
ဤရုုပ််ပြပ်သင်ထ်ော�ာက်က််ပူ်စ္စစည်း�်သည်း ်ဂထော�ထော�ာ်ပြ�င်�်အလုပ်ု်တွငွ် ်အလုပ်ု်လုပ်ု်ထောေထောသာသအူာ�လုး�ုအတွကွ် ်ထော��က်င်�်လုးပုြ�း�ထော��နှငှ်််

က်ျေ�်မာာထော��အထောပြ��းနှငှ်် ်ပ်တွသ်က်၍် သင်ယ်ူ�ူေအ်တွကွ် ်ဖေတ်ွး��ာ�ပြ�င်�်ပြဖစ္စပ််ါသည်း။်

溶接の安全衛生
まん が で わ か る ပြမာေမ်ာာ�ာသာ

ビルマ語

က်ာတွေွ�်ပြဖင်် ်ထောဖာ်ပြပ်�ာ�ထောသာ
ဂထော�ထော�ာ်ပြ�င်�်အလုပ်ု်၏ ထော��က်င်�်လုးပုြ�း�ထော��နှငှ်် ်က်ျေ�်မာာထော��



• ညှ်းပ််မိာပြ�င်�်၊ ပြဖတွမိ်ာပြ�င်�်

• အပ်�ူျိေပ်ြမာင််ထ်ောသာပ်စ္စစည်း�်နှငှ်် ်�ထိောတွွ�မိာပြ�င်�်

• ပ်ျးလုာပြ�င်�်၊ ပြပ်�တွက််ျပြ�င်�်

• ပြပ်�တွက််ျပြ�င်�်၊ လုှမိာ််က်ျပြ�င်�်

• လုှပ််စ္စစ္စဓ်ာာတွအ်ာ��တုွထ်ောပ်�ထောသာဂထော�ထော�ာ်က်�ိိယူာမာ ှလုှပ််စ္စစ္စထ်ော�ာှ�်ပ်ြဖစ္စပ်ြ�င်�်

• ဂထော�အထောင်ွ�မာျာ�ထော�က်ာင်် ်နှျူမိာကု်ိေုးရုိုစ္စစ္စ ်(Pneumoconiosis)ထော�ာဂါပြဖစ္စပ်ြ�င်�်

• arc ဂထော�ထော�ာ်ပြ�င်�်ထော�က်ာင်် ်မာျက်လ်ုး�ုက်ိ�ု�ိိကု်ပ်ြ�င်�် စ္စသပြဖင်််

ဂထော�ထော�ာ်ပြ�င်�်အလုပ်ု်�ှိ လုပ်ု်င်ေ�်�ငွ်ထ်ော��အနှတ�ာယူမ်ာထောတွာ်တွ�မာပုြဖစ္စ�်ပ််မာျာ�

�တုွက့််!်

ဒီးထောေ ် ဂထော�ထော�ာ်ပြ�င်�်အလုပ်ု်�့ ်
ထော��က်င်�်လုးပုြ�း�ထော��၊ 

က်ျေ�်မာာထော��ေ့ပ််တွသ်က်ပ်ြီးပ်း�
ထောလုလ်ုာ�က်�ထောအာင်!်

အပ်�ူျိေပ်ြမာင််တ်ွ့အ်�ာထောတွကွ်ိလုုည်း�်
�ထိောတွွ��တွယူ ်ထောလု�လုးတွ့်

ပ်စ္စစည်း�်ထောတွကွ်ိလုုည်း�် က်ိငု်တ်ွယွူ�်တွာမိာုလ်ုို ်
ထော��က်င်�်လုးပုြ�း�ထော��အတွကွ် ်ဂရုုစ္စိကု်�်မာယူထ်ောော်။

�တုွတ်ွယူထ်ောော်!

�ယူလ်ုိအုလုပ်ု်က်ို
လုပ်ု်ထောေတွာလု ့မာသ�ိ�ူ။

�ယူလ်ုိထုောေ�ာမာာှ
ဂရုုစ္စိကု်�်င်�်မာလု။့

ဂထော�ထော�ာ်တွ့အ်လုပ်ု်မာာှ
လုပ်ု်င်ေ�်�ငွ်ထ်ော��အနှတ�ာယူမ်ာထောတွာ်တွ�မာအုမာျိ��မာျိ��

ပြဖစ္စပ််ာွ�ထောေတွာပ့်ထောော်။

က်ဒ့ီါ�ို
လုပ်ု်င်ေ�်�ငွ်ထ်ော��အနှတ�ာယူပ်ြဖစ္စပ််ာွ�မာု

အထောပြ�အထောေထောတွကွ်ို
�က်ည်း်သ်ာွ��ထောအာင်။်

ဂထော�ထော�ာ်တွ့အ်လုပ်ု်မာာှပြဖစ္စတ်ွ့်
အဓိာက်လုပ်ု်င်ေ�်�ငွ်ထ်ော��အနှတ�ာယူ်

မာထောတွာ်တွ�မာပုြဖစ္စ�်ပ််ထောတွကွ်
ဒီးလုိပု်းစု္စးထောတွပ့ွ် ပြဖစ္စပ််ါတွယူ။်



�တုွတ်ွယူ။်

�ာ?

ဒီါ�ိ�ုင််
လုပ်ု်င်ေ�်�ငွ်ထ်ော��အနှတ�ာယူ�့် ် အထောပြ��း
ပြဖစ္စ�်ပ််ထောတွကွ်ိ ု�က်ည်း်�်က်ည်း်�်ထောအာင်!်

သတွတ �ပြပ်ာ�ထောတွပွြီးပိ်�က်ျ၊

ပြပ်�တွက််ျပြီးပ်း� �နှာာက်ိယုူေ့် ် တွိကု်မိ်ာတွ့်

မာထောတွာ်တွ�မာပုြဖစ္စ�်ပ််လုည်း�်�ှိတွယူ။်

�ာလုို ်
လုပ်ု်င်ေ�်�ငွ်ထ်ော��အနှတ�ာယူ်

ပြဖစ္စပ််ာွ��တွာလု?့

ထော��က်င်�်လုးပုြ�း�ထော��က်ိ ု�ေိ�်သမ်ိာ�ဖုိအ်တွကွ််

စ္စည်း�်မာျဥ်း်�က်ိ ုမာလုိကု်ေ်ာတွာက်

အထော�က်ာင်�်�င်�်ထောတွ�ွက့် တွစ္စ�်ပုြဖစ္စတ်ွယူ။်

ဥ်းပ်မာာအထောေေ့ ်
စ္စည်း�်မာျဥ်း်�က်ိ ုမာလုိကု်ေ်ာ�့

အစ္စက်အ်ထောပြပ်ာက်ပ််းစု္စးဂထော�ထော�ာ်စ္စက်မ်ာာှ
လုက်ထ်ော�ျာင်�်ညှ်းပ််မိာတွ့မ်ာထောတွာ်တွ�မာပုြဖစ္စ�်ပ််ေ့ ်

ဥ်းပ်မာာအထောေေ့ ်
�ယူလ်ုိစု္စည်း�်မာျဥ်း်�ထောတွ ွ�ှိပ်ါသလု?့

အ့လ်ုိလုုာ�။

စ္စည်း�်မာျဥ်း်�ထောတွကွ် ပိ်ရုုုပ််ထော��ွမာယူလ်ုို ်
�င်�့်တ်ွာ။

လုပ်ု်င်ေ�်�ငွ်ထ်ော��အနှတ�ာယူက််ို

က်ာက်ယွူဖုိ်အ်တွကွ််

စ္စည်း�်မာျဥ်း်�ထောတွကွ်ိ ုအထောသ�စ္စတိွလ်ုိကု်ေ်ာဖုိ ်
အထော��ကြီးက်း�တွယူ!်

�၊ု �တုွက့််!်

စ္စစ္စထ်ော��ပြ�င်�်နှငှ်် ်ပြပ်�ပြပ်င်ပ်ြ�င်�်၊
မာသက်�်ိငု်တ်ွ့ပ််စ္စစည်း�်ထောတွဖွယူ�်ာှ�တွာလုိမုာျိ��

ပ်းမုာေှေ့် ် မာတွတူွ့အ်လုပ်ု်�ိ�ုင််
ဂထော�ထော�ာ်စ္စက်က််ိ ုပိ်တွပ်ြီးပ်း�

တွက်ယူပိ််တွသ်ာွ�ပြီးပ်း�ိတုွာက်ိ ုစ္စစ္စထ်ော��ပြီးပ်း�မာှ
လုပ်ု်ထော�ာင်ဖုိ် ် အထော��ကြီးက်း�တွယူ။်



က် ့အ့ဒ်ီါ�ိ�ုင််

လုက်ထ်ောတွွ�လုပ်ု်င်ေ�်�ငွ်က််ို

�က်ည်း်�်က်ည်း်�်ထောအာင်!်

အ့ဒ်ီါအပြပ်င််

စ္စတိွမ်ာ�ျ�တွ့ ်ထောေ�ာမာာှ �ာ��ာ�တွ့်

ထော�ါ က်ထ်ောလုကှ်ာ�ေ့ ် ထောလုကှ်ာ��စ္စက််ထောေ

လုှမိာ််က်ျပြီးပ်း�အရုို�က်ျိ��တွာထောတွွ

ထော�ာက်လ်ုပ်ု်ထော��လုပ်ု်င်ေ�်�ငွ်�့် ် ပြင်မ်ာ�က်ထောေ

 ထောပြ�ထော�ျာ်ပြီးပ်း� ပြပ်�တွက််ျတွ့်

မာထောတွာ်တွ�မာပုြဖစ္စ�်ပ််လုည်း�်�ှိတွယူ။်

အနှတ�ာယူမ်ာျာ�လုိကု်တ်ွာ။

ဒီါထ်ော�က်ာင််မိ်ာုလ်ုို ် စ္စည်း�်မာျဥ်း်�က်ို
ထောသထောသ�ျာ�ျာလုိကု်ေ်ာဖုိက််

အထော��ကြီးက်း�တွာထောပ်ါ။်

မိာမိာ�နှာာက်ိယုူက််ိ ုက်ာက်ယွူဖုိ်အ်တွကွ််
အက်ာအက်ယွူပ််စ္စစည်း�်ထောတွကွ်ို

သတွမ်ာတှွ�်ာ�တွ့အ်တွိငု်�် ပြပ်င်�်င်ပ်ြီးပ်း�

မာေှမ်ာေှက််ေက််ေဝ်တွ�်င်ပ်ြီးပ်း�မာှ
အလုပ်ု်လုပ်ု်�က်ပ်ါ။

အ့ဒ်ီါအပြပ်င််
အပ်�ူျိေပ်ြမာင််တ်ွ့အ်�ာထောတွကွ်ို

�ထိောတွွ�မာယူ�်ိ�ုင် ်သတွမိာ�ာ�လုို ်
မာ���ူ ထောော်။

�တုွတ်ွယူ။်
arc ဂထော�ထော�ာ်တွ့အ်လုပ်ု် လုပ်ု်တွ့အ်�ါ

အ��ူသတွပိြပ်�ဖုိ ် လုိအုပ််တွယူ။်
မား�ပ်ာွ�က်ပ်ျးလုာပြီးပ်း�

အပ်ထူောလုာင်တ်ွတွတ်ွာထောတွလွုည်း�်�ှိတွယူ။်
မား�စ္စွထ့ောလုာင်တ်ွာေ့ ် ထောပ်ါက်က််ွတ့ွတွတ်ွ့်

အနှတ�ာယူလ်ုည်း�် �ှိတွယူ။်

ော�လုည်းပ််ါပြီးပ်း။



arc ဂထော�ထော�ာ်အလုပ်ု် 
လုပ်ု်ထောေစ္စဥ််း

မိာေစ္စအ်ေည်း�်င်ယူ�်က်ာပြီးပ်း�ထောောက််

ပ်ပူြီးပ်း�စ္စိစု္စတွွတ်ွ့ထ်ောေပ့််။
ဒီးထောေ ် ထောလုေည်း�်ေည်း�်

တွိကု်ထ်ောပ်မ့ာ်

စ္စည်း�်မာျဥ်း်�
�ိထုောပ်မာယူ်လ်ုည်း�်

ဝတွစ်္စးပုြပ်ည်း် ်ဝတွ�်ာ��ထောတွာ်
ပ်လူုိကု်တ်ွာ။

စ္စးေးယူာ!
ဒီးထောေ�ာက် ထောလု�ေ်

ပြဖစ္စထ်ောေတွာမိာုလ်ုို ်

ဖုေမ်ာေု ်က််ာက်ယွူတ်ွ့်
နှာှထော�ါင်�်စ္စည်း�်က်ို

�ွတွ�်ာ�လုို ် �လုာ�?

arc ဂထော�ထော�ာ်�င််
အထောင်ွ�ထောတွ*ွက်
လုငှ််ပ််ျးထောေတွာမိာု ်

ထောလု�ေပ်ြဖစ္စထ်ောေ�င်လ်ုည်း�်
�ှူ သငွ်�်မိာနှိငု်တ်ွ့်

အနှတ�ာယူမ်ာျာ�တွယူထ်ောလု။ ပ်ထူောေလုည်း�်ပ့်
ဖုေမ်ာေု ်က််ာက်ယွူတ်ွ့န်ှာှထော�ါင်�်စ္စည်း�်က်ို

ထောသထောသ�ျာ�ျာ တွပ််�ာ�ပ်ါ။

ဝတွစ်္စးပုြပ်ည်း်ေ့် ်
အလုပ်ု်လုပ်ု်�က်�ထောအာင်!်

အပ်မူာ�ပ်ှ်ထောအာင်လ်ုို ်
မာ�က်ာ�ဏ ထောအ�ပြမာတွ့ထ်ောေ�ာမာာှ

အော�ယူပူြီးပ်း�

ထော�ဓာာတွေ့် ် �ာ�ဓာာတွက််ို
လုးလုုးထုောလုာက်ထ်ောလုာက််

ပြဖည်း်တ်ွင်�်ပ်ါ။

ပြဖစ္စစ်္စဥ််း 1
အက်ာအက်ယွူပ််စ္စစည်း�်က်ိ ုဝတွ�်င်ပ််ါ

*အထောင်ွ��ိသုည်းမ်ာာှ အ�ည်းထ်ောပ်ျာ်သတွတ �မာ ှထော�ထောနှ�ွထောင်ွ� ပြဖစ္စလ်ုာပြီးပ်း�ထောောက််*အထောင်ွ��ိသုည်းမ်ာာှ အ�ည်းထ်ောပ်ျာ်သတွတ �မာ ှထော�ထောနှ�ွထောင်ွ� ပြဖစ္စလ်ုာပြီးပ်း�ထောောက််
ထောအ�လုာပြီးပ်း� အမာေုထ်ောသ�ထောသ�ထောလု�မာျာ�ပြဖစ္စလ်ုာသည်း်အ်�ာပြဖစ္စသ်ည်း။် မား��ိ�ုနှငှ်် ်တွသူည်း။်ထောအ�လုာပြီးပ်း� အမာေုထ်ောသ�ထောသ�ထောလု�မာျာ�ပြဖစ္စလ်ုာသည်း်အ်�ာပြဖစ္စသ်ည်း။် မား��ိ�ုနှငှ်် ်တွသူည်း။်



�ဏထောလုာက်ပ့််�ှိ
ထောသ�ထောပ်မာယူ်လ်ုည်း�်

ထော�ါင်�်က်
မာ�ူထောနှာှက်လ်ုာတွယူ။်

ပ်လူုိကု်တ်ွာ၊ ပ်လူုိကု်တ်ွာ
ထော�ွ��ကွ်တ်ွာ မာ�ပ််��ူ။

�တုွပ်ြီးပ်း!

လုပ်ု်ပြီးပ်း�သာွ�ပြီးပ်း!
ထော�၊ ထော�၊ ထော�!

အာ���
ထောသထောတွာမ်ာလုိပ့ု်။

အာ���
ပ်တူွယူ၊် ပ်တူွယူ။်

ပ်ါဝါက်ို
မာပိ်တွ�့်မိ်ာ��ူ!

ဂး��! အာ���!?

က့်
သမ်ိာ��ည်း�်မာယူ။်

ဂထော�ထော�ျာင်�်က်ိလုုည်း�်
ဒီးတွိငု်�်�ာ��့တ်ွယူ။်



ပြဖစ္စစ်္စဥ််း 1 အက်ျဥ််း��ျ�ပ််

သတွမ်ာတှွ�်ာ�ထောသာ အလုပ်ု်ဝတွစ်္စး၊ု
အက်ာအက်ယွူပ််စ္စစည်း�်က်ိ ုဝတွ�်င်ပ််ါ!

လုှပ််စ္စစ္စထ်ော�ာှ�်က််ိ ုသတွပိြပ်�ပ်ါ!1 2

• အလုပ်ု်မာလုပ်ု်မာှး ထော��က်င်�်လုးပုြ�း�ထော��က်�ိိယူာက်ိ ုစ္စစ္စထ်ော��ပ်ါ

• လုှပ််စ္စစ္စထ်ော�ာှ�်၏် အနှတ�ာယူန်ှငှ်် ်အထော��ထောပ််တွးု ်ပြပ်ေမ်ာကု်ိ ုစ္စစ္စထ်ော��ပ်ါ

• ထော�ွ�ထော�က်ာင်် ်အဝတွမ်ာျာ�စ္စိစု္စတွွပ်ြီးပ်း� လုှပ််စ္စစ္စထ်ော�ာှ�််

 ပြဖစ္စန်ှိငု်သ်ည်း်အ်တွကွ် ်သတွပိြပ်�ပ်ါ

• ဂထော��က်က်ြီးက်�ိ�ထောက်�ယူလ်ုက််ိ ုမာေှက််ေစ်္စာွ �ျိတွ�်က်ပ််ါ

အထောင်ွ� မာျာ� �ှူ ရိုုက်မိ်ာပြ�င်�်က်ိလုုည်း�် သတွပိြပ်�ပ်ါ!TIPS

ထောလု�ေဖ်က်မ်ာာှ�ှိထောေတွာမိာု ်
နှာှထော�ါင်�်စ္စည်း�်မာပ်ါလုည်း�်

အ�င်ထ်ောပြပ်မာာှပ်ါ။

ော�းထောပ်ါင်�်မာျာ�စ္စာွပြီးပ်း�ထောောက််

သတွတ �အ�ိ�ုအထောင်ွ��ိငု်�်ာ အဖျာ�ထော�ာဂါ 
(Metal fume fever)

��ူ၊ အ�စ္စထ်ောတွေွာလုိကု်တ်ွာ

ထောလု�လုးပြီးပ်း� ထောမာာပ်ေ�်ထောေတွယူ။်

*သတွတ �အ�ိ�ုအထောင်ွ��ိငု်�်ာ အဖျာ�ထော�ာဂါ (Metal fume fever) �ိသုည်းမ်ာာှ သတွတ �အထောင်ွ�က်ိ ု�ှူ သငွ်�်မိာပြ�င်�်ထော�က်ာင်် ်ထော�ါင်�်က်ိကု်ပ်ြ�င်�်၊ က်ိယုူပ််ပူြ�င်�်၊

ထောအ�ပြ�င်�်၊ ကြွက်က်သ်ာ�ောက်ျင်ပ်ြ�င်�်၊ ပ်ျိ� � ပြ�င်�်၊ ထော�င်တွပ်ြ�င်�်၊ ပ်င်ပ််ေ�်နှမ်ွာ�ေယူပ်ြ�င်�်က့်သ်ိုထ်ောသာထော�ာဂါလုက်ခဏာမာျာ� ပြဖစ္စထ်ောပ်် ပြ�င်�်ပြဖစ္စသ်ည်း။်

သတွတ �အ�ိ�ုအထောင်ွ��ိငု်�်ာ အဖျာ�ထော�ာဂါ
ပြဖစ္စထ်ောေသည်း�် ုသးသယူ�ှိသည်း်အ်�ါ
ထော��ရုးုသို ် �ျက်�်ျင်�်သာွ�ပ်ါ

ပြီးပ်း�ထောတွာ်
ပြပ်�တွက််ျတွ့အ်�ျိေမ်ာာှ

ည်းာ�က်လ်ုက်က်် ��ိိကု်မိ်ာပြီးပ်း�
အရုို�က်ျိ��သာွ�တွာ။

ော�လုည်းပ််ါပြီးပ်း!

ဂး�������!

ော�းထောပ်ါင်�်မာျာ�စ္စာွ�က်ာပြီးပ်း�ထောောက််
ထော��ရုးုသိုထ်ော�်ထော�ာင်သ်ာွ��့ပ်ြီးပ်း�

လုှပ််စ္စစ္စထ်ော�ာှ�်ထ်ော�က်ာင်််
�တိွလ်ုေ ်သ်ာွ�ပြီးပ်း�
ပြပ်�တွက််ျ�့တ်ွာ။

ဂထော�ထော�ျာင်�်�့ ် အဖးု�က်
က်ွတွထ်ောေ�့ထ်ောပ်မာယူ်လ်ုည်း�်

အလုပ်ု်လုပ်ု်ထောေတွ့အ်�ျိေမ်ာာှ
သာ�ထော�လုက်အ်တိွက််ို

ဝတွ�်ာ�တွာမိာု ်
သတွမိာ�ာ��့မိ်ာတွာထောော်။

လုှပ််စ္စစ္စထ်ော�ာှ�်က်် အသက်အ်နှတ�ာယူ်
�ှိနှိငု်တ်ွ့ ်အ�ာလုည်း�်ပြဖစ္စတ်ွယူ။်
အလုိအုထောလုျာက်လ်ုှပ််စ္စစ္စထ်ော�ာှ�််

က်ာက်ယွူထ်ော��က်�ိိယူာက်ို
အသး�ုပြပ်�ဖုိ ် မာာှ�ာ��့ပ််ါ�က်ေ့် ်

ညွှှေ�်က်ာ��ျက်က််ိ ုမာလုိကု်ေ်ာ�င််
အလုက်ာ�ပ့် မာ�တုွလ်ုာ�။

ောက်ျင်စ်္စ�ာက်ိ ု�က်း�ထောတွ�ွ့ပ်ြီးပ်း�
ပ်�မာဦး��း�ု စ္စည်း�်မာျဥ်း်�ထောတွ�့ွ ်
အထော��ကြီးက်း�ပ်းကု်ိ ုသ�ိှိ�့တ်ွ့်
သပ့ူ်ပြဖစ္စတ်ွယူ။်



ထောေလ်ုည်းစ်္စာစ္စာ��ေေ်ာ��ျိေမ်ာက်ေုမ်ာှး
ဝေ�်မ်ာ�မာျာ��မာင်�်စ္စာ��ေ�်

�ှိတွယူ ်�ှိတွယူ!်

လုပ်ု်င်ေ�်�ငွ်မ်ာာှ မာင်�်က်ို
�ာှထောေတွယူ။်

နှစှ္စထ်ောယူာက်အ်တွမူာလုပ်ု်�င််
အလုပ်ု်စ္စလုိုမ်ာ���ူ။

�ာ!
က်ွေထ်ောတွာ�့် ်

ထော��က်င်�်လုးပုြ�း�ထော��ဖိေပ််
မာ�ှိ��ူ!

�ာ
�တုွသ်ာ�ပ့်!

ထောေလ်ုည်းက််
အလုျင်လ်ုိထုောေတွ့်

အလုပ်ု်ဝင်လ်ုာတွာက်ို
ထောမာသ်ာွ��့တ်ွယူ!်

အပြမာေ်
မာလုပ်ု်လုိုမ်ာ���ူ!

ရုို�ရုို�ဖိေပ််ေ့ ်
�မာာှပ်ါ!

ထောစ္စာင််�်ိငု်�်မိာလုို ်
ထောတွာင်�်ပ်ေပ််ါတွယူ!်

...�ာ၊ ထော�်
ရုို�ရုို�ဖိေပ််ကြီးက်း�မာ�တုွလ်ုာ�။

ထော��က်င်�်လုးပုြ�း�ထော��ဖိေပ်် မာစ္စး��င််
အနှတ�ာယူ�်ှိတွယူထ်ောလု။

ထောောက်�်း�ုထောတွာ ်လုာပြီးပ်း
က်ွေထ်ောတွာ် ထောစ္စာင််ထ်ောေတွာ။

အ�င်ထ်ောပြပ်တွာမိာု ်
�ျက်�်ျင်�် အလုပ်ု်က်ို

စ္စ�က်�ထောအာင်!်

က်ွေထ်ောတွာ�့် ်
ထော��က်င်�်လုးပုြ�း�ထော��ဖိေပ််က်

�ာှလုိုမ်ာထောတွွ���ူ။

နှစှ္စထ်ောယူာက်သ်ာ� ထောလု�လုးတွ့သ်တွတ �ပြပ်ာ�က်ို
အာ��ည်း် ်သယူပ်ြီးပ်း� အလုပ်ု်�းထုောပ်် မာာှ
�ာ�လုိကု်ပ််ါတွယူ။်

ပြီးပ်း�ထောတွာ ်ဂထော�ထော�ာ်တွာက်ို
စ္စလုပ်ု်ပ်ါထောတွာတ်ွယူ်

ပြဖစ္စစ်္စဥ််း 2
ပြပ်�တွက််ျလုာထောသာပ်စ္စစည်း�်မာျာ�နှငှ်် ်ပ်ျးလုာထောသာပ်စ္စစည်း�်မာျာ�က်ိ ုသတွပိြပ်�ပ်ါ



�တုွပ်ြီးပ်း!
သတွတ �ပြပ်ာ�က်ို

ယူဖုိူသ်ာွ�မာယူ။်

ထော�ာ�း� ရုုတွတ်ွ�က််
ဗုိိုက်အ်ထောပြ�အထောေက်

မာထောက်ာင်�်��ူပြဖစ္စလ်ုာတွယူ။်

အမ်ိာသာ သာွ�ပြီးပ်း�
�ျက်�်ျင်�်ပြပ်ေလ်ုာမာာှမိာု ်

ထောစ္စာင််ထ်ောပ်�ပ်ါ။

တွစ္စ ်နှစှ္စ ်သး�ု။

ဒီါထောတွာ်
မာသယူန်ှိငု်�်�ူ။

အာ�!
မာ���ူ

ထောလု�လုိကု်တ်ွာ!

တွစ္စထ်ောယူာက်�်လ့ုည်း�်
သယူန်ှိငု်မ်ာယူ�်င်တ်ွယူ။်

စ္စမ်ာ�ပြီးပ်း�ထောတွာ်
မာတွင်�်က်ည်း်မ်ာယူ။်

�က်ာလုိကု်တ်ွာ
အလုျင်လ်ုိထုောေတွ့ ်အလုပ်ု်ပ်ါ�ိ။ု

အ့ဒ်ီးအ�ျိေမ်ာာှ

ထောောက်�်ပ််ဂထော�ထော�ာ်မ့ာ်
သတွတ �ပြပ်ာ�က်ိ ုသယူထ်ောေ�က်ပ်ါတွယူ။်

သတွတ �ပြပ်ာ� ဂထော�ထော�ာ်ပြီးပ်း�သာွ��င််

ဂထော�ထောအ�လုာတွ့အ်�ိ

�ာ�ပ်ါတွယူ။်

သတွတ �ပြပ်ာ��ာ��ာထောေ�ာ

10 မိာေစ္စ�်က်ာပြီးပ်း�ထောောက််



ပြဖစ္စစ်္စဥ််း 2 အက်ျဥ််း��ျ�ပ််

သတွတ �ပြပ်ာ�ထော�ွ�ထောပြပ်ာင်�်ပြ�င်�်က်ိ ုသတွမ်ာတှွ�်ာ�ထောသာ

လုပ်ု်�း�ုလုပ်ု်ေည်း�်အတွိငု်�် လုပ်ု်ပ်ါ!

အလုပ်ု်လုပ်ု်ထောေစ္စဥ်း် ထော��က်င်�်လုးပုြ�း�ထော��

ဖိေပ််က်ိ ုစ္စး�ပ်ါ!1 2

ထော��က်င်�်လုးပုြ�း�ထော��ဖိေပ််သည်း ်ဖိေပ််�ပ်ိ် �ှိထောသာထော�က်ာင်််
ထောပြ�ထော�ျာင်�်မာျာ�က်ိ ုက်ာက်ယွူထ်ောပ်�သည်း။်

ထောအာက်�်းအဝတွအ်စ္စာ�က်ိ ုဝါဂမ်ွာ�ပြဖင်် ်ပြပ်�လုပ်ု်�ာ�ထောသာအ�ာက်ိ ုဝတွ�်င်ပ််ါ!
ဂထော�ထော�ာ်သည်း်အ်�ျိေ ်မား�ထောလုာင်လ်ုယွူထ်ောသာ ဓာာတွဖုိုင်�်ာမာျာ�ပြဖင်် ်ပြပ်�လုပ်ု်�ာ�သည်း််
တွး�ပ်ှ်မာျာ�က်ိ ုမာဝတွပ််ါနှငှ််!်

TIPS

ဒီးထောေ ် ဓာာတွဖုိုင်�်ာေ့လ်ုပ်ု်�ာ�တွ့်

ထောအာက်�်းအဝတွအ်စ္စာ�က်ို

ဝတွ�်က်ည်း်�့်တ်ွယူ။်

ဒီါထောပ်မ့ာ ်ေည်း�်ေည်း�်ပ်တူွာမိာု ်
အထောပ််�ပ််အက်ျီ�့ ် �က်ယူသ်း�က်ို

ပြဖ�တွလ်ုိကု်မ်ာယူ။်

Sputter

အ�ည်းထ်ောပ်ျာ်သတွတ �အထောစ္စ်

ဝါ�! sputter
ထောတွကွ် �င်�်တွ�်က့်ို

ဝင်လ်ုာတွယူ!်!!

တွစ္စထ်ောယူာက်�်မ့ာလုပ်ု်နှိငု်ထ်ောသာအလုပ်ု်က်ိ ုမာလုပ်ု်ပ်ါနှငှ််။်

နှစှ္စထ်ောယူာက်သ်ာ� ထောလု�လုးတွ့သ်တွတ �ပြပ်ာ�က်ို

အာ��ည်း် ်သယူပ်ြီးပ်း� အလုပ်ု်�းထုောပ်် မာာှ

�ာ�လုိကု်ပ််ါတွယူ။်

• ဂထော�အစ္စတိွအ်ပိ်ငု်�်နှငှ်် ်လုိအုပ််သည်း�်က်ပိ််၍ု

ေး�ေး�က်ပ််က်ပ််မာထောေပ်ါနှငှ််။်

• အလုပ်ု်ဝတွစ်္စးကု်ိ ုစ္စည်း�်မာျဥ်း်�အတွိငု်�်ဝတွပ််ါ။

• ဓာာတွဖုိုင်�်ာမာျာ�ပြဖင်် ်ပြပ်�လုပ်ု်�ာ�ထောသာ တွး�ပ်ှ်သည်း်

မား�ထောလုာင်လ်ုယွူသ်ည်း။်

ပြီးပ်း�ထောတွာ ်ဂထော�ထော�ာ်တွာက်ို
စ္စလုပ်ု်ပ်ါထောတွာတ်ွယူ်

အရုို�က်ျိ��သာွ�တွာမိာုလ်ုို ်
လုး�ုဝထောပ်ျာက်က််င်�်ဖုိ ်

2 လုထောလုာက်က််�ုမာယူ။်
ထော��က်င်�်လုးပုြ�း�ထော��ဖိေပ််က်ို

စ္စး��ာ�မာယူ�်ိ ုဒီဏ�်ာကြီးက်း�ကြီးက်း�မာာ�မာာ�
မာ�နှိငု်�်�ူ။

�ျက်�်ျင်�်
ထော��ရုးုက်ို
သာွ�မာယူ!်

ဂး��������! ထော�!်
�ာပြဖစ္စတ်ွာလု?့

သတွတ �ပြပ်ာ�က်
ထောပြ�ထော�ာက်ထ်ောပ််

ပြပ်တွက််ျသာွ�တွာ!

မာင်�်က်ဒီဏ�်ာ�သာွ��င််
လုပ်ု်ထောဖာ်က်ိငု်ဖ်က်ထ်ောတွထွော�ာ 

မိာသာ�စ္စထုော�ာ
စ္စတိွပ််�ူမာာှ။

စ္စည်း�်မာျဥ််း�က်ိ ုလုိကု်ေ်ာတွာက်

အထောပြ��းပ့်�ိတုွာက်ို

သထော�ာထောပ်ါက်သ်ာွ�ပ်ါပြီးပ်း။

သ�ူာ စ္စည်း�်မာျဉ်း�စ္စည်း�်က်မ်ာ�ထောတွကွ်ို

လုိကု်ေ်ာဖုိ ် အ�ိငု်အ်မာာ သးဓိာဌာာေ်

�ျလုိကု်ပ််ါထောတွာတ်ွယူ။်



သတွတ �ပြပ်ာ�က်ို
ဂထော�ထော�ာ်တွာပြီးပ်း�သာွ�ပြီးပ်းမိာုလ်ုို ်

ကြီးက်တိွစ်္စက်အ်လုပ်ု်က်ိ ုလုပ်ု်ထောပ်�ပ်ါဦး�ထောော်။ �တုွက့််!်

မာတွတွန်ှိငု်�်�ူ
နှာှထော�ါင်�်စ္စည်း�်
တွပ််�မာာှပ့်။

ဖုေမ်ာေု ်က််ာက်ယွူတ်ွ့န်ှာှထော�ါင်�်စ္စည်း�်က်
ပ့်�်ကွ်လ်ုာတွ့ ်အမာေုက််ို
မာ�ှူ သငွ်�်မိာထောစ္စဖုိအ်တွကွ််

လုိအုပ််တွ့အ်�ာပ့်!

ဝါ�
ပ့်�်ကွ်လ်ုာတွ့အ်မာေုထ်ောတွကွ်

မာေည်း�်ပ်ါလုာ�!

�ာလုိလုုိေု့ ်
ပြီးပ်း�သာွ�ပြီးပ်းပ့်။

ဖုေမ်ာေု ်က််ာက်ယွူတ်ွ့န်ှာှထော�ါင်�်စ္စည်း�်က်ို
မာတွပ််�ာ��့

ပ့်�်ကွ်လ်ုာတွ့အ်မာေုထ်ောတွကွ်ို
�ှူ သငွ်�်မိာ�င် ်အနှတ�ာယူ�်ှိတွာပ့်။

ပ်လူုည်း�်ပ့်
နှာှထော�ါင်�်စ္စည်း�်က်ို

ထောသ�ျာထောပ်ါက် ်တွပ််�ာ�ဖုိ ်
အထော��ကြီးက်း�တွယူ။်

ဖုေမ်ာေု ်က််ာက်ယွူတ်ွ့န်ှာှထော�ါင်�်စ္စည်း�်က်ို
မာတွပ််ထောတွာ�့်

လုပ်ု်မာယူ။်

ဒီးထောေ ် ပ်လူုိကု်တ်ွာ
ဝတွစ်္စးပုြပ်ည်း် ်ဝတွ�်ာ�တွာမိာုလ်ုို ်

ထော�ွ�က် တွ�စ္စပ််
�ကွ်လ်ုာတွယူ။်

ပြီးပ်း�ထောတွာ်
ဖုေမ်ာေု ်က််ာက်ယွူတ်ွ့န်ှာှထော�ါင်�်စ္စည်း�်က်ို

ဒီး�က်ပိ််ပုြီးပ်း�
မာဝတွ�်ျင်ထ်ောတွာ�်�ူ။

ထော�!်

ပြဖစ္စစ်္စဥ််း 3

မာျက်လ်ုး�ုက်ိ ုဂရုုစ္စိကု်ပ််ါ



မာျက်လ်ုး�ုမာာှ ထော�ွ�ထောတွကွ်!
အက်ာအက်ယွူမ်ာျက်မ်ာေှက််

က်ွတွသ်ာွ�တွာလုာ�။

ဒီးထောေက်် ပ်လူုိကု်တ်ွာ
ထော�ွ��ကွ်တ်ွာက် မာ�ပ််��ူ။

�ာ?
�ိ�ုလု�ုိ�ုလုေု့။်

မာျက်လ်ုး�ုက် ောထောေသလုိပ့ု်။

မာျက်�်ည်းက််ျတွာ

မာ�ပ်် ထောတွာ�်�ူ!

မာျက်လ်ုး�ုက်

ေး�့ထောေတွာပ့်!

အလုပ်ု်က်ို
�က်မ်ာလုပ်ု်နှိငု်ထ်ောတွာ�်�ူ!

စ္စးေးယူာ၊ ထောတွာင်�်ပ်ေပ််ါတွယူ်
မာျက်လ်ုး�ုက် ောထောေလုို ်
အလုပ်ု် မာလုပ်ု်နှိငု်�်�ူ။

�ဏထောလုာက််
ပြပ်�က်ည်း်ပ််ါလုာ�။

ောတွယူ၊် ောတွယူ်
မာ�းနှိငု်ထ်ောတွာ�်�ူ။

�ာပ့်ပြဖစ္စပ်ြဖစ္စ်
မာျက်လ်ုး�ုက်ိ ုထော�ေ့ ်

ထော��လုိကု်ပ််ါ!

အ့ဒ်ီါက်
ထော�က်ာက်ဖုိ်ထ်ောက်ာင်�်တွယူ်

��ုျက်�်ျင်�်
မာျက်လ်ုး�ုအ��ူက်�ု�ာဝေ�်း

သာွ�မာယူ!်

ကြီးက်း��က်ပ််ထော��မား�!
သ�့ူမ်ာျက်လ်ုး�ု�့

ပ့်�်ကွ်လ်ုာတွ့အ်မာေုထ်ောတွွ
ဝင်သ်ာွ�တွ့ပ််းပ့ု်!

�ယူလ်ုိ!ု
ပ့်�်ကွ်လ်ုာတွ့အ်မာေုထ်ောတွွ

ဝင်သ်ာွ�တွာလုာ�?

သ�ူာ မာျက်လ်ုး�ုအ��ူက်ု
��ာဝေက််ိ ုသာွ�ပြပ်�့ပ််ါတွယူ။်



ပြဖစ္စစ်္စဥ််း 3 အက်ျဥ််း��ျ�ပ််

ပ့်�်ကွ်လ်ုာထောသာအမာေုက််ပ််ထောေထောသာ
လုက်အ်တိွပ်ြဖင်် ်မာျက်လ်ုး�ုအေး�က်ို
မာ�ပိ်ါနှငှ်််

ပ့်�်ကွ်လ်ုာထောသာအမာေုန်ှငှ်် ်သးအပိ်ငု်�်အစ္စမာျာ�
မာျက်လ်ုး�ု�သ့ို ် ဝင်�့်လ်ုှင် ်မာပ်တွွ�့်
�ျက်�်ျင်�် ထော�ပြဖင်် ်ထော��ပ်ါ

1 2

ထော��ထော�က်ာထောသာ်လုည်း�် �က်တ်ွိကု်ေ်ာက်ျင်ထ်ောေပ်ါက်

မာျက်လ်ုး�ုအ��ူက်�ု�ာဝေပ်ြဖင်် ်ပြပ်သပ်ါ။

မာျက်�်ေတ်ွငွ် ်အောနှငှ်် ်အကြွက်င်�်အက်ျေမ်ာျာ��ှိလုှင််

က်သုမာမုာ�းယူ�ူ ့ပ်စ္စ�်ာ�ပ်ါက် မာျက်စ်္စကိ်ယွူသ်ာွ�နှိငု်သ်ည်း။်

ပ်က်တွမိာျက်စ်္စပိြဖင်် ်ဂထော�ထော�ာ်ထောသာအလုင်�်က်ိ ုမာ�က်ည်း်ပ််ါနှငှ််။်TIPS

မာင်�် ပ်က်တွမိာျက်စ်္စေိ့ ်
arc အလုင်�်က်ို

�က်ည်း်�့်တ်ွာမာလုာ�။

တွက်ယူ်က််ိပ့ု် စ္စးေးယူာ

ဂထော�ထော�ာ်တွာက် ပြမာေ�်ေပ်ြီးပ်း�

ထောတွာ်လုိကု်တ်ွာ...။

ထောတွာက်ထ်ောလုှာက် ်စ္စးေးယူာ

အလုပ်ု်လုပ်ု်တွာက်ိ ု�က်ည်း်�့်တ်ွ့ ်�လုဒီ်

မာျက်လ်ုး�ုောပြီးပ်း�

မာျက်�်ည်း�်ကွ်တ်ွာ

မာ�ပ််��ူ!

အလုပ်ု်ပြီးပ်း�ထောောက်တ်ွငွ် ်လုက်က််ိထုော��ပ်ါ၊

ထော�ွ�သတုွသ်ည်း်အ်�ျိေတ်ွငွ် ်ည်းစ္စထ်ောပ်ထောေထောသာ လုက်အ်တိွက််ိ ု�ွတွပ််ါ။

ဂထော�ထော�ာ်ပြ�င်�်က်ိ ုပ်က်တွမိာျက်စ်္စပိြဖင်််

မာ�က်ည်း်ပ််ါနှငှ််။် အပြမာင်အ်ာရုးုအာ�ေည်း�်ပြ�င်�်နှငှ်််

လုှပ််စ္စစ္စထ်ော�က်ာင်် ်မာျက်လ်ုး�ုထော�ာင်�်မ်ာ�ပြ�င်�်ပြဖစ္စ်

ပြီးပ်း� မာျက်စ်္စကိ်ယွူန်ှိငု်ပ်ြ�င်�်မာျိ���ှိပ်ါသည်း!်

မာျက်လ်ုး�ုက်ိ ုပ်တွွလ်ုိကု်တ်ွာထော�က်ာင်််
ပ့်�်ကွ်လ်ုာတွ့အ်မာေုထ်ောတွ�ွက့်

အ�ျိ� �အမာေုထ်ောတွကွ်
မာျက်�်ေ�်မ့ာာှက်ပ််ပြီးပ်း�

မာျက်ဝ်ေ�်က်ိလုုည်း�် �သိာွ��့တ်ွာ။
ဖယူ�်ာှ�လုိကု်ပ်ြီးပ်း�ပြီးပ်းမိာု ်

အ�တုွစ္စက်ြီးက်မ်ိာထောတွာ်

အ�င်ထ်ောပြပ်သာွ�ပ်ါပြီးပ်း။

ဒီါထောပ်မ့ာလ်ုည်း�်
ဒီးအတွိငု်�်�ာ��့မ်ာယူ�်ိ�ုင််

အပြမာင်အ်ာရုးု
က်ယွူထ်ောပ်ျာက်သ်ာွ�နှိငု်တ်ွယူ။်

ဒီကု်ခထော�ာက်မ်ာာှက်
က်ိယုူတ်ွစ္စထ်ောယူာက်�်ပ့့်

မာ�တုွ�်�ူ။

ပ့်�်ကွ်လ်ုာတွ့အ်မာေုထ်ောတွွ
က်ပ််ထောေတွ့ ်လုက်အ်တိွေ့် ်

မာျက်လ်ုး�ုအေး�က်ိ ုမာ�မိိာထောစ္စဖုိ ်
ဂရုုစ္စိကု်ပ််ါ။

မာတှွ�်ာ�ပ်ါမာယူ!်

သ�ူာ ကြီးက်တိွစ်္စက်အ်လုပ်ု်လုပ်ု်တွ့်

အ�ျိေမ်ာာှ အထောသ�စ္စတိွ ်ဂရုုပြပ်�ပြီးပ်း�

အလုပ်ု်လုပ်ု်ဖုိ ် �း�ုပြဖတွလ်ုိကု်ပ််ါထောတွာတ်ွယူ။်

ဒီးတွစ္စက်ြီးက်မ်ိာလုိမုာျိ��
မာျက်လ်ုး�ုမာာှ ဒီဏ�်ာ��င််

အပြမာင်အ်ာရုးု  က်ယွူထ်ောပ်ျာက်သ်ာွ�နှိငု်တ်ွယူ။်
ဒီါအ်ပြပ်င် ်အပြမာင်အ်ာရုးု  မာက်ယွူသ်ာွ�လုည်း�်

အက်ျိ���က်�်လုဒီအ်ထောေေ့ ်
အပြမာင်အ်ာရုးု�ျိ� �ယူငွ်�်တွာ

မာျိ��လုည်း�်�ှိပြီးပ်း�



ပြီးပ်း�ထောတွာ.်.။

အနှတ�ာယူ�်ိတုွာ
အး�်သစ္စ�ာထောက်ာင်�်ထောလုာက်ထ်ောအာင် ်

အေး�အော�မာာှပ့် �ှိထောေတွာက်ို
ထောက်ာင်�်ထောက်ာင်�်ော�လုည်း�့်လ်ုာ�?

အလုပ်ု်�ငွ်ထ်ော��က်င်�်လုးပုြ�း�ထော��ေ့ ် က်ျေ�်မာာထော��မာာှ

တွစ္စဦ်း��ျင်�်စ္စး�့ ် အသအိပြမာင်ေ့် ်

စ္စည်း�်မာျဥ်း်�လုိကု်ေ်ာပြ�င်�်က် အထော��အကြီးက်း��း�ုပ့်။

ဇာာတွထ်ောက်ာင်ထ်ောတွ�့ွ ်
ရူု�မိာကု်မ်ာကု်

တွစ္စထ်ောယူာက်ထ်ောယူာက်ေ့် ်
�င်ထ်ောေတွယူထ်ောော်။

�င်?်
�ာထောပြပ်ာလုိကု်တ်ွာလု?့

လုပ်ု်င်ေ�်�ငွ်ထ်ော��အနှတ�ာယူ�်ိတုွာ

အပြ�ာ�သ�့ူ ် က်စိ္စစမာ�တုွ�့်
က်ိယုူတ်ွိငု် ်�င်�်နှှး�က်ွမ်ာ�ဝင်ထ်ောေ�မာယူ််

အထော�က်ာင်�်အ�ာ ပြဖစ္စတ်ွယူ။်

�တုွတ်ွယူ ်!
စ္စည်း�်မာျဥ်း်�က်ိလုုိကု်ေ်ာပြီးပ်း�

ထောေတ်ွိငု်�်အထောက်ာင်�်�း�ုကြီးက်�ိ�စ္စာ�မာယူ ်!

တွစ္စ�်�ုပုြဖစ္စ�့်�်င််
ထောပြပ်ာ�ထောအာင်လ်ုို ်

အလုပ်ု်�ငွ်မ်ာာှ
ထောေတ်ွိငု်�် ထောပြပ်ာ�ိ�ုက်�်းဖုိလ်ုည်း�်

အထော��ကြီးက်း�တွယူထ်ောလု။

စ္စည်း�်မာျဉ်း�က်ိ ုလုိကု်ေ်ာတွယူ�်ိတုွာ

“�နှာာက်ိယုူ”် “မိာသာ�စ္စ”ု

“ထောေ�ိငု်မ်ာ�ုဝ” က်ိ ုက်ာက်ယွူတ်ွ့က််စိ္စစလုို ်

မာတှွ�်ာ�ထောစ္စ�ျင်တ်ွယူ။်



�နှာာက်ိယုူအ်�ွယူအ်စ္စာ�နှငှ်််
မာက်ိကု်ည််းးပြ�င်�်၊

တွစ္စ�်�ုမုာာှ�ယူငွ်�်မာ�ုှိထောေပ်ါက်
လုပ်ု်င်ေ�်�ငွ်�်ှိ တွာဝေ�်းနှငှ်် ်တွိငု်ပ််င်ပ််ါ။

အက်ာအက်ယွူ်
ပ်စ္စစည်း�်မာျာ�

လုွထ့ော�ျာ်မာ ုမာ�ှိထောစ္စ�ေ ်ထောမာ�သိငု်�်ကြီးက်�ိ�က်ိ ု�ျိေညှ််းပိြီးပ်း� ထောသ�ျာ�ျည်းပ််ါ။

တွစ္စက်ြီးက်မ်ိာ��ိိကု်မိ်ာ�ာ�ထောသာဦး��ပ်ု်မာျာ�က်ိ ုလုလ့ုယှူပ််ါ။

အနှတ�ာယူ�်ှိထောသာပ်စ္စစည်း�်၊ အနှတ�ာယူမ်ာျာ�ထောသာပ်စ္စစည်း�်နှငှ်််အနှတ�ာယူ�်ှိထောသာပ်စ္စစည်း�်၊ အနှတ�ာယူမ်ာျာ�ထောသာပ်စ္စစည်း�်နှငှ်််

က်ိကု်ည််းးထောသာအ�ာက်ိ ုအသး�ုပြပ်�ပ်ါ။မာျက်န်ှာှနှငှ်် ်က်ကွ်တ်ွကိ်ျထောေထောအာင် ်ဝတွပ််ါ။

အသး�ုပြပ်�မာနုှငှ်် ်က်ိကု်ည််းးထောသာ အက်ာအက်ယွူပ််စ္စစည်း�်က်ိ ုအသး�ုပြပ်�ပ်ါ။

အနှတ�ာယူ�်ှိထောသာထော�ာင်ပ်ြ�ည်းမ်ာ ှမာျက်လ်ုး�ုက်ို

က်ာက်ယွူထ်ောပ်�ပြီးပ်း� Sputter

စ္စသည်းတ်ွိုမ်ာ ှမာျက်န်ှာှက်ို

က်ာက်ယွူထ်ောပ်�ထောသာ ပ်စ္စစည်း�်

စ္စ�ူ�ှထောသာ အလုင်�်ထော�ာင်မ်ာှ

မာျက်လ်ုး�ုက်ိ ုက်ာက်ယွူထ်ောပ်�ထောသာပ်စ္စစည်း�်

နှျူမိာကု်ိေုးရုိုစ္စစ္စထ်ော�ာဂါက်ို

က်ာက်ယွူထ်ောပ်�ထောသာပ်စ္စစည်း�်

ပ်ျးလုာထောသာပ်စ္စစည်း�်မာျာ�၊ ဖုေမ်ာေု ်မ်ာျာ�၊

အပ်မူာ ှမာျက်လ်ုး�ုက်ို

က်ာက်ယွူထ်ောပ်�ထောသာပ်စ္စစည်း�်

ဖုေမ်ာေု ်မ်ာျာ�က်ိ ုမာ�ှူ သငွ်�်မိာထောစ္စ�ေ ်က်ာက်ယွူထ်ောပ်�ထောသာပ်စ္စစည်း�်။

ဖုေမ်ာေု ်က််ာက်ယွူသ်ည်း်န်ှာှထော�ါင်�်စ္စည်း�်�က် ်က်ာက်ယွူန်ှိငု်စ်္စမ်ွာ�ပိ်မိုာပုြမာင််မ်ာာ�ပြီးပ်း�၊

စ္စစ္စ�်တုွက််�ိိယူာ (Filter) မာတှွစ္စ�်င်် ်သေ ်စ်္စင်ထ်ောသာထောလုက်ို

လုှပ််စ္စစ္စပ််ေက််ာပြဖင်် ်ထော�ာက်ပ််းထ်ောပ်�သည်း် ်အ�ာပြဖစ္စသ်ည်း။်

ဖုေမ်ာေု ်က််ာက်ယွူသ်ည်း်န်ှာှထော�ါင်�်စ္စည်း�်

လုှပ််စ္စစ္စပ််ေက််ာပ်ါထောသာ အသက်�်ှူ သး�ုအက်ာအက်ယွူပ််စ္စစည်း�် (PAPR)

□	သင််ထ်ောလုျာ်ထောသာ နှာှထော�ါင်�်စ္စည်း�်က်ိ ုထော�ွ��ျယူပ််ါ

• နှိငု်င််းမာ ှစ္စမ်ာ�သပ််မာထုောအာင်ပ်ြမာင်�်ာ�ထောသာပ်စ္စစည်း�်ပြဖစ္စသ်ည်း်

• မိာမိာ၏မာျက်န်ှာှတွငွ် ်က်ပ််တွယွူမ်ာ�ုှိသည်း်

• အလုပ်ု်အထောပ််မာတူွည်းပ်ြီးပ်း� ထော�ွ��ျယူပ််ါ

□	က်ပ််တွယွူအ်ာ�က်ိ ုစ္စစ္စထ်ော��ပ်ါ

□	အလုပ်ု်မာစ္စတွင်မ်ာှး စ္စစ္စထ်ော��ပ်ါ

• အပ်ိ်ထောဇာာအ�ို�်ငှ်၊် မာျက်န်ှာှပြပ်င်ည််းစ္စထ်ောပ်ပြ�င်�်၊ ပ်းပု်ျက်ပ်ြ�င်�်

• စ္စစ္စ�်တုွက််�ိိယူာတွငွ် ်ပိ်တွ�်ို ်ပြ�င်�်

• တွင်�်�က်ပ််သည်း်က်ြီးက်�ိ� ယူိယုူငွ်�်ပ်ျက်စ်္စး�ပြ�င်�်

မိာမိာနှငှ်် ်က်ိကု်ည််းးထောသာ အ�ွယူအ်စ္စာ��ှိသည်း် ်ဖိေပ််က်ိ ုစ္စး�ပ်ါ။ တွင်�်တွင်�်�က်ပ််�က်ပ်် ဝတွ�်င်ပ််ါ။

အပ်နူှငှ်် ်�ွေ�်က်ထ်ောသာအ�ာမာျာ�မာှ

လုက်က််ိ ုက်ာက်ယွူထ်ောပ်�ထောသာပ်စ္စစည်း�်

ဂထော�ထော�ာ်�ာတွငွ် ်သး�ုသည်း််

သာ�ထော�လုက်အ်တိွက််ိ ုအသး�ုပြပ်�ပ်ါ။

လုက်ဝ်�ညှ်းထ်ောသာ အ�ာက်ိ ုအသး�ုပြပ်�ပ်ါ။

ထောလု�လုးထောသာပ်စ္စစည်း�်မာျာ�မာ ှထောပြ�ထော�ာက်က််ို

က်ာက်ယွူထ်ောပ်�ထောသာပ်စ္စစည်း�်

Sputter စ္စသည်းတ်ွိုမ်ာဝင်ထ်ော�ာက်န်ှိငု်ထ်ောအာင််

လုပ်ု်ထောပ်�ထောသာပ်စ္စစည်း�်

တွတွန်ှိငု်သ်မာှ ပြမာင််ထ်ောသာထောေ�ာမာ ှ�ျိတွ�်ွပ့်ါ။

Sputter နှငှ်် ်အပ်စူ္စသည်းတ်ွိုမ်ာှ

�နှာာက်ိယုူအ်ာ� က်ာက်ယွူထ်ောပ်�ထောသာ

ပ်စ္စစည်း�်

AC arc ဂထော�ထော�ာ်စ္စက်သ်း�ု
အလုိအုထောလုျာက်လ်ုှပ််စ္စစ္စထ်ော�ာှ�်က််ာက်ယွူထ်ော��က်�ိိယူာ

လုှပ််စ္စစ္စထ်ော�ာှ�်မ်ာကှ်ာက်ယွူထ်ောပ်�သည်း်က််�ိိယူာ။ ပြပ်ေလ်ုေှလ်ုှပ််စ္စး�

AC arc ဂထော�ထော�ာ်ပြ�င်�် (Shielded metal arc welding)

အလုပ်ု်လုပ်ု်သည်း်အ်�ျိေတ်ွငွ် ်လုပ်ု်င်ေ�်�ငွ်၏် တွာဝေ�်းမာှ

အသး�ုပြပ်��ေ ်မာာှ�က်ာ�သည်း် ်အ�ျိေတ်ွငွ် ်ထောသ�ျာစ္စာွ အသး�ုပြပ်�ပ်ါ။

ဦး�ထော�ါင်�် ��ိိကု်မ်ာမုာျာ�မာှ

က်ာက်ယွူထ်ောပ်�ထောသာပ်စ္စစည်း�်

အသက်�်ှူ သး�ု
အက်ာအက်ယွူပ််စ္စစည်း�်

ဦး��ပ်ု်

အလုင်�်က်ာမာျက်မ်ာေှ်

ဂထော�ထော�ာ်�ာတွငွ်သ်း�ုထောသာ 
အက်ာအက်ယွူမ်ာျက်န်ှာှဖးု�

အက်ာအက်ယွူမ်ာျက်မ်ာေှ်

ထော��က်င်�်လုးပုြ�း�ထော��ဖိေပ်် ထောပြ�ထော�ာက်အ်က်ာ

ထော�ှ � ဖးု��ါ�စ္စည်း�်

လုက်အ်တိွ်



2021 �နုှစှ္စ ်မာတွလ်ုတွငွ် ်�တုွထ်ောဝသည်း်

�တုွထ်ောဝသ ူ- က်ျေ�်မာာထော��၊ အလုပ်ု်သမာာ�နှငှ်် ်လုမူာဖူုလုးထုော��ဝေက်ြီးက်း�ဌာာေ

စ္စးစ္စဉ်းသ ူ- Mizuho Information & Research Institute, Inc.
ပ်�ူထောပ်ါင်�်ထော�ာင်�ွ်က်သ် ူ- ဂထော�ထော�ာပ်ြ�င်�်အလုပ်ု်နှငှ််ပ််တွသ်က်၍်
ထော��က်င်�်လုးပုြ�း�မာသုင်�်က်ာ�ထော���ိငု်�်ာသင်ထ်ော�ာက်က်် ူပြပ်�စ္စပုြ�င်�်
�တုွလ်ုပ်ု်သ ူ- Sideranch Inc.

က်ာတွေွ�်ပြဖင်် ်ထောဖာပ်ြပ်�ာ�ထောသာ

ဂထော�ထော�ာပ်ြ�င်�်အလုပ်ု်၏ ထော��က်င်�်လုးပုြ�း�ထော��နှငှ်််
က်ျေ�်မာာထော��



ဤစ္စာ�ွက်စ်္စာတွမ်ာ�နှငှ််ပ််တွသ်က်၍် စ္စးစု္စမ်ာ�ထောမာ�ပြမာေ�်လုိပု်ါက်

ထောအာက်ပ််ါဌာာေ�း ထောမာ�ပြမာေ�်နှိငု်ပ််ါသည်း။်

က်ျေ�်မာာထော��၊ အလုပ်ု်သမာာ�နှငှ်် ်လုမူာဖူုလုးထုော��ဝေက်ြီးက်း�ဌာာေ
အလုပ်ု်သမာာ�စ္စးနှေု�်ဌာာေ

ထော��က်င်�်လုးပုြ�း�ထော��နှငှ်် ်က်ျေ�်မာာထော��ဌာာေ
ထော��က်င်�်လုးပုြ�း�ထော��ဌာာေ�ွ့


