
ဤရုုပ််ပြပ်သင်ထ်ော�ာက်က််ပူ်စ္စစည်း�်သည်း ်ဓာာတုပု်စ္စစည်း�်က်ုငု်တ်ုယွ်ရ်သည်း် ်အလုပ်ု်ခွငွ်တ်ုငွ် ်အလုပ်ု်လုပ်ု်ထောေထောသာသအူာ�လုး�ုအတုကွ် ်ပြ�စ္စစ်္စဥ််
ထောလုလ်ုာပြခွင်�် 4 မျိုး�ု��မျိုးစှ္စ၍ ထော��က်င်�်လုးပုြခွး�ထောရ�နှငှ်် ်က်�ေ�်မျိုးာထောရ�အထောပြခွခွးနှငှ်် ်ပ်တုသ်က်၍် သင်ယ််ရူေအ်တုကွ် ်�ေတ်ုး��ာ�ပြခွင်�်ပြ�စ္စပ််ါသည်း။်

化学物質取扱の安全衛生
まん が で わ か る ပြမျိုးေမ်ျိုးာ�ာသာ

ビルマ語

က်ာတုေွ�်ပြ�င်် ်ထော�ာ်ပြပ်�ာ�ထောသာ

ဓာာတုပု်စ္စစည်း�်က်ုငု်တ်ုယွ်ပ်ြခွင်�်၏ ထော��က်င်�်လုးပုြခွး�ထောရ�နှငှ်် ်က်�ေ�်မျိုးာထောရ�



က်ု�ုက်ာ�- 2019 ခွနုှစှ္စတ်ုငွ် ်ပြ�စ္စပ််ာွ�ထောသာ အလုပ်ု်သမျိုးာ�မျိုး�ာ��ခုွုကု်ထ်ောသဆုံးး�ုမျိုးအုစ္စးရင်ခ်ွးစ္စာအေက််
ထော��အနှတရာယ်ပ်ြ�စ္စပ််ာွ�ထောစ္စသည်း်အ်ရာသည်း ်“အနှတရာယ်ရ်ှိှုထောသာပ်စ္စစည်း�်”၊

“မျိုးး�စ္စွ�ထောလုာင်န်ှုငု်ထ်ောသာပ်စ္စစည်း�်”၊ “ထောလုာင်က််ွမ်ျိုး�နှုငု်ထ်ောသာဓာာတုထ်ောင်ွ�”၊
“ထောပ်ါက်က််ွ�တုတုထ်ောသာပ်စ္စစည်း�်မျိုး�ာ�” ပြ�စ္စထ်ော�က်ာင်�်က်ု ုစ္စစု္စည်း�်�ာ�သည်း်အ်ရာ။

1 အနှတရာယ်ရ်ှိှုထောသာပ်စ္စစည်း�် 213 မျိုးု

2 မျိုးး�စ္စွ�ထောလုာင်န်ှုငု်ထ်ောသာပ်စ္စစည်း�် 164 မျိုးု

3 မျိုးး�ထောလုာင်န်ှုငု်ထ်ောသာဓာာတုထ်ောင်ွ� 59 မျိုးု

4 ထောပ်ါက်က််ွ�တုတုထ်ောသာပ်စ္စစည်း�်မျိုး�ာ� 14 မျိုးု

ဓာာတုပု်စ္စစည်း�်ထော�က်ာင်် ်ပြ�စ္စပ််ာွ�သည်း် ်လုပ်ု်င်ေ�်ခွငွ်ထ်ော��အနှတရာယ််ဓာာတုပု်စ္စစည်း�်ထော�က်ာင်် ်ပြ�စ္စပ််ာွ�သည်း် ်လုပ်ု်င်ေ�်ခွငွ်ထ်ော��အနှတရာယ််
အထောရအတုကွ် ်(သး�သေ ်ထ်ော��အနှတရာယ်ပ်ြ�စ္စပ််ာွ�ထောစ္စသည်း်အ်ရာ)

ဒီးထောေ ်
ဓာာတုပု်စ္စစည်း�်က်ုငု်တ်ုယွ်တ်ု�အ်လုပ်ု်ရ� ်
ထော��က်င်�်လုးပုြခွး�ထောရ�၊ က်�ေ�်မျိုးာထောရ�ေ� ်

ပ်တုသ်က်ပ်ြီးပ်း�
ထောလုလ်ုာ�က်ရထောအာင်!်

ဓာာတုပု်စ္စစည်း�်ဆုံးုတုုာ
က်ုယု််ထ်ော��ပ်တုဝ်ေ�်က်�င်ရ်� ်

ထောေရာအမျိုး�ု��မျိုး�ု��မျိုးာှ
အသး�ုပြပ်�ထောေပြီးပ်း� အဆုံးင်ထ်ောပြပ်တုယ်ထ်ောော်။

ဟုတုုတ်ုယ်ထ်ောော်!

ဓာာတုစု္စက်ရ်ုးုမျိုးာှ
�ယ်လ်ုုဓုာာတုပု်စ္စစည်း�်ထောတုွ

အသး�ုပြပ်�ထောေ�က်လု�မျိုးသ�ု�ူ? စ္စက်ရ်ုးုအပြပ်င် ်တုပြခွာ�ထောေရာထောတုမွျိုးာှလုည်း�်
ဓာာတု�ုတုုက််ေုအ်ထောေေ� ်

အသး�ုပြပ်�ထောေ�က်တုာလုည်း�်
ရှိှုတုယ်ထ်ောလု။

“အနှတရာယ်ရ်ှိှုထောသာပ်စ္စစည်း�်” ေ� ်
“မျိုးး�စ္စွ�ထောလုာင်န်ှုငု်ထ်ောသာပ်စ္စစည်း�်” က်

မျိုး�ာ�လုုကု်တ်ုာထောော်...။

အ�လ်ုုအုလုပ်ု်ခွငွ်မ်ျိုးာှလုည်း�်
လုပ်ု်င်ေ�်ခွငွ်ထ်ော��အနှတရာယ််

ပြ�စ္စပ််ာွ��က်တုယ်။်

က်�ဒီါဆုံးုု
ဓာာတုပု်စ္စစည်း�်ထော�က်ာင်် ်ပြ�စ္စပ််ာွ�တု�်

လုပ်ု်င်ေ�်ခွငွ်ထ်ော��အနှတရာယ််
ပြ�စ္စပ််ာွ�ရတု�အ်ဓုာက်အထော�က်ာင်�်အရင်�်က်ုု

�က်ည်း်�်က်ည်း်ရ်ထောအာင်။်

ဟုယ်!်



ဟုတုုတ်ုယ်။်

အရင်ဆ်ုံးး�ု "အနှတရာယ်ရ်ှိှုထောသာပ်စ္စစည်း�်" ထော�က်ာင်် ်ပြ�စ္စပ််ာွ�တု�်
မျိုးထောတုာ်တုဆုံးမျိုးကု်ု ု"ရုုတုတ်ုရတုအ်ဆုံးပ်ု်သင််ပ်ြခွင်�်"ေ� ်

"ောတုာရှိှည်းအ်ဆုံးပ်ု်သင််ပ်ြခွင်�်" ဆုံးုပုြီးပ်း�
အမျိုး�ု��အစ္စာ�ခွွ�ပြခွာ�နှုငု်တ်ုယ်။်

ဓာာတုပု်စ္စစည်း�်ထောတုကွ်ု ုအခွ�ုေ�်က်ာ�က်ာ
�ထုောတုွ� ပြီးပ်း� ောတုာရှိှည်းအ်ဆုံးပ်ု်သင််ပ်ြခွင်�် ပြ�စ္စပ််ာွ�ရင််

ခွ�က်ခ်ွ�င်�် သက်ထ်ောရာက်မ်ျိုးမုျိုးရှိှု��ူဆုံးုရုင်ထ်ောတုာင််
ထောောက်ပု််ငု်�်မျိုးာှ အသည်း�်စ္စတုာထောတုကွ်ု ုမျိုးထောက်ာင်�်တု�သ်က်ထ်ောရာက်မ်ျိုးပုြ�စ္စထ်ောစ္စတုာတုုု ်

က်င်ဆ်ုံးာပြ�စ္စတ်ုာတုုုလ်ုည်း�် ရှိှုတုယ်။်

�ယ်လ်ုုလုုပ်ု်ရင််
က်ာက်ယွ်န်ှုငု်မ်ျိုးလု�?

ထော��က်င်�်လုးပုြခွး�မျိုးကု်ု ု�ေု�်သမ်ုျိုး��ုုအ်တုကွ််
လုပ်ု်င်ေ�်ခွငွ် ်စ္စည်း�်မျိုး�ဥ််�ထောတုကွ်ုု
လုုကု်ေ်ာ�ုု ် အထောရ�ကြီးက်း�တုယ်။်

ရုုတုတ်ုရတုအ်ဆုံးပ်ု်သင််ပ်ြခွင်�်က်
“ရှိ�ှရုုုက်မု်ျိုးပြီးပ်း� ထောေ�ုငု်မ်ျိုးထောက်ာင်�်ပြ�စ္စပ်ြခွင်�်၊

မျိုး�ူမုျိုးကု်ပ်ြခွင်�်” ေ� ် “မျိုး�က်လ်ုး�ုနှငှ်််
အသာ�အရည်းတ်ုုုအ်ာ� �မုုျိုးပြခွင်�်ထော�က်ာင်််

ပ်�က်စ်္စး�ပြခွင်�်” စ္စတု� ်လုက်ခဏာာပြ�စ္စပ််ာွ�တုယ်။်

ဥ်ပ်မျိုးာအထောေေ� ် �ယ်လ်ုုု
စ္စည်း�်မျိုး�ဥ််�ထောတု ွရှိှုပ်ါသလု�?

SDS က် စ္စာထောတုေွ�ပ််� ထော�ာ်ပြပ်�ာ�ထောတုာ်
�တုရ်တုာ စ္စတုုရု်ုပ််လုုကု်တ်ုာ။

အထောရ�ကြီးက်း�တုာက်
အက်ာအက်ယွ်ပ််စ္စစည်း�်က်ုု
ဝတု�်ာ�ရင် ်ရပြီးပ်းမျိုးလုာ�?

က်ုယု်တ်ုစ္စထ်ောယ်ာက်တ်ုည်း�်အတုကွ် ်မျိုးဟုတုု�်�က်ုယု်တ်ုစ္စထ်ောယ်ာက်တ်ုည်း�်အတုကွ် ်မျိုးဟုတုု�်�
အေး�အော�က်လု ူမျိုးထောတုာ်တုဆုံးမျိုးမုျိုးပြ�စ္စ�ုု် ်အေး�အော�က်လု ူမျိုးထောတုာ်တုဆုံးမျိုးမုျိုးပြ�စ္စ�ုု် ်
အတုကွ်လ်ုည်း�်စ္စည်း�်မျိုး�ဥ််�က်ု ုလုုကု်ေ်ာ�ုု ်အတုကွ်လ်ုည်း�်စ္စည်း�်မျိုး�ဥ််�က်ု ုလုုကု်ေ်ာ�ုု ်

လုုတုုယ်ထ်ောလု!!လုုတုုယ်ထ်ောလု!!

ဟု ုဟုတုုက််�!်

အက်ာအက်ယွ်ပ််စ္စစည်း�်က်ု ုထောသခွ�ာထောပ်ါက််
ဝတုဆ်ုံးင်ရ်မျိုးာှပြ�စ္စပ်ြီးပ်း�ထောတုာ်

အရင်ဆ်ုံးး�ု SDS က်ု ုထောသခွ�ာစ္စစ္စထ်ောဆုံး�ပြီးပ်း�
က်ုငု်တ်ုယွ်မ်ျိုးယ််အ်ခွ�ုေရ်� ် စ္စည်း�်မျိုး�ဥ််�ထောတုကွ်ု ုထောသခွ�ာ

လုုကု်ေ်ာ�ုုအ်ထောရ�ကြီးက်း�တုယ်။်

�ာ?

SDS
Safety Data Sheet

ထော��က်င်�်လုးပုြခွး�မျိုးု
အခွ�က်အ်လုက်ဇ်ယ်ာ�( )



ထောောက်တ်ုစ္စခ်ွကု် “ထောပ်ါက်က််ွ�ပြခွင်�်နှငှ်် ်မျိုးး�ထောလုာင်ပ်ြခွင်�်”။
ဓာာတုပု်စ္စစည်း�်ထောတုအွထောပ််မျိုးတူုည်းပ်ြီးပ်း� မျိုးး�ထောလုာင်တ်ုာတုုု ်၊

ထောပ်ါက်က််ွ�တုာတုုု ် ရှိှုတုယ်။်

ထောပ်ါက်က််ွ�ပြခွင်�်နှငှ်် ်မျိုးး�ထောလုာင်ပ်ြခွင်�်မျိုးာှ
အလုပ်ု်သမျိုးာ�က် အပ်ထူောလုာင်တ်ုာတုုု ်၊

အထောဆုံးာက်အ်အးုေ� ် စ္စက်ရ်ုးု  မျိုးး�ထောလုာင်တ်ုာတုုုစ်္စတု�်
ကြီးက်း�မျိုးာ�တု�ပ််�က်စ်္စး�မျိုးမုျိုး�ု��ပြ�စ္စန်ှုငု်တ်ု�အ်တုကွ်ဂ်ရုုစ္စုကု်�ုု်လ်ုုတုုယ်။်

ဒီဏာရ်ာကြီးက်း�ကြီးက်း�မျိုးာ�မျိုးာ�ေ� ် မျိုးး�ထောလုာင်ပ်ြီးပ်း�
အလုပ်ု်မျိုးလုပ်ု်နှုငု်ပ်ြ�စ္စလ်ုာရင််

မုျိုးသာ�စ္စလုုည်း�်စ္စတုုဆ်ုံးင်�်ရ�ရပြီးပ်း�
ဝင်ထ်ောင်�ွက်မ်ျိုးာှလုည်း�် ဒီကု်ခထောရာက်မ်ျိုးာှ...။

ဒီါထော�က်ာင််မု်ျိုးုလ်ုုု ်
ပ်းမုျိုးေှ ်ပြပ်င်ဆ်ုံးင်�်ာ��ုု ် အထောရ�ကြီးက်း�တုယ်။်

အရင်ဆ်ုံးး�ု SDS က်ု ု�က်ည်း်ပ်ြီးပ်း�
ဓာာတုပု်စ္စစည်း�်မျိုးာှ �ယ်လ်ုုဂုဏုာသ်တုတ ထုောတုရွှိှုလု�ဆုံးုတုုာ
အထောရ�ထောပ််အခွ�ုေမ်ျိုးာှ �ယ်လ်ုုလုုပ်ု်ရမျိုးလု�ဆုံးုတုုာက်ုု

ကြီးက်�ုတုင်သ်ရုှိှု�ာ�ရထောအာင်။်

ပြီးပ်း�ထောတုာ်
မျိုးး�ပြီးင်မ်ုျိုး�သတုေ်ည်း�်က်ု ုထောသခွ�ာ

စ္စစ္စထ်ောဆုံး��ာ��ုုလ်ုည်း�် အထောရ�ကြီးက်း�တုယ်။်

“ထောပ်ါက်က််ွ�ပြခွင်�်နှငှ်် ်မျိုးး�ထောလုာင်ပ်ြခွင်�်” ဆုံးုတုုာ
�ယ်အ်ခွ�ုေမ်ျိုးာှ ပြ�စ္စပ််ာွ�တုာလု�?

ဥ်ပ်မျိုးာအထောေေ� ်
အရည်းထ်ောပ်�ာ်အရည်းက််ုု

မျိုးး�စ္စွ�ထောလုာင်ပ်ြခွင်�်

ဒီါဆုံးုရုင််

လုက်ထ်ောတုွ�လုပ်ု်င်ေ�်ခွငွ်က််ုု

�က်ည်း်�်က်ည်း်ရ်ထောအာင်!်

မျိုးး�ပ်ာွ�ေ� ် ထောဆုံး�လုပ်ု်စ္စတု�်
မျိုး�က်လ်ုး�ုေ� ် ပြမျိုးင်န်ှုငု်တ်ု� ်မျိုးး�အရင်�်အပြမျိုးစ္စအ်ပြပ်င််

မျိုး�က်လ်ုး�ုေ�မ်ျိုးပြမျိုးင်န်ှုငု်တ်ု� ်တုည်းပ်ြီးင်မ်ုျိုးလုှပ််စ္စစ္စလ်ုုမုျိုး�ု��
မျိုးး�အရင်�်အပြမျိုးစ္စက််ထောေ အရည်းထ်ောပ်�ာ်အရည်းက််ုု

မျိုးး�စ္စွ�ထောလုာင်ပ်ြီးပ်း� ဒီးအတုုငု်�် ထောပ်ါက်က််ွ�တုာ၊
မျိုးး�က်�ူတုာမျိုး�ု��ထောတုပွြ�စ္စတ်ု�ပ်ြ�စ္စစ်္စဥ််လုည်း�် မျိုး�ာ�တုယ်။်

ဟုတုုတ်ုယ်ထ်ောော်…။

မျိုးး�ထောလုာင်ခ်ွ�ုေတ်ုငွ် ်လုပ်ု်ထောဆုံးာင်ရ်ေ်

မျိုးး�သတုထ်ောဆုံး���ူ -

မျိုးသး�ုသင််ထ်ောသာမျိုးး�သတုထ်ောဆုံး���ူ -
အ��ူအနှတရာယ်ရ်ှိှုမျိုး ု-

အ��ူမျိုးး�ပြီးင်မ်ုျိုး�သတုေ်ည်း�် -

မျိုးး�ပြီးင်မ်ုျိုး�သအူတုကွ် ်အက်ာအက်ယွ် ်-



ဟုတုုပ်ြီးပ်း က်�
အရည်းထ်ောပ်�ာ်အရည်းက််ုု
ပြပ်င်ဆ်ုံးင်�်ာ�ရထောအာင်။်

ဂုထုောဒီါင်�်�က်ထောေ ယ်လူုာထောပ်�ဦး�။

ဟုတုုက််�!်

ရှိှုတုယ် ်ရှိှုတုယ်။်

အ

ဝါ�

တုစ္စ ်နှစှ္စ ်သး�ု။

ပြ�စ္စစ်္စဥ်် 1

ဂုထုောဒီါင််



တုက်ယ်ပ််�...၊
အရည်းထ်ောပ်�ာ်အရည်း�ု်တုတ်ု�အ်ခွါ

ထော��မျိုးာှ မျိုးး�သာရှိှုထောေရင််
မျိုးး�စ္စွ�ထောလုာင်န်ှုငု်တ်ုယ်ထ်ောလု။

ထောေလ်ုည်းစ်္စာစ္စာ�ခွ�ုေထ်ောရာက်ပ်ြီးပ်း
ခွဏာော�ရထောအာင်။်

ဟုတုုက််�။်

ဟု�ူ...။
ထောေလ်ုည်းက််�ရင်လ်ုည်း�် 

ကြီးက်�ု�စ္စာ�ရမျိုးယ်။်

အရင်ဆ်ုံးး�ု ပ်ေက််ာက်ုု
�ွင််ပ်ြီးပ်း�ထောတုာ.်..။

ဒီးမျိုးာှ၊ ဒီးထောလု�ယ်လ်ုမ်ျိုးာှ
အနှတရာယ်ရ်ှိှုမျိုးေု� ် က်ုငု်တ်ုယွ်ေ်ည်း�်ေ� ် ပ်တုသ်က်ပ်ြီးပ်း�

ထောရ��ာ�တုယ်မ်ျိုးလုာ�?

ပြီးပ်း�ထောတုာ ်သယ်တ်ု�အ်ခွ�ုေမ်ျိုးာှ

အ�းု� ထောသခွ�ာပု်တု�်ာ�ရ�လ်ုာ�ဆုံးုတုုာက်ုု

စ္စစ္စထ်ောဆုံး�ရမျိုးယ်။်

ဟုတုုက််�်

ဂရုုစ္စုကု်ပ််ါမျိုးယ်.်..။

အ၊ အထောင်ွ�ပ်�းတု�အ်ရည်းထ်ောပ်�ာ်အရည်း�်�က်ုု
ခွလုတုုက်် မျိုးး�ပ်ာွ�ေ� ် မျိုးး�စ္စွ�သာွ�ပြီးပ်း!



ဒီကု်ခပ်�! အ�
အ� ထောရ ထောရ။ ဟု�ူ...

အနှတရာယ်မ်ျိုး�ာ�လုုကု်တ်ုာ။

ထောက်��ဇူ�တုင်ပ််ါတုယ်။်

သပုြီးပ်းလုာ�။

သယ်ပ်ြီးပ်း�ထောတုာ်
ယ်ာယ်းသုထုောလုာှင်တ်ု�အ်ခွါ

အရုပ််စ္စတု� ်အပ်ခူွ�ုေေ်မုျိုး််ပြီးပ်း� သုထုောလုာှင်�်�ူ
မျိုးလု�က်�နှုငု်တ်ု�၊် မျိုးယ်ုစု္စမုျိုး််နှုငု်တ်ု�်

ထောေရာမျိုးာှ �ာ�ရမျိုးယ်။်

အ�းု�က်ု ုမျိုးပု်တု�်ာ���ူဆုံးုရုင််
မျိုးး�စ္စွ�ထောလုာင်တ်ုာမျိုး�ု��လုည်း�်ရှိှုလုုု ်

အခွကု်စ္စပြီးပ်း� ညွှှေ�်က်ာ�ခွ�က်အ်တုုငု်�်
အ�းု�က်ု ုပု်တုပ််ါ။

အရည်းထ်ောပ်�ာ်အရည်းက််ု ုသး�ုတု�အ်ခွါ
လုှပ််စ္စစ္စပ််စ္စစည်း�်ထောတုကွ်ု ုလုးထုောလုာက်တ်ု�အ်က်ာွအထောဝ�မျိုးာှ

�ာ�ပြီးပ်း� သး�ုပ်ါ။ စ္စမျိုးတု�ု်ေ�်စ္စတုာထောတုလွုည်း�်
လုှပ််စ္စစ္စမ်ျိုးး�ပ်ာွ��ကွ်န်ှုငု်တ်ု�အ်တုကွ် ်လုး�ုဝမျိုးက်ုငု်ရ်��ူ။

တုက်ယ်လ်ုုု ် မျိုးး�ထောလုာင်တ်ု�အ်ခွါ
အပြမုျိုး�ပ််မျိုးး�သတုထ်ောဆုံး���ူစ္စတု� ်သင််ထ်ောတုာ်တု�ပ််စ္စစည်း�်ေ� ်

မျိုးး�ပြီးင်မ်ုျိုး�ရမျိုးယ်။် ထောရေ��်မုုျိုးရင် ်မျိုးး�ထောလုာင်တ်ုာက်ုု
ပု်ဆုုံးု�ုထောစ္စနှုငု်တ်ု� ်ဂဏုာသ်တုတ လုုည်း�် ရှိှုတုယ်။်

ပြီးပ်း�ထောတုာ ်အေး ်ပြပ်င်�်တု� ်ဓာာတုပု်စ္စစည်း�် ယ်ုစု္စမုျိုး််ထောေရင််

တုာဝေခ်ွးက်ု ုခွ�က်ခ်ွ�င်�် အထော�က်ာင်�်�က်ာ�ပ်ါ။

ဟုတုုက််�။်

အနှတရာယ်ရ်ှိှုတုယ်!် ထောအာက်င််းုလ်ုုကု်!်

အ

လုး�ုဝမျိုးလုပ်ု်ရ



ဒီးထောေလ်ုည်း�် ထောအ�လုုကု်တ်ုာ။

ဟုတုုပ်ြီးပ်း! လုပ်ု်မျိုးယ်ထ်ောဟု!်

အာ!
ပ်း�ုက်!!

သတုုစ်္စရာက်...။

အ�ဒ်ီါေ�ပ််� သတုုလ်ုုကု်မ်ျိုးယ်။်

တုက်ယ်ထ်ောတုာ ်ဒီးလုုအုလုပ်ု်က်
အပြပ်င်မ်ျိုးာှ လုပ်ု်ရတုာပြ�စ္စထ်ောပ်မျိုးယ််.်..။

ဒီးထောေရာက် က်�ယ်ပ်ြီးပ်း�ထောတုာ်
ထောလုဝင်ထ်ောလု�ကွ်လ်ုည်း�် ထောက်ာင်�်တုာမုျိုးုလ်ုုု ်...

အဆုံးင်ထ်ောပြပ်မျိုးာှပ်ါ!
ဟုတုုတ်ုယ်။်

ဟုတုုက််�!်

က်ွေထ်ောတုာ်က် ဟုု�ုက်မ်ျိုးာှ
အလုပ်ု်လုပ်ု်ထောေမျိုးာှမုျိုးုလ်ုုု ်

မျိုးင်�်က် အပြပ်င်�်က်မ်ျိုးာှ 18 လုးတုာသးပ်း�ုက်ထောေ
လုက်ဆ်ုံးွ�ပ်း�ု�� ထောပြပ်ာင်�်�ည်း်တ်ုာက်ုု

လုပ်ု်ထောပ်�ပ်ါ။

သထော�ာထောပ်ါက်ပ််ါပြီးပ်း!

ဟုတုုပ်ြီးပ်း က်�
ထောဆုံး�သတုု�ုု်သ်း�ုတု� ်အရည်းထ်ောပ်�ာ်အရည်းက််ုု

ပြပ်င်ဆ်ုံးင်�်က်ရထောအာင်။်
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ဒီါေ�ဆ်ုံးု ုအဆုံးင်ထ်ောပြပ်ပြီးပ်း။ အ၊ အမျိုးုုက်ပ််စ္စရ်ဦး�မျိုးယ်။်

အပြပ်င်�်က်က််
ထောအ�လုုကု်တ်ုာ ေည်း�်ေည်း�်ထောလု�

ထောနှ�ွထောအာင်လ်ုပ်ု်ပြီးပ်း�မျိုး ှသာွ�ထောတုာမ်ျိုးယ်။်

ဟုာ����၊

ထောနှ�ွလုုကု်တ်ုာ။

အာ!

ပြီးပ်း�သာွ�ပြီးပ်းလုာ�?

ဟုတုုက််�!်

ထောက်��ဇူ�တုင်ပ််ါတုယ်!်

က်�

ခွဏာော�လုုုရ်တုယ်ထ်ောော်။



အဆုံးင်ထ်ောပြပ်ရ�လ်ုာ�!?

ဟုတုုက််�။်

…ဟုတုုက််�။်

အထောပြခွအထောေက်ု ုော�လုည်းပ်ြီးပ်း။

အရင်ဆ်ုံးး�ု
အရည်းထ်ောပ်�ာ်အရည်းက််ု ုသတုုတ်ု�အ်ရာက်ုု

သာမျိုးေအ်မျိုးုုက်ေ်� ် အတုတူု ူလုး�ုဝ
ပ်စ္စလ်ုုုမ်ျိုးရ��ူ။

အလုးပုု်တုလ်ုုုရ်တု� ်မျိုးး�မျိုးထောလုာင်န်ှုငု်တ်ု�သ်ုထုောလုာင်�်�ူ��
�ည်း်ပ်ြီးပ်း� သမ်ုျိုး��ုုက်် စ္စည်း�်မျိုး�ဥ််�မျိုးဟုတုု�်�ူလုာ�?

သ�ုာ�သင််တ်ုာက် မျိုးး�ထောလုာင်လ်ုယွ်တ်ု�ပ််စ္စစည်း�်ထောတုကွ်ုု
မျိုးး��ုုလုုမုျိုး�ု�� မျိုးး�အရင်�်အပြမျိုးစ္စရ်� ် အေး�အော�မျိုးာှ

လုး�ုဝ�ာ�လုုုမ်ျိုးရ��ူ။

အစ္စက်တုည်း�်က် အရည်းထ်ောပ်�ာ်အရည်းက််ုု
က်ုငု်တ်ုယွ်တ်ု�အ်ခွါ ထောလုဝင်ထ်ောလု�ကွ်ထ်ောက်ာင်�်တု�ထ်ောေရာမျိုးာှ

အလုပ်ု်လုပ်ု်ရမျိုးယ်။် ပြီးပ်း�ထောတုာ ်အရည်းထ်ောပ်�ာ်အရည်းက််ု ုသုထုောလုာှင်�်�ူ��
ထောပြပ်ာင်�်�ည်း်တ်ု�အ်ခွါ ပြ�ည်း�်ပြ�ည်း�်ခွ�င်�် မျိုး�ုတုထ်ောအာင််

လုပ်ု်ရမျိုးယ်။် က်ထောတုာက််ု ုသး�ုလုည်း�် ရတုယ်။်

…ထောတုာင်�်ပ်ေပ််ါတုယ်။်

ပြီးပ်း�ထောတုာ ်အလုပ်ု်ထောေရာမျိုးာှ 4S အတုုငု်�်လုပ်ု်ထောဆုံးာင်ပ်ြီးပ်း�
မျိုးလုုအုပ််တု�အ်ရာထောတုကွ်ု ုသမ်ုျိုး�ဆုံးည်း�်ရမျိုးယ်။်

င်လု�င်ေ်� ် ထောလုပြပ်င်�်ထောတုထွော�က်ာင်် ်ပ်တုဝ်ေ�်က်�င်က််အရာထောတုကွ်
သုထုောလုာှင်�်�ူက်ု ုတုုကု်မု်ျိုးနှုငု်တ်ု�အ်တုကွ်ထ်ော�က်ာင််ပ််ါ။

ဒီဏာရ်ာမျိုးရ�ုုအ်တုကွ််

အတု ူဂရုုစ္စုကု်သ်ာွ�ရထောအာင်။်

ဟုတုုက််�။်

Seiri Seiri 
(စ္စေစ္စတ်ုက်�)(စ္စေစ္စတ်ုက်�)

SeitonSeiton
 (သပ််သပ််ရပ််ရပ််) (သပ််သပ််ရပ််ရပ််)

SeisoSeiso
(သေ ်သ်ေ ်ရ်ှိှင်�်ရှိှင်�်)(သေ ်သ်ေ ်ရ်ှိှင်�်ရှိှင်�်)

SeiketsuSeiketsu
(သေ ်ရ်ှိှင်�်ထောအာင်လ်ုပ်ု်ပြခွင်�်)(သေ ်ရ်ှိှင်�်ထောအာင်လ်ုပ်ု်ပြခွင်�်)

လုး�ုဝမျိုးလုပ်ု်ရ



ပ်င်ပ််ေ�်သာွ�ပ်ါပြီးပ်း...ဟုင််
�ာပြ�စ္စတ်ုာလု�?
မျိုးေုက််တုုက််တုုေ်�။်

ပ်င်ပ််ေ�်သာွ�ပ်ါပြီးပ်း။
အခွတုုထောလုာ ထောေလုုု�်ုငု်လ်ုုု ်

မျိုးထောက်ာင်�်လုုု။်

အ�လ်ုုထုောပြပ်ာမျိုးပှ်� သမူျိုး�ာ�ထောတုလွုည်း�် ထောပြပ်ာထောေ�က်တုယ်။်
အခွတုုထောလုာ မျိုးင်�်က် စ္စတုုတ်ုုလုုယွ်ထ်ောေတုယ်ဆ်ုံးုပုြီးပ်း�

အလုည်းလ်ုေွထ်ောေတုာလုာ�?

အလုည်းမ်ျိုးလုေွပ််ါ��ူ။

အခွတုုထောလုာ
စ္စာ�ခွ�င်ထ်ောသာက်ခ်ွ�င်စ်္စတုုလ်ုည်း�်မျိုးရှိှု��

ပ်င်ပ််ေ�်လုယွ်လ်ုာတုယ်။်

သတု�ုာ�တုာ
အာရုးုစ္စုကု်တ်ုာထောတုလွုည်း�်

က်�ဆုံးင်�်လုာတုယ်။်
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…ဟုင်၊် ဒီးအခွေ�်
မျိုးပ်�ူ�ူလုာ�?

ပြီးပ်း�ထောတုာ ်တုစ္စခ်ွေ�်လုး�ုမျိုးာှ
ထောအာ်ဂ�ေစ္စအ်ရည်းထ်ောပ်�ာ်အရည်း်

အေးလ်ုည်း�် ေည်း�်ေည်း�်ထောလု� ရတုယ်။်

အထောအ�ထောပ်�စ္စက်လ်ုည်း�် မျိုးေှတ်ုယ်။်

ဟုတုုလ်ုာ�
အ�ဒ်ီါက် အဆုံးင်မ်ျိုးထောပြပ်လုုကု်တ်ုာ။

ဟုတုုသ်ာ�ပ်�။

မျိုးဟုတုုမ်ျိုးလှုွ�ထောရာ
ထောအာ်ဂ�ေစ္စအ်ရည်းထ်ောပ်�ာ်အရည်းထ်ော�က်ာင််လ်ုာ� မျိုးသ�ု�ူ?

အရင်တ်ုေု�်က်လုည်း�် မျိုးင်�်ေ�ဌ်ာာေတုမူျိုးာှ မျိုးင်�်လုုမုျိုး�ု��
လုက်ခဏာာပြပ်တု�သ်ရူှိှုတုယ်…်။

စ္စက်မ်ျိုးလုုပ်ု်င်ေ�်ဆုံးရာဝေရ်ှိှုတုာမုျိုးုလ်ုုု ်
ခွ�က်ခ်ွ�င်�် သာွ�ပြပ်�က်ည်း်ရ်င် ်�ယ်လ်ုုလုု�?

အင်�်၊ အ�လ်ုုလုုပ်ု်မျိုးယ်။်
ထောက်��ဇူ�တုင်ပ််ါတုယ်။်�ာလုုုလ်ု�ဆုံးုတုုာမျိုးသထုောပ်မျိုးယ်််

အလုပ်ု်မျိုးာှလုည်း�် အမျိုးာှ�ထောတုမွျိုး�ာ�လုာတုယ််
အ�ဒ်ီါထော�က်ာင်် ်စ္စတုုတ်ုုလုုာပြီးပ်း�

…အဆုံးင်မ်ျိုးထောပြပ်��ူ။



ထောောက်တ်ုစ္စထ်ောေ ်

ဒီးထောေ ်
�ယ်လ်ုုပုြ�စ္စလ်ုုုလ်ု�?

အခွတုုထောလုာ
“စ္စတုုတ်ုုလုုယွ်တ်ုယ်”်၊ “လုပ်ု်ခွ�င်စ်္စတုုမ်ျိုးရှိှု��ူ”

“စ္စု�ုရုမ်ျိုးထောေတုယ်”် ဆုံးုတုု�်
လုက်ခဏာာရှိှုပ်ါတုယ်.်..။

ထောောက်တ်ုစ္စရ်က်် ထောသခွ�ာထောပ်ါက် ်တုစ္စခ်ွခုွရုှိှုမျိုးာှပ်�လုုု ်
ထောတု�ွပြီးပ်း� စ္စစ္စထ်ောဆုံး��က်ည်း်တ်ု�အ်ခွါ

အထော�က်ာင်�်အရင်�်က်ု ုသသုာွ�ပ်ါပြီးပ်း။

ထောလုထောအ�ထောပ်�စ္စက် ်ထောက်ာင်�်ထောက်ာင်�်အလုပ်ု်မျိုးလုပ်ု်
တု�အ်တုကွ်ပု််ကု်က််ထောေ ထောလုထောအ�က်ုု

တုုကု်ရုု်ုက်�်ထုောတုွ�ထောအာင်လ်ုပ်ု်တုာထော�က်ာင်််
Draft စ္စပ်ု်ယ်ပူြခွင်�်ေ� ်

ထောလုလုမ်ျိုး�ထော�က်ာင်�်ထောပြပ်ာင်�်ပြပ်ေပ်ြ�စ္စထ်ောအာင်လ်ုပ်ု်ပြီးပ်း�

Draft က်ထောေ စ္စပ်ု်�တုု�်ာ�တု�်
ထောအာ်ဂ�ေစ္စအ်ရည်းထ်ောပ်�ာ်အရည်းက််ုု

တုစ္စခ်ွ�ုေလ်ုး�ု ရှိှ�ထောေခွ�တ်ု�ပ််းပု်�။

ဒီးတုစ္စထ်ောခွါက်က်် ထောအာ်ဂ�ေစ္စအ်ရည်းထ်ောပ်�ာ်အရည်းက််ုု
သး�ုထောေပ်ါတုယ်လ်ုုု ် ထောပြပ်ာပြပ်လုုု ်

အထော�က်ာင်�်အရင်�်က်ု ုသနုှုငု်ခ်ွ�ထ်ောပ်မျိုးယ်််

အ�ဒ်ီးအတုုငု်�် ထောအာ်ဂ�ေစ္စအ်ရည်းထ်ောပ်�ာ်အရည်းက််ုု
ဆုံးက်တ်ုုကု်ရ်ှိှ�သငွ်�်ထောေမျိုးယ်ဆ်ုံးုရုင််

ပြပ်င်�်�ေတ်ု�ေ်ာမျိုးက်�ေ�်မျိုးထုောတုပွြ�စ္စလ်ုာနှုငု်တ်ုယ်။်
ဟုတုုလ်ုာ�!?

ခွနှာာက်ုယု်အ်ထောပြခွအထောေက် ပ်းမုျိုးေှေ်�မ်ျိုးတု�ူ�၊
တုစ္စခ်ွခုွ�ု�ူဆုံးေ�်တုယ်လ်ုုု ် ခွးစ္စာ�ထောေရရင််

အသး�ုပြပ်�ထောေတု� ်ဓာာတုပု်စ္စစည်း�်ရ� ်
သက်ထ်ောရာက်မ်ျိုးထုော�က်ာင်် ်ပြ�စ္စန်ှုငု်ပ််ါတုယ်။်

ခွ�က်ခ်ွ�င်�် “တုာဝေခ်ွး” ေ� ် တုုငု်ပ််င်ပ််ါ။

လုပ်ု်ထော�ာ်က်ုငု်�်က်က််
ထောအာ်ဂ�ေစ္စအ်ရည်းထ်ောပ်�ာ်အရည်းက််ုု

သး�ုတုာထော�က်ာင်် ်ပြ�စ္စတ်ုာလုာ�လုုု ် ထောပြပ်ာထောပ်မျိုးယ်််
�ယ်လ်ုုသုက်ဆ်ုံးုငု်လ်ု�မျိုးသ�ု�ူ။

ဟုတုုလ်ုာ�။

ထောက်��ဇူ�တုင်ပ််ါတုယ်!်

အရင်ဆ်ုံးး�ု လုုလုုုမုျိုးယ်မ်ျိုးယ််
အထောသ�စ္စတုုစ်္စစ္စထ်ောဆုံး�မျိုးကု်ု ုလုပ်ု်ရထောအာင်။်

အထောသ�စ္စတုုစ်္စစ္စထ်ောဆုံး�မျိုးရုလုဒီ်
�ကွ်လ်ုာပြီးပ်း။

�က်ည်း်ရ်တုာ
အလုုအုထောလု�ာက်အ်ခွ�ု��အစ္စာ�မျိုးည်းးမျိုးှမျိုးရုှိှုတု�ပ််းပု်�။

ထောအာ်ဂ�ေစ္စအ်ရည်းထ်ောပ်�ာ်အရည်းအ်ဆုံးပ်ု်သင််မ်ျိုးလုုည်း�် ရှိှုတု�အ်တုကွ််
အလုပ်ု်အထော�က်ာင်�်အရာေ� ် အလုပ်ု်ပ်တုဝ်ေ�်က်�င်က််ုု

�က်ည်း်ခ်ွငွ််ပ်ြပ်�ပ်ါ။

ထောလုထောအ�ထောပ်�စ္စက််

ထောလုထောအ�ထောပ်�စ္စက််

Local ventilation

စ္စု�ုုငု်�်မျိုးု

ထောအာ်ဂ�ေစ္စအ်ရည်းထ်ောပ်�ာ်အရည်း်ထောအာ်ဂ�ေစ္စအ်ရည်းထ်ောပ်�ာ်အရည်း်
အထောင်ွ�အထောင်ွ�

○○○○ထောဆုံး�ရုးု



ထောက်ာင်�်ပြီးပ်း က်� ပြီးပ်း�ထောတုာ ်ဒီါက်ုု
ပြ��တု�်ာ�ပ်ါထောော်။

ဟုယ်။်

ဟုတုုက််�!်

တုစ္စ ်နှစှ္စ ်သး�ု။

က်�ဒီါဆုံးု ုက်ညူ်းးပ်ါဦး�ထောော်

တုစ္စခ်ွခုွရုှိှုရင် ်လုမ်ှျိုး�ထောပြပ်ာလုုကု်ထ်ောော်။

အယ် ်ဓာာတုထ်ောင်ွ�မျိုး�က်န်ှာှ�းု�

မျိုးလုု�ု�ူလုာ�?

ဟုတုုက််�!်

ရတုယ်၊် ရတုယ်။်

ယ်ုစု္စမုျိုး််�ကွ်လ်ုာတုာမျိုး�ု�� မျိုးရှိှုပ်ါ��ူ။

ပြ��တုရ်မျိုးာှက်...

ဒီးေတုလ်ုာ�!

ဟုတုုပ်ြီးပ်း ပြ��တုလ်ုုကု်ပ်ြီးပ်း
ဒီါဆုံးုရုင် ်အဆုံးင်ထ်ောပြပ်ထောလုာက်ပ််ါပြီးပ်း။

ပြ�စ္စစ်္စဥ်် 4



ထောဟု်

�ာပြ�စ္စတ်ုာလု�...

...!!!
အဆုံးင်ထ်ောပြပ်ရ�လ်ုာ�!?

ထောဟု်
�ာပြ�စ္စတ်ုာလု�!

သတုမုျိုးထောမျိုးထ်ောစ္စေ�!်

ခွ�က်ခ်ွ�င်�် က်ညူ်းး...။

ထောောက်တ်ုစ္စခ်ွကု်...။

…ဟုင်?်

ဟုင်?်

အင်�်...။



ဟုတုုပ်ြီးပ်း ပြ�စ္စပ််းကု်ု ုော�လုည်းပ်ြီးပ်း။

သပုြီးပ်းလုာ�၊
အရင်ဆ်ုံးး�ု တုစ္စခ်ွခုွ ုမျိုးမူျိုးမျိုးေှတ်ုာပြ�စ္စရ်င််
အခွ�က်ထ်ောပ်�စ္စက်က််ု ု�ွင််ရ်မျိုးယ်ထ်ောလု။

“ဒီဏာရ်ာရသကူ်ယ်တ်ုင်ထ်ောရ� ဦး�စ္စာ�ထောပ်�” ဆုံးုတုုာ
က်ုယု်ပ််ါဝင်က််ပူြီးပ်း� က်ယ်တ်ုင်ရ်မျိုးယ်ဆ်ုံးုတုု�်

အဓုာပ်ာာယ်မ်ျိုးဟုတုု�်�ူ။

သင််ထ်ောတုာ်တု� ်ပ်စ္စစည်း�်က်ရုုယ်ာက်ုု
ဝတုဆ်ုံးင်�်ာ�တု�သ်ကူ် က်ယ်တ်ုင်ရ်မျိုးယ်။်
မျိုးဝတု�်ာ�ရင် ်အရင်ဆ်ုံးး�ု �ကွ်ထ်ောပြပ်�ပြီးပ်း�

အခွ�က်ထ်ောပ်�စ္စက်က််ု ု�ွင််ရ်မျိုးယ်။်
ပြီးပ်း�ထောတုာ ်အသးက်�ယ်က််�ယ်ေ်� ် ပ်တုဝ်ေ�်က်�င်က််လုကူ်ုု

အထောပြခွအထောေက်ု ုထောပြပ်ာရမျိုးယ်။်

တုက်ယ်လ်ုုု ် ပြ�တုသ်ာွ�ရုးုပ်�ဆုံးုရုင််
အဆုံးင်ထ်ောပြပ်ထောပ်မျိုးယ်် ်အထောပြခွအထောေအလုုကု််

အသက်အ်နှတရာယ်ရ်ှိှုတုယ်။်

�ာပ်�ပြ�စ္စပ်ြ�စ္စ်
အကြီးက်း�အက်�ယ်မ်ျိုးပြ�စ္စသ်ာွ�လုုု ်

ထောတုာ်ထောသ�တုာထောပ်ါ။် ဒီါထောပ်မျိုးယ််.်..

ပြီးပ်း�ထောတုာ ်ဂ��ေးယ်ာထောတုကွ်ု ုက်ယ်�ုု်အ်တုကွ်ပ််�ပြ�စ္စထ်ောေပ်ါထောစ္စ
က်ုယု်တ်ုုငု်က််လုည်း�် မျိုးထောတုာ်တုဆုံးမျိုး�ု�ပ်ါသာွ�လုုု ် မျိုးရ��ူ။

က်ယ်ရ်မျိုးယ်ဆ်ုံးုတုု�်
ခွးစ္စာ�ခွ�က်ေ်� ် လုပ်ု်ထောဆုံးာင်လ်ုုု ် မျိုးရ��ူ။

အထောရ�ထောပ််အခွ�ုေမ်ျိုးာှ ထောအ�ထောဆုံး�တုည်းပ်ြီးင်မ်ုျိုးစ္စာွ
တုေပ်ြပ်ေလ်ုပ်ု်ထောဆုံးာင်�ုု်ဆ်ုံးုတုုာ မျိုးလုယွ်က််�ူ�ူ။ ဒီါထော�က်ာင်် ်ထောေတ်ုုငု်�်

အထောရ�ထောပ််အတုကွ် ်ပြပ်င်ဆ်ုံးင်�ုု် ် အထောရ�ကြီးက်း�တုယ်။်

အထောရ�ထောပ််အခွ�ုေရ်� ် က်ယ်ဆ်ုံးယ်ထ်ောရ�လုမ်ျိုး�ထော�က်ာင်�်၊
ထော��အနှတရာယ်ပ်ြ�စ္စပ််ာွ�တုာက်ု ုထောတုွ� ရှိှုတု�အ်ခွါ

ပ်�မျိုးဆုံးး�ုလုပ်ု်ရှိာှ�မျိုး၊ု ဒီဏာရ်ာရသကူ်ယ်တ်ုင်တ်ု�အ်ခွ�ုေမ်ျိုးာှ
သတုပုြပ်�ရေအ်ခွ�က်၊် က်ယ်တ်ုင်ပ်ြီးပ်း�ထောောက််

တုေပ်ြပ်ေလ်ုပ်ု်ထောဆုံးာင်ေ်ည်း�်စ္စတုာထောတုကွ်ု ုစ္စစ္စထ်ောဆုံး��ာ�ပ်ါ။

အရင်တ်ုေု�်က် အထောတုွ�အ�က်း�၊ အလုုလုုုသုထုောေတုာထောတုကွ်ုု
အာ�မျိုးက်ု�ု�� က်မုျိုးာဏားရ� ် သး�သေ ် ်“အထောရ�ထောပ််တုေု ်ပ်ြပ်ေမ်ျိုးလုုက်စ်္စွ�”ေ� ်

ဒီါအ်ပြပ်င် ်SDS အခွ�က် ်4 “ထောရှိှ�ဦး�သေူာပြပ်�ပြခွင်�်”၊
အခွ�က် ်5 “မျိုးး�ထောလုာင်ခ်ွ�ုေတ်ုငွ် ်လုပ်ု်ထောဆုံးာင်ရ်ေ”်၊

အခွ�က် ်6 “ယ်ုစု္စမုျိုး််ခွ�ုေတ်ုငွ် ်လုပ်ု်ထောဆုံးာင်ရ်ေ”်၊ က်ု ုထောောက်တ်ုစ္စက်ြီးက်မ်ုျိုး ပြပ်ေ�်တုပ်ြီးပ်း�
အထောရ�ထောပ််အခွ�ုေရ်� ် လုပ်ု်ထောဆုံးာင်မ်ျိုး၊ု ခွ�ဥ််�က်ပ််ေည်း�်က်ု ုအထောပြခွခွးက်�က်�

ပ်းထုော�ာ်ပြီးပ်း� အာ�လုး�ုေ� ် မျိုးှထောဝပ်ါ။ ဟုတုုက််�!်

လုက်စ်္စွ�



ဓာာတုပု်စ္စစည်း�်က်ုငု်တ်ုယွ်ပ်ြခွင်�်တုငွ် ်သတုပုြပ်�ထောစ္စလုုသုည်း် ်အခွ�က်မ်ျိုး�ာ�

အသး�ုပြပ်�ပြီးပ်း�ထောောက် ်သင််ထ်ောလု�ာ်စ္စာွ လုပ်ု်ထောဆုံးာင်ပ််ါ။

မျိုးထောမျိုးှာ်လုင််�်ာ�ထောသာ မျိုးထောတုာ်တုဆုံးမျိုးမုျိုး�ာ� ပြ�စ္စထ်ောပ်် ပြခွင်�်မျိုး�ာ� ရှိှုသည်း။်
သယ်ယ််ပုူ်ုထ်ောဆုံးာင်ခ်ွ�ုေန်ှငှ်် ်သုထုောလုာှင်ခ်ွ�ုေတ်ုငွ် ်အ�းု�က်ု ုထောသခွ�ာစ္စာွ�းု�ပ်ါ။

မျိုးး�စ္စွ�ထောလုာင်န်ှုငု်ထ်ောသာ၊ ထောလုာင်က််ွမ်ျိုး�နှုငု်ထ်ောသာပ်စ္စစည်း�်မျိုး�ာ�က်ု ုသင််ထ်ောလု�ာ်စ္စာွ စ္စးမျိုးးပ်ါ

စ္စု�ုရုမ်ျိုးစ္စရာမျိုး�ာ�၊ ပ်းမုျိုးေှန်ှငှ််မ်ျိုးတုသူည်း််
အရာမျိုး�ာ� ရှိှုပ်ါက် ခွ�က်ခ်ွ�င်�် တုုငု်ပ််င်ပ််ါ

စ္စတုုလ်ုုကု်မ်ျိုးာေပ််ါမျိုးလုပ်ု်ပ်ါနှငှ်််

ဓာာတုပု်စ္စစည်း�်မျိုး�ာ�နှငှ်် ်�ထုောတုွ�မုျိုးပ်ါက် က်�ေ�်မျိုးာထောရ�က်ု ု�ခုွုကု်ထ်ောစ္စနှုငု်ပ််ါသည်း။်

ထောေ�ုငု်မ်ျိုးထောက်ာင်�်ပြ�စ္စပ််ါက် ခွ�က်ခ်ွ�င်�် တုာဝေခ်ွးနှငှ်် ်တုုငု်ပ််င်ပ််ါ။

အလု�င်လ်ုုထုောသာ က်ယ်ဆ်ုံးယ်ထ်ောရ�သည်း ်မုျိုးမုျိုးက်ုပု်ါ မျိုးထောတုာ်တုဆုံးမျိုးု
ပြ�စ္စထ်ောစ္စထောသာ အနှတရာယ်ရ်ှိှုသည်း။် အထောရ�ထောပ််အခွ�ုေအ်တုကွ််
ပြပ်င်ဆ်ုံးင်၍်၊ စ္စည်း�်မျိုး�ဥ််�က်ု ုစ္စစ္စထ်ောဆုံး��ာ�ပ်ါ။

ဒီါေ�ဆ်ုံးု ုအဆုံးင်ထ်ောပြပ်ပြီးပ်း။

အခွတုုထောလုာ

စ္စာ�ခွ�င်ထ်ောသာက်ခ်ွ�င်စ်္စတုုလ်ုည်း�်မျိုးရှိှု��

ပ်င်ပ််ေ�်လုယွ်လ်ုာတုယ်။်

သတု�ုာ�တုာ
အာရုးုစ္စုကု်တ်ုာထောတုလွုည်း�်

က်�ဆုံးင်�်လုာတုယ်။်

သတုမုျိုးထောမျိုးထ်ောစ္စေ�!်

ခွ�က်ခ်ွ�င်�် က်ညူ်းး...။

အင်�်...။

အ

ဝါ�
အနှတရာယ်ဆ်ုံးုတုုာ

အး�်သစ္စရာထောက်ာင်�်ထောလုာက်ထ်ောအာင် ်
အေး�အော�မျိုးာှပ်� ရှိှုထောေတုာက်ုု

ထောက်ာင်�်ထောက်ာင်�်ော�လုည်းရ်�လ်ုာ�?

အလုပ်ု်ခွငွ်ထ်ော��က်င်�်လုးပုြခွး�ထောရ�ေ� ် က်�ေ�်မျိုးာထောရ�မျိုးာှ

တုစ္စဦ်း�ခွ�င်�်စ္စးရ� ် အသအုပြမျိုးင်ေ်� ်

စ္စည်း�်မျိုး�ဥ််�လုုကု်ေ်ာပြခွင်�်က် အထောရ�အကြီးက်း�ဆုံးး�ုပ်�။

ဒီးထောေရာမျိုးာှ ထောောက်တ်ုစ္စထ်ောခွါက််
ပြ�စ္စစ်္စဥ််ထောလုလ်ုာပြခွင်�်က်ုု
ပြပ်ေ�်က်ည်း်�်က်ရထောအာင်။်

ဇာတုထ်ောက်ာင်ထ်ောတုရွ� ်
ရူု�မုျိုးကု်မ်ျိုးကု်

တုစ္စထ်ောယ်ာက်ထ်ောယ်ာက်ေ်� ်
ဆုံးင်ထ်ောေတုယ်ထ်ောော်။

ဟုင်?်
�ာထောပြပ်ာလုုကု်တ်ုာလု�?



ဤက်�သ်ုုထ်ောသာ က်စု္စစမျိုး�ာ�တုငွ်လ်ုည်း�် သတု�ုာ�ပ်ါ!

ထော��က်င်�်လုးပုြခွး�ထောရ�နှငှ်် ်က်�ေ�်မျိုးာထောရ�အတုကွ် ်သထုောက်ာင်�်စ္စရာမျိုး�ာ�!

ဓာာတုပု်စ္စစည်း�်က်ုငု်တ်ုယွ်ပ်ြခွင်�်

မျိုးး�ထောလုာင်လ်ုယွ်ထ်ောသာပ်စ္စစည်း�်အေး�တုငွ််
မျိုးး�မျိုးရုုု�ရ!

အနှတရာယ်ရ်ှိှုထောသာပ်စ္စစည်း�် က်ပ််ပြီးင်ထုောေပ်ါက်
ခွ�က်ခ်ွ�င်�် ထောဆုံး�ခွ�ပ်ါ။

အလုပ်ု်လုပ်ု်�း�ုလုပ်ု်ေည်း�်က်ု ုလုုကု်ေ်ာပ်ါ!

အက်ာအက်ယွ်ပ််စ္စစည်း�်က်ု ုစ္စည်း�်မျိုး�ဥ််�အတုုငု်�်
ဝတုဆ်ုံးင်ပ််ါ!

လုပ်ု်�း�ုလုပ်ု်ေည်း�်မျိုးာှ�ယ်ငွ်�်ပ်ါက် ကြီးက်း�မျိုးာ�ထောသာမျိုးထောတုာ်တုဆုံးမျိုးကု်ုု

ပြ�စ္စထ်ောစ္စနှုငု်သ်ည်း။်
မျိုးး�ပ်ာွ�ထော�က်ာင်် ်မျိုးး�စ္စွ�ထောလုာင်ပ်ြခွင်�်တုငွ်လ်ုည်း�် ဂရုုပြပ်�ပ်ါ။

လုက်က််ု ုမျိုး�က်ာခွဏာ ထောဆုံး�ထော�က်ာပြခွင်�်၊ အလုပ်ု်ခွးကု်ုု

သတုုပ်ြခွင်�်စ္စသည်း် ်အထောလုအ်က်�င််မ်ျိုး�ာ�က်ု ုမျိုးထောမျိုးပ််ါနှငှ််။်

အက်ာအက်ယွ်ပ််စ္စစည်း�်လုုအုပ််ထောသာလုပ်ု်င်ေ�်တုငွ််
မျိုးထောတုာ်တုဆုံးမျိုးကု်ု ုက်ာက်ယွ်ရ်ေ ်အက်ာအက်ယွ်ပ််စ္စစည်း�်က်ုု
ထောသခွ�ာစ္စာွ ဝတုဆ်ုံးင်ပ််ါ။

အယ်လ်ုက််ာလုးဆုံးပ််ပြပ်ာ

လုပ်ု်င်ေ�်ခွငွ်ထ်ော��အနှတရာယ်ဆ်ုံးုတုုာ

အပြခွာ�သရူ� ် က်စု္စစမျိုးဟုတုု�်�
က်ုယု်တ်ုုငု် ်ရင်�်နှှး�က်ွမ်ျိုး�ဝင်ထ်ောေရမျိုးယ်််

အထော�က်ာင်�်အရာ ပြ�စ္စတ်ုယ်။်

ဟုတုုတ်ုယ် ်!
စ္စည်း�်မျိုး�ဥ််�က်ုလုုုကု်ေ်ာပြီးပ်း�

ထောေတ်ုုငု်�်အထောက်ာင်�်ဆုံးး�ုကြီးက်�ု�စ္စာ�မျိုးယ် ်!

တုစ္စခ်ွခုွပုြ�စ္စခ်ွ�ရ်င််
ထောပြပ်ာရထောအာင်လ်ုုု ်

အလုပ်ု်ခွငွ်မ်ျိုးာှ
ထောေတ်ုုငု်�် ထောပြပ်ာဆုံးုဆုုံးက်ဆ်ုံးး�ုုလ်ုည်း�်

အထောရ�ကြီးက်း�တုယ်ထ်ောလု။

စ္စည်း�်မျိုး�ဉ်း�က်ု ုလုုကု်ေ်ာတုယ်ဆ်ုံးုတုုာ

“ခွနှာာက်ုယု်”် “မုျိုးသာ�စ္စ”ု

“ထောေ�ုငု်မ်ျိုး�ုဝ” က်ု ုက်ာက်ယွ်တ်ု�က််စု္စစလုုု ်

မျိုးတှု�်ာ�ထောစ္စခွ�င်တ်ုယ်။်



2021 ခွနုှစှ္စ ်မျိုးတုလ်ုတုငွ် ်�တုုထ်ောဝသည်း်

�တုုထ်ောဝသ ူ- က်�ေ�်မျိုးာထောရ�၊ အလုပ်ု်သမျိုးာ�နှငှ်် ်လုမူျိုး�ူုလုးထုောရ�ဝေက်ြီးက်း�ဌာာေ

စ္စးစ္စဉ်းသ ူ- Mizuho Information & Research Institute, Inc.

ပ်�ူထောပ်ါင်�်ထောဆုံးာင်ရွ်က်သ် ူ- ဓာာတုပု်စ္စစည်း�်၊ ဓာာတုပု်စ္စစည်း�်စ္စးမျိုးးပြခွင်�်နှငှ််ပ််တုသ်က်၍်
ထော��က်င်�်လုးပုြခွး�မျိုးသုင်�်က်ာ�ထောရ�ဆုံးုငု်ရ်ာသင်ထ်ော�ာက်က်် ူပြပ်�စ္စပုြခွင်�်
�တုုလ်ုပ်ု်သ ူ- Sideranch Inc.

က်ာတုေွ�်ပြ�င်် ်ထော�ာ်ပြပ်�ာ�ထောသာ

ဓာာတုပု်စ္စစည်း�်က်ုငု်တ်ုယွ်ပ်ြခွင်�်၏ ထော��က်င်�်လုးပုြခွး�ထောရ�နှငှ်််
က်�ေ�်မျိုးာထောရ�

ရုုပ််ပြပ်ပြ�င်် ်သင်ယ််ပူြခွင်�်

အလုပ်ု်ခွငွ်၌် အလုပ်ု်လုပ်ု်ရာတုငွ််

မျိုးပြမျိုးင်န်ှုငု်ထ်ောသာ အနှတရာယ်က််ု ုသရုှိှု�ာ�ရထောအာင်!်

မျိုးည်းသ်ည်း်ထ်ောေရာတုငွ် ်အနှတရာယ်ရ်ှိှုထော�က်ာင်�်က်ု ုစ္စဉ်း�စ္စာ��က်ည်း်�်က်ပ်ါစ္စုု ်!

အပြခွာ�အနှတရာယ််ရှိှုထောသာထောေရာမျိုး�ာ� ရှိှု ၊ မျိုးရှိှု စ္စဉ်း�စ္စာ��က်ည်း်�်က်ပ်ါစ္စုု။်

ဤထောေရာသည်း ်အနှတရာယ်ရ်ှိှုထောသာ

ထောေရာပြ�စ္စသ်ည်း!်

Local exhaust ventilation က်ု ုအသး�ုပြပ်�၍
အလုပ်ု်လုပ်ု်ပ်ါ။

မျိုးး�အသး�ုပြပ်�ရာတုငွ် ်မျိုးး�စ္စွ�ထောလုာင်န်ှုငု်သ်ည်း်အ်နှတရာယ််
ရှိှု၊ မျိုးရှိှု စ္စစ္စထ်ောဆုံး�ပ်ါ။



ဤစ္စာရွက်စ်္စာတုမ်ျိုး�နှငှ််ပ််တုသ်က်၍် စ္စးစု္စမ်ျိုး�ထောမျိုး�ပြမျိုးေ�်လုုပု်ါက်

ထောအာက်ပ််ါဌာာေ�း ထောမျိုး�ပြမျိုးေ�်နှုငု်ပ််ါသည်း။်

က်�ေ�်မျိုးာထောရ�၊ အလုပ်ု်သမျိုးာ�နှငှ်် ်လုမူျိုး�ူုလုးထုောရ�ဝေက်ြီးက်း�ဌာာေ
အလုပ်ု်သမျိုးာ�စ္စးနှေု�်ဌာာေ

ထော��က်င်�်လုးပုြခွး�ထောရ�နှငှ်် ်က်�ေ�်မျိုးာထောရ�ဌာာေ
ထော��က်င်�်လုးပုြခွး�ထောရ�ဌာာေခွွ�


