိုငမ်ည်ပြစ်သည်။  ⑨ 

၄） သန ့်ရှင ါးေွောထောါးရှ ခြင ါး(seiketsu) 

သေ် ့်ရှင််းစွ ထ ်းရှှိုပြင််းဆှိုိုသည်မှ အဝတ်အစ ်းရလ  ်ြွတ်ပြင််း၊လက်ရဆ်းပြင််း၊ြျက်ပပြုတ်စ ်းရသ က်သည့််ပစစည််းအ ်း 

ပှိုို်းသတ်ပြင််း၊မှိုမှို၏ပတ်ဝေ််းကျငအ် ်းသေ် ့်ရှင််းစွ ကျေ််းမ ရေ်းနငှ့််ည ညွတ်ရအ ငထ် ်းရှှိုပြင််းကှိုိုဆှိုိုလှိုိုသည်။ရေ ဂေါပြစ်ပွ ်း 

ပြင််းမှက ကွယ်ေ တွငအ်ရေ်းပေါရသ လိုပ်ရဆ ငြ်ျက်ပြစ်သည်။   ⑩ 

၅） အင်လ့်အထခပြုလပု ခြင ါး(ေည ါးကမ ါး၊shitsuke) 

   ဤသှိုို ့်အစ အစဉ်တကျထ ်းပြင််း၊စေစ်တကျထ ်းသှိုိုပြင််း၊သေ် ့်ရှင််းရအ ငပ်ပြုလိုပ်ပြင််း၊သေ် ့်ရှင််းစွ ထ ်းရှှိုပြင််းတှိုို ့်အ ်း 

အရလ့်အကျင့််ပပြုလိုပ်ပြင််းကှိုို「စည််းကမ််း」ဟိုရြေါ်ဆှိုိုသည်။ဤသည်တှိုို ့်မှ သရ္ဘ ၏သေ် ့်ရှင််းမ နငှ့််ရ္်းကင််းမ ကှိုိုထှိုေ််းသှိုမ််း 

ေ တွငမ်ရှှိုမပြစ်လှိုိုအပ်သည်။ 
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၂။    အနတေောယ ရှ င်သောပေစည ါးမျောါး၊သတ င်ပါးအမှတ အသောါးမျောါး 

(၁)  အနတေောယ ရှ င်သောပေစည ါးမျောါးအောါးက ငု တယွ အသ ါုးခပြုခြင ါး 

သရ္ဘ ရပေါ်တွငအ်နတေ ယ်ရှှိုရသ ပစစည််းမျ ်း(ြှိုအ ်းပမင့််ဓ တ်ရငွွဲ့၊မ ်းရလ ငလ်ွယ်ရသ ပစစည််းမျ ်း၊အဆှိုပ်သင့်် 

နှိုိုငရ်သ ဓ တ်ရငွွဲ့မျ ်း)ရှှိုရေနှိုိုငသ်ည်။သတှိုရပ်းအမှတ်အသ ်းမျ ်းနငှ့််အထက်လူကက ်း၏ညွှေ ်က ်းသတှိုရပ်းြျက်အ 

တှိုိုင််းလှိုိုက်ေ ရဆ ငေွ်က်မပ ်းလိုပ်ရဆ ငသ် ို်းစွဲေ တွငအ်လွေသ်တှိုထ ်းေေလ်ှိုိုအပ်သည်။ 

၁）ဖ အောါးခမင ့်ဓောတ င်ငွွေ့ ။  ။ ဂရဟရဆ ်ေ တွငအ်သ ို်းပပြုရသ အက်ဆ တှိုိုငလ်င််း(Acetylene) ဓ တ်ရငွွဲ့၊ရေြဲ 

ရသတတ  ရှှိုအရအ်းြ ဓ တ်ရငွွဲ့၊ြျက်ပပြုတ်ေ တွငအ်သ ို်းပပြုရသ  LPဓ တ်ရငွွဲ့အစရှှိုရသ ဓ တ်ရငွွဲ့မျ ်းရှှိုသည်။မ ်း 

ရလ ငရ်စပြင််း၊ရပေါက်ကွဲပြင််း၊ဓ တ်ရငွွဲ့အဆှိုပ်သင့််ပြင််းရ က င့််ရအ က်စ ဂျငမ်လ ိုရလ က်ပြင််း၊ရေြဲေ ပြစ်ပြင််း 

မျ ်းပြစ်နှိုိုငသ်ည်။သှိုိုရလှ ငသ်ှိုမ််းဆည််းထ ်းရသ ရေေ မှရေွွဲ့ရပပ င််းသယ်ယူပြင််းမရှှိုပဲဓ တ်ရငွွဲ့ ဗူ်းအ ်းပပင််းထေစွ် ထှိုိုြှိုို

က်မှိုပြင််း၊အဆှိုို ့်(အပှိုတ်)နငှ့််ပှိုိုက်လှိုိုင််းတှိုို ့်အ ်းထှိုြှိုိုက်ရစပြင််းမျ ်းမပြစ်ရစေေသ်တှိုထ ်းေေလ်ှိုိုအပ်သည်။ 

        ၂)မီါးင်လောင လယွ င်သောပေစည ါးမျောါး။  ။ စက်ရလ ငစ် ဆ ၊ရေေ ဆ ၊သိုတ်ရဆ်းနငှ့််ရြျ ်စပ်ရသ အေည်မျ ်းရှှိုသည်။ 

သှိုိုရလှ ငသ်ှိုမ််းဆည််းထ ်းရသ ရေေ အေ ်းတွငမ် ်းအသ ို်းမပပြုေေ(်ရဆ်းလှိုပ်ရသ က်ပြင််းမျ ်း)။ 

       ၃) အဆ ပ သင ့်န ငု  င်သောဓောတ င်ငွွေ့မျောါး။  ။ ္က်ထေ အတွင််းရှှိုအက်ဆစ်ေည်၊ပငလ်ယ်ရေသွယ်ပှိုိုက်တွင််းရှှိုအညစ် 

အရ က်းသေ် ့်စငေ် တွငသ် ို်းရသ ရဆ်းေည်အစရှှိုသည်တှိုို ့်ရှှိုသည်။ဓ တ်ရငွွဲ့ကှိုိုရှှူရ ှိုက်မှိုပြင််း၊အေည်မျ ်းကြနဓ ကှိုိုယ်အစှို

တ်အပှိုိုင််းတွငထ်ှိုရတွွဲ့ ပြင််းမျ ်းရှှိုြဲ့်ပေါကအဆှိုပ်သင့််ပြင််း၊အရေပပ ်းရလ ငပ်ြင််းမျ ်းပြစ်နှိုိုငသ်ည့််အတွက်အသ ို်းပပြုြျှိုေတ်ွင်

အက အကွယ်ပစစည််းမျ ်း(မျက်မှေ၊်ြှိုိုငြ် ့်ရသ လက်အှိုတ်မျ ်း)အသ ို်းပပြုေေလ်ှိုိုအပ်သည်။ 

        ၄）အခြောါးင်သောအနတေောယ ရှ ပေစည ါးမျောါး။  ။ ငေါ်းြမ််းသရ္ဘ ရပေါ်တွငြ်မ််းမှိုရသ ငေါ်းမေ််း၏သွ ်း၊ငေါ်းလှိုပ်ရကျ က် 

၏ဆူ်း၊ဂဏေ််း၏လက်၊တူေ ငေါ်း၏ဆူ်းရတ ငအ်စရှှိုသည်တှိုို ့်ပြင့််ကက ်းမ ်းရသ ထှိုြှိုိုက်ဒဏေ် ေရှှိုရသ ဥပမ မျ ်းရှှိုြဲ့်ရသ 

ရ က င့််မထှို၊မကှိုိုငမ်ှိုရစေေအ်ထူ်းသတှိုထ ်းေေလ်ှိုိုအပ်သည်။ 

 

(၂)  င်္ါးအနတေောယ သတ င်ပါးအမှတ အသောါး 

         သရ္ဘ ရပေါ်တွငရ်အ က်တွငရ်ြ ်ပပထ ်းသည့််အတှိုိုင််းရ္်းအနတေ ယ်က ကွယ်ေေအ်တွက်အမျှိုြု်းမျှိုြု်းရသ  

အမှတ်အသ ်းမျ ်းအ ်းရေ်းသ ်းြျှိုတ်ဆွထဲ ်းသည်။အဓှိုပပေါယ်သှိုရှှိုရအ ငပ်ပြုလိုပ်ထ ်းပေါ။ 
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ဥပမ ။  ။ ဂျပေစ်ကမ် လိုပ်ငေ််းအသှိုအမှတ်ပပြု Z9104「လ ိုပြ ြုမ အမတှ်တ ဆှိုပ်」 

တ ်းပမစ်အမှတ်အသ ်း -  ဝငထ်ွက်သွ ်းလ ပြင််း၊လိုပ်ရဆ ငပ်ြင််းမျ ်းအ ်းေပ်တေ် ့်ေေအ်မှတ်အသ ်းပြစ်သည်။ 

   
မ ်းအသ ို်းမပပြုေေ ် ဝငထ်ကွ်ပြင််းမပပြုေေ ် ပြတ်သေ််းသွ ်းလ ပြင််းမပပြုလိုပ်ေေ် 

သတှိုရပ်းအမှတ်အသ ်း -  သတှိုထ ်းေေအ်သှိုရပ်းရသ အမှတ်အသ ်းပြစ်သည်။ 

   
အဆှိုပ်သင့််နှိုိုငသ်ည် ပပြုတ်မကျရစေေသ်တှိုပပြုပေါ   ဓ တ်လှိုိုက်နှိုိုငသ်ည် 

အနတေ ယ်ကင််းဆှိုိုငေ် အမှတ်အသ ်း -   အရေ်းရပေါ်ထကွ်ရပေါက်ရေေ ၊  ရရှ်းဦ်းသူေ ပပြုရသတတ  ၊လူေ ထမ််းစငမ်ျ ်း 

၏ရေေ အ ်းညွှေပ်ပရသ အမှတ်အသ ်း 

   
အရေ်းရပေါ်ထကွ်ရပေါက်လမ််းညွှေ် ရရှ်းဦ်းသူေ ပပြုရသတတ   လမ််းသွ ်းေေလ်မ််းညွှေ ်

မ ်းရ္်းက ကွယ်အမှတ်အသ ်း  -  မ ်းသတ်ဗူ်းအစရှှိုသည်တှိုို ့်အ ်းသှိုိုရလှ ငေ် ရေေ ပပအမှတ်အသ ်း 

  

 

မ ်းသတ်ဗူ်း မ ်းသတ်ပှိုိုက်ရြေါင််း  

အမှိုေ် ့်ရပ်းအမှတ်အသ ်း      -    အမှတ်အသ ်းမှညွှေ ်က ်းသည့််အတှိုိုင််းလှိုိုက်ေ ေေလ်ှိုိုအပ်သည်။ 

   
က ကွယ်ရေ်းဦ်းထိုတ်ရဆ င််းေေ ် န ှရြေါင််းြ ို်းတပ်ဆငေ်ေ် က ကွယ်ရေ်းမျက်မှေတ်ပ်ဆငေ်ေ ်

အပြ ်းရသ အနတေ ယ်ရှှိုရသ ရေေ မျ ်းကှိုိုပ ိုတွငပ်ပထ ်းသည့််အတှိုိုင််းအမဲရေ ငန်ငှ့််အဝေါရေ ငရ်ဆ်းသိုတ်ထ ်းရသ ကကှိုြု်းပြင့််

သတှိုရပ်းထ ်းမည်ပြစ်သည်။ 

 

၃။  သင ့်င်လျော မှန ကန ေွောဝတ ဆင ခြင ါးနငှ ့်ကောကယွ င်ေါးပေစည ါးမျောါးအသ ါုးခပြုခြင ါး 

  
○  ကယ်သ ်းမတပ်ထ ်းရသ လက်ြျ ်းဝကပှိုိုက်ဆွဲစက်တွငည် ပ်ပေါပြင််း   ⑪ 

○  အရပေါ်အကကျ၏အစကပှိုိုက်ဆွဲတငရ်သ စက်တွင််းည ပ်ပေါပြင််း    ⑫ 
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○ လ ိုပြ ြုရေ်းြေါ်းပတ်တွငစ်ပေငတ်ပ်ထ ်းရသ  

ကကှိုြု်းြျှိုတ်အ ်းအသ ို်းပပြုပေါကစပေင၏်ဆေ် ့်အ ်း 

(၁မ တ ရကျ )်ကှိုိုထည့််သွင််းစဉ််းစ ်းေေလ်ှိုိုအပ် 

သည်။ 

 

 

○ ဟဲလမက်ဦ်းထိုတ်သည်လွင့််လ ရသ ၊ပပြုတ် 

ကျလ ရသ အေ ဝတတ ြုမျ ်းမှဦ်းရြေါင််းကှိုိုက ကွယ် 

ရပ်းမည်ပြစ်သည်။က ကွယ်ရသ မျက်န ှပပငသ်ည် 

လွင့််လ ရသ ငေါ်းနငှ့််ငေါ်းမ  ်းြျှိုတ်မျ ်းမှမျက်လ ို်း 

နငှ့််မျက်န ှကှိုိုက ကွယ်ရပ်းမည်။ 

 

  

 

○ လက်အှိုတသ်ည်လကက်ှိုိုဒဏေ် ေရစပြင််း၊ညစရ်ပပြင််း 

မျ ်းမကှ ကယွ်ရပ်းမည်ပြစရ်သ ်လည််းလကြ်ျ ်းအထှိုမှေက်ေ ်

စွ ဝတဆ်ငပ်ြင််းမရှှိုပေါကစက်မျ ်းအတွင််းသှိုို ့်ည ပ်ပေါပြင််းမျ ်း 

ပြစန်ှိုိုငသ်ည။်     ⑮ 

 

အလိုပ်လိုပ်ရေစဉ်တွငအ်လိုပ်ဝတစ် ို၊လ ိုပြ ြုရ္်းကင််းရေ်းြှိုေပ်(သှိုို ့်)ရေ ်္ လည်ရှည်ြှိုေပ်ကှိုိုမေှက်ေစ်ွ ဝတဆ်င ်

ေေလ်ှိုိုအပ်သည်။လကအ်ြျ ်း၊အရပေါ်အကကျ၏ေင်္ တတ်ှိုို ့်တငွ ်ကယသ် ်းအစရှှိုသည်တှိုို ့်ပြင့််ရသြျ စွ ဝတဆ်ငမ်ထ ်း

ပေါကလည်ပတ်ရေရသ စက်မျ ်းထသဲှိုို ့်ည ပ်ပေါသွ ်းပြင််းမျ ်းပြစ်နှိုိုငသ်ည်။ ထှိုို ့်အပပငအ်လိုပ်ြငွတ်ွငသ် ို်းရသ အသက ်

ကယအ်ကကျ၊လ ိုပြ ြုရေ်းြေါ်းပတ၊်အသက်ကယ်ကကှိုြု်း၊ဟလဲမက်ဦ်းထိုပ်အစရှှိုရသ အလိုပ်ြွငန်ငှ့််ဆ ရလျ ်ရသ က ကယွ်

ရေ်းအသ ို်းအရဆ ငမ်ျ ်းအ ်းမပြစမ်ရေအသ ို်းပပြုေမည်ပြစသ်ည်။ 

 

また、作業用救命衣、安全ベルト、命綱、ヘルメットなど、作業に応じた適切な保護具を

使用しなければなりません。 

○ မှိုို်းက အကကျဝတဆ်ငပ်ေါကလည််းအကကျအစနငှ့််လက်ြျ ်းမျ ်းအ ်းရသြျ စွ စည််း၊သှိုမ််းထ ်းေေလ်ှိုိုအပ်သည။် 

အလိုပ်ြွငသ် ို်းအသက်ကယ်အကကျကှိုိုမှိုို်းက အကကျ၏အရပေါ်တငွမ်လွမဲရသဝွတ်ဆငေ်ေ။်  ⑬ 

○ ရေ ်္  လည်ရှညြ်ှိုေပ်(သှိုို ့်)လ ိုပြ ြုရေ်းရေ ်္ လည်ရှည်ြှိုေပ်၏ရအ က်ရပြရှှိုရြျ ်မလဲရစသည့််ရပြေင််းပေါ်းရေပြင််း 

ရှှို/မရှှိုစစ်ရဆ်းေေ၊်(လ ိုပြ ြုရေ်းရေ ်္ လည်ရှည်ြှိုေပ်သည်ရေ ်္ လည်ရှည်ြှိုေပ်နငှ့််အလ ်းတူသစရ်စ်း(သှိုို ့်)ရပြြျ ်းထှိုပ်

တွငရှ်ှိုသ ပြင့််ပပြုလိုပ်ထ ်းရသ အက အကယွမ်ှရပြြျ ်းအ ်းထှိုြှိုိုကပ်ြင််းမှက ကွယရ်ပ်းမည်ပြစ်သည်။    ⑭ 
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၄။  သတ ထောါးေန လ အုပ င်သောင်ေောဂ လကခဏောမျောါးနငှ ့်ကောကယွ နည ါး 

 ငေါ်းြမ််းလိုပ်ငေ််းသည်ညအြျှိုေတ်ွငအ်လိုပ်လိုပ်မပ ်းရေ ့်အြျှိုေတ်ွငအ်ေ ်းယူသည့််ရေ ့်ညရပပ င််းပပေင်ေါ်းြမ််းပြင််း၊တှိုို 

ရတ င််းရသ အြျှိုေအ်တွင််းငေါ်းြမ််းပြင််းနငှ့််အေ ်းယူပြင််းကှိုိုထပ်ပပေတ်လဲလဲလိုပ်သည့််ငေါ်းြမ််းလိုပ်ငေ််းပြစ်မပ ်းရသြျ  

စွ အေ ်းယူပြင််းအစရှှိုသည်ပြင့််မှိုမှို၏ြနဓ ကှိုိုယ်အရပြအရေကှိုိုပပြုပပငထ်ှိုေ််းသှိုမ််းပြင််းမရှှိုပေါကရေထှိုိုငမ်ရက င််းပြစ် 

နှိုိုငရ်စသည်။အလိုပ်လိုပ်ကှိုိုငရ်ေစဉ်တွငမ်ှိုမှို၏ကျေ််းမ ရေ်းရေရက င််းရစေေမ်ှိုမှိုြ သ ဂရိုစှိုိုက်ရေထှိုိုငေ်မည်ပြစ် 

သည်။လိုပ်ရြ ်ကှိုိုငြ်က်အြျင််းြျင််းကျေ််းမ ရေ်းအတွက်သတှိုရပ်းရေထှိုိုငေ်ေလ်ှိုိုအပ်သည်။ 

   သရ္ဘ ရပေါ်တွငရ်ိုတ်တေက်ရေထှိုိုငမ်ရက င််းပြစ်ပေါကြျက်ပြင််းဆှိုပ်ကမ််းသှိုို ့်ပပေန်ှိုိုငမ်ည်မဟိုတ်ရပ။ 

 ဂျပေန်ှိုိုငင် တွငတ်နစ်ှလ ငတ်ကကှိုမ်ကိုမပဏ မှကျေ််းမ ရေ်းအတွက်ရဆ်းစစ်ရပ်းပြင််းရှှိုသည်။တနစ်ှတြေါရဆ်းစစ်မ ကှိုို 

မပျက်မကွက်ြ ယူ ကပေါေေ။် 

ထှိုို ့်အပပငသ်ရ္ဘ သ ်းမျ ်းအရေပြင့််တနစ်ှလ ငတ်ကကှိုမ်သရ္ဘ သ ်းစ အိုပ်၏ကျေ််းမ ရေ်းရထ က်ြ စ အတွက် 

စစ်ရဆ်းမ သ မကပဲနစ်ှစဉ်စက်တင်္  လသရ္ဘ သ ်းလ ိုပြ ြုကျေ််းမ က လတွငပ်ပြုလိုပ်ရသ အြမဲ့်ကျေ််းမ ရေ်းရဆွ်းရန်ွး

ပြင််း」အ ်းအသ ို်းြျရစြျငပ်ေါသည်။ 

(၁)  အပ လျှပ ခြင ါး 

 အပူလ ပ်ပြင််းသည်ရေရေ ငရ်အ က်ကိုေ််းပတ်ရပေါ်အပူြျှိုေပ်မင့််မ ်းမပ ်းစှိုိုထှိုိုင််းဆမျ ်းရသ ရေေ တွငအ်လိုပ်လိုပ် 

ရေစဉ်တွငပ်ြစ်ပွ ်းနှိုိုငသ်ည်။လည်ရြျ င််းမရပြ က်၊ရေမငတ်ပေါရသ ်လည််းရေနငှ့််ဆ ်းဓ တ်ကှိုိုသ ို်းရဆ ငပ်ြင််း၊ 

အြျှိုေသ်တ်မှတ်၍ရေေှိုပ်ရသ ရေေ မျ ်းတွငအ်ေ ်းယူပြင််းမျ ်းပပြုလိုပ်ေေ။်     ⑯ 

ထှိုို ့်အပပငရ်အ က်ပေါလကခဏ မျ ်းပြစ်ရပေါ်ပေါကအပူလ ပ်ပြင််းပြစ်နှိုိုငရ်သ ရ က င့််ပပြုစိုကိုသေေလ်ှိုိုအပ်သည်။  ⑰ 

၁) ရြေါင််းမူ်းပြင််း၊မှိုိုက်ြေပဲြစ်ပြင််း   →   ရအ်းပမရသ ရေေှိုပ်တွငအ်ေ ်းယူေေ ်

၂) မအ မသ ပျှိုြုွဲ့အေပ်ြင််း၊န ို်းပြင််း    →   ရဆ်းရပ်းြေ််းသှိုို ့် 

၃) လမ််းရပြ င့််ရပြ င့််မရလ  က်နှိုိုငပ်ြင််း၊အသ ရပ်းရြေါ် ပြင််းအ ်းမတိုေ် ့်ပပေန်ှိုိုငပ်ြင််း → အရေ်းရပေါ်ရဆ်းရ ိုသှိုို ့်ပှိုို ့်ေေ ်

(၂) ြနဓောက ယု အပ ြျ န န မ ့်ကျခြင ါး 

  ရအ်းပမရသ မှိုို်း၊ရလ၊ပငလ်ယ်လ ှိုင််းတှိုို ့်နငှ့််အြျှိုေရ်ှည်လျ ်းစွ ထှိုရတွွဲ့ပေါကြနဓ ကှိုိုယ်အပူြျှိုေရ်လျ ့်ကျပြင််းပြစ် 

မပ ်းအသက်အနတေ ယ်ရှှိုနှိုိုငပ်ေါသည်။   ⑱ 

ြနဓ ကှိုိုယ်တိုေြ်ျမ််းပြင််း၊အရအ်းဓ တ်ရ က င့််ရတွရဝပြင််း → ြနဓ ကှိုိုယ်အ ်းအရန်ွးဓ တ်ရပ်းပြင််း၊ပူရန်ွးရသ  

အေ ကှိုိုရသ က်သ ို်းပြင််း။  ⑲ 
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(၃) က ါးေက င်ေောဂ  

 တိုတ်ရကွ်းနငှ့််ဗှိုိုင််းေပ်စ်ပှိုို်းရ က င့််ပြစ်ပွ ်းရသ အစ ရပြလမ််းရ က င််းရယ ငပ်ြင််းအစရှှိုရသ (ကူ်းစက်ရေ ဂေါ)မျ ်း 

သည်ကျဉ််းရပမ င််း၍အတူပူ်းတဲွရေထှိုိုငရ်သ ရေေ ကအမျ ်းစိုပြစ်ရသ သရ္ဘ ရပေါ်တွငလ်ျငပ်မေစွ် ကူ်းစက်ပပေ် ့်ပွ ်း 

နှိုိုငသ်ည်။မှိုမှိုရေေ ကှိုိုအစဉ်သေ် ့်ရှင််းသပ်ေပ်စွ ထ ်းရှှိုေေလ်ှိုိုအပ်သည်။ရသ က်ရေကှိုိုလည််းပှိုို်းသတ်မပ ်းသေ် ့်ရှင််းရသ ရေကှိုိုသ ရသ က်

သ ို်းသင့််သည်။အှိုို်းြွက်ပိုဂ မျ ်းအ ်းမပျက်မကွက်ပှိုို်းသတ်ေေမ်ရမ့်ပေါနငှ့််။     ⑳ ㉑ 

(၄) ြ ါးနောခြင ါး ရလ်းလ ရသ အေ မျ ်းအ ်းပင့််မပြင််း၊ြနဓ ကှိုိုယ်ပ ိုသဏ္ဍေအ်ရေအထ ်းမမှေပဲ် က ရှည်စွ ရေထှိုိုငလ်ိုပ်ကှိုိုငပ်ြင််း 

မျ ်းရ က င့််ြေါ်းေ တတ်သည်။အရလ်းအပငမ်ရသ အြေါမျ ်းတွငြ်နဓ ကှိုိုယ်၏အရေအထ ်းမှေက်ေစွ် ရှှိုရစေေဂ်ရိုပပြု 

ပေါ။ထှိုို ့်အပပငတ်ဦ်းတည််းပင့််မပြင််းမပပြုလိုပ်ပဲလူအမျ ်းနငှ့််လိုပ်ကှိုိုငပ်ေါ။    ㉒ 

(၅) ေ တ ကျန ါးမောင်ေါးဆ ငု ေော 

ပစ်ပေါယ်ထ ်းသည်ဟိုြ စ ်းေပြင််း၊အထ ်းကျေသ်ည်ဟိုြ စ ်းရေေပြင််းအစရှှိုရသ စှိုတ်ြှိုစ ်းမ မျ ်းဆက်တှိုိုက်ြ စ ်းရေေပေါက(စှိုတ်ကျရေ ဂေါ)

အစရှှိုရသ စှိုတ်ြျှိုြု ွဲ့ယွင််းပြင််းရေ ဂေါမျ ်းပြစ်နှိုိုငသ်ည်။အှိုပ်ရေ်းဝဝအှိုပ်ပြင််း၊အေ ်းယူပြင််း၊အဟ ေ 

ပပည့််ဝရအ ငစ် ်းရသ က်ရေထှိုိုငပ်ြင််းမျ ်းပပြုလိုပ်ပေါ။လိုပ်ရြ ်ကှိုိုငြ်ကမ်ျ ်းနငှ့််ရပေါင််းသင််းဆက်ဆ ရေ်းအရပြအရေရက င််းမွေစွ် ပြင့််ရေထှိုို

ငဆ်က်ဆ ပြင််းအ ်းပြင့််ရေ ့်စဉ် က ြုရတွွဲ့ရေေရသ စှိုတ်ြှိုစ ်းမ မျ ်းအ ်းရပြရြျ က်နှိုိုငရ်စေေပ်ပြုလိုပ်ပေါ။စှိုို်းေှိုမ်ပြင််း၊အှိုပ်မရပျ ်ပြင််း၊စှိုတ်ပူပေပ်ြ

င််းမျ ်းကှိုိုြ စ ်းေရသ အြေါမျ ်းတွငအ်ထက်လူကက ်းမျ ်း၊လိုပ်ရြ ်ကှိုိုင်္ က်မျ ်းနငှ့််ရဆွ်းရန်ွးတှိုိုငပ်ငပ်ေါ။     ㉓ ㉔ ㉕ 

၅။ အင်ေါးင်ပေါ်အြျ န မျောါးတငွ လပု င်ဆောင ေန   

သရ္ဘ ရပေါ်တွငမ် ်းရလ ငပ်ေါကမ ်းသတ်ပြင််း၊ရေဝငပ်ေါကက ကွယ်လိုပ်ရဆ ငပ်ြင််း၊ပငလ်ယ်ထဲသှိုို ့်လူပပြုတ်ကျ 

ပြင််း၊ငေါ်းသှိုိုရလှ ငြ်ေ််းတွင််းရအ က်စ ဂျငပ်ပတ်၍လဲကျပေါကကယ်ဆယ်ရေ်းလိုပ်ငေ််းမျ ်းကှိုိုသရ္ဘ ရပေါ် ရှှိုအြွဲွဲ့သ ်းမျ ်းအ ်း

လ ို်းပြင့််လိုပ်ရဆ ငေ်မည်ပြစ်သည်။ထှိုို ့်အပပငက် ဆှိုို်းစွ သရ္ဘ ေစ်ပမြုပ်ရသ အြေါမျ ်းတွငအ်သက်ကယ်ရလှရပေါ်တွငသ်

ရ္ဘ သ ်းမျ ်းအ ်းလ ို်းစ ်းေင််း၍သရ္ဘ ကှိုိုစွေ် ့်ြွ မပ ်းအြျင််းြျင််းရြ်းမ၍ကယ်ဆယ်ရေ်းအ ်းရစ င့််ဆှိုိုင််းေ 

မည်ပြစ်သည်။ 

 သရ္ဘ ရပေါ်တွငအ်ထက်တွငရ်ြ ်ပပထ ်းရသ အရေ်းရပေါ်အြက်အြဲမျ ်းနငှ့်် က ြုေပေါကသရ္ဘ အြွဲွဲ့သ ်းမျ ်း 

၏တ ဝေက်ှိုိုြွဲရဝထ ်းသည်။သရ္ဘ ရပေါ်သှိုို ့်ရေ က်ရသ အြေါတွငအ်ရေ်းရပေါ်တ ဝေြ်ျထ ်းရေ်းဇယ ်းတွငမ်ှိုမှို၏ပ ိုမှေမ်ဟိုတ်

ရသ တ ဝေအ် ်း ကည့််ရ မှတ်သ ်းထ ်းေေလ်ှိုိုအပ်သည်။ေ ်းမလည်သည်မျ ်းရှှိုပေါကအထက်လူကက ်းထ တွငေ် ်းလည်သည်အ

ထှိုရမ်းပမေ််းထ ်းေေလ်ှိုိုအပ်သည်။ 

မ ်းရလ ငပ်ြင််းအစရှှိုရသ အရေ်းရပေါ်အရပြအရေ၏အြျက်ရပ်းသရကဘတမျ ်းအ ်းမှတ်သ ်းထ ်းေေလ်ှိုိုအပ်သည်။ 
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○ 「သတှိုထ ်းပေါ」   ㉖ 

○ 「လူပပြုတက်ျသွ ်းမပ 」ဟိုရအ ်ဟစေ်င််းသစ်သ ်းပ ို်းအစရှှိုရသ ရေရပေါ်ရပေါ် နှိုိုငရ်သ အေ မျ ်းကှိုိုတြိုမပ ်းတြို 

ပငလ်ယ်တွင််းသှိုို ့်ပစရ်ပ်းေေ။်   ㉗ 

  

 

  

 

ထှိုို ့်အပပငမ် ်းရလ ငပ်ြင််းနငှ့််ပငလ်ယ်တွင််းသှိုို ့်ပပြုတ်ကျပြင််းအ ်းဦ်းစွ ရတွွဲ့ ရှှိုသူပြစ်ပေါကလိုပ်ရဆ ငသ်င့််သည်မျ ်း 

အ ်းမှတ်သ ်းထ ်းေေလ်ှိုိုအပ်သည်။မည်သည့််အရပြအရေပြစ်ရစဦ်းစွ ရတွွဲ့ ရှှိုသူသည်အပြ ်းရသ အြွဲွဲ့သ ်းမျ ်းအ ်း  

‶အသှိုရပ်းအရ က င််း က ်းပြင််း″ကှိုိုပထမဦ်းဆ ို်းလိုပ်ရဆ ငေ်မည်ပြစ်သည်။မ ်းသတ်ေေတ်ဦ်းတည််းမ ်းြှိုို်းတွင််းသှိုို ့်ဝင ်

ရေ က်ပြင််း၊ပငလ်ယ်ထသဲှိုို ့်ကျသွ ်းသူအ ်းကယ်ဆယ်ေေတ်ဦ်းတည််းပငလ်ယ်တွငသ်ှိုို ့်ြိုေဆ်င််းပြင််းမျ ်းမပပြုလိုပ်သင့််ပေါ။  

○ ပငလ်ယ်ရေသယွ်ပှိုိုက်ရပေါကသ်ည်ကှိုိုယ ယ ကကှိုြု်းြျည်၍အရေ်းရပေါ် ပပငဆ်ငပ်ှိုတဆ်ှိုို ့်ပြင််း။ ㉘ 

○ 「မ ်းဗျှိုြုွဲ့၊မ ်းရလ ငရ်ေတယ ်」ပထမဦ်းစွ မ ်းသတ်ေ တွငရ်လတငအ်ေပ်မမှ ်းသတရ်ဆ်းကှိုိုမ ်းရလ ငေ် ရေေ သှိုို ့် 

ပကပ်ြေ််းေေ ်

 ㉙ 

○ ကယ်ဆယမ်ယ့််သရူတလွ မှ ရသြျ တယ်   ㉚ 

○ ကယ်ဆယမ်ယ့််သရူတလွ မပ     ㉛ 
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漁獲物取扱

漁具漁網取扱

漁撈

調理

整備・管理

運航・運転

荷役

出入港

လပု ငန ါးအလ ကု ထ ြ ုက ဒဏ ေောေမ မျောါး （၁၃၁၁） မ 

（သ ါုးေက င်ကျော ာကောလပု က ငု ေဉ်)

ဆှိုပ်ကမ််းဝင/်ထကွ်

ကိုေတ်ငရ်ေစဉ်

သရ္ဘ ရမ င််းနငှစ်ဉ်

ပပငဆ်ငလ်ိုပ်ရဆ ငစ်ဉ်

ြျကပ်ပြုတရ်ေစဉ်

ငေါ်းြမ််းရေစဉ်

ငေါ်းြမ််းပစစည််းသ ို်းစဉ်

တ ဝေြ်ျှိုေပ်ပငပ်

လိုပ်ရဆ ငမ် ြွပဲြ ်း

ေေြ်ကြ်ဲ

သင်္ဘောသောါးဥပင်ဒအပ ုဒ  ၁၁၁ အေေီင ြ ေော၏၂၀၁၄-ြုနေှ  မှ ၂၀၁၇-ြုနေှ အတငွ ါးေုေည ါးြျက  

၆။   သင်္ဘောင်ပေါ်တငွ အလပု လပု က ငု ေဉ်င်္ါးအနတေောယ ကင ါးေန င်ဆောင ေွက ြျက  

ငေါ်းြမ််းသရ္ဘ ရပေါ်တွငပ်ြစ်ရပေါ်ရသ ရ္်းအနတေ ယ်အမျ ်းစိုမှ ငေါ်းြမ််းရေစဉ်တွငပ်ြစရ်ပေါ်သည။် 

 

(၁) ပ ါးတွွဲပ သေွာါးခြင ါး၊ညှပ မ ခြင ါး 

 သရ္ဘ ရပေါ်တွငင်ေါ်းြမ််းေ တွငအ်သ ို်းပပြုရသ ကှိုေှိုယ ၊စက်ပစစည််းအစရှှိုသည်ပြင့််စက်အ ်းရက င််းရသ စက် 

ပစစည််းမျ ်းမျ ်းပပ ်းစွ ရှှိုသည်။ထှိုြှိုိုက်ပြင််းမှက ကွယ်ေေြ် ို်းအိုပ်ထ ်းပြင််း၊အက အကွယ်ရှှိုသည်မျ ်းတှိုို ့်ရှှိုရသ ်လည််းဓ တ်

ရလှက ်း၏တ ြေါ်းကဲ့်သှိုို ့်ဆငဆ် ပြင့််အလှိုိုအရလျ က်ေပ်တေ် ့်ပြင််းအစရှှိုရသ ရ္်းကင််းေေအ်တွက်လိုပ်ရဆ ငတ်ပ်ဆင်

ထ ်းပြင််းမျ ်းမရှှိုပေါ။အရေ်းရပေါ်ေပ်တေ် ့်သည့််ြလိုတ်ပေါရှှိုပေါကလည််းတစ ိုတရယ က်ကြလိုတ်ကှိုိုမနှှိုပ်ပေါက 

ေပ်တေ် ့်မည်မဟိုတ်ပေါ။ 

ငေါ်းြမ််းပစစည််းကှိုေှိုယ မျ ်း၊ငေါ်းြမ််းပှိုိုက်မျ ်းနငှ့််ပူ်းတွဲြျှိုတ်ပေါသွ ်းပြင််း၊ည ပ်မှိုပြင််းမျ ်းပြင့််ြနဓ ကှိုိုယ်၏တစှိုတ်တပှိုိုင််း 

(သှိုို ့်)တကှိုိုယ်လ ို်းြှိုမှိုပြင််း၊လှိုမ်သွ ်းပြင််းမျ ်းအမျ ်းအပပ ်းပြစ်ရပေါ်ရလ့်ရှှိုသည်။ 

မင်တော တဆမ  နမ နော (၁)     ငါေါါ်းြမ််းပှိုိုက်ကှိုိုဆွဲတငေ် တွငပ်ှိုိုက်ကှိုိုသှိုိုင််းကကှိုြု်းပြင့််စိုစည််း၍ဆွဲတငေ် တွငပ်ှိုိုက်နငှ့််အတူ 

္ယ်လက်ကှိုိုပေါစက်သ ်းပြင့််ဆွဲတငမ်ှိုသည်။ပှိုိုက်ကှိုိုသှိုိုင််းကကှိုြု်းပြင့််စိုစည််းပြင််းကှိုိုလူနစ်ှဦ်းပြင့််လိုပ်ရဆ ငသ်ည်။   ㉜ 

ခဖေ ေသည ့်အင်ာကောင ါးေင ါး -   လိုပ်ရဆ ငရ်ေစဉ်တွငအ်သ ်းသ ်း၏လိုပ်ရဆ ငမ် ကှိုိုအပပေအ်လှေသ်တှိုရပ်းရပပ  က ်းမ  

မရှှိုပဲပှိုိုက်ဆွဲတငေ်ေအ်ြျက်ရပ်းြဲ့်ပြင််း။ 

ကောကယွ န ငု ေန လပု င်ဆောင မ  - တဦ်းတည််းမဟိုတ်ရသ လိုပ်ကှိုိုငပ်ြင််းမျ ်းတွငမ်ည်မ အလျငလ်ှိုိုရေသည်ပြစ်ရစ 

အသ ်းသ ်း၏လိုပ်ရဆ ငမ် အရပြအရေကှိုိုအသှိုရပ်းေင််းရ္်းကင််းရစေေသ်တှိုရပ်းေင််းတြိုမပ ်းတြိုလိုပ်ရဆ ငေ်ေလ်ှိုို 

အပ်သည်။ 

ြမ််းမှိုငေါ်းသှိုမ််းဆည််းစဉ် 

 အပြ ်း 

 အရ က င််းေင််းမသှို 
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မင်တော တဆမ  နမ နော(၂)           ပှိုိုက်ဆွစဲကက်ှိုိုအသ ို်းပပြု၍ပှိုိုကက်ှိုိုဆွတဲငရ်ေစဉ်တွငေ် သ ဥတိုဆှိုို်းဝေါ်းမ ရ က င့််သရ္ဘ က 

ပပင််းထေစ်ွ လ ှိုင််းလူ်းမပ ်းသရ္ဘ သ ်း၏ဟေြ်ျကပ်ျက်၍မှိုို်းက အကကျလကဝ်ည ပ်ပေါသွ ်းမပ ်း္ယလ်က်(သှိုို ့်)လက ်

ရမ င််းပှိုိုင််းကပှိုိုကဆွ်စဲကတ်ွငည် ပ်မှိုပြင််း။   ㉝ 

ခဖေ ေသည ့်အင်ာကောင ါးေင ါး - ြနဓ ကှိုိုယ၏်ဟေြ်ျကပ်ျက်ပြင််း၊ဆွတဲငဒ်လှိုမ့််နငှ့််ေ ်းစပ်လွေ််းပြင််း၊ဆွတဲငဒ်လှိုမ့််ေပ်တေ် ့်ရစ 

ေေလ်ိုပ်ရဆ ငမ် အြျှိုေမ်မှ ရေ က်ကျပြင််း။ 

ကောကယွ န ငု ေန လပု င်ဆောင မ   -  ေ သ ဥတိုဆှိုို်းဝေါ်းစဉ်အလိုပ်လိုပ်ကှိုိုငေ် တွင ်ြနဓ ကှိုိုယ၏်ဟေြ်ျကမ်ပျက်ရစေေသ်တှို 

ထ ်းေေ၊်လည်ပတ်ရေရသ စက်မျ ်းနငှ့််ေ ်းကပ်လွေ််းပြင််းမရှှိုရစေေသ်တှိုပပြုေေလ်ှိုိုအပ်သည်။ထှိုို ့်အပပငရ်စ င့်် ကည့််သ ူ

တဦ်းအ ်းတ ဝေြ်ျထ ်းမပ ်းအရေ်းရပေါ်စကေ်ပ်တေ် ့်နှိုိုငေ်ေပ်ပငဆ်ငထ် ်းေေလ်ှိုိုအပ်သည်။ 

 
（၂）  လ ပ ရှောါးမ ၏တန ခပန သက င်ေောက မ  

 ရလ်းလ ရသ အေ မျ ်းကှိုိုပင့််မပြင််းရ က င့််ြေါ်းရစ င််းလှိုမ်ပြင််း၊ပ ိုမှေမ်ဟိုတရ်သ ြနဓ ကှိုိုယ်အရေအထ ်းနငှ့််လ ပ် 

ရှ ်းမ ရ က င့််ကကကသ် ်းေ ကျငပ်ြင််း၊မျက်ပြင််း၊အဆစ်ေ ပြင််းအစရှှိုရသ ထှိုြှိုိုကမ် မျ ်းကှိုိုဆှိုိုလှိုိုသည။်ငေါ်းြမ််းလိုပ် 

ကှိုိုငရ်ေသည့််အြျှိုေအ်ပပငင်ေါ်းြမ််းပစစည််းကှိုေှိုယ ၊ငေါ်းြမ််းပှိုိုကမ်ျ ်းအ ်းကှိုိုငတ်ွယလ်ိုပ်ရဆ ငရ်ေြျှိုေတ်ွင ်လည််းပြစ ်

နှိုိုငသ်ည။် 

 

မင်တော တဆမ  နမ နော (၁)      ြမ််းမှိုထ ်းရသ ငေါ်းက လှိုို(၃၀)ြေ် ့်အ ်းထည့််ထ ်းရသ ပ ို်းအ ်းမ၍အေွယ်ြွဲပြ ်းရသ စက ်

အတွင််းသှိုို ့်ထည့််ေေက်ကှိုြု်းစ ်းစဉ်သရ္ဘ လူ်းလှှိုမ့််ပြင််းရ က င့််ဟေြ်ျက်ပျက်၍ည လကလ်ှိုမသ်ွ ်းပြင််း။   ㉞ 

ခဖေ ေသည ့်အင်ာကောင ါးေင ါး  -   တဦ်းတည််းရလ်းလ ရသ အေ ကှိုိုပင့််မပြင််း၊သရ္ဘ လူ်းလှှိုမ့််ပြင််းရ က င့််ြနဓ ကှိုိုယ၏် 

ဟေြ်ျက်ကှိုိုမထှိုမ််းနှိုိုငြ်ဲ့်ပြင််း။ 

ကောကယွ န ငု ေန လပု င်ဆောင မ   -  လွယက်စူွ မယူနှိုိုငရ်သ အရလ်းြျှိုေပ်ြစရ်သ ်လည််းကိုေ််းရပေါ်နငှ့််သရ္ဘ ရပေါ်မတ ူ

သည်ကှိုိုရမ့်ရလျ ့်ပြင််းမရှှိုပဲအရလ်းအပငမ်ရသ အြေါမျ ်းတငွတ်ဦ်းတည််းမဟိုတပဲ်နစှရ်ယ က်နငှ့််အထကအ်တတူကွ

လိုပ်ကှိုိုငမ်ပ ်းေပ်သည့််ရေေ နငှ့််သရ္ဘ လူ်းပြင််းကှိုိုသတှိုထ ်းေေလ်ှိုိုအပ်သည်။(ထှိုိုအြျှိုေတ်ွငအ်ကအူည ရတ င််းေေအ် ်း

ေ မပ ်းမနှိုိုငဝ်ေက်ှိုိုထမ််း၍ထှိုြှိုိုက်ဒဏေ် ေရှှိုပေါကလိုပ်ရြ ်ကှိုိုင်္ ကမ်ျ ်းအ ်းအကူအည ရတ င််းသည်ထကအ်ဆမျ ်းစွ  

အရန ှက်အယကှ်ပြစ်ရစနှိုိုငသ်ည်ကှိုိုစဉ််းစ ်း၍အကူအည ရတ င််းေေက်ကှိုြု်းစ ်းသင့််သည်။) 

မင်တော တဆမ  နမ နော (၂)   ငေါ်းမ  ်းသည့််စငရ်ပေါ်တွင ်ငေါ်းမလဲ ို်း(katsuo)မ  ်းရေစဉ်ငေါ်းရိုေ််းရသ ရ က င့််ငေါ်းမ  ်းြျှိုတမ် ှ

ငေါ်းလွတ်မပ ်းအ ်းလေွ၍်ရေ က်ပပေလ်ဲကျမလှိုိုပြစ်၊ ရပြရထ ကပ်ြင့််မလဲရအ ငက်ကှိုြု်းစ ်းထှိုေ််းသည့််အတကွ်ည ္က ်

ြေါ်းမျကသ်ွ ်း။       ㉟ 

ခဖေ ေသည ့်အင်ာကောင ါးေင ါး -   ငေါ်းအ ်းဆွတဲငြ်ျှိုေတ်ွငင်ေါ်းမ  ်းြျှိုတ်မလှတွ်ထကွန်ှိုိုငပ်ြင််းအ ်းကကှိုြုတငတ်ကွ်ြျကမ်ထ ်း 

ရသ ရ က င့််ပြစလ် ြဲ့်ပေါကမည်သှိုို ့်ေငဆ်ှိုိုငရ်ပြရှင််းမညဆ်ှိုိုသည်ကှိုိုပေါမစဉ််းစ ်းထ ်းပြင််း။ 

ကောကယွ န ငု ေန လပု င်ဆောင မ  - ငေါ်းဆွတဲငြ်ျှိုေတ်ွငင်ေါ်းရိုေ််း၍ငေါ်းမ  ်းြျှိုတမ်ှငေါ်းလတွ်ထကွ်ပြင််း၊ငေါ်းမ  ်းကကှိုြု်းပပတ်ပြင််းမျ ်း 

ပြစန်ှိုိုငသ်ည်။ထှိုိုအပြစအ်ပျကမ်ျ ်း က ြုေပေါကေငဆ်ှိုိုငေ်ေက်ကှိုြုတငပ်ပငဆ်ငထ် ်းသင့််သည်။ပ ိုမှေအ် ်းပြင့််နစှ်္ကစ်လ ို်း

၏ရပြြဝေါ်းပှိုိုင််းအ ်းရေသယွ်ပှိုိုက်ရအ ကတ်ွငထ် ်း၍ရပြကိုတ်ယထူ ်းေမည်ပြစသ်ည။် 
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(၃)  လွဲကျ၊ခပြုတ ကျခြင ါးမျောါး 

 ကိုေ််းပတ်ရပေါ်တွငြ်လိုတတ်ှိုိုက်ပြင််း၊ရြျ ်ပြင််းမျ ်းရ က င့််လဲကျနှိုိုငရ်သ အနတေ ယ်ရှှိုသည်။ ကမ််းြင််းနငှ့််ပစစည််း 

ကှိုေှိုယ မျ ်းအ ်းတှိုိုကမ်ှိုမပ ်းဒဏေ် အေ တေပြစ်ပြင််း၊အြေ် ့်မသင့််ပေါကအသက်ဆ ို်းရ  ်းနှိုိုငပ်ြင််းလည််းပြစ်နှိုိုငသ်ည်။ 

ထှိုို ့်အပပငရ်လှက ်း၊ရလကှ ်းထစမ်ျ ်းနငှ့််တှိုိုက်မှိုမပ ်းပပြုတက်ျပြင််းကှိုို「tenraku」၊ြနဓ ကှိုိုယက်ရလထသဲှိုို ့် 

ရပမ ကတ်က်မပ ်းလကဲျပြင််းကှိုို「tsuiraku」ဟိုရြေါ်ဆှိုိုသည်။ 

မင်တော တဆမ နမ နော   -  ေှိုကခ တငရ်ဆ ငရ်ေစဉ်တွငရ်ပြရြျ ်၍ကိုေ််းပတ်မှငေါ်းသှိုိုရလှ ငက်ေအ်တွင််းသှိုို ့်ပပြုတ်ကျ၍ 

ည ဒ်ူးကှိုိုပပင််းထေစွ် ထှိုြှိုိုက်မှိုသည်။    ㊱ 

ခဖေ ေသည ့်အင်ာကောင ါးေင ါး  -   သရ္ဘ ေပ်ေ ်းစဉ်လ ှိုင််းလူ်းမ မရှှိုရသ ရ က င့််ရပြေင််းသည့််ရေေ အတွက်သတှိုမထ ်း 

မှိုပြင််း။ 

ကောကယွ န ငု ေန လပု င်ဆောင မ  - ငေါ်းြမ််းသရ္ဘ ၏ကိုေ််းပတ်သည်ကျဉ််းရပမ င််းရသ ရေေ တွငင်ေါ်းသှိုိုရလှ ငက်ေ၏် 

အရပေါက်၊ငေါ်းြမ််းကှိုေှိုယ မျ ်း၊ရငေါထွက်ရေရသ အေ မျ ်းရှှိုရေရသ ရ က င့််သရ္ဘ လ ှိုင််းလူ်းပြင််းမရှှိုရသ အြေါမျ ်း 

တွငလ်ည််းရပြရထ က်ေပ်သည့််ရေေ ကှိုိုသတှိုထ ်းေေလ်ှိုိုအပ်သည်။ထှိုို ့်အပပငအ်ရရှွဲ့ကှိုိုမပမငန်ှိုိုငသ်ည့််ပစစည််းသယ် 

ေည််းကှိုိုလည််းရရှ ငက်ျဉ်ေမည်ပြစ်သည်။. 

(၄)  ပင လယ သ ု ့်ခပြုတ ကျခြင ါး 

 ြလိုတတ်ှိုိုကပ်ြင််း၊သရ္ဘ ၏လူ်းလှှိုမ့််မ ရ က င့််လွင့််ထကွ်ပြင််း၊ငေါ်းြမ််းပစစည််း,ငေါ်းြမ််းပှိုိုကမ်ျ ်းနငှ့််ထှိုြှိုိုကမ်ှိုပြင််း၊လ ှိုင််း 

ရှိုိုက်ြတ်ပြင််းမျ ်းရ က င့််ပြစ်ရပေါ်ရစမပ ်းရသဆ ို်းမ ပမင့််မ ်းရသ မရတ ်တဆရ္်းအနတေ ယ်ပြစသ်ည်။အထ်ူးသပြင့်် 

ငေါ်းြမ််းရေစဉ်အြျှိုေတ်ွငအ်ပြစမ်ျ ်းရသ ်လည််းအေကမ်ူ်းမပ ်းသရ္ဘ ရ္်း္ကတ်ွငဆ် ်းသွ ်းပြင််း၊သရ္ဘ နငှ့််ကိုေ််းရပေါ် 

သှိုို ့်ကူ်းသေ််းသွ ်းလ သည့််အြျှိုေမ်ျ ်းတွငပ်ြစရ်ပေါ် နှိုိုငသ်ည်။ထှိုို ့်အပပငသ်ှိုပမငလ်ှိုိုကသ်မူရှှိုရသ ရ က င့််အရ က င််းေင််းကှိုို

မသှိုရသ မရတ ်တဆမ မျ ်းလည််းအကကှိုမမ်ျ ်းစွ ရှှိုြဲ့်သည်။ 

မင်တော တဆမ  နမ နော(၁)   -   ငေါ်းြမ််းပှိုိုက်ြျရေစဉ်ရြ ့်တ ို်း၊ကကှိုြု်း၊ပှိုိုက်အစရှှိုသည်ပြင့််အစဉ်အတှိုိုင််းပှိုိုက်ြျရေစဉ်ရေ က် 

ဆ ို်းြျသည့််ကကှိုြု်းနငှ့််အတူမျက်န ှပပငရ်စ င််း(slipway)ရပေါ်မှပငလ်ယ်သှိုို ့်ပပြုတ်ကျရပျ က်ဆ ို်းပြင််း။    ㊲ 

ခဖေ ေသည ့်အင်ာကောင ါးေင ါး   -   မျက်န ှပပငရ်စ င််း(slipway)ရှှိုပှိုိုက်ြျမည့််ကကှိုြု်းအေ ်းတွငလ်ိုပ်ကှိုိုငရ်ေပြင််း၊ငေါ်းြမ််းလိုပ် 

သ ်းအြျင််းြျင််းအသ ်းသ ်း၏အလိုပ်လိုပ်ရေသည့််ရေေ နငှ့််ပ ိုစ ကှိုိုစစ်ရဆ်းသတှိုရပ်းမ မရှှိုပြင််း။ 

ကောကယွ န ငု ေန လပု င်ဆောင မ    -   မျက်န ှပပငရ်စ င််းသည်ရြျ ်လဲလွယ်ရသ ရ က င့််ရပြရထ က်ေပ်သည့််ရေေ ကှိုို 

သတှိုထ ်းမပ ်းရြျ ်မထွက်နှိုိုငသ်ည့််ြှိုေပ်ရအ က်ြ ရှှိုသည့််အနတေ ယ်ကင််းြှိုေပ်ကှိုိုအမမဲစ ်းထ ်းမပ ်းကကှိုြု်းအ ်းြွထ ်းပြင််း၊ 

ကကှိုြု်းရြွအတွင််းရပြရထ က်ထည့််ထ ်းပြင််းမျ ်းမပပြုလိုပ်ေေ၊်ေပ်သည့််ရေေ ကှိုိုလည််းအြျင််းြျင််းသတှိုရပ်းေေလ်ှိုို 

အပ်သည်။ 

မင်တော တဆမ  နမ နော(၂)  ငေါ်းြမ််းပှိုိုက်ြျမပ ်းရေ က်သရ္ဘ ၏ရေ က်ပှိုိုင််းကိုေ််းပတ်ရပေါ်တွငရ် ပ်ရထွ်းရေရသ ငေါ်းြမ််း 

ပှိုိုက်အ ်းရှင််းရေရသ အလိုပ်သမ ်းကြနဓ ကှိုိုယ်၏ဟေြ်ျက်ပျက်၍ပငလ်ယ်ထဲသှိုို ့်ပပြုတ်ကျရပျ က်ဆ ို်းမ      ㊳ ㊴ 

ခဖေ ေသည ့်အင်ာကောင ါးေင ါး   -   ရပြရထ က်ေပ်ေေြ်က်ြဲရသ ပှိုိုက်ရပေါ်တွငမ်တ်တပ်ေပ်၍တရယ က်တည််းလိုပ်ကှိုိုင ်

ရေပြင််း၊သရ္ဘ လ ှိုင််းလူ်း၍ြနဓ ကှိုိုယ်ဟေြ်ျက်ပျက်ရသ အြေါလက်ကှိုိုငတ်ေ််းကှိုိုကှိုိုင၍်ထှိုေ််းပြင််းအစရှှိုရသ ြနဓ  

ကှိုိုယ်ကှိုိုရထ က်ကူထှိုေ််းပြင််းမရှှိုြဲ့်ရသ ရ က င့််။ 

ကောကယွ န ငု ေန လပု င်ဆောင မ    -   မတ်တပ်ေပ်ေေြ်က်ြဲရသ ငေါ်းြမ််းပှိုိုက်ရပေါ်တွငအ်ထူ်းသပြင့််ရပြရထ က်ပှိုိုင််းအ ်း 

သတှိုထ ်းေေ၊်ဟေြ်ျက်ပျက်ပေါကထှိုေ််းရပ်းနှိုိုငမ်ည့််အေ အ ်းကကှိုြုတငပ်ပငဆ်ငရ်ှ ရြွထ ်းေေလ်ှိုိုအပ်သည်။သတ်မှတ်ထ ်းရသ စည််းမျဉ််းဥပ

ရဒကှိုိုလှိုိုက်ေ ၍ကိုေ််းပတ်ရပေါ်တွငအ်လိုပ်လိုပ်စဉ်တွငအ်သက်ကယ်ကကှိုြု်း(သှိုို ့်)လိုပ်ငေ််းြွငသ် ို်းအသက်ကယ်အကကျကှိုိုဝတ်ဆင၍်နစ်ှဦ်းနငှ့််အ

ထက်လိုပ်ကှိုိုငေ်ေ၊်ရစ င့်် ကည့််သူအ ်းတ ဝေြ်ျထ ်းပြင််းအ ်းမပျက် 

မကွက်ပပြုလိုပ်ေေ။် 
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Ⅱ     င ါးင်မွါးခမြူင်ေါးလပု ငန ါး 

၁။   င ါးင်မွါးခမြူင်ေါး      

ငေါ်းရမွ်းပမှူရေ်းလိုပ်ငေ််းအလိုပ်သမ ်းမျ ်းသည်လည််းသရ္ဘ ရပေါ်တွငလ်ိုပ်ကှိုိုငသ်ည်နငှ့််တညူ ရသ အလိုပ်

မျ ်းလိုပ်ကှိုိုငေ် တွငသ်တှိုထ ်းေေလ်ှိုိုအပ်သည။် 

⇒ Ⅰ၏ ၃၊၄ ကှိုိုြတ်ရ ေေ။် 

 

၂။  င ါးင်မွါးခမြူင်ေါးလပု ငန ါးတငွ လ ုခြ ြုင်္ါးကင ါးေန လုပ င်ဆောင ခြင ါး 

   

မင်တော တဆမ  နမ နော(၁) -   ကမ ြရိုသေ် ့်စငသ်ည့််ရေေ တွင ်ကမ််းပပငစ်ှိုိုစွတရ်ေရသ လ်ည််းအလျငလ်ှိုိုရေရသ  

ရ က င့််ရပပ်းလွှ ်းေ တွငရ်ြျ ်လဲ၍လက်ရက ကဝ်တ်ကျှိုြု်းသွ ်းြဲ့်သည်။    ㊵ 

ခဖေ ေသည ့်အင်ာကောင ါးေင ါး -   ကမ််းပပငစ်ှိုိုစွတရ်ေပြင််း၊ရပပ်းလွှ ်းပြင််း။ 

ကောကယွ န ငု ေန လပု င်ဆောင မ  -  စှိုိုစတွ်ရေရသ  ကမ််းပပငသ်ညရ်ြျ ်လလဲွယသ်ည။်မရြျ ေေစ် မ ထ ်းရသ ြှိုေပ် 

ကှိုိုစ ်းေေ၊်မရပပ်းပဲလမ််းရလ  က်ေေ။် 

 

မင်တော တဆမ  နမ နော(၂) -   ြရိုသယရ်ဆ ငေ် တွငသ် ို်းရသ လညပ်တစ်က်လမ််းကှိုိုအသ ို်းပပြုရေစဉ်တွငလ်ည်သည့်် 

ရေေ တွငအ်မ ှိုကပ်ှိုတ်ရေရသ ရ က င့််ြယ်ထိုတ်ေ တွငလ်ကည် ပ်သွ ်းပြင််း။   ㊶ 

ခဖေ ေသည ့်အင်ာကောင ါးေင ါး - စက်ေပ်ေ ်းပြင််းမရှှိုပဲအမ ှိုက်ကှိုိုြယ်ရှ ်းေေပ်ပြုလိုပ်ြဲ့်ပြင််း။  

ကောကယွ န ငု ေန လပု င်ဆောင မ  - စကက်ှိုိုပှိုတဆ်ှိုို ့်ရေရသ အမ ှိုကက်ှိုိုြယ်ရှ ်းရသ အြေါ၊သေ် ့်ရှင််းရေ်းလိုပ်ရသ အြေါ 

မျ ်းတွငမ်ပျက်မကကွ်စကပ်ှိုတ်ေေ။် 

 


