
ဤရုုပ််ပြပ်သင်ထ်ော�ာက်က််ပူ်စ္စစည်း�်သည်း ်က်ရိိန်း�်က်ိ ုအသး�ုပြပ်ုထောသာ အလုပ်ု်ခွငွ်၊် လုဲ�သည်း်အ်လုပ်ု်က်ိ ုလုပ်ု်သည်း်အ်လုပ်ု်ခွငွ်တ်ွငွ် ်အလုပ်ု်လုပ်ု်ထောန်း
ထောသာသအူာ�လုး�ုအတွကွ် ်ထော��က်င်�်လုးပုြခွးု ထောရိ�နှငှ်် ်က်ျန်း�်မာာထောရိ�အထောပြခွခွးနှငှ်် ်ပ်တွသ်က်၍် သင်ယ်ူရူိန်းအ်တွကွ် ်ဖန်းတ်ွး��ာ�ပြခွင်�်ပြဖစ္စပ််ါသည်း။်

クレーン・玉掛け作業の安全衛生
ま ん が で わ か る ပြမာန်းမ်ာာ�ာသာ

ビルマ語

က်ာတွနွ်း�်ပြဖင်် ်ထောဖာပ်ြပ်�ာ�ထောသာ
က်ရိိန်း�်နှငှ်် ်လုဲ�သည်း်အ်လုပ်ု်၏ ထော��က်င်�်လုးပုြခွးု ထောရိ�နှငှ်် ်က်ျန်း�်မာာထောရိ�



ထော�ာက်လ်ုပ်ု်ထောရိ�လုပ်ု်င်န်း�်ခွငွ်န်ှငှ်််

စ္စက်ရ်ုးုမာျာ�တွငွ် ်က်နု်းက်ြက်မ်ာ�ပ်စ္စစည်း�်မာျာ�နှငှ်််
စ္စက်ပ််စ္စစည်း�်က်ရိိိယူာမာျာ�တွင်ပ်ြခွင်�်၊

ခွျပြခွင်�်စ္စသည်း််

အမာျို�မာျို�ထောသာလုပ်ု်င်န်း�်ခွငွ်တ်ွငွ် ်အသး�ုပြပ်ုသည်းမ်ာာှ
က်ရိိန်း�်နှငှ်် ်လုဲ�သည်း်အ်လုပ်ု်ပြဖစ္စသ်ည်း။်

က်ရိိန်း�်က်ိ ုသး�ုပြီးပ်း�
ပ်စ္စစည်း�်က်ိ ုထောရွိ�တွ�အ်ခွျိန်းမ်ာာှ

လုဲ�တွ�က််ရိိိယူာက်ိ ုအသး�ုပြပ်ုပြီးပ်း�
ပ်စ္စစည်း�်အတွင်အ်ခွျ လုပ်ု်တွာက်ိ ုထောပြပ်ာတွာပ်ါ။

က်ရိိန်း�်န်း� ် လုဲ�တွ�အ်လုပ်ု်က်

ထောလု�လုးတွ�ပ််စ္စစည်း�်န်း� ် ကြီးက်း�မာာ�တွ�ပ််စ္စစည်း�်က်ိ ုသယူရ်ိတွာမိာုလ်ုို ်
ကြီးက်း�မာာ�တွ�မ်ာထောတွာ်တွ�မာထုောတွ ွပြဖစ္စပ််ာွ�လုယွူတ်ွယူ။်

က်ရိိန်း�်န်း� ် လုဲ�တွ�အ်လုပ်ု်ရိ� ်
ထော��အနှတရိာယူ၊် မာထောတွာ်တွ�မာပုြဖစ္စရ်ိပ််ထောတွကွ်ိ ုကြက်ည်း်ရ်ိင်�်န်း� ်
ထော��က်င်�်လုးပုြခွးု မာ�ုနိ်း�်သမ်ိာ�န်းည်း�်က်ိ ုထောလုလ်ုာကြက်ရိထောအာင်။်

ဒါါန်း� ်
က်ရိိန်း�်က်ိထုောတွာ ်န်းာ�လုည်းထ်ောပ်မာယူ််

လုဲ�တွ�အ်လုပ်ု်�ိတုွာ �ာလု�? ဟယူ။်

အ�လ်ုိလုုာ�!



ဥပ်မာာထောပြပ်ာရိရိင််
က်ရိိန်း�်န်း� ် သးပြပ်ာ�က်ို

မာတွင်တ်ွ�အ်ခွါ
အသး�ုပြပ်ုတွ� ်က်ရိိန်း�်အမာျို�အစ္စာ�န်း� ်

မာတွင်ဝ်န်းအ်လုိကု် ်လုိအုပ််တွ�လ်ုိငု်စ်္စင်န််း� ်
တွက်�်ာ�သင််တ်ွ�သ်င်တ်ွန်း�်ထောတွရွှိှိတွယူ။်

�ာလုို ် အ�ဒ်ါးလုို
ထော��အနှတရိာယူ၊် မာထောတွာ်တွ�မာထုောတွွ

ပြဖစ္စပ််ာွ�ရိတွာလု�?

က်ရိိန်း�်န်း� ် လုဲ�တွ�အ်လုပ်ု်မာာှ

အက်ယူလ်ုို ်

အရိည်းအ်ခွျင်�်မာပြပ်ည်း်မ်ာှးတွ�သ်ကူ် အလုပ်ု်လုပ်ု်မာယူ�်ိရုိင််

ဥပ်ထောဒါခွျို�ထောဖာက်မ်ာ ုထောပြမာာက်ရ်ုးုတွင် ်မာက်��ူ

ကြီးက်း�မာာ�တွ�ထ်ော��အနှတရိာယူ၊် မာထောတွာ်တွ�မာထုောတွွ

ပြဖစ္စပ််ာွ�နှိငု်တ်ွယူ။်

ညှ်းပ််က်ထောန်း ပြပ်ုတွ�်ကွ်ပ်ြီးပ်း�
အန်းး�မာာှအလုပ်ု်လုပ်ု်ထောန်းတွ� ်အလုပ်ု်သမာာ�က်ို
သးပြပ်ာ�က် တွိကု်မိ်ာတွ� ်ပြဖစ္စစ်္စဥ်ထောတွ ွရှိှိတွယူ။်



လုက်မ်ာတှွမ်ာရှိှိ��
အလုပ်ု်လုပ်ု်တွာက်

ဥပ်ထောဒါခွျို�ထောဖာက်တ်ွာပ်�!

အာ�လုး�ု�က် ်အထောရိ�ကြီးက်း�တွ�်
က်ိယုူ်အ်သက်က််ိလုုည်း�်

က်ာက်ယွူန်ှိငု်မ်ာယူ။်

�ရိာ
ထောပြပ်ာတွ�်

အတွိငု်�်ပ်ါပ်�ထောန်းာ်။

ထောသခွျာထောလုလ်ုာပြီးပ်း�
ထော��က်င်�်လုးပုြခွးု စ္စာွ အလုပ်ု်လုပ်ု်ဖုိအ်တွကွ််

အသပိ်ည်းာဗဟသုတုွထောတွကွ်ိ ုသင်ယ်ူ�ူာ�ပြီးပ်း�

ဟတုွက််�!်!!!

အလုပ်ု်လုပ်ု်ဖုိ ်
လုက်မ်ာတှွလ်ုိတုွာလုာ�…။
အလုပ်ု်ရုုပ််လုိကု်တ်ွာ…။

အလုပ်ု်က်ိ ုန်းည်း�်မာနှ်းမ်ာနှ်းန််း� ် လုပ်ု်ရိင််
ထော��အနှတရိာယူ၊် မာထောတွာ်တွ�မာကု်ို

က်ာက်ယွူန်ှိငု်မ်ာယူ ်ပြီးပ်း�ထောတွာ်



လုက်မ်ာတှွမ်ာရှိှိတွ�သ်ကူ်
အလုပ်ု်လုပ်ု်တွာက်ို

သတွပိြပ်ုမိာတွ�အ်ခွါ ထောသခွျာထောပ်ါက််
တွာဝန်းခ်ွးက်ိ ုသတွင်�်ပိ်ုထ်ောစ္စခွျင်တ်ွယူ။်

ဒါးတွစ္စထ်ောခွါက် ်က်ရိိန်း�်န်း� ်
လုဲ�တွ�အ်လုပ်ု်န်း� ် သက်�်ိငု်တ်ွ�်

ထော��က်င်�်လုးပုြခွးု မာ�ုနိ်း�်သမ်ိာ�န်းည်း�်က်ို
ထောလုလ်ုာသာွ�မာာှပြဖစ္စထ်ောပ်မာယူ််

ဟတုွက််�!်!

က်ိယုူ်အ်သက်ပ််�မာဟတုွ�်�န်း� ်
လုပ်ု်ထောဖာ်က်ိငု်ဖ်က်ထ်ောတွရွိ� ် အသက်က််ိလုုည်း�်

က်ယူတ်ွင်န်ှိငု်တ်ွယူ။်

အရိင်�်း�ု ထော��အနှတရိာယူ၊် မာထောတွာ်တွ�မာကု်ို
က်ာက်ယွူဖုိ်အ်တွကွ််

အထောပြခွခွးဗဟသုတုွထောတွကွ်ိ ုကြက်ည်း်ရ်ိထောအာင်။်

ဟတုွပ်ြီးပ်း!
က်ရိိန်း�်မာထောမာာင်�်ခွင်န််း� ်

လုဲ�တွ�အ်လုပ်ု်လုပ်ု်ရိမာယူ်ထ်ောန်း ်
မာထောရိာက်ခ်ွင််

ထောခွါင်�်စ္စဥ် 1 ထောခွါင်�်စ္စဥ် 1 - - က်ရိိန်း�်အမာျို�အစ္စာ�က်ရိိန်း�်အမာျို�အစ္စာ�
ထောခွါင်�်စ္စဥ် 2 ထောခွါင်�်စ္စဥ် 2 - - လုဲ�ရိာတွငွ် ်အသး�ုပြပ်ုသည်း် ်က်ရိိိယူာနှငှ်် ်လုဲ�န်းည်း�်လုဲ�ရိာတွငွ် ်အသး�ုပြပ်ုသည်း် ်က်ရိိိယူာနှငှ်် ်လုဲ�န်းည်း�်
ထောခွါင်�်စ္စဥ် 3 ထောခွါင်�်စ္စဥ် 3 - - က်ွမ်ာ�က်ျင်မ်ာသုင်တ်ွန်း�်စ္စန်းစ္စ်က်ွမ်ာ�က်ျင်မ်ာသုင်တ်ွန်း�်စ္စန်းစ္စ်

ထောခွါင်�်စ္စဥ် 4 ထောခွါင်�်စ္စဥ် 4 - - ထော��က်င်�်လုးပုြခွးု ထောရိ��ိငု်ရ်ိာ �ိငု်�်�တုွန်ှငှ်် ်အခွျက်ပ်ြပ်ပြခွင်�်ထော��က်င်�်လုးပုြခွးု ထောရိ��ိငု်ရ်ိာ �ိငု်�်�တုွန်ှငှ်် ်အခွျက်ပ်ြပ်ပြခွင်�်
ထောခွါင်�်စ္စဥ် 5 ထောခွါင်�်စ္စဥ် 5 - - လုပ်ု်င်န်း�်ခွငွ်ထ်ော��က်င်�်လုးပုြခွးု ထောရိ�နှငှ်််လုပ်ု်င်န်း�်ခွငွ်ထ်ော��က်င်�်လုးပုြခွးု ထောရိ�နှငှ်််
                က်ျန်း�်မာာထောရိ��ိငု်ရ်ိာ အက်ာအက်ယွူပ််စ္စစည်း�်မာျာ�                က်ျန်း�်မာာထောရိ��ိငု်ရ်ိာ အက်ာအက်ယွူပ််စ္စစည်း�်မာျာ�
ထောခွါင်�်စ္စဥ် 6 ထောခွါင်�်စ္စဥ် 6 - - ထောသ�း�ုသည်း်ပ်ြဖစ္စရ်ိပ််မာျာ�ထောသ�း�ုသည်း်ပ်ြဖစ္စရ်ိပ််မာျာ�



က်ရိိန်း�်က်ို
အမာျို�အစ္စာ�ကြီးက်း� 2 မာျို�အထောန်းန်း� ်

ခွွ�ပြခွာ�နှိငု်တ်ွယူ။်
အရိင်�်း�ု က်ရိိန်း�်

အမာျို�အစ္စာ�န်း� ် ပ်တွသ်က်ပ်ြီးပ်း�
ကြက်ည်း်က်ြက်ည်း်ရ်ိထောအာင်။်

လုပ်ု်င်န်း�်ခွငွ်န််း� ် အသး�ုပြပ်ုပ်းကု်ိလုုိကု်ပ်ြီးပ်း�

က်ရိိန်း�်အမာျို�မာျို�က်ို

သး�ုကြက်တွာထောပ်ါထ်ောန်းာ!်

က်ိယုူအ်လုပ်ု်လုပ်ု်ထောန်းတွ� ်လုပ်ု်င်န်း�်ခွငွ်မ်ာာှ
�ယူလ်ုိကု်ရိိန်း�်ထောတွရွှိှိလု��ိတုွာ
ကြီးက်ို တွင် ်စ္စစ္စထ်ော���ာ�ရိမာယူ!်

က်ရိိန်း�်
အမာျို�အစ္စာ�

Overhead crane

Truck-mounted cranes Crawler crane

Rough terrain cranes
Gantry cranes

Jib crane

က်ရိိန်း�်

ထောရွိ�လုျာ�က်ရိိန်း�် (Mobile Crane)

စ္စက်ရ်ုးုအတွငွ်�်ရှိှိ က်နု်းက်ြက်မ်ာ�ပ်စ္စစည်း�်မာျာ�နှငှ်််

စ္စက်ပ််စ္စစည်း�်က်ရိိိယူာမာျာ� သယူပိ််ုရ်ိာတွငွ််

အသး�ုပြပ်ုလုျက်ရ်ှိှိသည်း။်

�ရိပ််၏ က်နု်းတ်ွင်က််နု်းခ်ွျစ္စင်န်ှငှ်် ်က်ာ�ထောခွါင်�်ခွန်း�်တွို ်ကြက်ာ�တွငွ််

က်ရိိန်း�်စ္စက်က််ိ ုတွပ််�င်�်ာ�သည်း် ်က်ရိိန်း�်က်ာ�။

ထော�ာက်လ်ုပ်ု်ထောရိ�လုပ်ု်င်န်း�်ခွငွ်မ်ာျာ�တွငွ် ်က်နု်းက်ြက်မ်ာ�မာျာ�က်ို

သယူယ်ူရူိာတွိုတ်ွငွ် ်အသး�ုပြပ်ုသည်း။်

Crawler က်ိ ုတွပ််�င်�်ာ�သည်း်အ်တွကွ််

ထောပြမာပြပ်င်န်ှငှ််�်ထိောတွွ�သည်း်ဧ်ရိိယူာသည်း်

Wheel ပ်းစု္စးနှငှ်် ်ယူဥှ်ကြက်ည်း်ပ််ါက် က်ျယူပ်ြပ်န်း ်ပ်ြီးပ်း�

တွည်းပ်ြီးင်မ်ိာမာ ုပြမာင််မ်ာာ�သည်း။်

လုညှ်း်ရ်ိန်းလ်ုယွူက််သူည်း်အ်တွကွ််

က်ျဥ်�ထောသာလုပ်ု်င်န်း�်ထောန်းရိာတွငွ်ပ််င််

အသး�ုပြပ်ုနှိငု်သ်ည်း။်

Overhead crane နှငှ််တ်ွညူ်းးစ္စာွ စ္စက်ရ်ုးုအတွငွ်�်ရှိှိ က်နု်းက်ြက်မ်ာ�ပ်စ္စစည်း�်မာျာ�နှငှ်််

စ္စက်ပ််စ္စစည်း�်က်ရိိိယူာမာျာ� သယူပိ််ုရ်ိာတွငွ် ်အသး�ုပြပ်ုလုျက်ရ်ှိှိသည်း။်

ပ်စ္စစည်း�်မာျာ�က်ိ ုအတွင်အ်ခွျပြပ်ုလုပ်ု်ရိာတွငွ်လ်ုည်း�် အသး�ုပြပ်ုလုျက်ရ်ှိှိသည်း။်

Jib က်ိ ုအသး�ုပြပ်ု၍ Jib �ပ်ိ်၏ စ္စက်သ်း�ရှိှိ

လုှမိာ််တွင်ရ်ိာတွငွ်သ်း�ုသည်း် ်ဝါယူာကြီးက်ို �မာတှွစ္စ�်င်််

ပ်စ္စစည်း�်က်ိ ုခွျိတွ�်ွ�သည်း်ဖွ်��စ္စည်း�်ပ်းရုှိှိသည်း။်

ပြီးပ်း�ထောတွာ ်ထောရွိ�လုျာ�က်ရိိန်း�်ထောတွကွ်ို

ကြက်ည်း်က်ြက်ည်း်ရ်ိထောအာင်။်



ပ်းမုာနှ်းအ်ထောန်းန်း� ် ဝါယူာကြီးက်ို �န်း�ပ််� မာတွင်တ်ွာက်
မာျာ�ထောပ်မာယူ် ်လုဲ�တွ�ပ််စ္စစည်း�်က်ရိိိယူာက်ို
အသး�ုပြပ်ုတွာမာျို�လုည်း�် ရှိှိပ်ါတွယူ။်

ရိစ္စ�်း�က်ိ ုအသး�ုပြပ်ုတွ�အ်ခွါ
"ရိစ္စ�်း�ထောမာာင်�်နှငှ်သ်"ူ

လုက်မ်ာတှွလ်ုည်း�် �ပ််လုိပု်ါတွယူ။်

သယူယ်ူပိူ်ုထ်ော�ာင်ဖုိ်အ်တွကွ် ်အမာျာ�ပြပ်ည်းသ်ပိူ်ငု်လ်ုမ်ာ�က်ထောန်း

ထောမာာင်�်နှငှ်တ်ွ�အ်ခွါမာာှ ဂျျပ်န်းန်ှိငု်င််းမာာှ

ထောမာာင်�်နှငှ်န်ှိငု်တ်ွ� ်သး�ပြခွာ�ယူာဥ်ထောမာာင်�်လုိငု်စ်္စင််

လုိပု်ါတွယူ!်

�ယူအ်ရိာက်ိမုာ�ို
မာတွင်န်ှိငု်ထ်ောအာင််
တွး�ငွ်�်ာ�တွာ
မိာကု်လ်ုိကု်တ်ွာ။

နှိငု်င််းအလုိကု််
လုဲ�တွ�ပ််စ္စစည်း�်က်ရိိိယူာအမာျို�အစ္စာ�က်

မာတွတူွာမိာုလ်ုို ်
ဂျရုုစ္စိကု်ဖုိ် ် လုိတုွယူထ်ောန်းာ်!

ဟတုွက််�!်

အရိင်�်း�ု လုဲ�န်းည်း�်က်ို

ကြက်ည်း်က်ြက်ည်း်ရ်ိထောအာင်။်

လုဲ�တွ�အ်လုပ်ု်မာာှ
�ိငု်�်င်းဝ်န်းအ်လုိကု် ်လုဲ�န်းည်း�်န်း� ်

လုဲ�တွ�ပ််စ္စစည်း�်က်ရိိိယူာက် က်ွ�ပြပ်ာ�ပ်ါတွယူ။်

လုဲ�တွ�အ်လုပ်ု်က်ိ ုလုပ်ု်တွ�အ်ခွါ
လုဲ�တွ�ပ််စ္စစည်း�်က်ရိိိယူာက်ိ ုမာနှ်းက််န်းတ်ွ�်

အသး�ုပြပ်ုမာစု္စည်း�်မာျဥ်�အတွိငု်�် မာသး�ု��ူ�ိရုိင််
�ိငု်�်င်းဝ်န်းက်် ပြပ်ုတွက််ျနှိငု်တ်ွ�အ်တွကွ််

ဂျရုုစ္စိကု်ပ််ါ။

က်ရိိန်း�်ထောမာာင်�်နှငှ်ပ်ြခွင်�်န်း� ်
လုဲ�သည်း်အ်လုပ်ု်က်ိ ုလုပ်ု်တွ�အ်ခွါ

သင်တ်ွန်း�်တွက်ထ်ောရိာက်ပ်ြီးပ်း�
လုက်မ်ာတှွရ်ိရှိှိ�ာ�ဖုိ ်

လုိအုပ််ပ်ါတွယူ။်

လုဲ�ရိာတွငွ််

အသး�ုပြပ်ုသည်း််

က်ရိိိယူာနှငှ်် ်လုဲ�န်းည်း�်

က်ွမ်ာ�က်ျင်မ်ာု

သင်တ်ွန်း�်စ္စန်းစ္စ်

�ိငု်�်င်းဝ်န်းတ်ွငွ် ်သတွတ ုပ်စ္စစည်း�်မာျာ�

ပ်ါဝင်သ်ည်း်အ်ခွါ eye bolts က်ို

အသး�ုပြပ်ု၍ လုဲ�န်းည်း�်။

အရုို�ရှိငှ်�်�း�ုနှငှ်််

အသး�ုအမာျာ��း�ုလုဲ�န်းည်း�်။

မာျာ�စ္စာွထောသာ�ိငု်�်င်းဝ်န်းမ်ာျာ�က်ို

တွစ္စက်ြီးက်မ်ိာတွည်း�် စ္စစု္စည်း�်၍

မာတွင်ထ်ောသာ လုဲ�န်းည်း�်။

ဝါယူာကြီးက်ို �မာထောခွျာ�်ကွ်ထ်ောစ္စရိန်း ်

အ�ထိောရိာက်�်း�ု လုဲ�န်းည်း�်။

အပြပ်ာ�ဝိငု်�်ပ်းစု္စး

�ိငု်�်င်းဝ်န်းမ်ာျာ�အတွကွ််

သင််ထ်ောလုျာထ်ောသာလုဲ�န်းည်း�်။

Rigging with eye bolts Choker hitch Double choker hitch Double-wrapped choker hitch Basket hitch

ညှ်းပ်် ခွျိတွ် Spreader beams

※က်ိ�ုက်ာ� - ဂျျပ်န်းန်ှိငု်င််းက်ရိိန်း�်အဖွ��အစ္စည်း�် HP "လုဲ�သည်း်အ်လုပ်ု်�ိငု်ရ်ိာဗဟသုတုွ"

က်ရိိန်း်�ထောမာာင််�နှှင််ရိာတွွင်် လုိုအပ််ထောသာလုက််မာှတွ်

မာတွင်ဝ်န်း ်5 တွန်း ်အ�က်် Crane၊ Derrick ယူာဥ်ထောမာာင်�်လုိငု်စ်္စင် ်(က်န်း ်သ်တွခ်ွျက်မ်ာရှိှိ)
Crane၊ derrick ယူာဥ်ထောမာာင်�်လုိငု်စ်္စင် ်(က်ရိိန်း�်သာလုှင်)်

မာတွင်ဝ်န်း ်5 တွန်း ်အ�က် ်ထောပြမာပြပ်င်ထ်ောမာာင်�်အမာျို�အစ္စာ� Crane၊ Derrick ယူာဥ်ထောမာာင်�်လုိငု်စ်္စင် ်(ထောပြမာပြပ်င်ထ်ောမာာင်�်အမာျို�အစ္စာ� က်ရိိန်း�်သာလုှင်)်

မာတွင်ဝ်န်း ်5 တွန်း ်အ�က် ်ထောပြမာပြပ်င်တ်ွငွ် ်လုပ်ု်ထော�ာင်သ်ည်း် ်အမာျို�အစ္စာ� ထောပြမာပြပ်င်တ်ွငွ် ်လုပ်ု်ထော�ာင်သ်ည်း်အ်မာျို�အစ္စာ�က်ရိိန်း�် ထောမာာင်�်နှငှ်မ်ာကု်ွမ်ာ�က်ျင်သ်င်တ်ွန်း�်

မာတွင်ဝ်န်း ်5 တွန်း ်ထောအာက််
က်ရိိန်း�်ထောမာာင်�်နှငှ်ရ်ိန်း ်လုပ်ု်င်န်း�်အ��ူသင်ယ်ူပူြခွင်�်

မာတွင်ဝ်န်း ်5 တွန်း ်အ�က်ရ်ှိှိသည်း် ်Overpass Telpher

ထောရွိ �လုျာ�က်ရိိန်း်�ထောမာာင််�နှှင််ရိာတွွင်် လုိုအပ််ထောသာလုက််မာှတွ်မာျာ�

မာတွင်ဝ်န်း ်5 တွန်း ်အ�က်် ထောရွိ�လုျာ�က်ရိိန်း�်ယူာဥ်ထောမာာင်�်လုိငု်စ်္စင််

မာတွင်ဝ်န်း ်1 တွန်း ်အ�က် ်5 တွန်းထ်ောအာက်် ထောရွိ�လုျာ�က်ရိိန်း�်င်ယူ ်ထောမာာင်�်နှငှ်မ်ာကု်ွမ်ာ�က်ျင်သ်င်တ်ွန်း�်

မာတွင်ဝ်န်း ်1 တွန်း ်ထောအာက်် ထောရွိ�လုျာ�က်ရိိန်း�်ထောမာာင်�်နှငှ်ရ်ိန်း ်လုပ်ု်င်န်း�်အ��ူသင်ယ်ူပူြခွင်�်

လုဲ�သည်း််အလုုပ််တွွင်် လုိုအပ််ထောသာလုက််မာှတွ်မာျာ�

မာတွင်ဝ်န်း ်1 တွန်း ်အ�က်က််ရိိန်း�်

လုဲ�သည်း်အ်လုပ်ု်က်ွမ်ာ�က်ျင်သ်င်တ်ွန်း�်မာတွင်ဝ်န်း ်1 တွန်း ်အ�က်ရ်ှိှိထောသာ ထောရွိ�လုျာ�က်ရိိန်း�် 

မာတွင်ဝ်န်း ်1 တွန်း ်အ�က်ရ်ှိှိထောသာ Derrick

မာတွင်ဝ်န်း ်1 တွန်း ်ထောအာက် ်က်ရိိန်း�်

လုဲ�သည်း်အ်လုပ်ု်အတွကွ် ်အ��ူသင်ယ်ူပူြခွင်�်မာတွင်ဝ်န်း ်1 တွန်း ်ထောအာက် ်ထောရွိ�လုျာ�က်ရိိန်း�်

မာတွင်ဝ်န်း ်1 တွန်း ်ထောအာက် ်Derrick



လုပ်ု်င်န်း�်ခွငွ်မ်ာာှ မာထောမာှာ်လုင််န်ှိငု်တ်ွ�အ်နှတရိာယူ်
ရှိှိတွ�အ်တွကွ် ်ထော��က်င်�်လုးပုြခွးု ထောရိ��ိငု်�်�တုွန််း� ်

အခွျက်ပ်ြပ်ပြခွင်�်က်ိ ုန်းာ�လုည်း�်ာ�ပြီးပ်း�
ထော��က်င်�်တွ�လ်ုပ်ု်ထော�ာင်မ်ာကု်ိ ုထောလုလ်ုာကြက်ရိထောအာင်။်

က်ိယုူရ်ိ�အ်လုပ်ု်ခွငွ်မ်ာာှ

�ယူလ်ုိထုော��က်င်�်လုးပုြခွးု ထောရိ��ိငု်�်�တုွက််ို

အသး�ုပြပ်ုထောန်းလု��ိတုွာ စ္စစ္စထ်ော��ကြက်ည်း်ထ်ောပ်�ပ်ါ!

ထောလုှာက်လ်ုမ်ာ�ဧရိိယူာသတွမ်ာတှွတ်ွာ၊
Color cone က်ိ ုအသး�ုပြပ်ုပြီးပ်း�

မာဝင်ရ်ိထောန်းရိာက်ိ ုသတွမ်ာတှွတ်ွာတွိုလ်ုပ်ု်ပြီးပ်း�
အလုပ်ု်သမာာ�ရိ� ် ထော��က်င်�်လုးပုြခွးု ထောရိ�က်ိ ု�နိ်း�်သမ်ိာ�ကြက်တွယူ!်

လုပ်ု်င်န်း�်ခွငွ်အ်လုိကု် ်အသး�ုပြပ်ုတွ�်
ထော��က်င်�်လုးပုြခွးု ထောရိ��ိငု်�်�တုွက်် အမာျို�မာျို�ရှိှိတွယူ။်

က်ရိိန်း�်အလုပ်ု်လုပ်ု်ထောန်းတွ�အ်ခွျိန်းမ်ာာှ ယူာဥ်ထောမာာင်�်န်း� ် အခွျက်ပ်ြပ်သကူ်

လုက်န််း� ် အလုးက်ိ ုသး�ုပြီးပ်း� အခွျက်ပ်ြပ်ပြီးပ်း�

�က်သ်ယွူက်ြက်တွယူ။်

ဒါးထောန်းရိာမာာှ အသး�ုမာျာ�တွ� ်"လုက်ပ်ြဖင်် ်အခွျက်ပ်ြပ်န်းည်း�်" က်ို

ထောပြပ်ာပြပ်ပ်ါမာယူ!်

လုပ်ု်င်န်း�်ခွငွ်အ်လုိကု် ်က်ရိိန်း�်တွစ္စခ်ွစု္စးရိ� ်
အခွျက်ထ်ောပ်�သးက် မာတွတူွာမိာုလ်ုို ်

�ယူက််ရိိန်း�်က်
�ယူလ်ုိအုသး�ကွ်တ်ွယူ�်ိတုွာက်ို

ကြီးက်ို တွင် ်စ္စစ္စထ်ော���ာ�ရိမာယူ!်

လုပ်ု်င်န်း�်ခွငွ်မ်ာာှရှိှိတွ�်
အခွျက်ပ်ြပ်ပြခွင်�်ထောတွကွ်ိလုုည်း�်

မာတှွမိ်ာထောန်းရိမာယူ!်

ဟတုွက််�!်

ထော��က်င်�်
လုးပုြခွးု ထောရိ��ိငု်ရ်ိာ

�ိငု်�်�တုွန်ှငှ်််
အခွျက်ပ်ြပ်ပြခွင်�်

ထော��က်င်�်လုးပုြခွးု ထောရိ��ိငု်�်�တုွ်

လုက်ပ်ြဖင်် ်အခွျက်ပ်ြပ်န်းည်း�်

ထောလုှာက်လ်ုမ်ာ�ဧရိိယူာ
(အစ္စမ်ိာ�ထောရိာင်က်ြက်မ်ာ�ပြပ်င်မ်ာာှ ထောလုှာက်လ်ုမ်ာ�ဧရိိယူာပြဖစ္စသ်ည်း)်

Color cone
(သိုမ်ာဟတုွ ်အက်ာမာျာ�)

1. Calling1. Calling

6. Use whipline (lower)6. Use whipline (lower)

11. Turn over11. Turn over

2. Indication of position2. Indication of position

7. Hoist jib7. Hoist jib

12. Extend/Retract jib12. Extend/Retract jib

3. Use main hoist (hoist)3. Use main hoist (hoist)

8. Lower jib8. Lower jib

13. Stop13. Stop

4. Use main hoist (lower)4. Use main hoist (lower)

9. Travel9. Travel

14. Emergency stop14. Emergency stop

5. Use whipline (hoist)5. Use whipline (hoist)

10. Move slightly10. Move slightly

15. Task complete15. Task complete

※က်ိ�ုက်ာ� - အထော�ထွော�တွွရိာ�ဝင်အ်ဖွ��အစ္စည်း�် ဂျျပ်န်းန်ှိငု်င််းက်ရိိန်း�်အဖွ��အစ္စည်း�် HP "က်ရိိန်း�်ထောမာာင်�်နှငှ်ရ်ိာတွငွ် ်အခွျက်ပ်ြပ်ပြခွင်�်"



အက်ာအက်ယွူပ််စ္စစည်း�်�ိတုွာ
အလုပ်ု်သမာာ� ထော��က်င်�်လုးပုြခွးု မာကု်ို

က်ာက်ယွူဖုိ်အ်တွကွ််
လုိအုပ််တွ�စ်္စးမားခွျက်ပ်ြဖစ္စတ်ွယူ။်

လုပ်ု်င်န်း�်အလုိကု််

လုိအုပ််တွ�လ်ုက်အ်တိွလ်ုည်း�် က်ွ�ပြပ်ာ�တွာမိာုလ်ုို ်

စ္စစ္စထ်ော��ဖုိလ်ုိအုပ််တွယူ။်

ဒါါအ်ပြပ်င် ်အက်ာအက်ယွူမ်ာျက်မ်ာနှ်းန််း� ်
အသက်ရ်ှိှ�သး�ုအက်ာအက်ယွူပ််စ္စစည်း�်စ္စတွ�်

လုပ်ု်င်န်း�်ခွငွ်အ်လုိကု််
လုိအုပ််တွ�အ်က်ာအက်ယွူပ််စ္စစည်း�်က် က်ွ�ပြပ်ာ�တွာမိာုလ်ုို ်

စ္စည်း�်မာျဥ်�က်ိ ုထောသခွျာထောပ်ါက် ်စ္စစ္စထ်ော��ပ်ါ!

လုပ်ု်င်န်း�်ခွငွ်ထ်ော��က်င်�်လုးပုြခွးုထောရိ�နှငှ်််

က်ျန်း�်မာာထောရိ��ိငု်ရ်ိာ

အက်ာအက်ယွူပ််စ္စစည်း�်မာျာ�

ဦး��ပ်ု်

လုက်အ်တိွ်

ထောပြခွ�စ္စအ်ပ်တွ်

ပြပ်ုတွက််ျမာကု်ာက်ယွူထ်ောရိ�ပ်စ္စစည်း�်မာျာ�

ထော��က်င်�်လုးပုြခွးု ထောရိ�ဖိန်းပ််

ဦး��ပ်ု်

ပြပ်ုတွက််ျမာကု်ာက်ယွူထ်ောရိ�ပ်စ္စစည်း�်မာျာ�

လုက်အ်တိွ်

ထော��က်င်�်လုးပုြခွးု ထောရိ�ဖိန်းပ််

ဦး��ပ်ု်ဝတွ�်င်န််းည်း�်ဦး��ပ်ု်ဝတွ�်င်န််းည်း�်

・ ・ ထောခွါင်�်စ္စည်း�်က်ိ ုဦး�ထောခွါင်�်အရွိယူအ်စ္စာ�နှငှ်် ်က်ိကု်ည််းးထောအာင်လ်ုပ်ု်ပ်ါထောခွါင်�်စ္စည်း�်က်ိ ုဦး�ထောခွါင်�်အရွိယူအ်စ္စာ�နှငှ်် ်က်ိကု်ည််းးထောအာင်လ်ုပ်ု်ပ်ါ

・ ・ ဦး��ပ်ု်က်ိ ုမာထောစ္စာင်�်ထောစ္စ�� တွည်း်တ်ွည်း်န်ှငှ်် ်ခွိငု်ထ်ောအာင်ထ်ော�ာင်�်ပ်ါဦး��ပ်ု်က်ိ ုမာထောစ္စာင်�်ထောစ္စ�� တွည်း်တ်ွည်း်န်ှငှ်် ်ခွိငု်ထ်ောအာင်ထ်ော�ာင်�်ပ်ါ

・ ・ ထောမာ�သိငု်�်ကြီးက်ို �က်ိ ုထောသခွျာခွျည်းပ််ါထောမာ�သိငု်�်ကြီးက်ို �က်ိ ုထောသခွျာခွျည်းပ််ါ

・ ・ ပ်းပု်ျက်ထ်ောန်းထောသာ သိုမ်ာဟတုွ ်ပ်ျက်စ်္စး�ထောန်းထောသာဦး��ပ်ု်က်ိ ုမာသး�ုပ်ါနှငှ်််ပ်းပု်ျက်ထ်ောန်းထောသာ သိုမ်ာဟတုွ ်ပ်ျက်စ်္စး�ထောန်းထောသာဦး��ပ်ု်က်ိ ုမာသး�ုပ်ါနှငှ်််

・ ・ အသး�ုပြပ်ုနှိငု်သ်ည်း်သ်က်တ်ွမ်ာ�က်ာလုက်ိ ုစ္စစ္စထ်ော��ပ်ါ။အသး�ုပြပ်ုနှိငု်သ်ည်း်သ်က်တ်ွမ်ာ�က်ာလုက်ိ ုစ္စစ္စထ်ော��ပ်ါ။
လုက်န်ှငှ်် ်လုက်ထ်ောက်ာက်ဝ်တွက််ိ ုထော��အနှတရိာယူ၊်လုက်န်ှငှ်် ်လုက်ထ်ောက်ာက်ဝ်တွက််ိ ုထော��အနှတရိာယူ၊်
မာထောတွာ်တွ�မာမုာ ှက်ာက်ယွူထ်ောပ်�သည်း။်မာထောတွာ်တွ�မာမုာ ှက်ာက်ယွူထ်ောပ်�သည်း။်

ထောလု�လုးထောသာစ္စစည်း�်မာျာ� ပြပ်ုတွက််ျသည်း်အ်ခွါတွငွ််ထောလု�လုးထောသာစ္စစည်း�်မာျာ� ပြပ်ုတွက််ျသည်း်အ်ခွါတွငွ််
ထောပြခွထော�ာက်က််ိ ုက်ာက်ယွူထ်ောပ်�သည်း။်ထောပြခွထော�ာက်က််ိ ုက်ာက်ယွူထ်ောပ်�သည်း။်

သးထောခွျာင်�်မာျာ�က်ိ ုန်းင်�်မိာပြခွင်�်၊ စ္စက်မ်ာျာ���သို ် ညှ်းပ််မိာပြခွင်�်တွိုမ်ာှသးထောခွျာင်�်မာျာ�က်ိ ုန်းင်�်မိာပြခွင်�်၊ စ္စက်မ်ာျာ���သို ် ညှ်းပ််မိာပြခွင်�်တွိုမ်ာှ
ထောပြခွထော�ာက်က််ိ ုက်ာက်ယွူထ်ောပ်�သည်း။်ထောပြခွထော�ာက်က််ိ ုက်ာက်ယွူထ်ောပ်�သည်း။်

အပြမာင််ထ်ောန်းရိာ၌ အလုပ်ု်လုပ်ု်ရိာတွငွ် ်ဝတွ�်င်ပ််ါ။အပြမာင််ထ်ောန်းရိာ၌ အလုပ်ု်လုပ်ု်ရိာတွငွ် ်ဝတွ�်င်ပ််ါ။

အပြမာင််ထ်ောန်းရိာမာ ှပြပ်ုတွက််ျမာကု်ိ ုက်ာက်ယွူထ်ောပ်�သည်း။်အပြမာင််ထ်ောန်းရိာမာ ှပြပ်ုတွက််ျမာကု်ိ ုက်ာက်ယွူထ်ောပ်�သည်း။်

က်ိ�ုက်ာ� - ဂျျပ်န်းန်ှိငု်င််းက်ရိိန်း�်အဖွ��အစ္စည်း�် HP "ထော��က်င်�်လုးပုြခွးု မာအုကြက်းပြပ်ုခွျက်၊် ထော��က်င်�်လုးပုြခွးု ထောရိ�အက်ာအက်ယွူပ််စ္စစည်း�်အမာျို�အစ္စာ�နှငှ်် ်မာနှ်းက််န်းထ်ောသာ အသး�ုပြပ်ုန်းည်း�် "



က်ရိိန်း�်န်း� ် လုဲ�တွ�အ်လုပ်ု်မာာှ
လုနွ်းခ်ွ�တ်ွ� ်10 နှစှ္စက်် ပြဖစ္စပ််ာွ�ခွ�တ်ွ�်

ထောသ�း�ုမာထုော��အနှတရိာယူက််ို
စ္စစု္စည်း�်�ာ�တွ�အ်ရိာပ်ါ။

အရိင်�်း�ု က်ရိိန်း�်က်ထောန်း စ္စကြက်ည်း်က်ြက်ည်း်ရ်ိထောအာင်။်

လုက်ထ်ောတွွ� မာာှ �ယူလ်ုိအုထောပြခွအထောန်းထောတွမွာာှ
ပြဖစ္စလ်ု�မာသ�ိ�ူ?

ထောန်းာက်�်ပ်် အထောသ�စ္စတိွ်
ကြက်ည်း်က်ြက်မာလုာ�!

"ပြပ်ုတွက််ျပြခွင်�်" က်
အမာျာ��း�ုပ်�ထောန်းာ်။

က်ိ�ုက်ာ� - က်ရိိန်း�်နှစှ္စခ်ွျုပ််စ္စာရိင်�်၊ က်ရိိန်း�်စ္စသည်းတ်ွိုမ်ာ ှပြဖစ္စရ်ိပ််မာျာ�နှငှ်် ်အမာျို�အစ္စာ�ထောကြက်ာင်် ်ထောသ�း�ုမာထုော��အနှတရိာယူပ်ြဖစ္စပ််ာွ�မာ ုအထောပြခွအထောန်း (2009 ခွနုှစှ္စမ်ာ ှ2018 ခွနုှစှ္စ)်

１ ပြပ်ုတွက််ျပြခွင်�် 182 မာု

2  ညှ်းပ််မိာပြခွင်�် 170 မာု

3 ပြပ်ုတွက််ျပြခွင်�် 61 မာု

4 စ္စက်က််ိယုူ�်ည်း ်ပ်ျက်စ်္စး�ပြခွင်�်၊ ပြီးပိ်ုလု�ပြခွင်�်၊ လု�က်ျပြခွင်�် 59 မာု

5 တွိကု်မိ်ာပြခွင်�် 37 မာု

က်ရိိန်း�်လုပ်ု်င်န်း�်ရှိှိ ထောသ�း�ုမာထုော��အနှတရိာယူ်
(2009 ခွနုှစှ္စမ်ာ ှ2018 ခွနုှစှ္စ)်(2009 ခွနုှစှ္စမ်ာ ှ2018 ခွနုှစှ္စ)်

ထောသ�း�ုသည်း်ပ်ြဖစ္စရ်ိပ််မာျာ�

�ရိပ််က်ာ�၏ က်နု်းတ်ွင်က််နု်းခ်ွျစ္စင်ပ်ြမာင််တ်ွငွ််

ပြပ်န်းတ်ွင်�်ာ�ထောသာ သးတွိငု်မ်ာျာ�သည်း်

အလုပ်ု်သမာာ�ထောပ််သို ် ပြပ်ုတွက််ျပြခွင်�်။

ထောရွိ�လုျာ�ထောန်းထောသာဝန်းန်ှငှ်် ်ညှ်းပ််မိာပြခွင်�်

ဝါယူာကြီးက်ို �အာ� �ွ�ရိင်�်ပြဖင်် ်အခွျက်ပ်ြပ်ထောန်းထောသာ

အခွျက်ပ်ြပ်သသူည်း ်ထောပြမာပြပ်င်မ်ာ ှခွာွရိာတွငွ်(် �ိငု်�်င်းဝ်န်းက််ို

ထောပြမာပြပ်င်မ်ာ ှမာတွင်ပ်ြခွင်�်) တွန်းပ်ြပ်န်းလ်ုပ်ု်ထော�ာင်မ်ာပုြဖင်််

ဟန်းခ်ွျက်ပ််ျက်က််ာ 10 မားတွာအပြမာင််မ်ာှ

က်နွ်းက််ရိစ္စထ်ောပ််သို ် ပြပ်ုတွက််ျပြခွင်�်။

ဝန်းက််ိ ုထောအာက်ခ်ွျသည်း်အ်ခွါ ဝန်းပိ််ု

အထောပြခွအထောန်းပြဖစ္စသ်ာွ�ပြီးပ်း�

Truck-mounted crane မာ ှလု�က်ျပြခွင်�်။

ယူာဥထ်ောမာာင်�်၏ မာာှ�ယူငွ်�်လုပ်ု်ထော�ာင်မ်ာထုောကြက်ာင်််

�ိငု်�်င်းဝ်န်းမ်ာာှ အခွျက်ပ်ြပ်သအူာ� တွိကု်မိ်ာပြခွင်�်။

ပြပ်ုတွက််ျပြခွင်�်

ညှ်းပ််မိာပြခွင်�်

ပြပ်ုတွက််ျပြခွင်�်

စ္စက်က််ိယုူ�်ည်း်
ပ်ျက်စ်္စး�ပြခွင်�်၊
ပြီးပိ်ုလု�ပြခွင်�်၊
လု�က်ျပြခွင်�်

တွိကု်မိ်ာပြခွင်�်



လုဲ�တွ�အ်လုပ်ု်မာာှက် ထောသ�း�ုမာထုော��အနှတရိာယူ ်အမာျာ�စ္စကု်
"�ိငု်�်င်းဝ်န်း ်ပြပ်ုတွက််ျပြခွင်�်" ထောကြက်ာင်် ်ပြဖစ္စတ်ွာထောန်းာ်။

ထောန်းာက်�်ပ်် လုဲ�တွ�အ်လုပ်ု်မာာှ ပြဖစ္စပ််ာွ�တွ�်

ထောသ�း�ုမာထုော��အနှတရိာယူက််ိ ုကြက်ည်း်က်ြက်ည်း်ရ်ိထောအာင်။်

ဟတုွက််�!်
ဒါါပြီးပ်း�ရိင် ်က်ရိိန်း�်န်း� ် လုဲ�တွ�အ်လုပ်ု်ရိ� ်

ပ်တွဝ်န်း�်က်ျင်မ်ာာှ အလုပ်ု်လုပ်ု်တွ�အ်ခွါ ပြဖစ္စပ််ာွ�တွ� ်မာထောတွာ်တွ�မာအုပြဖစ္စအ်ပ်ျက်န််း� ်

ထော��က်င်�်လုးပုြခွးု ထောရိ��နိ်း�်သမ်ိာ�န်းည်း�်က်ိ ုထောလုလ်ုာကြက်ရိထောအာင်!်!

ဟတုွတ်ွယူဟ်!

က်ို�က်ာ� - က်ရိိန်း်�နှှစ္စ်ခွျုပ််စ္စာရိင််�၊ က်ရိိန်း်�စ္စသည်း်တွိုမ်ာှ ပြဖစ္စ်ရိပ််မာျာ�နှှင််် အမာျို�အစ္စာ�ထောကြက်ာင််် ထောသ�းု�မာုထော��အနှတရိာယူပ်ြဖစ္စ်ပ်ွာ�မာု အထောပြခွအထောန်း (※)

(※)�ိုင််�င်း်ဝန်းပ်ြပ်ုတွ်က်ျပြခွင််�နှှင််် စ္စက််က်ိုယူ်�ည်း် ပ်ျက််စ္စး�ပြခွင််�၊ ပြီးပိ်ုလု�ပြခွင််�၊ လု�က်ျပြခွင််�ထောကြက်ာင််် ပြဖစ္စ်ပ်ွာ�ထောသာ ထောသ�းု�မာုထော��အနှတရိာယူ်မာျာ�အန်းက််

�ိုင််�င်း်ဝန်း် ပြပ်ုတွ်က်ျပြခွင််��ိုင််ရိာပြဖစ္စ်ပ်ွာ�မာုမာျာ�က်ို ထောဖာပ်ြပ်�ာ�သည်း် (2009 ခွုနှှစ္စ်မာှ 2018 ခွုနှှစ္စ်)

１ ဝါယူာကြီးက်ို �မာ ှ�ိငု်�်င်းဝ်န်း ်ပြပ်ုတွက််ျပြခွင်�်ထောကြက်ာင်် ်ပြဖစ္စပ််ာွ�ပြခွင်�် 62 မာု

2 ဝါယူာကြီးက်ို �မာျာ� ပြပ်တွပ်ြခွင်�်ထောကြက်ာင်် ်ပြဖစ္စပ််ာွ�ပြခွင်�် 23 မာု

3 ခွျိတွမ်ာ ှဝါယူာကြီးက်ို � ပြပ်ုတွ�်ကွ်ပ်ြခွင်�်ထောကြက်ာင်် ်ပြဖစ္စပ််ာွ�ပြခွင်�် 19 မာု

4 ခွျိတွမ်ာ ှ�ိငု်�်င်းဝ်န်း ်ပြပ်ုတွက််ျပြခွင်�်ထောကြက်ာင်် ်ပြဖစ္စပ််ာွ�ပြခွင်�် 19 မာု

5 ရိစ္စတ်ွင်သ်ည်း်ဝ်ါယူာကြီးက်ို �မာျာ� ပြပ်တွပ်ြခွင်�်ထောကြက်ာင်် ်ပြဖစ္စပ််ာွ�ပြခွင်�် 6 မာု

လုဲ�သည်း်အ်လုပ်ု်ရှိှိ ထောသ�း�ုမာထုော��အနှတရိာယူ်
(2009 ခွနုှစှ္စမ်ာ ှ2018 ခွနုှစှ္စ)်(2009 ခွနုှစှ္စမ်ာ ှ2018 ခွနုှစှ္စ)်

ဝါယူာကြီးက်ို �မာ ှ�ိငု်�်င်းဝ်န်း်ဝါယူာကြီးက်ို �မာ ှ�ိငု်�်င်းဝ်န်း်

ပြပ်ုတွက််ျပြခွင်�်ထောကြက်ာင်် ်ပြဖစ္စပ််ာွ�ပြခွင်�်ပြပ်ုတွက််ျပြခွင်�်ထောကြက်ာင်် ်ပြဖစ္စပ််ာွ�ပြခွင်�်

ခွျိတွမ်ာ ှဝါယူာကြီးက်ို �ခွျိတွမ်ာ ှဝါယူာကြီးက်ို �

ပြပ်ုတွ�်ကွ်ပ်ြခွင်�်ထောကြက်ာင်် ်ပြဖစ္စပ််ာွ�ပြခွင်�်ပြပ်ုတွ�်ကွ်ပ်ြခွင်�်ထောကြက်ာင်် ်ပြဖစ္စပ််ာွ�ပြခွင်�်

ဝါယူာကြီးက်ို �မာျာ� ပြပ်တွပ်ြခွင်�်ထောကြက်ာင်် ်ပြဖစ္စပ််ာွ�ပြခွင်�်ဝါယူာကြီးက်ို �မာျာ� ပြပ်တွပ်ြခွင်�်ထောကြက်ာင်် ်ပြဖစ္စပ််ာွ�ပြခွင်�်

ခွျိတွမ်ာ ှ�ိငု်�်င်းဝ်န်း်ခွျိတွမ်ာ ှ�ိငု်�်င်းဝ်န်း်

ပြပ်ုတွက််ျပြခွင်�်ထောကြက်ာင်် ်ပြဖစ္စပ််ာွ�ပြခွင်�်ပြပ်ုတွက််ျပြခွင်�်ထောကြက်ာင်် ်ပြဖစ္စပ််ာွ�ပြခွင်�်

ညှ်းပ််က်ိ ုအသး�ုပြပ်ု၍ မာတွင်ထ်ောရွိ�လုျာ�ထောန်းထောသာညှ်းပ််က်ိ ုအသး�ုပြပ်ု၍ မာတွင်ထ်ောရွိ�လုျာ�ထောန်းထောသာ

သးမာဏိထိော�ာင် ်ပြပ်ုတွက််ျပြခွင်�်။သးမာဏိထိော�ာင် ်ပြပ်ုတွက််ျပြခွင်�်။

လုဲ�သည်း်ခ်ွျိန်း�်ကြီးက်ို �သည်း ်ခွျိတွမ်ာ ှပြပ်ုတွ�်ကွ်၍်လုဲ�သည်း်ခ်ွျိန်း�်ကြီးက်ို �သည်း ်ခွျိတွမ်ာ ှပြပ်ုတွ�်ကွ်၍်

သးမာဏိထိော�ာင် ်ပြပ်ုတွက််ျပြခွင်�်သးမာဏိထိော�ာင် ်ပြပ်ုတွက််ျပြခွင်�်

အလုပ်ု်သမာာ�သည်း ်ထောက်ာင်�်မာနွ်းထ်ောသာဝါယူာကြီးက်ို �က်ိုအလုပ်ု်သမာာ�သည်း ်ထောက်ာင်�်မာနွ်းထ်ောသာဝါယူာကြီးက်ို �က်ို

မာသး�ုထောသာထောကြက်ာင်် ်�ိငု်�်င်းဝ်န်းထ်ောရွိ�လုျာ�သည်း်အ်ခွျိန်းတ်ွငွ် ်ကြီးက်ို �ပြပ်တွက််ာမာသး�ုထောသာထောကြက်ာင်် ်�ိငု်�်င်းဝ်န်းထ်ောရွိ�လုျာ�သည်း်အ်ခွျိန်းတ်ွငွ် ်ကြီးက်ို �ပြပ်တွက််ာ

ထောလု�ထော�ာင််သ်းမာဏိပိိ်ကု်မ်ာျာ� ပြပ်ုတွက််ျပြခွင်�်။ထောလု�ထော�ာင််သ်းမာဏိပိိ်ကု်မ်ာျာ� ပြပ်ုတွက််ျပြခွင်�်။

ပ်လုပ်ိ်ပြပ်ာ�နှငှ်် ်ခွျိတွ�်ာ�သည်း် ်Shackle (လုဲ�သည်း်ပ််စ္စစည်း�်က်ရိိိယူာ) သည်း်ပ်လုပ်ိ်ပြပ်ာ�နှငှ်် ်ခွျိတွ�်ာ�သည်း် ်Shackle (လုဲ�သည်း်ပ််စ္စစည်း�်က်ရိိိယူာ) သည်း်

က်ရိိန်း�်၏ ခွျိတွမ်ာ ှလုတွွ�်ကွ်၍် ပ်စ္စစည်း�်ပြပ်ုတွက််ျပြခွင်�်။က်ရိိန်း�်၏ ခွျိတွမ်ာ ှလုတွွ�်ကွ်၍် ပ်စ္စစည်း�်ပြပ်ုတွက််ျပြခွင်�်။



င်ါ လုွ�တွ�အ်လုပ်ု်က်ို
လုပ်ု်မာာှမိာုလ်ုို ်

က်ညူ်းးထောပ်�ဦး�ထောန်းာ်။

ပြီးပ်း�ထောတွာ်

ထောပြမာပြပ်င်က််ရိိန်း�်န်း� ်
သးပြပ်ာ�က်ိ ုသယူရ်ိမာယူ။်

！

ထောဟ။်

ဟင််

န်းာ�လုည်းပ််ါပြီးပ်း။

ဟတုွက််�ပ််ါ။

ဟတုွ။်

……

အာ�က်ိ�ုလုိကု်ပ််ါ!! လုာပြီးပ်းထောဟ။်

က်� အလုပ်ု်
စ္စကြက်ထောတွာမ်ာလုာ�!

ဟတုွ!်!

မာင်�်မာာှ ရိည်းရွ်ိယူခ်ွျက်ထ်ောတွွ
ရှိှိတွာ ထောက်ာင်�်ထောပ်မာယူ််

ထောပ်ါ�်ထောန်းတွာထောတွွ
ရှိှိတွာမိာုလ်ုိုပ််ါက်ာွ…။

က်ွန်းမ်ာလုည်း�် ခွဏိထောလု�
တွပြခွာ�အလုပ်ု်က်ို

သာွ�ကြက်ည်း်လ်ုိကု်ဦ်း�မာယူ။်

ထော�ာရိး�၊
ရုးု �ခွန်း�်က်ိ ုခွဏိ

သာွ�လုိကု်ဦ်း�မာယူ။်

င်ါပြပ်န်းလ်ုာတွ�အ်�ိ
�ာမာမှာလုပ်ု်��
ထောစ္စာင််ထ်ောန်းထောန်းာ်။
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ဒါးအလုပ်ု်က်ို
အရိင်က်် တွစ္စက်ြီးက်မ်ိာ

ပြမာင်ဖူ်�တွယူ်

အင်�်

စ္စးန်းးယူာက်
ဒါးလုို

လုပ်ု်ခွ�တ်ွာလုာ�မာသ…ိ။

မာရိ��ူ။

စ္စးန်းးယူာ
လုဲ�တွ�အ်လုပ်ု်က်ို

လုပ်ု်�ာ�ပြီးပ်း�ပ်ါပြီးပ်း!

မာဟတုွမ်ာလှုွ�ထောရိာ တွစ္စထ်ောယူာက်တ်ွည်း�်
လုပ်ု်�ာ�တွာလုာ�?
လုး�ုဝမာလုပ်ု်တွတွ�်�ူ

မာဟတုွလ်ုာ�။

ထောက်ာင်�်ထောက်ာင်�်လုပ်ု်နှိငု်မ်ာယူ�်ိရုိင််
အာ�လုး�ု အသး�ုဝင်မ်ာယူလ်ုို ်

ထောတွ�ွပြီးပ်း�…။

အယူ!်

အယူ!်

အခွ ုတွစ္စထ်ောယူာက်တ်ွည်း�်
စ္စလုပ်ု်�ာ�လုိကု်ရ်ိမာလုာ�မာသ�ိ�ူ။

ဒါါ�ို
ရိပြီးပ်း!

စ္စးန်းးယူာက်
ခွျး�က်ျ��ရိင်က််ျ��ထောန်းမာာှ!

�ယူလ်ုိထုောတွာင််�ယူလ်ုိထုောတွာင််
အလုာ�အလုာထောက်ာင်�်တွ�်အလုာ�အလုာထောက်ာင်�်တွ�်

လုသူစ္စလ်ု�က်ာွ!!လုသူစ္စလ်ု�က်ာွ!!

လုဲ�တွာက်
လုက်မ်ာတှွရ်ှိှိတွ�လ်ုပူ်�

လုပ်ု်လုို ်
ရိမာာှမိာုလ်ုို။်



လုဲ�တွာက်ိလုုပ်ု်ဖုိ ်
လုက်မ်ာတှွလ်ုိတုွာလုာ�!?

ဟင်?်
�ာပြဖစ္စက်ြက်တွာလု�?

ဟတုွက််�…်။
ထောတွာင်�်ပ်န်းပ််ါတွယူ ်က်ွန်းထ်ောတွာ်…။

ဟတုွလ်ုာ�။
လုဲ�တွာက်ိ ုမာာှ�လုပ်ု်မိာတွာထောကြက်ာင်််

သးပြပ်ာ�က် ထောခွျာ်ပြီးပ်း� ပြပ်ုတွက််ျလုာရိင််
အနှတရိာယူမ်ာရှိှိ��ူလုာ�?

လုဲ�တွ�အ်လုပ်ု်�ိတုွာ တွစ္စခ်ွျက်မ်ာာှ�ရိင််
မာထောတွာ်တွ�မာကုြီးက်း�ထောတွကွ်ိ ုပြဖစ္စထ်ောစ္စနှိငု်ပ်ြီးပ်း�

အရိမ်ာ�အနှတရိာယူမ်ာျာ�တွ� ်အလုပ်ု်ပ်ါ။

ဒါါထောကြက်ာင်် ်�ယူသ်မူာ�ို
လုပ်ု်လုိုရ်ိတွ�အ်လုပ်ု် မာဟတုွ�်�ူ။

အက်အူည်းးထောပ်�ခွျင်တ်ွယူ�်ိတုွ�်
စ္စတိွရ်ှိှိတွာ ဝမ်ာ�သာထောပ်မာယူ််

လုက်မ်ာတှွရ်ှိှိမာှ
အလုပ်ု်လုပ်ု်ပ်ါ။

ဒါးတွစ္စထ်ောခွါက်ထ်ောတွာ ်င်ါ
လုဲ�တွာက်ိ ုမာနှ်းထ်ောအာင် ်ပြပ်င်လ်ုိကု်မ်ာာှမိာုလ်ုို။်

ဟတုွက််�!်

�ိငု်�်င်းဝ်န်း ်ပ်ျက်စ်္စး�နှိငု်တ်ွယူ။်

ဝါယူာကြီးက်ို �က်ထောန်း
�ိငု်�်င်းဝ်န်း ်ပြပ်ုတွက််ျနှိငု်တ်ွယူ။်

အုပ််ခွျုပ််ထောရိ�

လုိတုွယူထ်ောလု။

လုဲ�တွ�အ်လုပ်ု်မာာှ က်ွမ်ာ�က်ျင်မ်ာသုင်တ်ွန်း�်န်း� ်
အ��ူသင်ယ်ူပူြခွင်�်က်ိ ုလုပ်ု်ဖုိလ်ုိတုွယူ။်

လုက်မ်ာတှွမ်ာရှိှိ�� လုဲ�တွ�အ်လုပ်ု်က်ိ ုလုပ်ု်မာယူ�်ိရုိင််
လုပ်ု်တွ�သ်သူာမာက်��

လုပ်ု်င်န်း�်ရှိငှ်က််လုည်း�် တွာဝန်းခ်ွးရိမာယူ။်

အ�လ်ုိမုာျို�ရှိှိတွာလုာ�…။
ထောတွာင်�်ပ်န်းပ််ါတွယူ။် ခွငွ််ပ်ြပ်ုခွျက်မ်ာရှိှိ��

လုပ်ု်မိာသာွ�လုို…်။

မာနှ်းမ်ာနှ်းက််န်းက််န်းမ်ာလုဲ�ရိင်…်။မာနှ်းမ်ာနှ်းက််န်းက််န်းမ်ာလုဲ�ရိင်…်။
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ဒါးထောန်းလ်ုည်း�်
အလုပ်ု်ရုုပ််မာယူ်ပ််းပု်�ထောဟ။်

အာရုးုစ္စိကု်ပ်ြီးပ်း�
လုပ်ု်မာရှိမာယူ။်

ဝန်း�်မ်ာ�အသစ္စထ်ောလု�က်
တွက်က်ြွက်လုခှွျည်းလ်ုာ�။

မာဂျဂလုာန်းးန်းက်ခ်ွင်�်ပ်ါ။

အ
မာဂျဂလုာ

န်းးန်းက်ခ်ွင်�်ပ်ါ။

ဟယူ၊်

ဒါးထောန်းလ်ုည်း�်
�တုွက််နု်းထ်ောတွကွ် �က်တ်ွိကု််

ဝင်ထ်ောန်းတွာပ်�။

ဒါါထောပ်မာယူ်…်။ ဒါးထောန်းက်် တွက်ယူ်က််ို
အလုပ်ု်က် မာျာ�လုိကု်တ်ွာ။

ဒါးအတွိငု်�်�ို
ည်းထောန်းအ�လိုည်း�်

မာပြီးပ်း���ူ�င်တ်ွယူ။်

ထောဟ။်

�မာင်�်စ္စာ�ရိထောအာင်ထ်ောဟ်
�မာင်�်!

အ၊
ဟိကု်!်

ည်းထောန်းလုည်း�်
အလုပ်ု်ရုုပ််မာယူ်ပ််းပု်�ထောန်းာ်။ ဟင်၊် ထောအာ်။

စ္စာ�ထောသာက်ပ်ြီးပ်း�ရိင််
ခွဏိထောလုာက် ်ထောသခွျာ
န်းာ�လုည်း�်ရိတွယူထ်ောန်းာ်။

ဟတုွက််�။်

ဒါါထောပ်မာယူ်လ်ုည်း�် ကြီးက်ို �စ္စာ�ပြီးပ်း�

လုထူောတွာတ်ွစ္စထ်ောယူာက်ပ်ြဖစ္စတ်ွယူ�်ိတုွာက်ိ ုပြမာန်းပ်ြမာန်း်

အသအိမာတှွပ်ြပ်ုခွးရိထောအာင်လ်ုပ်ု်မာယူ!်



က်� က်�
သယူက်ြက်မာယူထ်ောဟ။်

က်�
မာန်းက်ပိ််ငု်�်က် အလုပ်ု်က်ို
�က်လ်ုပ်ု်ကြက်မာယူထ်ောဟ။်

ဟတုွပ်ြီးပ်း

က်�
င်ါက် က်ာ�ထောခွါင်�်ခွန်း�်က်ို

သာွ�မာာှမိာုလ်ုို။်

အလုပ်ု်ဧရိိယူာမာာှ
လုရူှိှိ၊ မာရှိှိ စ္စစ္စထ်ော��ပြီးပ်း�
အခွျက်ပ်ြပ်ထောပ်�ထောန်းာ်။

ဒါါ�ိရုိင််
ဒါး�တုွက််နု်း်

စ္စစ္စထ်ော��မာ ုအ�င်ထ်ောပြပ်ပြီးပ်း…။

သာွ�ပြီးပ်း!

ဒါးထောန်းရိာမာာှ
ရှိှိထောန်းတွာလုာ�!

အာ�!

ဝန်း�်မ်ာ�အသစ္စက််
�ယူထ်ောရိာက်သ်ာွ�ပ်ါလုမိာ််။

အမ်ိာသာသာွ�တွာမာျာ�လုာ�…?

အ…

ဟတုွပ်ြီးပ်း…။

!



သာွ�ပြီးပ်းထောဟ…်!

အ�င်ထ်ောပြပ်ရိ�လ်ုာ�!

ဟတုွလ်ုာ�၊
အ�ထ်ောန်းမ်ာာှ ထောသခွျာထောပ်ါက််

စ္စက်ရ်ုးုရိ� ်
�ညူ်းးသးက်

က်ျယူထ်ောန်းတွ�ပ််းပု်�…။

အ�ဒ်ါးလုိကု်ိ�ု…။

�ာလုို ် အလုပ်ု်စ္စဖုိ ်

အခွျက်ပ်ြပ်�ာ�တွာက်ိ ုထော��က်င်�်တွ�ထ်ောန်းရိာက်ို

မာသာွ�တွာလု�!

အလုပ်ု်မာာှ
အာရုးုထောရိာက်သ်ာွ�ပြီးပ်း�
မာကြက်ာ�မာိလုိကု်လ်ုိုပ််ါ။

အ�ဒ်ါးအခွျိန်းတ်ွနု်း�်က်
မာင်�်ရှိှိထောန်းတွ�ထ်ောန်းရိာက်

က်ယွူထ်ောန်းတွ�ထ်ောန်းရိာပြဖစ္စထ်ောန်းထောတွာ်
သတွမိာ�ာ�မိာလုိကု်တ်ွာ။

ဒါးတွစ္စထ်ောခွါက်မ်ာထောတွာ်တွ�မာကု်

သယူပိ််ုတ်ွ�လ်ုမ်ာ�ထောကြက်ာင်�် စ္စစ္စထ်ော��ဖုိ ်
မာလုပ်ု်တွ� ်င်ါမ်ာာှလုည်း�်တွာဝန်း်

ရှိှိတွယူ။်

တွက်ယူ်
ထောတွာင်�်ပ်န်းတ်ွယူက််ာွ။

မာဟတုွပ််ါ��ူ၊ က်ွန်းထ်ောတွာ်သာ
ပိ်ပုြီးပ်း�

ဂျရုုစ္စိကု်မိ်ာရိင်.်..။

နှစှ္စထ်ောယူာက်စ်္စလုး�ု
လုး�ုဝ

ဂျရုုစ္စိကု်ရ်ိမာာှထောပ်ါ။်

အာ�က်ိ�ုရိတွ�ဝ်န်း�်မ်ာ�ထောတွမိွာုလ်ုို ်
ထောမာှာ်လုင််ထ်ောန်းမာယူ။်

အပြပ်န်းအ်လုနှ်း်
စ္စတိွရ်ှိငှ်�်လုိကု်က်ြက်ရိထောအာင်က််ာွ။

အရိင်�်း�ု ထောက်ာင်�်ထောက်ာင်�် အန်းာ�ယူပူြီးပ်း�
ဒါဏိရ်ိာထောပ်ျာက်ထ်ောအာင််
အာရုးုစ္စိကု်လ်ုိကု်ထ်ောန်းာ်။

ဟတုွက််�!်

က်�၊ထောန်းာက်ထ်ောန်း ်
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က်� ဒါးထောန်းထ်ောတွာ်
က်နု်းက်ြက်မ်ာ�သယူပိ််ုတ်ွ�အ်လုပ်ု်က်ထောန်း စ္စလုပ်ု်ရိမာယူ။်

ဟတုွပ်ြီးပ်း၊ အခွု
အလုပ်ု်ထောတွာပ်ြီးပ်း�သာွ�ပြီးပ်း။

ထောန်းာက်ပိ််ငု်�်အတွကွ််
ညွှဲန်းက်ြက်ာ�ထောပ်�ပ်ါဦး�! န်းာ�လုည်းပ််ါပြီးပ်း!

အ!

အာ�!!

အနှတရိာယူရ်ှိှိတွယူထ်ောလု!
�ာလုို ်

က်ရိိန်း�်အထောရှိှ �က်ို
ပြဖတွသ်ာွ�တွာလု�!

အထောရှိှ ��က်က််
က်နု်းက်ြက်မ်ာ��ာ�တွ�ထ်ောန်းရိာက်ို
သာွ�မာလုိုလ်ုပ်ု်ထောန်းတွာပ်ါ။

Color cone
အပြပ်င်�်က်�်ိရုိင် ်ထော��က်င်�်တွယူ�်ိပုြီးပ်း�

�င်ခ်ွ�တ်ွာ...။

မာဟတုွတ်ွာ၊
က်ွန်းထ်ောတွာက််ိလုုည်း�်
က်ညူ်းးထောပ်�ပ်ါဦး�ထောန်းာ်။

ဒါးထောန်းလ်ုည်း�်
က်ညူ်းးထောပ်�ပ်ါဦး�ထောန်းာ်။

ပြပ်င်�်င်ပ်ြီးပ်း�ပြီးပ်း!
စ္စလုိုရ်ိပ်ါပြီးပ်း။

ဟတုွပ်ြီးပ်း။

စ္စရိစ္စတ်ွင်မ်ာယူထ်ောဟ!်

လုညှ်း်မ်ာယူ!်

ရိစ္စခ်ွျမာယူ!်



က်ရိိန်း�်ရိ� ် ခွျိတွက််လုဲ�ထောန်းထောတွာ်
လုညှ်း်တ်ွ�အ်ခွျိန်းမ်ာာှ မာဝင်ရ်ိထောန်းရိာက်ထောန်း
�ကွ်လ်ုာတွ�အ်ခွါမာျို�လုည်း�်ရှိှိတွယူ။်

က်ရိိန်း�်ရိ�အ်ထောရှိှ ��က်က််ို
ပြဖတွမ်ာယူ�်ိရုိင် ်လုးထုောလုာက်တ်ွ�်

အက်ာွအထောဝ�က်ထောန်း
ပြဖတွရ်ိမာယူ။်

ပြီးပ်း�ထောတွာ ်က်ရိိန်း�်ရိ� ်
အထောရှိှ ��က်က််ိ�ု� မာဟတုွ�်�

အထောန်းာက်�်က်က််ိလုုည်း�် သတွပိြပ်ုဖုိလ်ုိတုွယူ။် သတွပိြပ်ုရိမာည်း်ထ်ောန်းရိာ
မာဝင်ရ်ိထောန်းရိာ

တွက်ယူထ်ောတွာ ်င်ါလုည်း�်
အလုပ်ု်စ္စဝင်တ်ွနု်း�်က်...။

ထော��မာာှ...
လုထူောတွကွ်ိလုုည်း�် မာထောတွွ���ူ။

က်ရိိန်း�်အထောရှိှ ��က်က််
အနှတရိာယူမ်ာျာ�တွယူ.်..။

မာ�မိိာထောအာင်လ်ုို ်
အထောန်းာက်�်က်က််ထောန်း

ပ်တွသ်ာွ�မာယူ။်

လုညှ်း်မ်ာယူ!်

ဟာ!!

ပြမာန်းပ်ြမာန်းရ်ိပ််
(Emergency stop)!

ပြမာန်းပ်ြမာန်းရ်ိပ််ပ်ါ!!

စ္စရိစ္စတ်ွင်မ်ာယူထ်ောဟ!်

မိာကု်လ်ုိကု်တ်ွာ။

င်ါက််ိလုုည်း�် ပြမာန်းပ်ြမာန်း်
အာ�က်ိ�ုလုာထောအာင််

ကြီးက်ို �စ္စာ�မာယူ။်

အရိင်�်း�ု
က်ိယုူ်အ်လုပ်ု်က်ို

ထောသခွျာလုပ်ု်ရိမာယူ။်

လုနွ်းခ်ွ�ထ်ောသာ
အနှစှ္စ ်20 က်

လုငူ်ယူန််းည်း�်ပြပ်



�ာမာျာ�
ပြဖစ္စသ်ာွ�ထောသ�လု�။

အနှတရိာယူရ်ှိှိတွယူထ်ောလု။

အ�လ်ုိထုောတွ�ွရိင်�်န်း� ်
အ�ဒ်ါါ (Counterweight) က်

လုညှ်း်လ်ုာပြီးပ်း�
န်းးရိးန်း� ် ညှ်းပ််မိာထောတွာမ်ာလုို ်...။

အထောန်းာက်�်က်မ်ာာှ�ိရုိင် ်ခွျိတွန််း� ်
�ိငု်�်င်းဝ်န်းထ်ောတွ ွမာရှိှိလုို ်

အနှတရိာယူမ်ာရှိှိထောလုာက်�်�ူလုို ် �င်ခ်ွ�တ်ွာ။

က်ရိိန်း�်အလုပ်ု်လုပ်ု်ထောန်းတွ�အ်ခွျိန်းမ်ာာှ
ဥပ်မာာအထောန်းန်း� ် Color cone

မာရှိှိလုည်း�် အထောန်းာက်�်က်က််ထောန်း
သာွ�လုိုမ်ာရိ��ူ။

မာဝင်ရ်ိထောန်းရိာလုည်း�်
ပြဖစ္စတ်ွယူ၊်

ထောအာ်ပ်ထောရိတွာထောတွွ
မာပြမာင်ရ်ိတွ�ထ်ောန်းရိာပြဖစ္စထ်ောန်းလုိုပ််ါ။

စ္စးန်းးယူာတွနု်း�်က်လုည်း�်
အ�လ်ုိအုပြဖစ္စမ်ာျို�...။

ဒါါထောပ်မာယူ်လ်ုည်း�်
ဟိတုွနု်း�်က်

လုသူစ္စက််ိခုွနွ်း�်ထောလု။

အခွထုောတွာ်
ထောက်ာင်�်ထောက်ာင်�်

လုမ်ာ�ညွှဲန်းပ်ြပ်နှိငု်ထ်ောန်းပြီးပ်းထောပ်ါက််ာွ။

ဟာ� ဟာ� ဟာ�…။
အ�ဒ်ါါက်ထောတွာ်
ရိပ်ါတွယူ…်။

�ာမာမှာပြဖစ္စလ်ုို ်
ထောတွာ်ပ်ါထောသ�တွယူ။် မာထောတွာ်တွ�မာ�ုိတုွာ ပြဖစ္စလ်ုိကု်ရ်ိင််

ကြီးက်း�ကြီးက်း�မာာ�မာာ�ပြဖစ္စတ်ွတွတ်ွယူ။်

တွက်ယူထ်ောတွာ်
အင်�်…။

ပြီးပ်း�ထောတွာ ်လုပ်ု်င်န်း�်ခွငွ်မ်ာာှ
မာက်ွမ်ာ�က်ျင်ထ်ောသ�တွာမိာုလ်ုို ်
င်ါ�်းက်ိ ုထောမာ�ခွျင်တ်ွာရှိှိရိင််

လုာထောမာ�ပ်ါ။

ပြီးပ်း�ထောတွာ ်ထော�ာက်လ်ုပ်ု်ထောရိ�လုပ်ု်င်န်း�်ခွငွ်မ်ာာှ
အခွျိန်းအ်လုိကု် ်မာဝင်ရ်ိထောန်းရိာ၊

သတွပိြပ်ုရိမာယူ်ထ်ောန်းရိာက် ထောပြပ်ာင်�်ထောန်းတွ�အ်တွကွ််
ဂျရုုစ္စိကု်ထ်ောပ်�ပ်ါ။

က်ရိိန်း�်အလုပ်ု်လုပ်ု်ထောန်းခွျိန်းမ်ာာှ
က်ရိိန်း�်အထောရှိှ ��က်က်် ခွျိတွန််း� ်

�ိငု်�်င်းဝ်န်းထ်ောတွ ွမာထောရိာက်န်ှိငု်တ်ွ�ထ်ောန်းရိာက်ထောန်း
သာွ�တွာက် အထောပြခွခွးပ်�။



က်ရိိန်း�်သည်း ်မာတွင်ဝ်န်းအ်ထောလု�ခွျိန်းအ်လုိကု် ်လုိငု်စ်္စင်၊် က်ွမ်ာ�က်ျင်မ်ာသုင်တ်ွန်း�်၊

အ��ူသင်ယ်ူမူာအုန်းက်မ်ာ ှတွစ္စခ်ွခုွကု်ိ ုလုပ်ု်�ာ�ရိန်း ်လုိအုပ််သည်း။်

လုဲ�သည်း်အ်လုပ်ု်တွငွ်လ်ုည်း�် မာတွင်ဝ်န်းအ်ထောလု�ခွျိန်းအ်လုိကု် ်က်ွမ်ာ�က်ျင်မ်ာသုင်တ်ွန်း�်၊

အ��ူသင်ယ်ူမူာအုန်းက်မ်ာ ှတွစ္စခ်ွခုွကု်ိ ုတွက်�်ာ�ရိန်း ်လုိအုပ််သည်း။်

က်ရိိန်း�်နှငှ်် ်လုဲ�သည်း်အ်လုပ်ု်တွငွ် ်သတွပိြပ်ုထောစ္စလုိသုည်း် ်အခွျက်မ်ာျာ�

လုက်မ်ာတှွမ်ာရှိှိ�� က်ရိိန်း�်ထောမာာင်�်နှငှ်ပ်ြခွင်�်၊ လုဲ�သည်း်အ်လုပ်ု် လုပ်ု်ပြခွင်�်က်ိ ုမာပြပ်ုလုပ်ု်ရိပ်ါ။

မာဝင်ရ်ိထောန်းရိာနှငှ်် ်�ိငု်�်င်းဝ်န်းလ်ုိငု်�်အတွငွ်�်သို ် မာဝင်ရ်ိပ်ါ

က်ရိိန်း�်လုပ်ု်ရှိာှ�မာအုာ� ဂျရုုပြပ်ုက်ာ

�ိငု်�်င်းဝ်န်းလ်ုိငု်�်အတွငွ်�် မာဝင်ပ််ါနှငှ််။်
Color cone စ္စသည်းတ်ွို ်ပြဖင်် ်ပိ်ငု်�်ပြခွာ��ာ�ထောသာ မာဝင်ရ်ိထောန်းရိာအတွငွ်�်
မာဝင်ပ််ါနှငှ််။်

အနှတရိာယူ�်ိတုွာ
အးက်ြသစ္စရိာထောက်ာင်�်ထောလုာက်ထ်ောအာင််

အန်းး�အန်းာ�မာာှပ်� ရှိှိထောန်းတွာက်ို
ထောက်ာင်�်ထောက်ာင်�်န်းာ�လုည်းရ်ိ�လ်ုာ�?

အလုပ်ု်ခွငွ်ထ်ော��က်င်�်လုးပုြခွးု ထောရိ�န်း� ် က်ျန်း�်မာာထောရိ�မာာှ
တွစ္စဦ်း�ခွျင်�်စ္စးရိ� ် အသအိပြမာင်န််း� ်

စ္စည်း�်မာျဥ်�လုိကု်န််းာပြခွင်�်က် အထောရိ�အကြီးက်း��း�ုပ်�။

ဒါးထောန်းရိာမာာှ ထောန်းာက်တ်ွစ္စထ်ောခွါက််
ပြဖစ္စစ်္စဥ်ထောလုလ်ုာပြခွင်�်က်ို
ပြပ်န်းက်ြက်ည်း်က်ြက်ရိထောအာင်။်

ဇာာတွထ်ောက်ာင်ထ်ောတွရွိ� ်
ရူု�မိာကု်မ်ာကု်

တွစ္စထ်ောယူာက်ထ်ောယူာက်န််း� ်
�င်ထ်ောန်းတွယူထ်ောန်းာ်။

ဟင်?်
�ာထောပြပ်ာလုိကု်တ်ွာလု�?

လုက်မ်ာတှွမ်ာရှိှိတွ�သ်ကူ်
အလုပ်ု်လုပ်ု်တွာက်ို

သတွပိြပ်ုမိာတွ�အ်ခွါ ထောသခွျာထောပ်ါက််
တွာဝန်းခ်ွးက်ိ ုသတွင်�်ပိ်ုထ်ောစ္စခွျင်တ်ွယူ။်

ဒါးတွစ္စထ်ောခွါက် ်က်ရိိန်း�်န်း� ်
လုဲ�တွ�အ်လုပ်ု်န်း� ် သက်�်ိငု်တ်ွ�်

ထော��က်င်�်လုးပုြခွးု မာ�ုနိ်း�်သမ်ိာ�န်းည်း�်က်ို
ထောလုလ်ုာသာွ�မာာှပြဖစ္စထ်ောပ်မာယူ််

က်ိယုူ်အ်သက်ပ််�မာဟတုွ�်�န်း� ်
လုပ်ု်ထောဖာ်က်ိငု်ဖ်က်ထ်ောတွရွိ� ် အသက်က််ိလုုည်း�်

က်ယူတ်ွင်န်ှိငု်တ်ွယူ။်

ဒါးအလုပ်ု်က်ို
အရိင်က်် တွစ္စက်ြီးက်မ်ိာ

ပြမာင်ဖူ်�တွယူ်
အခွ ုတွစ္စထ်ောယူာက်တ်ွည်း�်

စ္စလုပ်ု်�ာ�လုိကု်ရ်ိမာလုာ�မာသ�ိ�ူ။

လုဲ�တွာက်
လုက်မ်ာတှွရ်ှိှိတွ�လ်ုပူ်�

လုပ်ု်လုို ်
ရိမာာှမိာုလ်ုို။်

ဒါါ�ိရုိင််
ဒါး�တုွက််နု်း်

စ္စစ္စထ်ော��မာ ုအ�င်ထ်ောပြပ်ပြီးပ်း…။

သာွ�ပြီးပ်း!

ဒါးထောန်းရိာမာာှ
ရှိှိထောန်းတွာလုာ�!

အာ�!



မာည်းသ်ည်း်ထ်ောန်းရိာတွငွ် ်အနှတရိာယူရ်ှိှိထောကြက်ာင်�်က်ိ ုစ္စဉ်း�စ္စာ�ကြက်ည်း်က်ြက်ပ်ါစ္စို ်!

ရုုပ််ပြပ်ပြဖင်် ်သင်ယ်ူပူြခွင်�်

အလုပ်ု်ခွငွ်၌် အလုပ်ု်လုပ်ု်ရိာတွငွ် ်မာပြမာင်န်ှိငု်ထ်ောသာ အနှတရိာယူက််ိ ုသရိှိှိ�ာ�ရိထောအာင်!်

ထော��အနှတရိာယူခ်ွန်း ်မ်ာနှ်း�်ထောရိ�ထောလုက််ျင််ခ်ွန်း�် (KYT)

ဤထောန်းရိာသည်း ်အနှတရိာယူရ်ှိှိထောသာ
ထောန်းရိာပြဖစ္စသ်ည်း!်

အပြခွာ�အနှတရိာယူရ်ှိှိထောသာထောန်းရိာမာျာ� ရှိှိ၊ မာရှိှိ စ္စဉ်း�စ္စာ�ကြက်ည်း်က်ြက်ပ်ါစ္စို ်!

�ိငု်�်င်းဝ်န်းလ်ုိငု်�်အတွငွ်�် မာဝင်ပ််ါနှငှ်််

�ိငု်�်င်းဝ်န်းအ်န်းး�တွငွ် ်မာထောန်းပ်ါနှငှ်််
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လုပ်ု်င်န်း�်ခွငွ်ထ်ော��အနှတရိာယူ�်ိတုွာ
အပြခွာ�သရူိ� ် က်စိ္စစမာဟတုွ�်�

က်ိယုူတ်ွိငု် ်ရိင်�်နှှး�က်ွမ်ာ�ဝင်ထ်ောန်းရိမာယူ််
အထောကြက်ာင်�်အရိာ ပြဖစ္စတ်ွယူ။်

တွစ္စခ်ွခုွပုြဖစ္စခ်ွ�ရ်ိင််
ထောပြပ်ာရိထောအာင်လ်ုို ်

ဟတုွတ်ွယူ!်

စ္စည်း�်မာျဥ်�က်ိလုုိကု်န််းာပြီးပ်း�
ထောန်းတ်ွိငု်�်အထောက်ာင်�်�း�ုကြီးက်ို �စ္စာ�မာယူ!်

အလုပ်ု်ခွငွ်မ်ာာှ
ထောန်းတ်ွိငု်�် ထောပြပ်ာ�ိ�ုက်�်းဖုိလ်ုည်း�်

အထောရိ�ကြီးက်း�တွယူထ်ောလု။

စ္စည်း�်မာျဉ်း�က်ိ ုလုိကု်န််းာတွယူ�်ိတုွာ
"ခွနှာာက်ိယုူ"် "မိာသာ�စ္စ"ု

"ထောန်း�ိငု်မ်ာ�ုဝ" က်ိ ုက်ာက်ယွူတ်ွ�က််စိ္စစလုို ်
မာတှွ�်ာ�ထောစ္စခွျင်တ်ွယူ။်



2021 ခွနုှစှ္စ ်မာတွလ်ုတွငွ် ်�တုွထ်ောဝသည်း်

�တုွထ်ောဝသ ူ- က်ျန်း�်မာာထောရိ�၊ အလုပ်ု်သမာာ�နှငှ်် ်လုမူာဖူုလုးထုောရိ�ဝန်းက်ြီးက်း�ဌာာန်း

စ္စးစ္စဉ်းသ ူ- Mizuho Information & Research Institute, Inc.

ပ်�ူထောပ်ါင်�်ထော�ာင်ရွ်ိက်သ် ူ- လုဲ�သည်း်အ်လုပ်ု်၊ က်ရိိန်း�်လုပ်ု်င်န်း�်နှငှ််ပ််တွသ်က်၍်

ထော��က်င်�်လုးပုြခွးု မာသုင်က်ြက်ာ�ထောရိ��ိငု်ရ်ိာသင်ထ်ော�ာက်က်် ူပြပ်ုစ္စပုြခွင်�်

�တုွလ်ုပ်ု်သ ူ- Sideranch Inc.

က်ာတွနွ်း�်ပြဖင်် ်ထောဖာ်ပြပ်�ာ�ထောသာ

က်ရိိန်း�်နှငှ်် ်လုဲ�သည်း်အ်လုပ်ု်၏ ထော��က်င်�်လုးပုြခွးု ထောရိ�နှငှ်် ်
က်ျန်း�်မာာထောရိ�

A1

A2

A1

A2

မာည်းသ်ည်း်ထ်ောန်းရိာတွငွ် ်အနှတရိာယူရ်ှိှိထောကြက်ာင်�်က်ိ ုစ္စဉ်း�စ္စာ�ကြက်ည်း်က်ြက်ပ်ါစ္စို ်!

ရုုပ််ပြပ်ပြဖင်် ်သင်ယ်ူပူြခွင်�်

အလုပ်ု်ခွငွ်၌် အလုပ်ု်လုပ်ု်ရိာတွငွ် ်မာပြမာင်န်ှိငု်ထ်ောသာ အနှတရိာယူက််ိ ုသရိှိှိ�ာ�ရိထောအာင်!်

ထော��အနှတရိာယူခ်ွန်း ်မ်ာနှ်း�်ထောရိ�ထောလုက််ျင််ခ်ွန်း�် (KYT)

ဤထောန်းရိာသည်း ်အနှတရိာယူရ်ှိှိထောသာ
ထောန်းရိာပြဖစ္စသ်ည်း!်

အပြခွာ�အနှတရိာယူရ်ှိှိထောသာထောန်းရိာမာျာ� ရှိှိ၊ မာရှိှိ စ္စဉ်း�စ္စာ�ကြက်ည်း်က်ြက်ပ်ါစ္စို ်!

အနှတရိာယူရိှ်ှိသည်းဟ် ု�င်ပ််ါက် ထောဝ�ထောဝ�မာထှောန်းပ်ါ

�ိငု်�်င်းဝ်န်းန်ှငှ်် ်ဂျျစ္စ(်Jib) ထောအာက်သ်ို ် မာဝင်ပ််ါနှငှ်််
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ဤစ္စာရွိက်စ်္စာတွမ်ာ�နှငှ််ပ််တွသ်က်၍် စ္စးစု္စမ်ာ�ထောမာ�ပြမာန်း�်လုိပု်ါက်

ထောအာက်ပ််ါဌာာန်း�း ထောမာ�ပြမာန်း�်နှိငု်ပ််ါသည်း။်

က်ျန်း�်မာာထောရိ�၊ အလုပ်ု်သမာာ�နှငှ််လ်ုမူာဖူုလုးထုောရိ� ဝန်းက်ြီးက်း�ဌာာန်း

အလုပ်ု်သမာာ�စ္စးနှနု်း�်ဌာာန်း

ထော��က်င်�်လုးပုြခွးု ထောရိ�နှငှ်် ်က်ျန်း�်မာာထောရိ�ဌာာန်း

ထော��က်င်�်လုးပုြခွးု ထောရိ�ဌာာန်းခွွ�


