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နိဒါန်း 

 

ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ0ြပင်ထိန်းသိမ်းေရးကုိ ေလ့လာသင်ယူမည့် နည်းပညာအလုပ်သင် သင်တန်းသားများသုိ= 

 

ဂျပန်6ုိင်ငံမှ PကိDဆုိပါတယ်။ 

 

ဤစာအုပ်သည် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းေရးကုိလုပ်ေဆာင်ရာတွင် မိမိ6ှင့်လုပ်ေဖာ်ကုိင်ဖက်များအား အ6Xရာယ် 

အမျDိးမျDိးမှကာကွယ်ရန်အတွက် အ6Xရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ ကျန်းမာသန်Zရှင်းေရးဆုိင်ရာ အသိပညာ6ှင့် ဂျပန်လူမျDိးများ6ှင့် 

အလုပ်အတူတူလုပ်ကုိင်ရာတွင် နEးလည်ထားေစလုိေသာ အချက်အလက်များကုိ စုစည်းထားသည့်စာအုပ် ြဖစ်ပါသည်။ 

အလွန်အေရးPကီးေသာအရာြဖစ်ေသာေ\ကာင့် လျင်ြမန်စွာနEးလည်သေဘာေပါက်6ုိင်ေစရန် ြမန်မာဘာသာဗားရှင်းပါ 

ြပDစုထားသည့်အတွက် ေသချာေပါက်အသုံးြပDေပးပါ။ 

မည်သူမဆုိ ယခုမှပထမဦးဆုံးေရာက်ဖူးေသာ6ုိင်ငံရပ်ြခားတွင် နEးမလည်ေသာအရာများ၊ ထူးဆန်းသည်ဟု ထင်ြမင် 

မိြခင်းများရိှမည် ြဖစ်ေသာ်လည်း တစ်ခုချင်းစီ ေလ့လာမှတ်သားရင်းြဖင့် အြမင်ကျယ်လာမည်ြဖစ်သည်။ 

အလုပ်သင် သင်တန်းသားများသည် နည်းပညာများ6ှင့် အသိပညာဗဟုသုတများစွာကုိ သင်ယူ^ပီးေြမာက်၍ မိမိ6ုိင်ငံသုိZ 

အဆင်ေြပေချာေမွ`စွာြပန်ေရာက်သည့်အခါ ဂျပန်6ုိင်ငံတွင် သင်ယူထားခ့ဲေသာအရာများကုိအကျDိးရိှစွာ အသုံးချ6ုိင်ရန် ေမbာ် 

လင့်ပါသည်။ 

 

နည်းပညာအလုပ်သင် သင်တန်းသားများ၊ ?ုိင်ငံြခားသားဝန်ထမ်းများကုိအလုပ်ခန်=အပ်မည့် ဂျပန်?ုိင်ငံရိှ ေမာ်ေတာ်ယာဥ် 

ြပ0ြပင် ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းရှင်များသုိ= 

 

ဂျပန်အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရcက်ေရးေအဂျင်စီ (JICA) သည်ဖံွ`^ဖိDးဆဲ6ုိင်ငံများ6ှင့်6ုိင်ငံတကာပူးေပါင်း ေဆာင် 

ရcက်မdကုိအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရcက်သည့်အဖဲွ`အစည်းြဖစ်^ပီး ဖံွ`^ဖိDးဆဲ6ုိင်ငံများတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဥ် စစ်ေဆးေရး 

စနစ် မိတ်ဆက်မd အားေထာက်ပ့ံြခင်း၊ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာ ပညာရှင်များအား ေလ့ကျင့်သင်\ကား 

ေပးြခင်း 6ှင့်ပတ်သက်ေသာ လုပ်ငန်းများကုိ လုပ်ေဆာင်လျက် ရိှသည်။ 

 

ဤသင်ေထာက်ကူစာအုပ်သည် ထုိလုပ်ငန်းတုိZ၏တစိတ်တပုိင်းအြဖစ် ြမန်မာလူမျDိး နည်းပညာအလုပ်သင်သင်တန်းသား 

များ6ှင့် ဂျပန်6ုိင်ငံ၌ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းနည်းပညာကုိ ေလ့လာသင်ယူမည့်6ုိင်ငံြခားသားလူgစွမ်းအားအရင်း 

အြမစ်တုိZအတွက် ဂျပန်6ုိင်ငံသုိZေရာက်ရိှ^ပီးေနEက် ဂျပန်ဘာသာစကားမကhမ်းကျင်ေသးသည့် ေနထုိင်မdကာလအစတွင် 

ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း6ှင့် ဂျပန်လုပ်ငန်းတွင်အလုပ်လုပ်ကုိင်ရန်အတွက် လုိအပ်ေသာအသိပညာများကုိ မိခင် 

ဘာသာစကားြဖစ်သည့် ြမန်မာဘာသာ စကားြဖင့် ကုိယ်တုိင်ေလ့လာ6ုိင်ေစရန်အတွက် ြပDစုထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
 

 

ဤစာအုပ်မှာ ဂျပန်ဘာသာစကား သုိZ ဘာသာြပန်ဆုိထားသည့် ဂျပန်ဘာသာဗားရှင်း ြဖစ်ပါသည်။  6ုိင်ငံြခားသား 

ဝန်ထမ်းများ ဂျပန်ဘာသာ စကားကုိ ေလ့လာရာတွင်သင်ေထာက်ကူစာအုပ်အေနြဖင့် အသုံးြပD6ုိင်ေသာ်လည်း "kုိးရှင်း 

လွယ်ကူေသာ ဂျပန်ဘာသာ စကား" ြဖင့် ေရးသားထားြခင်းမဟုတ်သည့်အတွက် 6ုိင်ငံြခားသားဝန်ထမ်းများကုိ အလုပ်ခန်Zအပ် 

မည့် ဂျပန်လူမျDိးမှ ြမန်မာ ဘာသာစကားဗားရှင်းတွင် မည်သည့်အရာများကုိ ေလ့လာေနေ\ကာင်း6ှင့် 6ုိင်ငံြခားသား 

ဝန်ထမ်းများကုိ အလုပ်ခန်Zအပ်ရာတွင် မည်သည့်အရာများ ထည့်သွင်းစဥ်းစားသင့်ေ\ကာင်းကုိ နEးလည်ေစရန်ရည်ရcယ် 

ပါသည်။ 

 

ထုိZအြပင် အ6Xရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ ကျန်းမာသန်Zရှင်းေရးအေ\ကာင်းေရးသားထားသည့် အခန်း 4 တွင်ဂျပန်လူမျDိး6ှင့် 

6ုိင်ငံြခားသားဝန်ထမ်း6ှစ်ဦး6ှစ်ဖက်လုံးမှ အခန်း 4 ပါစာအေ\ကာင်းအရာ6ှင့်ပတ်သက်၍ အြပန်အလှန် ဆက်သွယ်ေြပာဆုိ 

6ုိင်ေစရန် ြမန်မာဘာသာ6ှင့် ဂျပန်ဘာသာ (Furigana  ပါ၀င်ေသာ) ဘာသာစကား 6ှစ်မျDိးြဖင့်ေဖာ်ြပထားေသာ 

သင်ေထာက်ကူစာအုပ်ကုိလည်း သီးြခားြပDစုထားပါသည်။ 

 

ဤစာအုပ်သည် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းေရးနည်းပညာကုိ ေလ့လာသင်ယူမည့် 6ုိင်ငံြခားသားဝန်ထမ်းများ 

အတွက် အေထာက်အကူြပDစာအုပ်အေနြဖင့်လည်းေကာင်း၊ 6ုိင်ငံြခားသားဝန်ထမ်းများကုိ အလုပ်ခန်Zအပ်မည့် ဂျပန် 

လူမျDိးများအတွက် 6ုိင်ငံြခားသားဝန်ထမ်းများအေပt နEးလည်ေစရန် ကုိးကားစာအုပ်အေနြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ထုိZအြပင် 

6ှစ်ဦး6ှစ်ဖက် အြပန်အလှန် ဆက်သွယ်ေြပာဆုိဖလှယ်6ုိင်မည့် အေထာက်အကူအေနြဖင့် လည်းေကာင်း  ြမန်မာဘာသာြပန် 

6ှင့်တကွ တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် အသုံးြပD6ုိင်လိမ့်မည်ဟု ေမbာ်လင့်မိပါသည်။ 

ဂျပန်အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရcက်ေရးေအဂျင်စီ (JICA) Chubu စင်တာ၊ ဌာနမှvး 

  



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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စာမျက်'ှ)   1 

1. ဂဏု်ယစူရာ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ3ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်းအလပု် 

 

 (1) ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ0ြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းအလုပ်၏အဓိပRာယ် 

 

အလုပ်သင်သင်တန်းသားများသည် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းဟူေသာအလုပ်ကုိ လုပ်\ကမည်ြဖစ်သည်။ 

 

ဤေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းအလုပ်သည် လူgေဘာင်အဖဲွ`အစည်းတွင် အလွန်အေရးပါေသာ တာဝန်တစ် 

ရပ်ြဖစ်သည်။ 

အကယ်၍ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းကုိ ေသချာေကာင်းမွန်စွာ မလုပ်ေဆာင်ထားပါက မည်သည့်အရာ များ 

ြဖစ်ပွား6ုိင်သနည်း။ 

 

PကီးမားေသာြပဿနEများြဖစ်ပွား6ုိင်သည်။ ဥပမာအေနြဖင့် မေတာ်တဆမdများြဖစ်ပွားြခင်း၊ လူgအသက်အ6Xရာယ် 

ထိခုိက်ြခင်း၊ Pကီးမားေသာ ယာဥ်ေ\ကာပိတ်ဆုိZမdများကုိ ြဖစ်ပွားေစြခင်း၊ ပတ်၀န်းကျင် ထိခုိက်ပျက်စီးြခင်း တုိZ 

ြဖစ်6ုိင်သည်။1 

 

ဤသုိZဆုိလbင် အဘယ်ေ\ကာင့် အေကာင်းအတုိင်းရိှေနေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ကုိစစ်ေဆးကာ ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းရသ 

နည်း။ 

 

ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များကုိဖဲွ`စည်းထား 

ေသာ အစိတ်အပုိင်းများသည် အ^မဲ 

တေစ လဲလှယ်ေပးရေသာ အစိတ် 

အပုိင်းများြဖစ်သည်။ ဥပမာ အသုံး 

ြပDြခင်းြဖင့် ပွန်းပါး၊ ပျက်စီးသည့် 

ဘယ်ယာရင်ကွင်း (Bearing)၊ 

ခါးပတ်များ၊ တာယာ စသည်တုိZ 

ြဖစ်သည်။ ထုိZအြပင် အသုံးမြပD 

ေသာ်လည်း ပျက်စီးယုိယွင်းသည့် 

ဘတ�ရီ၊ ဆီများ စသည်တုိZရိှသည်။ 

 
1  !ိုင်ငံြခားသားလ.ူစမွ်းအားအရင်းအြမစ် နည်းပညာသင်တန်းသားစနစ် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ<ြပင်ထနိ်းသမိ်းမ>လပု်ငန်း အဖွဲAအစည်း (2018 ခ!ုစှ် မတ်လ) "ေမာ်ေတာ်ယာဥ် 

ြပ<ြပင်ထနိ်းသမိ်းေရးနည်းပညာလမ်းJKန်ချက်" စာမျက်!Nှ 50 အ!စှ်ချ<ပ် 
https://www.mlit.go.jp/common/001247297.pdf (ေနNက်ဆံးုဝင်ေရာက်ြခင်း 2021 ခ!ုစှ် ေဖေဖာ်ဝါရလီ 15 ရက်) 

 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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ထုိZအြပင် အသုံးြပDပုံအလုိက် ပွန်းပါး၊ ပျက်စီးသည့် တာယာ၊ ကလပ်၊ ဘရိတ် အစိတ်အပုိင်းများ စသည်တုိZလည်း 

ရိှသည်။ 

 

ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များကုိ ြပည်သူပုိင်လမ်းမများတွင် ေမာင်း6ှင်\ကသည်။ ထုိZေ\ကာင့် အကယ်၍ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်တွင် 

ချDိ`ယွင်းမdြဖစ်ေပtပါက အြခားသူများအေပt Pကီးမားေသာသက်ေရာက်မdများရိှ6ုိင်သည်။ ထုိZေ\ကာင့် ြပDြပင်ထိန်းသိမ်း 

မdအလုပ်တွင် ကား၏လုပ်ေဆာင်ချက်များကုိ အလွယ်တကူ ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာေအာင် ြပDြပင်ြခင်းသာမက 

ေမာ်ေတာ်ယာဥ်အသုံးြပDေနစဥ်တွင် ချDိ`ယွင်းမdမြဖစ်ေပtရန် ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ တနည်းအားြဖင့် PကိDတင်ကာ 

ကွယ်၍ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းေရးဟူသည့် ေတွးေခtနည်း ရိှရန်လည်းလုိအပ်သည်။2 

 

ေမာ်ေတာ်ယာဥ်သည် ယာဥ်အမျDိးအစားလုိက် ေထာင်ဂဏန်းမှ ေသာင်းချေီသာအစိတ်အပုိင်းများြဖင့် ဖဲွ`စည်းထား 

ေသာ တိကျေသာစက်ပစ�ည်းြဖစ်သည်။ ယေနZေခတ်တွင် ေနZစဥ် နည်းပညာအသစ်များ ထွက်ေပtလာ^ပီး ကိရိယာ 

အသစ်6ှင့် စက်ပစ�ည်းအသစ်များကုိ အသုံးြပDေန\ကသည်။ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းရာတွင်လည်း ေခတ်မီှ 

စက်ကိရိယာများ6ှင့်ပတ်သက်သည့် ကျယ်ြပန်Zေသာအသိပညာ6ှင့် အဆင့်ြမ�င့်ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းမdနည်းပညာစနစ်များ 

လုိအပ်သည်။ ထုိZအတွက် အေြခခံဖဲွ`အစည်းတည်ေဆာက်ပုံ6ှင့် လုပ်ေဆာင်မdစွမ်းရည်များကုိ ေကာင်းစွာနEးလည် 

kုံသာမက စဥ်းစား၊ ဆုံးြဖတ်6ုိင်မdစွမ်းရည်လည်းလုိအပ်သည်။ ထုိZအြပင် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်အစစ်၏ အစိတ်အပုိင်း များကုိ 

ြဖDတ်ြခင်း၊ တဲွဆက်တပ်ဆင်ြခင်း၊ စစ်ေဆးြခင်း၊ ချန်ိည�ြိခင်း၊ ပျက်စီးချDိ`ယွင်းရသည့် အေ\ကာင်းအရင်း 

ရှာေဖွြခင်းစသည့် လက်ေတွ`ကျေသာအလုပ်များကုိ လျင်လျင်ြမန်ြမန်6ှင့် တိကျစွာလုပ်ေဆာင်6ုိင်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

ထုိZသုိZလုပ်ေဆာင်6ုိင်ရန် ေလ့လာသင်ယူမd6ှင့် အေတွ`အ¥ကံDများ စုေဆာင်းရန်လုိအပ်ပါသည်။ ထုိZအြပင် ြပDြပင် 

ထိန်းသိမ်းမdအလုပ်သည် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ကုိ အလွယ်တကူ ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းလုိက်ရန်သာ မဟုတ်ပါ။ ေမာ်ေတာ်ယာဥ် 

အသုံးြပDသူအား ချDိ`ယွင်း ရသည့်အေ\ကာင်းအရင်းကုိ နEးလည်လွယ်ေအာင်ရှင်းြပြခင်း၊ စက်ကိရိယာအသစ် 

ကုိယ်တွယ်နည်းတုိZ6ှင့်ပတ်သက်၍ အ¥ကံေပးြခင်းတုိZြပDလုပ်ရန်လည်းလုိအပ်ပါသည်။ ထုိZအတွက် တဖက်လူအား 

နEးလည်လွယ်ေအာင် စကားေြပာ6ုိင်သည့်စွမ်းရည်ရိှြခင်းသည်လည်း ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းေရးနည်းစနစ်အေနြဖင့် အ 

လွန်အေရးPကီးေသာအရာြဖစ်သည်။3 

 

ဤက့ဲသုိZေသာ အေရးပါေသာအလုပ်များအား အလုပ်သင် သင်တန်းသားများမှ တာဝန်ယူေဆာင်ရcက်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

 

 

 

 
2 ကိုးကား - "အေြခခံေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ<ြပင်ထနိ်းသမိ်းေရးအလပု်" Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism၊ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ေရးရာဌာနမ ှ vကးီwကပ် 
သည် ့ေမာ်ေတာ်ယာဥ်စက်ြပင်ဆရာေလက့ျင်ေ့ရးသင်တန်းဖတ်စာအပု် စာမျက်!Nှ 1 မ ှ
 
3 ကိုးကား - "အေြခခံေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ<ြပင်ထနိ်းသမိ်းေရးအလပု်" Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism၊ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ေရးရာဌာနမ ှ vကးီwကပ် 
သည် ့ေမာ်ေတာ်ယာဥ်စက်ြပင်ဆရာေလက့ျင်ေ့ရးသင်တန်း ဖတ်စာအပု် စာမျက်!Nှ 1 မှ 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
 

စာမျက်'ှ)   3 

 (2) တန်ဖုိးရိှသည့်လူUအသက်များအား ကာကွယ်ေပးသည့် ဂျပန်?ုိင်ငံ၏ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်စစ်ေဆးေရးစနစ် 

 

ဖံွ`^ဖိDးဆဲ6ုိင်ငံများမှ ဂျပန်6ုိင်ငံသုိZလာေရာက်သည့်လူများသည် ဂျပန် 

6ုိင်ငံ၏ လမ်းမများကုိ\ကည့်၍ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များ စနစ်တကျ 

ေမာင်း6ှင်ေန\ကြခင်းကုိေတွ`ကာ အ့ံ\သ\ကသည်။ 

ဂျပန်6ုိင်ငံတွင် အဘယ်ေ\ကာင့် ပျက်စီးေနေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဥ် 

များသည် ပျက်လျက်အတုိင်း ေမာင်း6ှင်ေန\ကြခင်း၊ kုတ်တkုတ် 

ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များပျက်၍ လမ်းပိတ်ဆုိZေနသည့် အေြခအေနများ 

နည်းပါးရသနည်း။ 

 

အေ\ကာင်းအရင်းတစ်ခုဆုိရေသာ် ဂျပန်6ုိင်ငံတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဥ် 

စစ်ေဆးေရးစနစ် (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်စစ်ေဆးမှတ်ပုံတင်စနစ်) ရိှြခင်း 

ေ\ကာင့်ြဖစ်သည်။ ၎င်းမှာ ဂျပန်6ုိင်ငံ၏ "ကုန်းလမ်းသယ်ယူ 

ပုိZေဆာင်ေရး ယာဥ်ဥပေဒ" ကုိလုိက်နE၍ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ကုိ 

ပုံမှန်စစ်ေဆး၊ မှတ်ပုံတင်၍ ေဘးကင်းလုံ�ခံDမdရိှသည့် ေမာ်ေတာ် ယာဥ်ြဖစ်ေ\ကာင်းကုိ အတည်ြပDသည့်စနစ်ြဖစ်သည်။ 

 

ဤဥပေဒသက်တမ်းမှာ \ကာရှည်^ပီး လွန်ခ့ဲေသာ6ှစ်ေပါင်း 70 ေကျာ်ကတည်းက အတည်ြပDထားြခင်းြဖစ်သည်။ 

အစပုိင်းတွင် ဘတ်စ်ကား6ှင့် ကုန် 

တင်ယာဥ်စသည့် အများြပည်သူ 

သယ်ယူပုိZေဆာင်ေရး6ှင့် ကုန်စည် 

သယ်ယူပုိZေဆာင်ေရးသုံးယာဥ်များ 

အား အဓိကထား၍ စစ်ေဆး၊ မှတ်ပုံ 

တင်ရန် အတွက်ြဖစ်သည်။ ေနEက် 

ပုိင်းတွင် စီးပွားေရး တုိးတက်လာ 

^ပီးေနEက် တုိးပွားလာေသာ သာမန် 

ကားများ6ှင့် အိမ်စီးကားငယ်များ 

အထိပါ ထုိဥပေဒအား သက်ေရာက် 

ေစခ့ဲသည်။ ထုိZအြပင် ေမာ်ေတာ် 

ယာဥ်မေတာ်တဆထိခုိက်မdများ 

တုိးပွားလာသည့်အတွက် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ထိခုိက် ပျက်စီးမdအာမခံအား မြဖစ်မေန ထည့်သွင်းေစခ့ဲသည်။ 

လတ်တေလာတွင် ေအာ်တုိဘရိတ်စသည့် နည်းစနစ်သစ်များပါရိှသည့် အဆင့်ြမင့် ေခတ်မီှေမာ်ေတာ်ယာဥ်များအတွက် 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
 

စာမျက်'ှ)   4 

ဥပေဒစနစ်ကုိလည်းထည့်သွင်းခဲသ့ည်။ ဤက့ဲသုိZ ေမာ်ေတာ်ယာဥ် တုိးပွားမd၊ လူgအဖဲွ`အစည်း6ှင့်ချတ်ိဆက်မdတုိZြဖင့် 

ဥပေဒ6ှင့်စည်းမျဥ်းကုိ သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ထုိZေနEက် ဤဥပ ေဒ6ှင့်စည်းမျဥ်းများကုိ လုိက်နEေစြခင်းြဖင့် 

ဂျပန်6ုိင်ငံ၏ နယ်ေြမ၊ သယ်ယူပုိZေဆာင်ေရး6ှင့် 6ုိင်ငံသားများ ကုိကာကွယ် ေပး6ုိင်လျက်ရိှသည်။ ထုိZေ\ကာင့် 

ပထမဦးစွာ အလုပ်သင်သင်တန်းသားများသည် ဂျပန်6ုိင်ငံတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဥ် ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းမd အလုပ် 

အေတွ`အ¥ကံDများ စုေဆာင်း^ပီး နည်းပညာများအေ\ကာင်းကုိ ပုိမုိေလ့လာ သင်ယူ\ကရမည်။ ဤအေတွ`အ¥ကံDသည် 

ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းသူအေနြဖင့် မိမိ6ုိင်ငံမှမိတ်ေဆွများ၏ ေဘးကင်းလုံ�ခံDမdကုိ ကာကွယ်ေပး6ုိင်မည် 

ြဖစ်သည်။ အလုပ်သင်သင်တန်းသားများသည် ဂျပန်6ုိင်ငံတွင်လည်းေကာင်း၊ မိမိ6ုိင်ငံတွင်လည်းေကာင်း အေရးပါ 

ေသာ အခန်းက§မှ ပါဝင်ေနလျက်ရိှသည်။ 

  



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
 

စာမျက်'ှ)   5 

 (3) ဂျပန်?ုိင်ငံ၏ "ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိ=ေဆာင်ေရးယာဥ်ဥပေဒ" ကုိနYးလည်ြခင်း 

 

ပထမဦးစွာ ဂျပန်6ုိင်ငံ၏ "ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိZေဆာင်ေရးယာဥ်ဥပေဒ4" အေ\ကာင်းကုိရှင်းြပပါမည်။ 

 

ဤကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိZေဆာင်ေရးယာဥ်ဥပေဒသည် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ေဘးကင်းရန်6ှင့် ထိခုိက်ပျက်စီးမdကုိ ကာကွယ် 

ရန်အတွက် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်အားစစ်ေဆးြခင်း၊ မှတ်ပုံတင်ြခင်းစနစ်ကုိ သတ်မှတ်ထားရိှြခင်း6ှင့်အတူ ေမာ်ေတာ်ယာဥ် 

ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းအတွက် စည်းမျဥ်းသတ်မှတ်ထားလျက်ရိှသည်။ 

 

အဓိက ေထာက်တုိင် 6 ခုရိှသည်။ 

 

1) အေထွေထွစည်းမျဥ်း  

ေမာ်ေတာ်ယာဥ်အမျDိးအစား6ှင့် ရည်ရcယ် 

ချက်ကုိ သတ်မှတ်ထားလျက်ရိှသည်။ 

 

2) ေမာ်ေတာ်ယာဥ်မှတ်ပုံတင်ြခင်း 

ကားပုိင်ရှင် မည်သူြဖစ်ေ\ကာင်း ဟူသည့် 

ပုိင်ဆုိင်မdကုိ သက်ေသြပD6ုိင်သည့် မှတ်ပုံ 

တင်နည်းစနစ်ကုိ သတ်မှတ်ထားသည်။ 

 

3) ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိZေဆာင်ေရးယာဥ်၏ 

ေဘးကင်းလုံ�ခံDေရးစံ6dန်း 

ေမာ်ေတာ်ယာဥ်၏ဖဲွ`စည်းတည်ေဆာက်ပုံ6ှင့်စက်ကိရိယာများ၊ အများဆုံးစီးနင်း6ုိင်ေသာ လူအေရအတွက် သုိZမ 

ဟုတ် အများဆုံးဝန်တင်6ုိင်မdပမာဏကုိ ေဘးကင်းလုံ�ခံDရန်6ှင့်ထိခုိက်ပျက်စီးမdကုိကာကွယ်ရန်အတွက် အနည်း 

ဆုံးလုိအပ်သည့် နည်းပညာစနစ်စံ6dန်းကုိ သတ်မှတ်ထားလျက်ရိှသည်။ 

  

 
4 ေအာက်ေဖာ်ြပချက်များသည် !ိုင်ငံြခားသားလ.ူစမွ်းအားအရင်းအြမစ် နည်းပညာသင်တန်းသားစနစ် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ<ြပင်ထနိ်းသမိ်းမ> လပု်ငန်းအဖွဲAအစည်း (2018 ခ!ုစှ် 
မတ်လ) "ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ<ြပင်ထနိ်းသမိ်းေရး နည်းပညာသင်တန်းလမ်းJKန်ချက်" စာမျက်!Nှ 51-55 မေှကာက်!တု်ချက်ြဖစ်သည်။ 
 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
 

စာမျက်'ှ)   6 

4) ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိZေဆာင်ေရးယာဥ်စစ်ေဆးြခင်း6ှင့် ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း 

ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိZေဆာင်ေရးယာဥ်ဥပေဒတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ကုိ စစ်ေဆးြခင်း၊ ြပDြပင်ထိန်းသိမ်း၍ ေဘးကင်း 

လုံ�ခံDေရး စံ6dန်း6ှင့်ကုိက်ညီေစရန် ထိန်းသိမ်းရမည့်တာဝန်ရိှသူမှာ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်အသုံးြပDသူ (ယာဥ်ပုိင်ရှင်) ဟု 

သတ်မှတ်ထားသည်။ အေြခခံစစ်ေဆး၊ ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းမdအေနြဖင့် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်အသုံးြပDသူသည် ေနZစဥ် 

စစ်ေဆးြပDြပင်ထိန်းသိမ်းမd6ှင့် ပုံမှန်စစ်ေဆးြပDြပင်ထိန်းသိမ်းမdများကုိ မြဖစ်မေနလုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

ထုိZအြပင် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိZေဆာင် ေရး ဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသည့် အေြခခံစည်းမျဥ်များ6ှင့် မေလျာ်ညီစွာ 

ြပDြပင်ထားသည့် တရားမဝင်ြပင်ဆင်ထားေသာေမာ်ေတာ်ယာဥ်များ 5  ပေပျာက်ေစရန်အတွက်၊ မမှန်ကန်သည့် 

နည်းလမ်းများြဖင့် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပDြပင်ြခင်းကုိ တားြမစ်ထားပါသည်။  

 

5) ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိZေဆာင်ေရးယာဥ်အား စစ်ေဆးြခင်းများ 

ေမာ်ေတာ်ယာဥ်အား စစ်ေဆးမည့်အေ\ကာင်းအရာ6ှင့်အချန်ိကာလကုိသတ်မှတ်ထားသည်။ 6ုိင်ငံေတာ်မှေဘး 

ကင်းလုံ�ခံDမd၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စံ6dန်း (ေဘးကင်းလုံ�ခံDေရးစံ6dန်း) ကုိဓမ̈ဓိဌာန်ကျကျ သတ်မှတ်၍ ေမာ်ေတာ် 

ယာဥ်အသီးသီးအား ဤစံ6dန်း6ှင့် ကုိက်ညီမdရိှမရိှ စစ်ေဆးြခင်းမှာ "ေမာ်ေတာ်ယာဥ်စစ်ေဆးြခင်း" ြဖစ်သည်။ 

 

6) ေမာ်ေတာ်ယာဥ် ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်း 

လုပ်ငန်းရှင်သည် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းသည့်အချန်ိတွင် စံ6dန်း6ှင့်ကုိက်ညီမdရိှရန် ေဆာင်ရcက်လုပ်ကုိင် 

ရမည်ဟူသည့် Pကီးေလးေသာတာဝန်ရိှသည်။  

 

ထုိZအြပင် သတ်မှတ်ချက်ထက်ပုိေသာအေဆာက်အအုံ (ဥပမာ - အေဆာက်အအုံတွင်းလုပ်ငန်းခွင်၊ ကားထားသည့် 

ေနရာ၊ စစ်ေဆးသည့်အလုပ်ခွင်၊ စစ်ေဆးသည့်စက်ကိရိယာအမျDိးအစားများစသည်) 6ှင့် သတ်မှတ်ချက်ထက် ပုိေသာ 

နည်းပညာတတ်ကhမ်းသည့်လူ6ှင့် အဖဲွ`အစည်း (ဥပမာ - ေမာ်ေတာ်ယာဥ်စက်ြပင်ဆရာ အရည်အချင်း ြပည့်မီှေသာ 

လက်မှတ်ရိှသူ ရာခုိင်6dန်း ၊ အလုပ်သမားအေရအတွက်စသည်တုိZ) ရိှကာ ေဒသဆုိင်ရာသယ်ယူပုိZေဆာင် ေရးဌာနထံမှ 

အသိအမှတ်ြပDမdရရိှထားသည့် လုပ်ငန်းခွင်ကုိ "တရားဝင်ေမာ်ေတာ်ယာဥ် ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းေရး လုပ်ငန်း 

(တရားဝင်စက်kုံ)" ဟုေခtဆုိသည်။ ဤ "တရားဝင်ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်း" တွင် ေမာ်ေတာ် 

ယာဥ်စစ်ေဆးြပDြပင်ထိန်းသိမ်းမdကုိ ေဆာင်ရcက်^ပီး ေမာ်ေတာ်ယာဥ်စစ်ေဆးသူမှ စစ်ေဆးမdလုပ်ေဆာင် ^ပီးေနEက် 

စံ6dန်း6ှင့်ကုိက်ညီသည်ဟုဆုိသည့်အခါ "ေဘးကင်းလုံ�ခံDေရးစံ6dန်း6ှင့်ြပည့်မီှေ\ကာင်းလက်မှတ်" ကုိ သယ်ယူ 

ပုိZေဆာင်ေရးဌာနခဲွ6ှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်စစ်ေဆးမှတ်ပုံတင်kုံးတုိZတွင် တင်ြပြခင်းြဖင့် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ကုိ အစုိးရ 

 
5  “တရားမဝင်ြပင်ဆင်ထားသည်ေ့မာ်ေတာ်ယာဥ်" ဆိုသည်မာှ ကနု်းလမ်းသယ်ယပူိုzေဆာင်ေရးယာဥ်ဥပေဒတငွ် သတ်မတှ်ထားေသာအေြခအေန!ငှ်က့ွဲလွဲ၍ ြပင်ဆင် 

ထားေသာေမာ်ေတာ်ယာဥ်ကိုေခ}သည်။ ဥပမာအားြဖင် ့ ယာဥ်ေမာင်းထိုင်ခံ!ုငှ် ့ ခရးီသည်ထိုင်ခံတုငွ်ြပတင်းေပါက်မနှ်မည်းစတစ်ကာများကပ်ထားြခင်း၊ အသံတတိ်ကရယိာ 
(Muffler) ကိုြဖတ်ထားြခင်း၊ ြဖ<တ်ထားြခင်း၊ တာယာ!ငှ်ဘ့းီမာှကားကိုယ်ထည် (fender) ထက်ေရAှေရာက်၍တပ်ဆင်ထားသည်က့ားြဖစ်သည်။ အေသးစတိ်ကို "Ministry of 
Land, Infrastructure, Transport and Tourism ၌ တရားမဝင်ြပင်ဆင်ထားသည်ေ့မာ်ေတာ်ယာဥ်" တငွ်ရာှေဖwွကည်�့>ပါ။ ကိုးကား - 2021  ခ!ုစှ် မတ်လ 16 ရက်တငွ် 
ေနNက်ဆံးုဝင်ေရာက်ထားသည်။  
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/huseikaizou/h1/h1-2/ 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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စစ်ေဆးေရးအလုပ်ခွင်သုိZ ယူေဆာင်သွားရန်မလုိဘဲ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်စစ်ေဆးြခင်းလက်မှတ်သက်တမ်းကာလကုိ 

သက်တမ်းတုိးြခင်းများ ြပDလုပ်6ုိင်သည်။ ဤအရာကုိ ေယဘုယျအားြဖင့် "ပုဂªလိကေမာ်ေတာ်ယာဥ်စစ်ေဆးြခင်း" 

ဟုေခtဆုိသည်။ ထုိZအြပင် ဤ "တရားဝင်ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်း" ၏ေမာ်ေတာ်ယာဥ် 

စစ်ေဆးသည့်ေနရာကုိ "ပုဂªလိကေမာ်ေတာ်ယာဥ်စစ်ေဆးေရးေနရာ" ဟုေခtသည်။ 

အလုပ်သင်သင်တန်းသားများထဲတွင် "တရားဝင်ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်း (တရားဝင်စက်kုံ)" 

တွင်အလုပ်လုပ်ကုိင်သူများ6ှင့် "ပုဂªလိကေမာ်ေတာ်ယာဥ်စစ်ေဆးြခင်း" အလုပ်ကုိလုပ်ကုိင်သူများရိှလိမ့်မည်ဟု 

ထင်ပါသည်။ ဤက့ဲသုိZေသာဥပေဒများကုိ နEးလည်ရန်ခက်ခဲေကာင်း ခက်ခဲမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ထုိဥပေဒမှာ မိမိ 

လုပ်ကုိင်ေနေသာအလုပ်6ှင့်ဆက်စပ်ေနလျက်ရိှသည်။ 

 

ဤက့ဲသုိZ ဂျပန်6ုိင်ငံတွင်ဥပေဒအရသတ်မှတ်ထားေသာအချန်ိ၌ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်အားစစ်ေဆးြခင်း၊ ြပDြပင် ထိန်းသိမ်း 

ြခင်း6ှင့် ရှာေဖွစစ်ေဆးြခင်းတုိZကုိ လက်ခံြပDလုပ်ရမည့်တာဝန်ရိှသည်။ ထုိZအြပင် ဤစနစ်အရ ေမာ်ေတာ်ယာဥ် 

အသုံးြပDသူ6ှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းမd လုပ်ေဆာင်သူသည် ဤစည်းမျဥ်းများကုိ လုိက်နEကာ တာဝန်ယူ 

စိတ်ြဖင့် သင့်ေလျာ်စွာြပDြပင် ထိန်းသိမ်းရန် လုိအပ်သည်။ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်အသုံးြပDသူ၊ ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းသူ၊ 

ထုိအရာများကုိ စစ်ေဆး အသိအမှတ်ြပDသူ၊ စစ်ေဆးသူစသည့် လူများစွာ၏အားထုတ်မdြဖင့် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်၊ 

လမ်းမ6ှင့်အများြပည်သူတုိZ၏ ေနZစဥ်ေနထုိင်မdဘဝကုိကာကွယ်ေပးလျက် ရိှသည်။ 

 

2. ဂျပန်လမူျ3ိး?ငှ် ့အလပု်လပု်ကိုင်ရာတငွ် သထိားသင်သ့ည်အ့ချက်များ 

 

ဤအခန်း 2 တွင် ဂျပန်လူမျDိး6ှင့်အလုပ်လုပ်ကုိင်ရာတွင် သိထားသင့်ေသာအရာများ6ှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းြပသွားမည် 

ြဖစ်သည်။ 

 

အဘယ်ေ\ကာင့်ဆုိေသာ် ယခုချန်ိထိ အြခား6ုိင်ငံအများအြပားမှ ဂျပန်6ုိင်ငံသုိZလာေရာက်၍ ဂျပန်လုပ်ငန်းတွင် 

အလုပ်လုပ်ကုိင် ကုိင်သူများမှာ အလွန်အခက်အခဲြဖစ်ခ့ဲ\ကေသာေ\ကာင့်ြဖစ်သည်။ ထုိZေနEက် အလားတူစွာ 

အလုပ်သင်သင်တန်းသားများက့ဲသုိZ မတူညီေသာ ယဥ်ေကျးမd၊ ေတွးေခtနည်း၊ အေလ့အထထုံးတမ်းများရိှေသာ 

ပုဂªDိလ်များအား အလုပ် ခန်Zအပ်ြခင်း6ှင့် အကhမ်းတဝင်မရိှေသာ ဂျပန်လုပ်ငန်းများအတွက်လည်း လက်ေတွ`တွင် 

အလွန်အခက်အခဲြဖစ်ေသာ အေတွ`အ¥ကံDများရိှခ့ဲေသာေ\ကာင့်ြဖစ်သည်။ 

 

 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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ဂျပန်လူမျDိးများသည် အထူးသြဖင့် အ 

လုပ်လုပ်ကုိင်မည့် 6ုိင်ငံြခားသား ဝန် 

ထမ်းအေပtတွင် "မေတာင်းပန်ြခင်း"၊ 

"အချန်ိမေလးစားြခင်း"၊ "အစီရင်ခံ 

ြခင်း၊ အေ\ကာင်း\ကားြခင်း၊ တုိင်ပင် 

ေဆွးေ6ွးမdများ မရိှြခင်း"၊ "ေတာင်းဆုိ 

ထားေသာ အရည်အေသွး မရရိှြခင်း" 

ဟူသည့် အလုိမကျမdများရိှ\ကဟန်တူ 

သည်။ တစ်ဖန် 6ုိင်ငံြခားသားဝန်ထမ်း 

သည်လည်း ဂျပန်လူမျDိး၏စကားေြပာ 

ပုံ၊ အြပDအမူများအေပtတွင် ဤသုိZခံစား 

မိ\ကသည်။ "��န်\ကားချက်6ှင့်အေြဖမှာ မြပတ်သားြခင်းေ\ကာင့် နEးမလည်ြခင်း"၊ "မျက်6ှEအမူအရာ ေဖာ်ြပမdမရိှ 

ေသာေ\ကာင့် ဆုိလုိရင်းကုိနEးမလည်ြခင်း"၊ "အဘယ်ေ\ကာင့် ဤအလုပ်လုပ်ရန် လုိအပ်သည်ဟူသည့် အေ\ကာင်း 

အရင်း6ှင့် ေနEက်ခံအေြခအေနများကုိ ရှင်းြပမdမရိှြခင်း"၊ "ဆုံးြဖတ်ချက်ချရာတွင် လူများစွာပါဝင်\ကြခင်းေ\ကာင့် 

အချန်ိ\ကာြမင့်ြခင်း"၊ "ဂျပန်လူမျDိးအထက်လူPကီးမှ လူေရှ`သူေရှ`တွင် ဆူပူြခင်း" စသည်တုိZြဖစ်သည်။ 

 

ဤက့ဲသုိZ ကဲွြပားြခားနEးမdေ\ကာင့် အ 

ဆင်မေြပြဖစ်ြခင်း (IWAKAN) 6ှင့် အလုိ 

မကျြခင်းတုိZ၏ အေ\ကာင်းအရင်း မှာ 

မတူညီေသာ ယဥ်ေကျးမdတုိZ၏ သေဘာ 

ထားကဲွလဲွမdေ\ကာင့်ြဖစ်သည်။ 

 

လူသားတုိZတွင် မတူကဲွြပားမdများစွာ ရိှ 

သည်။ မျက်လုံး6ှင့်ြမင်6ုိင်ေသာအရာ 

များတွင် မျက်6ှEအမူအရာ၊ စကားေြပာ 

ဆုိသည့်ဘာသာစကား6ှင့် စကားလုံး 

အသုံးအ6dန်း၊ လက်ဟန်ေြခဟန် အမူ 

အရာ၊ တုိက်kုိက်ေဖာ်ြပြခင်း6ှင့်သွယ်၀ုိက်၍ ေဖာ်ြပြခင်းစသြဖင့် ဆက်သွယ်ေြပာဆုိြပDမူပုံများကဲွြပားပါသည်။ ထုိZအြပင် 

လူတစ်ဦးချင်းစီတွင် သက်ဆုိင်ရာလူမdအဖဲွ`အစည်း၏ အေလ့အထ၊ စည်းမျဥ်း၊ ြပDမူေဆာင်ရcက်ပုံ၊ လူgအဖဲွ`အစည်း 

ဆုိင်ရာယဥ်ေကျးမdတုိZသည်လည်း ကဲွြပားပါသည်။ ထုိZအြပင် မျက်လုံးြဖင့်မြမင်6ုိင်ေသာအတွင်းပုိင်းတွင် ပုဂªDိလ် 

ေရးရာယုံ\ကည်ချက်၊ ခံယူချက်၊ လက်ခံယူဆချက်၊ ယုံ\ကည်မdတုိZလည်း ကဲွြပား\ကသည်။ 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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လူသားများသည် အဆုိပါ ခံယူချက်၊ အြပDအမူပုံစံတုိZ၏ကဲွြပားမdကုိ စစ်ထုတ်ကာ စကားလုံးစသည်တုိZမှ တစ်ဆင့် 

သတင်းစကားများကုိ အချင်းချင်းဆက်သွယ်ေြပာဆုိ\ကြခင်းြဖစ်သည်။ 

 

သုိZေသာ် အဆုိပါခံယူချက် အသီးသီးကုိစစ်ထုတ်သည့်အခါတုိင်းတွင် မတူညီေသာ အဓိပyာယ်ေကာက်မdများ ရိှြပန်သည်။ 

ဤသုိZြဖင့် နEးလည်မdလဲွမှားမdြဖစ်ေပt^ပီး ေကာင်းမွန်စွာအြပန်အလှန်ေြပာဆုိနEးလည်6ုိင်ရန် ခက်ခဲလာြခင်း ြဖစ်သည်။ 

အလွယ်တကူ ဂျပန်ဘာသာစကား နEးမလည်ြခင်းဟူသည့် စကားလုံး စွမ်းရည်တစ်ခုတည်းတွင်သာလbင် မူတည် 

ေနြခင်းမဟုတ်ပါ။ တစ်ဦးချင်းစီ6ှင့် အဖဲွ`အစည်းအသီးသီး၏ ခံယူချက်မတူ ကဲွြပားမdတွင်လည်း မူတည်ေနပါသည်။ 

 

ထုိZေ\ကာင့် 6ှစ်ဦး6ှစ်ဖက် အြပန်အလှန် မတူကဲွြပားမdကုိသိြမင်၍ အြပန်အလှန် ေလးစားကာ ပုိမုိေလးနက်စွာ 

ဆက်သွယ်ေြပာဆုိြခင်းအားြဖင့် အဖဲွ`အစည်းအေန6ှင့် ပုိမုိေကာင်းမွန်ေသာဆက်ဆံေရးြဖင့် အလုပ်လုပ်ကုိင်6ုိင်မည် 

ြဖစ်သည်။ 

 

 (1) ဂျပန်လူမျ0ိးများ တန်ဖုိးထားေသာခံယူချက် "သဟဇာတြဖစ်ြခင်း"၊ "စာနYမL"၊ "စံအေနအထား" 

 

ဂျပန်လုပ်ငန်းများ၌ အလုပ်အေပtတွင် တန်ဖုိးထားေသာကျင့်ဝတ် 3 ခုကုိမိတ်ဆက်သွားပါမည်။ 

  

တစ်ဦးချင်းကဲွြပားမd ရိှေသာ်လည်း 

ေယဘုယျအားြဖင့် ဂျပန်လူမျDိးများ 

သည် "သဟဇာတြဖစ်ြခင်း (Harm- 

ony)" ကုိ အေလးထား\ကသည်။ 

သဟဇာတြဖစ်ြခင်း ဆုိသည်မှာ 

အလုံးစုံသဟဇာတြဖစ်ြခင်း6ှင့် ^ငိမ်း 

ချမ်းြခင်း အဓိပyာယ်ကုိ ေဖာ်ေဆာင် 

သည်။ တစ်ဘက်လူကုိ အြပန် 

အလှန် ေလးစားကာ အတူတကွ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရcက်သည့် ဆက်ဆံ 

ေရးကုိ အေလးထားသည့် ယဥ်ေကျး 

မdြဖစ်သည်။ 

 

 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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ေနEက်တစ်ခုမှာ "စာနEမd" ကုိေလး 

စားသည့် ယဥ်ေကျးမdြဖစ်သည်။ ဥပ 

မာ ဆုိရေသာ် ဂျပန်ဘာသာစကား 

တွင် ြပDလုပ်သူ (Subject) ကုိ ချန် 

လှပ်ထားြခင်းများရိှသည်။ ထုိZအ 

တွက် နEးေထာင်သူသည် ေြပာဆုိ 

သူ၏  အေြခအေန6ှင့် အေနအထား 

ကုိ ေတွးေတာ၍ တစ်ဖက်လူ 

ေြပာမည့်စကားကုိ နEးလည်ရန် လုိ 

အပ်သည်။ ြပDလုပ်သူ (Subject) ကုိ 

ချန်လှပ်ထားြခင်းမှာ မည်မbပင် ခက်ခဲေ\ကာင်း ဂျပန်ဘာသာစကားကုိ သင်ယူေနသည့် အလုပ်သင်သင်တန်းသားများ 

ေကာင်းစွာသိနEးလည် မည်ဟုထင်ပါသည်။ ေနZစဥ် ဂျပန်ဘာသာစကားြဖင့် ေြပာဆုိရင်း ဂျပန်လူမျDိးများသည် 

တစ်ဖက်လူ၏ခံစားချက်အား အ^မဲေတွးေပးြခင်းဟူသည့် အေလ့အကျင့်ရိှသည်ကုိ သိ6ုိင်ပါသည်။ 

 

ေနZစဥ်လdပ်ရှားမdထဲတွင် တစ်ဦးချင်းကဲွြပားမd ရိှေသာ်လည်း တုိးတိတ်စွာစကားေြပာြခင်း၊ မိမိကုိယ်ကုိ6ိှမ့်ချြခင်း6ှင့် 

ယဥ်ေကျးေသာအြပDအမူရိှရန်လုိအပ်ပါသည်။ ထုိZအြပင် လုပ်ငန်းခွင်တွင် အဖဲွ`လုိက်သေဘာတူညီချက်များကုိ ေလးစား 

ြခင်း၊ မိမိထင်ြမင်ချက်6ှင့် ပုဂªလိကဝါဒထက် အဖဲွ`အစည်း၊ ကုမyဏီအေနြဖင့် သဟဇာတြဖစ်မdကုိ ေလးစားြခင်း၊ 

ေကာင်းမွန်ေသာေရရှည်ဆက်ဆံေရးကုိထိန်းသိမ်းြခင်းဟူသည့် အြပDအမူများကုိ ေတွ`ြမင်6ုိင်သည်။ 

  



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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ထုိZအြပင် ဂျပန်6ုိင်ငံတွင် "ေတာင်းပန်ြခင်း" ယဥ်ေကျးမdရိှသည်။ 

 

ဂျပန်လူမျDိးအများစုသည် "အရမ်းေတာင်းပန်ပါတယ်"၊ "ေတာင်းပန်ပါတယ်" ဟူေသာ စကားလုံးကုိ အသုံးြပD\ကသည်။ 

ကုမyဏီများတွင်လည်း ဤေတာင်းပန်ြခင်းယဥ်ေကျးမd စိမ့်ဝင်လျက်ရိှသည်။ တစ်ဘက်လူ၏ ခံစားချက်ကုိ ထည့်သွင်း 

စဥ်းစားေပးသည့် "စာနEတတ်ေသာယဥ်ေကျးမd" ေဖာ်ြပမdဟုဆုိ6ုိင်သည်။ သုိZေသာ်လည်း ဤေတာင်းပန်ြခင်း ယဥ် 

ေကျးမd6ှင့် မကhမ်းဝင်ေသာ 6ုိင်ငံြခားသားများ ဂျပန်လုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်လုပ်ကုိင်ပါက ဂျပန်လူမျDိးအများစုသည် 

6ုိင်ငံြခားသားများမှာ "ေတာင်းပန်ြခင်းမရိှ" ဟူသည့် ကိစ�6ှင့်ပတ်သက်၍ အလုိမကျမdများြဖစ်ေပt\ကသည်။ အလုပ်သင် 

သင်တန်းသားများအတွက် ေတာင်းပန်ြခင်း ဟူသည့်အရာမှာ မိမိအမှား6ှင့်မေကာင်းေသာအချက်ကုိ ဝန်ခံေ\ကာင်း 

အဓိပyာယ်ေရာက်သည့်အတွက် အြပစ်ြဖစ်မည်ကုိစုိးရိမ်၍ "စိတ်မေကာင်းပါဘူး"၊ "ေတာင်းပန်ပါတယ်" ဟူေသာ 

စကားကုိ တတ်6ုိင်သမbအသုံးမြပDလုိ\ကပါ။ သုိZေသာ် ဂျပန်လူမျDိးအေနြဖင့် "ေတာင်းပန်ပါတယ်" ဟူေသာစကားမှာ 

"တစ်ဘက်လူရဲ`ခံစားချက်ကုိထည့်ေတွးတ့ဲအခါ စိတ်ထဲမေကာင်းဘူး" ဟုဆုိလုိြခင်းြဖစ်^ပီး တစ်ဖက်သားကုိ အေလး 

ထားြခင်းဟုအဓိပyာယ်ရသည်။ "ေတာင်းပန်ပါတယ်" ဟူေသာ ဂျပန်ဘာသာစကားမှာ လူမdဆက်ဆံေရးတွင် အဆင်ေြပ 

ေချာေမွ`ေစသည့်အရာြဖစ်သည့်အတွက် ေသချာေပါက် ေကာင်းစွာအသုံးြပD\ကည့်ပါ။ 

 

 

ေကာ်လံ - မရယ်ေမာ\ကေသာဂျပန်လူမျ0ိးများ 
 

အထူးသြဖင့် အ>ပံAး'ိုင်ငံဟုေခGဆိုIကသည့် အ>ပAံးယဥ်ေကျးမMရိှသည့်'ိုငင် ံ (ြမနမ်ာ၊ ထိုငး်စသည့် အာရှ'ိုငင်)ံ မ ှ

'ိုငင်သံားများသည် ဂျပန'်ိုငင်ရိှံလပုင်နး်များတွင ်အလုပလ်ုပ်သည့်အခါ >ပံAးရXငြ်ခင်းမရိှဘဲ တတိ်တဆတိ ်အလပု ်

လပုေ်နေသာဂျပနလ်မူျAိးများကုိ Iကည့်၍အ့ံIသIကသည်။ "ဂျပနလ်မူျAိး အထက်လူ̂ ကီး၊ စနီယီာ၊ လပုေ်ဖာကုိ်င် 

ဖက်များ ေဒါသထက်ွေနသလားမသိဘူး" ဟူ၍ စိုးရိမြ်ခငး်၊ ထးူဆနး်သည်ဟုထငမ်ြိခငး်များ ရိှ'ိုငပ်ါသည်။ သုိaေသာ ်

ဂျပနလ်မူျAိးများသည် တစဦ်းချငး်ကဲွြပားမM ရိှေသာ်လည်း အလုပ်ခွင်တွင ်အထးူသြဖင့် မမိိ၏ခံစားချက်ကုိ မျက်'ှ) 

အမူအရာ၊ ကုိယ်အမူအရာြဖင့် ေဖာြ်ပေလမ့ရိှIကပါ။ တစဘ်က်လမူာှ ေဒါသထက်ွေနြခငး် မဟုတဘဲ် ပံုမနှအ်တိုငး် 

အလုပ်လပု်ေနြခင်းသာြဖစ်သည်။ ထိုaေIကာင့် စိုးရိမ်ရနမ်လိုပါ။ စတိထ်၌ဲမရှငး်လငး်မMများရိှပါက မမိဘိက်မစှ၍ 

ေမးြမနး်Iကပါစိုa။ အြပန်အလနှန်)းလည်မMရရိှလာပါလမိ့်မည်။ 
 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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ေနEက်ဆုံးတစ်ခုမှာ ဂျပန်တွင် "စံ 

အေနအထား" ကုိတန်ဖုိးထားေသာ 

ယဥ်ေကျးမdြဖစ်သည်။ "စံအေနအ 

ထား" ဆုိသည်မှာ မှန်ကန်ေသာ 

နည်းလမ်းကုိဆုိလုိသည်။ ကုိယ်ခံ 

ပညာ၊ kုိးရာယဉ်ေကျးမdအ6ုပညာ၊ 

အားကစားစသည်တုိZတွင်စံ��န်း 

သတ်မှတ်ချက် ဟု အဓိပyာယ်ရ 

သည်။ ဥပမာအေနြဖင့် ဂျပန်ဓါး 

သုိင်းအားကစားနည်း (Kendo) ၊ 

အုိက်ကီဒုိ (Aikido)၊ ဂျvဒုိစသည့် 

ကုိယ်ခံပညာတွင်လည်း မှန်ကန်ေသာ "စံအေနအထား" ရိှသည်။ ဂျပန်kုိးရာယဥ်ေကျးမdအ6ုပညာြဖစ်သည့် မျက်6ှEဖုံး 

စွပ်ဂျပန်kုိးရာအက (Noh)၊ ြပဇာတ်kုံ (Kabuki)၊ ဂျပန်kုိးရာအက၊ လက်ဖက်ရည်ေသာက်အခမ်းအနEး၊ ထုိZအြပင် 

အနီးနEးတွင်ရိှသည့် စက®vေခါက်နည်းတွင်ပင် စံသတ်မှတ်ထားသည့် လdပ်ရှားနည်းများရိှသည်။ 

 

ဤ "စံအေနအထား" ယဥ်ေကျးမdအား ဂျပန်လူမျDိးများ ကုိယ်တုိင်ပင် သတိမြပDမိေသာ်လည်း လုပ်ငန်း6ှင့် 

အလုပ်လုပ်နည်း တွင်ပင်စိမ့်ဝင်လျက်ရိှသည်။ လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ရာတွင်လည်း မှန်ကန်ေသာ လုပ်ကုိင်နည်း 6ှင့် 

လုပ်ငန်းစဥ်များကုိ အေသးစိတ်သတ်မှတ်ထားရိှတတ်ြခင်းမှာ ဂျပန်လုပ်ငန်းတုိZ၏ထူးြခားချက်ြဖစ်သည်။ ဤအရာ အား 

ယဥ်ေကျးမd မတူ သူများဘက်မှ\ကည့်လbင် သေဘာမေတွ`\ကေသာ်လည်း ဤ "စံအေနအထား" ကုိ အေလးထား 

ေသာေ\ကာင့်သာ ဂျပန်6ုိင်ငံ၏ အရည်အေသွးြမင့်ဝန်ေဆာင်မd6ှင့်ကုန်ပစ�ည်းများကုိ ထိန်းသိမ်းထား6ုိင်ြခင်းြဖစ်သည်။ 

 

  



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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 (2) ဂျပန်လုပ်ငန်းများ၌အလုပ်အေပ^တွင် တန်ဖုိးထားေသာခံယူချက် 〜 "ဧည့်သည်ဦးစားေပးြခင်း"၊ "အချန်ိ 

ေလးစားြခင်း"၊ "အရည်အေသွးအေလးေပးြခင်း" 

 

ေအာက်တွင် ဂျပန်လုပ်ငန်းများ၌ အလုပ်ေပtတွင် အေလးေပးတန်ဖုိးထားေသာခံယူချက် 3 ခု6ှင့်ပတ်သက်၍ မိတ်ဆက် 

ေပးပါမည်။ 

 

ပထမဦးစွာ "ဧည့်သည်အားဦး 

စားေပးရန် အေရးPကီးသည် 

(Customer First)" ဟူေသာ 

ေတွးေခtနည်းြဖစ်သည်။ ဧည့် 

သည်အား ပထမဦးဆုံး ေနရာ 

တွင် ဦးစားေပးထား^ပီး အလုပ် 

လက်ခံေသာ ကုမyဏီမှာ ဧည့် 

သည်၏ လက်ေအာက်တွင်ရိှ 

သည်ဟူေသာေတွးေခtနည်းကုိ 

ဆုိလုိသည်။ 

 

ဂျပန်6ုိင်ငံတွင် ဧည့်သည်၏ေတာင်းဆုိမdကုိေသချာေပါက် ြဖည့်ဆည်းေပးရမည်ဟူသည့် လုပ်ငန်းအေလ့အထရိှသည်။ 

အတိအကျအားြဖင့်ဆုိေရေသာ် ဧည့်သည်ထံမှေတာင်းဆုိမdရိှခ့ဲပါက ဧည့်သည်၏ေတာင်းဆုိမd (ေစျး6dန်း၊ အရည် 

အေသွး၊ ေပးပုိZရမည့်ရက်) ကုိလုိက်နEရန်အေရးPကီးသည်။ အေ\ကာင်းမှာ ဧည့်သည်6ှင့်ေရရှည် အေရာင်းအဝယ် 

ြပDလုပ်6ုိင်ရန်အတွက် ယုံ\ကည်မdကုိဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလုိြခင်းေ\ကာင့်ြဖစ်သည်။ 

 

အလုပ်သင်သင်တန်းသားများသည်လည်း ဂျပန်လုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်လုပ်ကုိင်\ကသူများမှာ ညနက်သည်အထိ 

အလုပ်PကိDးစားလုပ်ကုိင်ေန\ကပုံကုိ အေတာ်များများြမင်ေတွ`\ကလိမ့်မည်ဟုထင်ပါသည်။ ဂျပန်လူမျDိးများ ဤမbထိ 

အလုပ်လုပ်ရြခင်းမှာ ဧည့်သည်၏ေတာင်းဆုိချက်အား မည်သုိZပင်ြဖစ်ေစ ြဖည့်ဆည်းေပးရမည်ဟူသည့် ဖိအားရိှြခင်း 

ေ\ကာင့်ြဖစ်သည်။ 

 

ေနEက်တစ်ခုမှာ "အရည်အေသွးအေလးေပးြခင်း" ြဖစ်သည်။ 

 

ဂျပန်လူမျDိးများသည် ကုန်ပစ�ည်းအရည်အေသွးေတာင်းဆုိမd ြမင့်မားေ\ကာင်းကုိ သိ\ကမည်ဟုထင်ပါသည်။ ပထမဦး 

စွာ စားသုံးသူအေနြဖင့် ဂျပန်လူမျDိးဧည်သည့်များမှ ေတာင်းဆုိေသာ အရည်အေသွးအဆင့်မှာ အလွန်ြမင့်မား\ကသည်။ 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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ထုိZအြပင် ကုမyဏီအတွင်းရိှ လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ခုစီတွင်လည်း အေသးစိတ်ကျေသာ အရည်အေသွးဆုိင်ရာ ��န်\ကား 

ချက်6ှင့် ေတာင်းဆုိချက်များရိှသည်။ ဂျပန်6ုိင်ငံတွင် "စံအေနအထား" ယဥ်ေကျးမdရိှသည့်အတွက် အရည်အေသွး 

6ှင့်ပတ်သက်ေသာ ေတွးေခtနည်းမှာ လုပ်ငန်းစဥ်ကုိ အေလးထားြခင်းြဖစ်သည်။ အလုပ်သင်သင်တန်းသား 

များသည်လည်း ဤက့ဲသုိZ အေသးစိတ်ကျေသာ အလုပ်နည်းလမ်းများ6ှင့် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ အဘယ်ေ\ကာင့် 

ရိှရသနည်း ဟူ၍ ထူးဆန်းသည်ဟု ထင်ေကာင်းထင်6ုိင်ပါသည်။ သုိZေသာ် တစ်ဦးချင်းစီသည် အေသးစိတ် 

ေတာင်းဆုိမdအေပt လစ်ဟာမdမရိှဘဲ ေဆာင်ရcက်ေပးြခင်းေ\ကာင့် ခုိင်ခ့ံ၍ \ကာရှည်ခံေသာ ဂျပန်6ုိင်ငံ ထုတ်ကုန် 

ပစ�ည်းများ ထုတ်လုပ်6ုိင်ြခင်းြဖစ်သည်။ ထုိZေ\ကာင့် လုပ်ငန်းစဥ်တစ်ခုချင်းစီကုိ အေလးထား၍ အလုပ်လုပ်ေဆာင်ပါ။ 

 

တတိယတစ်ခုမှာ "အချန်ိ" 6ှင့် ပတ်သက်ေသာအေ\ကာင်းအရာြဖစ်သည်။ 

 

ဂျပန်လူမျDိးများသည် "အချန်ိ" 6ှင့်ပတ်သက်၍ အလွန်တင်း\ကပ်ေသာစည်းမျဥ်းရိှသည်။ အချန်ိမေလးစားလbင် 

"သဟဇာတြဖစ်မd" ပျက်စီးကာ တစ်ပါးသူအား အေ6ှEင့်အယှက်ြဖစ်ေစ6ုိင်ေသာေ\ကာင့်ြဖစ်သည်။ အလုပ်သင် 

သင်တန်းသားများသည်လည်း ဂျပန်6ုိင်ငံတွင် ရထားစီးေသာအခါ တစ်မိနစ်ေလးေနEက်ကျkုံြဖင့် "ေတာင်းပန်ြခင်း" 

ြပDလုပ်ေသာ ရထားေ\ကညာချက်အား အ့ံ\သေသာလူများလည်းရိှမည်ဟုထင်ပါသည်။ ဤအချန်ိေလးစားြခင်းဟူေသာ 

စည်းမျဥ်းမှာ အလုပ်ခွင်တွင်ပုိ၍တင်း\ကပ်ေ\ကာင်း ေတွးေတာသိရိှထားပါ။ ဥပမာဆုိရေသာ် လုံးဝ အချန်ိေနEက်ကျ၍ 

မရပါ။ (ရထားေနEက်ကျြခင်းစသည့် အြခားသူများေ\ကာင့်ြဖစ်ေစကာမူ)။ ထုိZအြပင် "ေပးပုိZရမည့်ရက်" ဟူသည့် 

ေဖာက်သည်ထံ ကုန်ပစ�ည်းစသည်ကုိ ေပးပုိZရမည့်ေနEက်ဆုံးရက်အား ကတိေပးထား^ပီးလbင် ေသချာေပါက် လုိက်နE 

ရန်လုိအပ်သည်။ ဤသည်ကုိ "အချန်ိမှန်ေပးပုိZြခင်း" ဟုေခt၍ အလွန်အေရးPကီးေသာ ခံယူချက်ကျင့်ဝတ်တစ်ခု 

ြဖစ်သည်။ ထုိZအတွက် ဂျပန်လူမျDိးများသည် မလုိက်နE6ုိင်ေသာ ေပးပုိZရမည့်ရက်အား အလွယ်တကူ ကတိမေပးဘဲ၊ 

ကတိေပးထားသည့်အခါတွင်လည်း သတ်မှတ်ချန်ိထက် 10 မိနစ် PကိDတင်၍ေရာက်ရိှ၊ ေပးပုိZြခင်းကုိလုပ်ေဆာင်\က 

သည်။ 

အချန်ိမတိကျတတ်ေသာယဥ်ေကျးမdရိှသည့်6ုိင်ငံများမှပုဂªDိလ်များသည် ဂျပန်လုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်လုပ်သည့်အခါ 

အခက်အခဲြဖစ်6ုိင်ဆုံးမှာ ဤ "အချန်ိေလးစားြခင်း" စည်းမျဥ်းြဖစ်သည်။ "အချန်ိေလးစားြခင်း" ကုိသတိြပD၍ PကိDးစား 

ကာ အေလ့အကျင့်ြဖစ်ေအာင်ြပDလုပ်ပါ။ 

 

ေနEက်ဆုံးအချက်ေနြဖင့် အလုပ်သင်သင်တန်းသား များသည် ဂျပန်လုပ်ငန်းများ၌ အလုပ်လုပ်ရာတွင် အထက်လူPကီး၊ 

စီနီယာ6ှင့် လုပ်ေဖာ်ကုိင်ဖက်များထံမှ အကဲြဖတ်ေကာင်းကုိ ရလုိေသာအခါ "အလုပ်သေဘာထား၊ အြပDအမူ" ဟု 

ေခtသည့် စီးပွားေရးကျင့်ဝတ် (Business Manner) ကုိ တန်ဖုိးထားရန်လုိအပ်သည်။ 

 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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ဥပမာအားြဖင့် ချန်ိးထားသည့် အ 

ချန်ိထက်10 မိနစ် အလုိတွင် လုပ် 

စရာရိှသည် ကုိ လုပ်ေဆာင်၍ PကိD 

တင် ြပင်ဆင်ထားြခင်း (စာရcက် 

စာတမ်းများကုိ ဖတ်ထားြခင်း၊ 

PကိDတင် ေလ့လာြခင်း၊ အိမ်စာ 

လုပ်ြခင်း၊ ပစ�ည်း6ှင့် ကိရိယာများ 

ကုိ ြပင်ဆင်ြခင်း စသည်)၊ စားပဲွ 

ေပt6ှင့် မိမိပတ်ဝန်းကျင်တွင် မလုိ 

အပ်ေသာအရာကုိ ဖယ်ရှားြခင်း 

6ှင့်စနစ်တကျထားြခင်း (Seiri 

Seiton)၊ ေကျးဇူးတင်စကား၊ 

ေတာင်းပန်စကား ေြပာြခင်းဟူသည့် လုပ်ေဆာင်ချက်များြဖစ်သည်။ 

 

ဤအချက်များသည် နည်းပညာသင်ယူြခင်း6ှင့် အလုပ်လုပ်ကုိင်ရာတွင် အလွန်အသုံးဝင်ေသာအချက်များ ြဖစ်သည်။ 

နည်းပညာ6ှင့် အသိပညာ¯ကွယ်ဝ^ပီး အလုပ်လုပ်ကုိင်6ုိင်ေသာလူများရိှေသာ်လည်း ထုိသူကလုပ်ေဆာင်ထားသည့် 

အလုပ်အေပtအကဲြဖတ်ချက်မှာ အလွန်နိမ့်သည့်သာဓကရိှခ့ဲပါသည်။ ေသချာေမးြမန်း\ကည့်သည့်အခါ ဂျပန်လူမျDိး 

တုိZ၏ တန်ဖုိးထားေသာခံယူချက်ြဖစ်သည့် အချန်ိေနEက်ကျြခင်း၊ မေတာင်းပန်ြခင်း၊ မိမိအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အား 

စနစ်တကျမထားရိှြခင်း ဟူသည့် "အလုပ်သေဘာထား၊ အြပDအမူ" မေကာင်းမွန် ြခင်းတုိZေ\ကာင့်ြဖစ်သည်။ အလုပ် 

သေဘာထား6ှင့်အြပDအမူသည် ဂျပန်လုပ်ငန်းများတွင် အလွန်အေရးPကီးေသာ ခံယူချက်ကျင့်ဝတ်ြဖစ်ေ\ကာင်းကုိ PကိD 

တင်ေြပာြပထားပါရေစ။ 

 

 (3) ဂျပန်လူမျ0ိးများ?ှင့် ေြပာဆုိဆက်ဆံရာတွင် သတိထားသင့်ေသာအရာများ 

 

ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းေရးအလုပ်ကုိ ေဘးကင်းလုံ�ခံDစွာ6ှင့်သင့်ေလျာ်စွာ ေဆာင်ရcက်6ုိင်ရန်အတွက် ဂျပန် 

လူမျDိးများ6ှင့် ေကာင်းမွန်စွာေြပာဆုိဆက်ဆံတတ်ရန်လုိအပ်သည်။ ထုိZေ\ကာင့် ဂျပန်6ုိင်ငံ၏ ထူးြခားေသာ အေလ့ 

အထြဖစ်သည့် "အစီရင်ခံြခင်း (Houkoku)၊ အေ\ကာင်း\ကားြခင်း (Renraku) ၊ တုိင်ပင်ေဆွးေ6ွးြခင်း (Soudan)" 

6ှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းြပပါမည်။ ဂျပန်6ုိင်ငံတွင် အတုိေကာက်အားြဖင့် "Hourensou" ဟု ေခtသည့်ေြပာဆုိဆက်ဆံ 

နည်းြဖစ်သည်။ ဂျပန်လုပ်ငန်းများတွင် ဝန်ထမ်းအသစ်များအတွက်သင်တန်းအေနြဖင့် ဤ "အစီရင်ခံြခင်း၊ အေ\ကာင်း 

\ကားြခင်း ၊ တုိင်ပင်ေဆွးေ6ွးြခင်း" 6ှင့်ပတ်သက်ေသာ သင်\ကားပုိZချချက်များရိှသည်။ အလွန်အေရးPကီးေသာ 

သင်တန်းြဖစ်သည်။ 
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  1) အစီရင်ခံြခင်းဆုိသည်မှာ 

 

အစီရင်ခံြခင်းဆုိသည်မှာ အထက် 

လူPကီးမှ ��န်\ကားထားေသာ အ 

လုပ်၏ ေရှ`ဆက်မd အေြခအေန၊ 

လုပ်ေဆာင်ဆဲ အေြခအေန၊ ရ 

လဒ်များ 6ှင့်ပတ်သက်၍ အထက် 

လူPကီးထံ သတင်းပုိZြခင်း ြဖစ် 

သည်။ ဤသည်ကုိ 

"အစီရင်ခံြခင်း” ဆုိရင် 

ကh6်ပ်ုတုိZ6ုိင်ငံမှာ လည်း အ့ဲလုိ 

အေလ့အကျင့် ရိှပါ တယ်" ဟူ၍ 

ထင်ေကာင်းထင် 6ုိင်ပါသည်။ စင်စစ်အားြဖင့် ကမ±ာတစ်ဝှမ်းရိှ လုပ်ငန်းများတွင် အထက်လူPကီး��န်\ကားချက်အေပt 

အစီရင်ခံ\ကသည်။ သုိZေသာ် ဂျပန်လုပ်ငန်းများတွင် အဆုိပါ အစီရင်ခံသည့်အချန်ိ၊ အPကိမ်ေရ၊ 

အေ\ကာင်းအရာအေသးစိတ်6ှင့်ပတ်သက်၍ ဂျပန်6ုိင်ငံပုံစံအစီရင်ခံနည်း ရိှသည်။  

 

အတိအကျြဖင့်ဆုိေသာ် "အစီရင်ခံြခင်း" တွင် ① အထက်လူPကီးထံမှ ��န်\ကားချက်ကုိလက်ခံြခင်းအဆင့်၊ ② စီစဥ် 

ထားသည်မှေြပာင်းလဲသွားေသာအချန်ိ6ှင့်ြပဿနEကုိအစီရင်ခံသည့်အဆင့် ③ အလုပ်ေရှ`ဆက်မdအေြခအေနကုိ အစီ 

ရင်ခံသည့်\ကားအချန်ိ6ှင့်လုပ်ေဆာင်ဆဲအေြခအေနကုိအစီရင်ခံသည့်အဆင့်၊ ④ အလုပ်ရလဒ်ကုိ အစီရင်ခံသည့် 

ရလဒ် အစီရင်ခံသည့်အဆင့်ဟူ၍ရိှသည်။ 
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ပထမဦးစွာ ��န်\ကားချက် ကုိ 

လက်ခံသည့်အဆင့်တွင် မိမိသည် 

��န်\ကားချက်အေ\ကာင်းအရာကုိ 

မှန်ကန်စွာ နEးလည်ေ\ကာင်း အ 

တည်ြပDပါ။ အေြခခံအားြဖင့် မည် 

သူအား၊ မည်သည့်အချန်ိထိ၊ မည် 

သည်ကုိ၊ မည်က့ဲသုိZ လုပ်ေဆာင် 

ရမည်၊ 

လုပ်ေဆာင်ဆဲအေြခအေနအား 

အစီရင်ခံရမည့် အချန်ိစသည့် 

အထက်လူPကီး၏ ��န်\ကားချက် 

အေ\ကာင်းအရာ6ှင့် ကုိက်ညီမd ရိှ 

ေ\ကာင်း စစ်ေဆးပါ။ ထုိZေနEက် ① တွင် အတည်ြပDထားေသာအေ\ကာင်းအရာ 6ှင့်အလုပ်ကုိ လုပ်ကုိင်ရင်းြဖင့် 

ေြပာင်းလဲမdြဖစ်ေပtသည့်အဆင့်တွင် ② ေြပာင်းလဲမd6ှင့် ြပဿနEကုိ အစီရင်ခံပါ။ ထုိZေနEက် အPကိမ်တုိင်းတွင် လုပ် 

ေဆာင်ဆဲအေြခအေနကုိ အစီရင်ခံရမည်။ ေနEက်ဆုံးတွင် ��န်\ကားချက်ကုိ ရရိှခ့ဲ သည့်လုပ်ငန်းရလဒ်ကုိ အစီရင်ခံ 

မည်။ သာမန်အားြဖင့် ① ကုိ လုပ်ေဆာင်^ပီး ④ ရလဒ်ကုိ အစီရင်ခံြခင်းမှာ ကမ±ာတစ်ဝှမ်းရိှလုပ်kုိးလုပ်စဉ်ြဖစ်သည်။ ② 

6ှင့် ③ အား မ\ကာခဏလုပ်ေဆာင်ြခင်းမှာ ဂျပန်6ုိင်ငံ၏ထူးြခားချက်ြဖစ်သည်။ ② 6ှင့် ③ အားလုပ်ေဆာင်သည့် 

အPကိမ်ေရမှာ ကုမyဏီ6ှင့် အထက်လူPကီး အေပtမူတည်၍ကဲွြပားသည်။ ကျင့်သားမရေသးချန်ိတွင် မ\ကာခဏ 

အစီရင်ခံ ကာ၊ အPကိမ်ေရ6ှင့် Timing များကုိ ေလ့လာပါ။ အလုပ်စမလုပ်မီ6ှင့် အလုပ်^ပီးချန်ိ၌ အစည်းအေဝး 

ြပDလုပ်ေလ့ရိှသည့်အလုပ်ခွင်တွင် အဆုိပါ အစည်းအေဝးတွင် အစီရင်ခံြခင်းမှာလည်း နည်းလမ်းေကာင်းတစ်ခုြဖစ် 

သည်။ ထုိZအြပင် "5) ဂျပန်လူမျDိး၏ ��န်\ကားချက်များ မြပတ်သားသည့်အခါ လုပ်ေဆာင်ရမည့်နည်းများ" တွင်လည်း 

ရှင်းြပသွားပါမည်။ 
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  2) အေ\ကာင်း\ကားြခင်းဆုိသည်မှာ 

 

အေ\ကာင်း\ကားြခင်း ဆုိသည်မှာ 

အထက်လူPကီးအချင်းချင်း၊ လုပ် 

ေဖာ်ကုိင်ဖက်အချင်းချင်း တုိZ၏၊ 

Lateral Relationship၊၊ အြခား 

ဌာနများမှ အထက်လူPကီး၊ လုပ် 

ေဖာ်ကုိင်ဖက်များ၊ တုိက်kုိက် 

ဆက်ဆံရေသာ ဧည့်သည်များ6ှင့် 

သက်ဆုိင်သူများအေပt အမျDိးမျDိး 

ေသာ အချက်အလက်များကုိ 

မbေဝြခင်း ြဖစ်သည်။ ဤသုိZ 

မbေဝြခင်းသည် အလုပ်ကုိ အတူ 

တကွလုပ်ကုိင်\ကေသာ ဂျပန်6ုိင်ငံအဖဲွ`အစည်း၏ လည်ပတ်နည်းအတုိင်း လုိက်နEြခင်းြဖစ်သည်။ 

 

ဂျပန်6ုိင်ငံရိှ kုံးခန်းများသည် အခန်းကျယ်ထဲတွင် စားပဲွများကုိစီတန်း၍ အထက်လူPကီး6ှင့်အတူ အဆုိပါ kုံးခန်းတွင် 

အတူတူ အလုပ်လုပ်\ကသည်။ kုံးခန်းတွင်ရိှမေနသူများ၊ ခွင့်ယူထားသူများထံ ဖုန်းဝင်လာသည့်အခါတွင်လည်း အဆုိပါ 

အခန်းရိှ မည်သူမဆုိ ဖုန်းအားေြဖ\ကား\ကသည်။ အေနEက်6ုိင်ငံရိှ လုပ်ငန်းများတွင်မူ ရာထူးPကီးသူများမှာ သီးသန်Z 

အခန်းတွင်ေန၍ သက်ဆုိင်ရာပုဂªDိလ်ထံ ဆက်သွယ်လာေသာဖုန်းကုိ အြခားသူများ မေြဖ\ကားြခင်းမှာ ဂျပန်6ုိင်ငံ6ှင့် 

ကွာြခားချက်ြဖစ်သည်။ ဂျပန်6ုိင်ငံတွင်မူ အသင်းအဖဲွ`အေနြဖင့် အလုပ်လုပ်ေဆာင်ရမည်ဟူေသာ ယူဆချက်ရိှ^ပီး 

မည်သူ မဆုိ ကုမyဏီကုိယ်စားြပDအေနြဖင့် ကုမyဏီြပင်ပရိှလူများ6ှင့် အဆက်အသွယ်ြပDလုပ်\ကသည်။ ထုိZအတွက် 

မိမိသိရိှ ထားေသာအချက်အလက်များကုိ ကျယ်ကျယ်ြပန်Zြပန်Z “အေ\ကာင်း\ကားြခင်း” ကုိြပDလုပ်၍ 

သတင်းအချက်အလက်များကုိ မbေဝကာ အလုပ်ကုိဆက်လက်လုပ်ကုိင်\ကသည်။ ထုိZေ\ကာင့် ဂျပန်လုပ်ငန်းရိှ တာဝန်ခံ 

6ှင့် အီးေမးလ်ြဖင့် ဆက်သွယ်သည့်အခါ  အီးေမးလ်မbေဝသည့်  လူအေရအတွက် (CC ထည့်ြခင်း) များြပားြခင်း 

တုိZရိှသည်။  
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  3) တုိင်ပင်ေဆွးေ?ွးြခင်းဆုိသည်မှာ 

 

ေနEက်ဆုံးတစ်ခုမှာ "တုိင်ပင်ေဆွးေ6ွးြခင်း" ြဖစ်သည်။ တုိင်ပင်ေဆွးေ6ွးြခင်းဆုိသည်မှာ အလုပ်6ှင့် သက်ဆုိင်ေသာ 

အဆုိြပDချက်များ၊ တုိးတက်ေရးအစီအစဥ်အဆုိြပDချက်များ၊ ြပဿနEေတွ`ရိှြခင်း၊ ေြဖရှင်းနည်း အဆုိြပDချက်များကုိ 

လုပ်ေဆာင်ရန် အချက်အလက်များကုိ ေဝမbြခင်းြဖစ်^ပီး အဓိကအားြဖင့် အထက်လူPကီး6ှင့် လုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖစ်သည်။ 

တုိင်ပင်ေဆွးေ6ွးြခင်းတွင် အမျDိးအစား 2 မျDိးရိှ^ပီး ① အလုပ်ကုိ မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်ေဆာင်ရန်အတွက် တုိင်ပင် 

ေဆွးေ6ွးြခင်း6ှင့် ② အလုပ်ကုိပုိမုိေကာင်းမွန်စွာေြပာင်းလဲမdြပDလုပ်ရန်အတွက် တုိင်ပင်ေဆွးေ6ွးြခင်းဟူ၍ ြဖစ်သည်။ 

① အလုပ်ကုိ မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ေဆာင်ရန်အတွက် တုိင်ပင်ေဆွးေ6ွးြခင်း ဆုိသည်မှာ ဥပမာအေနြဖင့် အလုပ်လုပ် 

နည်းကုိ နEးမလည်သည့်အခါ6ှင့် လုပ်ကုိင်နည်း6ှင့်ပတ်သက်^ပီး စုိးရိမ် မdများရိှပါက စီနီယာ၊ အထက်လူPကီး တုိZထံ 

တုိင်ပင်ေဆွးေ6ွးြခင်းကုိ ဆုိလုိ သည်။ 

မိမိအလုပ်၏ အလုပ်လုပ်နည်း 6ှင့် 

ေတွးေခtနည်းကုိ ဝင်ေရာက်စွက်ဖက် 

၍ ေြပာင်းလဲြခင်းမဟုတ်ဘဲ တုိင်ပင် 

ေဆွးေ6ွးြခင်းြဖင့် တာဝန်ယူမdရိှစွာ 

အလုပ်လုပ်ကုိင်လာ6ုိင်မည်ြဖစ်သည်။ 

နEးမလည်ေသာအရာ6ှင့် စုိးရိမ်ေသာ 

အရာများကုိ မိမိဘာသာ ဆုံးြဖတ်ြခင်း 

ကုိ မြပDလုပ်ပါ6ှင့်။ ထုိZအြပင် သတ် 

မှတ်ထားေသာ အလုပ်လုပ်နည်း အ 

ဆင့်အတုိင်း အလုပ်လုပ်လာ6ုိင်^ပီး အလုပ်၏အေ\ကာင်းအရာအား နEးလည်လာပါက ② တုိးတက်ေရး အစီအစဥ် 

အဆုိြပDချက်များကုိ လုပ်ေဆာင် လာ6ုိင်မည်ြဖစ်သည်။ ထုိသုိZ လုပ်ေဆာင်လာ6ုိင်လbင်လည်း မိမိသေဘာြဖင့် 

အလုပ်လုပ်နည်း အဆင့်များအား ေြပာင်း လဲြခင်းကုိ တားြမစ်ထားသည်။ အထက်လူPကီးခွင့်ြပDချက်ြဖင့်သာ 

အလုပ်လုပ်နည်းအဆင့်6ှင့် အလုပ်ဆက်လက် လုပ်ကုိင်နည်းကုိ ေြပာင်းလဲ6ုိင်မည်ြဖစ်သည်။ 

 

  4) ဂျပန်လူမျ0ိးများ၏ အဖဲွcအစည်းလည်ပတ်ပုံ ြခားနYးချက်များ 

 

ဂျပန်လုပ်ငန်းများတွင် အဘယ်ေ\ကာင့် ဤက့ဲသုိZ "အစီရင်ခံြခင်း၊ အေ\ကာင်း\ကားြခင်း၊ တုိင်ပင်ေဆွးေ6ွးြခင်း" ကုိ 

မြဖစ်မေန လုပ်ေဆာင်\ကသနည်း။ 

 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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ပထမတစ်ချက်မှာ ဂျပန်လုပ်ငန်းအဖဲွ`အစည်းများ၏လည်ပတ်ပုံမှာ အြခား6ုိင်ငံနဲZယှဥ်လbင် ကဲွြပားြခင်းေ\ကာင့် ြဖစ် 

သည်။ 

 

ညာဘက်ပုံမှာ ဂျပန်6ုိင်ငံ ၏ 

အဖဲွ`အစည်း လည်ပတ်ပုံ6ှင့် 

အေနEက်6ုိင်ငံ အဖဲွ`အစည်း 

လည်ပတ်ပုံ၏ ြခားနEးချက် ကုိ 

နEးလည်လွယ်ေစရန် ေဖာ်ြပ 

ထားေသာအရာြဖစ်သည်။ 

 

အေနEက်တုိင်း ပုံစံ အဖဲွ` 

အစည်း လည်ပတ်မdသည် တိ 

ကျေသာ အနEးသတ်မျဥ်း 

ရိှသည့် အတုံးများ စုပုံထား 

သည့်ပုံြဖစ်သည်။ တစ်ဦးချင်းစီ 

၏ အလုပ်အေ\ကာင်းအရာမှ ရှင်းလင်း^ပီး၊ တစ်ဦးချင်းအလုပ်တာဝန်အေ\ကာင်းအရာများကုိ စာချDပ်ြဖင့် သတ်မှတ် 

ထားကာ အြခားသူ6ှင့်မိမိ၏အလုပ်\ကားရိှ နယ်နိမိတ်အား ေသချာခဲွြခားထားသည်။ တစ်ဦးချင်းစီသည် မိမိ 

အလုပ်အတွက်သာ တာဝန်ရိှသည်။ ထုိZေ\ကာင့် အေသးစိတ် "အစီရင်ခံြခင်း၊ အေ\ကာင်း\ကားြခင်း၊ တုိင်ပင်ေဆွးေ6ွး 

ြခင်း" မလုိအပ်ပါ။ "အစီရင်ခံြခင်း၊ အေ\ကာင်း\ကားြခင်း၊ တုိင်ပင်ေဆွးေ6ွးြခင်း" ကုိ အေသးစိတ် လုပ်ေဆာင်သူအား 

အေနEက်6ုိင်ငံတွင် ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ်မဆန်ပါ ဟူ၍သတ်မှတ်မည်ြဖစ်သည်။  

 

တစ်ဖက်တွင်လည်း ဂျပန်6ုိင်ငံ၏ အဖဲွ`အစည်းလည်ပတ်မdသည် တစ်ဦးချင်းအတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ အလုပ် 

အကန်Zအသတ်ရိှသည်။ မည်သူgတာဝန်မှမဟုတ်သည့် "အစွန်းဘက်အလုပ်တာဝန်" နယ်ပယ် (အေပtပုံ ဘယ်ဘက် 

Pတိဂံအနက်ေရာင်အပုိင်း) မှာကျယ်ြပန်Zသည်။ အြခားသူ6ှင့် အလုပ်နယ်နိမိတ်မှာ ရှင်းလင်းြပတ်သားမdမရိှပါ။ တစ်ဦး 

ချင်းစီ၏စွမ်းရည်6ှင့် ထားရိှထားေသာအေြခအေနအလုိက် အသီးသီးပူးေပါင်း ေဆာင်ရcက်၍ အဖဲွ`အစည်းအေနြဖင့် 

ေြဖရှင်းေဆာင်ရcက်ြခင်းဟူသည့် ေတွးေခtနည်းကုိအေြခခံထားသည်။ ကျkံdးမd6ှင့် မှားယွင်းမdများရိှလbင်လည်း 

တစ်ဦးတည်းတာဝန်မဟုတ်ဘဲ အုပ်စုတစ်ခုလုံး၏တာဝန်ဟု မှတ်ယူသည်။ ထုိZအတွက် အချက်အလက်ကုိ မbေဝ 

ြခင်းနယ်ပယ်ကုိ ကျယ်ြပန်Zေအာင်လုပ်၍ "အစီရင်ခံြခင်း၊ အေ\ကာင်း\ကားြခင်း၊ တုိင်ပင်ေဆွးေ6ွးြခင်း" ကုိလုပ်ေဆာင် 

ကာ အသင်းအဖဲွ`အေနြဖင့် ေအာင်ြမင်မdရရိှေအာင် လုပ်ေဆာင်\ကသည်။ 

 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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ဤေနရာတွင် အေရးPကီးသည်မှာ ဥပမာအားြဖင့် မိမိအမှားပင် ြဖစ်ေသာ်လည်း ဖုံးကွယ်မထားဘဲ "အစီရင်ခံြခင်း၊ 

အေ\ကာင်း\ကားြခင်း၊ တုိင်ပင်ေဆွးေ6ွးြခင်း" ကုိတက်¯ကွစွာေဆာင်ရcက်ြခင်းြဖစ်သည်။ 6ုိင်ငံြခားသားဝန်ထမ်း အေပt 

ဂျပန်လူမျDိး၏ မေကျနပ်ချက်များအေနြဖင့် "မိမိ၏ အမှားများကုိ ဖုံးကွယ်ထားြခင်း"၊ "တုိင်ပင်ေဆွးေ6ွးမd မရိှြခင်း"၊ 

"လုပ်ေဆာင်ဆဲအေြခအေနကုိ အစီရင်မခံြခင်း" ဟူသည့် ဥပမာြဖစ်စဉ်များစွာရိှပါသည်။ ဂျပန်6ုိင်ငံတွင် ကျkံdးမd6ှင့် 

ဆုံးkံdးမdများ6ှင့်ပတ်သက်၍ "အစီရင်ခံြခင်း" 6ှင့် "တုိင်ပင်ေဆွးေ6ွးြခင်း" ကုိ ပူပန်ြခင်းမရိှဘဲ လျင်လျင် 

ြမန်ြမန်ေဆာင်ရcက်ပါ။ ဂျပန်6ုိင်ငံတွင် အမှား6ှင့် ဆုံးkံdးမdြဖစ်ပွားရသည့်အေ\ကာင်းအရင်းမှာ အမှားလုပ်ထားသူ 

တစ်ဦးတည်း၏ တာဝန် မဟုတ်ဘဲ အဖဲွ`၏တာဝန်ြဖစ်သည်ဟူသည့် အေတွးအေခtရိှသည့်အတွက် 

သင့်အမှားေ\ကာင့်သင့်ကုိ အြပစ်တင်မည်မဟုတ်ပါ။ ေသချာေပါက် အစီရင်ခံသည့်အတွက် ေကျးဇူးတင်ကာ 

အသင်းအဖဲွ`မှ ပူးေပါင်းေဆာင်ရcက်၍ သင့်ကုိ ကူညီေပးလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ အထူးသြဖင့် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပDြပင် 

ထိန်းသိမ်းရာတွင် ြဖစ်ေပtသည့်အမှားမှာ မေတာ်တဆမdကုိြဖစ်ေစ6ုိင်သည့်အတွက် "အမှားလုပ်မိြခင်းထက် အမှား 

လုပ်မိေ\ကာင်းကုိ အစီရင်မခံြခင်းမှာ ပုိဆုိးြခင်း"6 ြဖစ်သည်။ 

 

  5) ဂျပန်လူမျ0ိး၏ efန်\ကားချက်များ မြပတ်သားသည့်အခါ လုပ်ေဆာင်ရမည့်နည်းများ 

 

6ုိင်ငံရပ်ြခားတွင် ကာလရှည်\ကာစွာ ေြပာင်းေရc̀ ေနထုိင်ထား^ပီး အမျDိးမျDိးေသာခံယူချက်များရိှသည့်လူများ6ှင့် 

ခက်ခဲစွာ အလုပ်လုပ်ကုိင်ခဲရ့သည့် အေတွ`အ¥ကံDနည်းေသာဂျပန်လူမျDိးသည် မိမိအထက်လူPကီးြဖစ်လာသည့်အခါတွင် 

အဆုိပါ ဂျပန်လူမျDိး၏��န်\ကားချက်မှာ မြပတ်သားြခင်းများသည်ဟု မှတ်ယူထားပါ။ 

 

ဤသုိZမြပတ်သားြခင်းမှာ တူညီေသာ ပတ်ဝန်းကျင်6ှင့် တူညီေသာခံယူချက်ရိှသည့်သူ အချင်းချင်းေြပာဆုိ ဆက်သွယ် 

မdပုံစံ၏ ထူးြခားချက်ြဖစ်ေသာ်လည်း ေအာက်ပါအတုိင်း ြဖစ်ေလ့ြဖစ်ထရိှသည်။ 

 

n အဆုိပါလုပ်ငန်း��န်\ကားချက်ထုတ်ြပန်ရသည့်ေနEက်ခံအေ\ကာင်းအရာ6ှင့် လုပ်ေဆာင်ရသည့်အေ\ကာင်း 

အရင်းကုိမရှင်းြပြခင်း။ (တစ်ဘက်လူ သိ^ပီးသားဟု ေတွးထင်ြခင်း။) 

n ဟုိဟာ၊ ဒီဟာ၊ ဟုိးဟာ စသည့်��န်\ကားချက်နEမ်စား များြပားြခင်း။ 

n နည်းနည်း၊ ေနEက်ထပ်နည်းနည်း၊ တနည်းနည်းြဖင့်၊ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ေလး၊ ေကာင်းေကာင်း၊ ေသချာ၊ 

ြမန်ြမန်စသည့် Pကိယာဝိေသသန6ှင့်မှန်ကန်ေသာ နည်းလမ်းဟူသည့် နEမဝိေသသန ��န်\ကားချက်များြပား 

ြခင်း။ 

n ြပDလုပ်သူ (Subject) ကုိချန်လှပ်ထားြခင်း။ 

n ြပတ်ြပတ်သားသားမေြပာြခင်း၊ No ဟုမေြပာြခင်း။ 

 
6 !ိုင်ငံြခားသားလ.ူစမွ်းအားအရင်းအြမစ် နည်းပညာသင်တန်းသားစနစ် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ<ြပင်ထနိ်းသမိ်းမ>လပု်ငန်းအဖွဲAအစည်း (2018 ခု!ှစ် မတ်လ) "ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ<ြပင် 
ထနိ်းသမိ်းေရး နည်းပညာသင်တန်းလမ်းJKန်ချက်" စာမျက်!Nှ 27 
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သင်၏ဂျပန်ဘာသာစကားစွမ်းရည် အလွန်ေကာင်းမွန်ေသာ်ြငားလည်း ထုိက့ဲသုိZေြပာဆုိဆက်သွယ်ြခင်းတွင်မူ လုပ်ငန်း 

��န်\ကားချက်များကုိ မှန်ကန်တိကျစွာ နEးလည်ရန်ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။ 

ဤသုိZြဖစ်လာပါက မည်သုိZြပDလုပ်ရမည်နည်း။ 

 

မြပတ်သားေသာလုပ်ငန်း��န်\ကားချက်အတွက်မူ ① မည်သူက ② မည်သည့်အချန်ိထိ ③ မည်သည်ကုိ ④ 

မည်က့ဲသုိZ လုပ်ေဆာင်မည်နည်း6ှင့်ပတ်သက်၍ နည်းလမ်း၊ အေရအတွက်၊ အေြခခံကျေသာလုပ်ေဆာင်ချက်၊ 

နံပါတ်များကုိအသုံး ြပD၍ အတည်ြပD\ကည့်ပါ။ 

 

ဥပမာအေနြဖင့် "ေနEက်ထပ်နည်းနည်း"၊ "ြမန်ြမန်"၊ "သပ်သပ်ရပ်ရပ်"၊ "မှန်မှန်ကန်ကန်" စသည့် Pကိယာ 

ဝိေသသန6ှင့် နEမဝိေသသနများကုိ နံပါတ်သုိZေြပာင်းလဲ၍ အတည်ြပDပါ။ "နည်းနည်းပုိရှည်ရှည်ေလး" ဟုေြပာသည့် 

အခါ "ေနEက်ထပ် 2 စင်တီမီတာေလာက်အရှည်ကုိေြပာတာလား" ဟူ၍ အတည်ြပD၍လည်းရပါသည်။ "နည်းနည်း 

ပုိသပ်သပ်ရပ်ရပ်ေလး" ဟုဆုိသည့်အခါ အဆုိပါနည်းလမ်း6ှင့်အPကိမ်ေရ၊ လုပ်ေဆာင်ရမည့်အရာြဖင့် အတည်ြပDပါ။ 

ဥပမာအားြဖင့် "ဒီအဝတ်နဲZ \ကမ်းြပင်နဲZနံရံကုိ တစ်ရက်တစ်Pကိမ်သုတ်ရမယ်လုိZေြပာတာလား" ဟူေသာပုံစံြဖင့် အတည် 

ြပD\ကည့်ပါ။ အတည်မြပDမီ "တစ်စိတ်ေလာက်၊ ○○ လုပ်ရမှာလား" ဟုေြပာပါက တစ်ဘက်လူအေပt ယဥ်ေကျးရာ 

ေရာက်သည့်အတွက် ေသချာေပါက် "တစ်စိတ်ေလာက် (Sumimasen)" ကုိ ေြပာ၍တစ်ဘက်လူ၏ ��န်\ကားချက် 

အဓိပyာယ်ကုိ မိမိဘက်မှစ၍ အတည်ြပD\ကည့်\ကရမည်။ 

 

တစ်ဘက်လူေြပာသည်ကုိ ေကာင်းစွာနEးမလည်ဘဲ "သေဘာေပါက်ပါ^ပီ" ဟုေြဖဆုိပါက မည်သုိZြဖစ်6ုိင်သနည်း။ ဂျပန် 

လူမျDိးအထက်လူPကီး6ှင့် စီနီယာများသည် "ေနEက်ဆုံးေတာ့ ေြပာထားတ့ဲအတုိင်း မလုပ်လာ6ုိင်ဘူးေပါ"့ ဟူ၍ သင့် 

အားဆူပူ6ုိင်ပါသည်။ အဆူခံရပါက အေြခအေနေကာင်းေသးသည်။ များေသာအားြဖင့် ဂျပန်လူမျDိးများသည် 

သင့်အားမေကျနပ်ချက်များကုိ ြပတ်ြပတ်သားသားမေြပာတတ်\ကပါ။ ဤက့ဲသုိZ ဂျပန်လူမျDိးများ၏ထူးြခားေသာ 

ေြပာဆုိဆက်သွယ်မdပုံစံမှာ 6ှစ်ဦး6ှစ်ဖက်အြပန်အလှန်နEးလည်မdကုိ အဟန်Zအတား ြဖစ်ေစသည်။ ခက်ခဲမည် 

ြဖစ်ေသာ်လည်း မိမိဘက်မှေကာင်းစွာေြပာဆုိဆက်သွယ်ကာ ဂျပန်လူမျDိးများ၏ ��န်\ကားချက်ဆုိလုိရင်းကုိ အတည် 

ြပDပါ။ 

 

 

 

 

 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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 (4) 5S Kaizen ၏အေြခခံေတွးေခ^မL 〜 အဘယ်ေ\ကာင့် ဂျပန်လူမျ0ိးများ သန်=ရှင်းသပ်ရပ်စွာ လုပ်ကုိင် ေဆာင်ရMက်\က 

သနည်း 

 

အလုပ်သင်သင်တန်းသားများ၏ 6ုိင်ငံတွင် ဘာသာေရးအေြခခံအေတွးအေခtအရေသာ်လည်းေကာင်း၊ လူမdေရး 

အေြခခံအေတွးအေခtအရေသာ်လည်းေကာင်း သန်Zရှင်းေရးအလုပ်အား ဂုဏ်သေရရိှ အဆင့်အတန်းြမင့်ေသာသူများ 

လုပ်သည့် အလုပ်မဟုတ်ဟူ၍ ေတွးေကာင်းေတွး6ုိင်ပါသည်။ 

 

သုိZေသာ် ဂျပန်6ုိင်ငံတွင်ဘာသာေရးအေြခခံအေတွးအေခtအရေသာ်လည်းေကာင်း၊ လူမdေရးအေြခခံ အေတွးအေခt 

အရေသာ်လည်းေကာင်း "သန်Zရှင်းေရး" လုပ်ြခင်းသည် "စိတ်6ှလုံးအားသန်Zရှင်းစင်\ကယ်ေစသည်" ဟူေသာ အေရးပါ 

သည့်အဓိပyာယ်ရိှသည်။ ေရှးယခင်ဟဲအန်းေခတ် (8 ရာစု - 12 ရာစု) မှစ၍ သန်Zရှင်းေရးလုပ်ြခင်းသည် 

သန်Zသန်Zရှင်းရှင်းြဖစ်ေအာင်လုပ်ြခင်းဟူေသာအဓိပyာယ်အြပင် ရှင်တုိနတ်ဘုရားကုိးကွယ်ြခင်း ဟူသည့်အဓိပyာယ် 

လည်းရိှ^ပီး သန်Zရှင်းေရးပစ�ည်းများကုိ ြမင့်ြမတ်ေသာပစ�ည်းများအြဖစ်ထားရိှကာ တန်ဖုိးထားလာခ့ဲ\ကသည်။  

 

လက်ရိှတွင်လည်း မိမိပတ်ဝန်းကျင်တွင် မလုိအပ်ေသာအရာကုိ ဖယ်ရှားြခင်း၊ စနစ်တကျထားရိှြခင်းအား မိမိ၏ 

စိတ်ကုိသန်Zရှင်းေစြခင်းသာမက အြခားသူအေပtထံစာနEြခင်းစိတ်ထားကုိ ြပသြခင်းအေနြဖင့် အေလးေပးတန်ဖုိးထား 

\ကသည်။ 

 

အလုပ်သင်သင်တန်းသားများသည်လည်း မိမိတုိZအသုံးြပDရန်အတွက် အခန်းစသည်တုိZကုိ အသုံးမြပDမီ "သန်Zရှင်းေရး" 

လုပ် သူများရိှေကာင်းရိှ6ုိင်ပါသည်။ သုိZေသာ် အသုံးြပD^ပီးေနEက်တွင်လည်း "အြခားသူများအတွက်" ဟူ၍ 

သန်Zရှင်းသပ်ရပ် စွာလုပ်ေဆာင်ေပးြခင်းသည် ဂျပန်လူမျDိးများ၏ ေတွးေခtနည်းြဖစ်သည်။ အသုံးြပD^ပီးေနEက် 

တွင်လည်း အြခားသူများ အတွက် မလုိအပ်ေသာအရာကုိ ဖယ်ရှားြခင်း၊ စနစ်တကျထားရိှြခင်း၊ သန်Zရှင်းေရးကုိ 

သန်Zရှင်းသပ်ရပ်စွာ လုပ်ေဆာင် \ကရမည်။ 

 

မလုိအပ်ေသာအရာကုိ ဖယ်ရှားြခင်း၊ စနစ်တကျထားရိှြခင်း၊ သန်Zရှင်းေရးလုပ်ြခင်းေတွးေခtနည်းမှာ ေဘးကင်းလုံ�ခံD 

ေရး6ှင့် ထိေရာက်မdကုိ တန်ဖုိးထားေသာလုပ်ငန်းတွင် ကျယ်ကျယ်ြပန်Zြပန်Z စိမ့်ဝင်လျက်ရိှသည်။ 

 

ပစ�ည်းများကုိ ထုတ်လုပ်သည့် ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းတွင် 5S ဟုေခtသည့် ေတွးေခtနည်း6ှင့် အြပDအမူပုံစံကုိ ေစ့စပ်စွာ 

လုပ်ေဆာင်လျက်သည်။ 5S ဆုိသည်မှာ S 5 ခု ( မလုိအပ်ေသာအရာကုိ ဖယ်ရှားြခင်း (Seiri)၊ စနစ်တကျ ထားရိှြခင်း 

(Seiton)၊ သန်Zရှင်းေရးလုပ်ြခင်း (Seisou)၊ သန်Zရှင်းသပ်ရပ်စွာထားရိှြခင်း (Seiketsu)၊ လုိက်နEေဆာင်ရcက်ြခင်း 

(Shitsuke)) ဟူသည့် အဓိပyာယ်ရိှ^ပီး 1. မလုိအပ်ေသာအရာကုိ ဖယ်ရှားြခင်း (လုိအပ်ေသာအရာ6ှင့် မလုိအပ်ေသာ 

အရာများကုိ ခဲွြခား^ပီး မလုိအပ်ေသာအရာများကုိ လ�င့်ပစ်ြခင်း)၊ 2. စနစ်တကျထားရိှြခင်း (သတ်မှတ်ထားေသာ အရာ 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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ကုိသတ်မှတ်ထားေသာေနရာတွင်ထား၍ မည်သည့်အချန်ိတွင်မဆုိ ထုတ်ယူ6ုိင်သည့် အေြခအေန ြဖစ်ေအာင်ထား 

ြခင်း)၊ 3. သန်Zရှင်းေရးလုပ်ြခင်း (မိမိပတ်ဝန်းကျင်အား သန်Zရှင်းေရးလုပ်ကာ အမိdက်၊ ညစ်ေပမdများ မရိှေအာင်လုပ်ြခင်း)၊ 

4. သန်Zရှင်းသပ်ရပ်စွာ (အ^မဲသန်Zရှင်းသပ်ရပ်ေအာင်ထားြခင်း)၊ 5. အားလုံးလုပ်6ုိင်ေသာ 3S (မလုိအပ်ေသာအရာကုိ 

ဖယ်ရှားြခင်း (Seiri)၊ စနစ်တကျထားရိှြခင်း (Seiton)၊ သန်Zရှင်းေရးလုပ်ြခင်း (Seisou))ကုိ အေလ့အကျင့်ြပDလုပ်ကာ 

သတ်မှတ်ထားေသာအရာကုိ လုိက်နEြခင်းကုိ ဆုိလုိသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဤ 5S ကုိ ေနZစဉ်ေသချာစွာ လုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖင့် ပထမဆုံးအေနြဖင့် မေတာ်တဆမdများ6ှင့် ေဘးအ6Xရာယ် 

ြဖစ်ပွားမdကုိ ကာကွယ်6ုိင်သည်။ ထုိZအြပင် လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ရလွယ်ကူေသာလုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ဖန်တီးကာ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရcက်မdအား တစ်ကဲွတစ်ြပားမြဖစ်ေစ၍ အရည်အေသွး6ှင့် ထုတ်လုပ်6ုိင်စွမ်း၊ ထိေရာက်မdကုိ ြမ�င့်တင် 

6ုိင်သည်။ ထုိZအြပင် ဤက့ဲသုိZလုပ်ေဆာင်မdများကုိ အသင်းအဖဲွ`ြဖင့် လုပ်ေဆာင်ြခင်းေ\ကာင့် အသင်းအဖဲွ`လုိက် ပူးေပါင်း 

လုပ်ေဆာင်6ုိင်မdြမင့်မားလာ^ပီး ေြပာဆုိဆက်သွယ်မdအရည်အချင်းတုိးြမ�င့်ြခင်း၊ ထုိZြပင် လုပ်ငန်း ကုိယ်တုိင်လည်း 

စဥ်ဆက်မြပတ် တုိးတက်မdကုိ ြဖစ်ေပtေစ6ုိင်ပါသည်။ 

 

အလုပ်သင် သင်တန်းသားတုိZ အလုပ်တွင်အဓိကအားြဖင့် 

①	အလုပ်လုပ်နည်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကုိ ေကာင်းစွာစဥ်းစားကာ ပစ�ည်းကိရိယာများကုိ စီစဥ်တကျထားြခင်း။ 

②	ပစ�ည်းကိရိယာများကုိ အသုံးြပD^ပီးပါက မူလေနရာသုိZ ေသချာေပါက်ြပန်ထားြခင်း။ 

③	မလုိအပ်ေသာပစ�ည်းကိရိယာများကုိ သိမ်းဆည်းြခင်း။ 

 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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ဟူသည့် အထက်ပါအေြခခံ 3 ချက်ကုိ အေလ့အကျင့်ြပDလုပ်ထားပါ။ ေနZစဥ်လုပ်ငန်းစဥ်တွင် မလုိအပ်ေသာ အရာ ကုိ 

ဖယ်ရှားြခင်း၊ စနစ်တကျထားရိှြခင်း၊ သန်Zရှင်းေရးလုပ်ြခင်း၊ သန်Zရှင်းသပ်ရပ်စွာထားရိှြခင်း တုိZကုိ လုပ်ေဆာင်ရန် 

အေရးPကီးသည်။ ပစ�ည်းများမkdပ်ေစရန် အလုပ်လုပ်ေနစဥ် ေသချာသိမ်းဆည်း၍ထားရိှြခင်းဟူသည့် လုပ်ငန်း 

လုပ်ေဆာင်နည်းကုိ ေလ့လာ7ပါ။ 

 

ဤက့ဲသုိZ တစ်ဦးချင်းစီ၏ 5S ကုိPကိDးစားလုပ်ေဆာင်မdေ\ကာင့်သာ ဂျပန်6ုိင်ငံတွင် အရည်အေသွးြမင့် ကုန်ပစ�ည်း 

ထုတ်လုပ်မd6ှင့် အဆင့်ြမင့်ဝန်ေဆာင်မdကုိေပးစွမ်း6ုိင်ြခင်းြဖစ်သည်။ ဤ 5S Kaizen တုိးတက်မdအေတွးအေခtကုိ 

ကမ±ာကပင် အသိအမှတ်ြပDလျက်ရိှသည်။ လက်ရိှတွင် 6ုိင်ငံများစွာ၌ ဂျပန်6ုိင်ငံ၏ 5S၊ Kaizen တုိးတက်မd 

အေတွးအေခtကုိ ြဖန်Zကျက်မည့် စီမံကိန်းများကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်လျက်ရိှသည်။ 

 

အလုပ်သင်သင်တန်းသားများသည်လည်း မိမိတာဝန်ကျရာလုပ်ငန်းတွင် 5S၊ Kaizen တုိးတက်မdအေတွးအေခtကုိ 

လက်ေတွ`ကျင့်သုံးမည်ဟု ယုံ\ကည်ပါသည်။ ဂျပန်6ုိင်ငံ၏ စီးပွားေရးဖံွ`^ဖိDးတုိးတက်မdအေြခခံအုတ်ြမစ်သည် 

ဤက့ဲသုိZေသာ တစ်ဦးချင်းစီ၏ ေသးငယ်ေသာPကိDးစားအားထုတ်မdများ စုေပါင်းြဖစ်တည်လာြခင်းကုိ အေြခခံထားြခင်း 

ြဖစ်^ပီး၊ 5S ကုိ အေလးထားေဆာင်ရcက်ကာ လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်\ကရမည်ြဖစ်သည်။ 

 

 (5) ဂျပန်ဘာသာစကား စဉ်ဆက်မြပတ်သင်ယူြခင်း၏အေရးပါမL?ှင့် ေလ့လာသင်ယူနည်း၊ သင်pုိး 

 

ဂျပန်ဘာသာစကား စဉ်ဆက်မြပတ်သင်ယူြခင်း၏ အေရးပါမd6ှင့် ေလ့လာသင်ယူနည်း၊ သင်kုိးကုိေြပာြပသွားပါမည်။ 

 

ပထမဦးစွာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းမdနယ်ပယ်တွင် မိမိတုိZ6ှင့်အတူတကွ အလုပ်လုပ်ကုိင်သူများ၏ 

ေဘးကင်း  လုံ�ခံDေရးကုိကာကွယ်ကာ လုပ်ငန်း��န်\ကားချက်များကုိ မှန်ကန်စွာနEးလည်ရန်လုိအပ်သည်။ ထုိZအြပင် 

ေမာ်ေတာ်  ယာဉ်ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းေရးအသိပညာများကုိ ေလ့လာဆည်းပူးကာ နည်းပညာစွမ်းရည်ကုိ ြမ�င့်တင် 

ရန်လည်း လုိအပ်  သည်။ ထုိZအြပင် အသင်းအဖဲွ`ြဖင့် ေကာင်းမွန်ေသာလူမdဆက်ဆံေရးကုိ တည်ေဆာက်ရင်းြဖင့် 

အလုပ်လုပ်ကုိင်  ေဆာင် ရcက်ရန်လည်း အေရးPကီးသည်။ ထုိZအြပင် အလုပ်သင် သင်တန်းသားတုိZအား အလုပ်ခန်Zအပ် 

ထားေသာ ကုမyဏီတုိZတွင် လည်း ဂျပန်ဘာသာစကားကhမ်းကျင်မd ြမင့်မားရန်လုိအပ်သည်။ 

 

ထုိZြပင် နည်းပညာသင်တန်း ပထမ6ှစ်၊ တတိယ6ှစ်၊ ပ³́မ6ှစ်ေြမာက်တွင် ေလ့လာသင်ယူထားေသာ နည်းပညာများကုိ 

အကဲြဖတ်သည့်စာေမးပဲွရိှသည်။ ထုိက့ဲသုိZေသာ စာေမးပဲွေအာင်ြမင်ရန်အတွက် ဂျပန်ဘာသာစကားစွမ်းရည် ဆက် 

လက် တုိးတက်ေအာင်လုပ်ေဆာင်ရန်လုိအပ်သည်။  

 
7  !ိုင်ငံြခားသားလ.ူစမွ်းအားအရင်းအြမစ် နည်းပညာသင်တန်းသားစနစ် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ<ြပင်ထနိ်းသမိ်းမ>လပု်ငန်းအဖွဲAအစည်း (2018 ခု!ှစ် မတ်လ) "ေမာ်ေတာ်ယာဥ် 

ြပ<ြပင်ထနိ်းသမိ်းေရး နည်းပညာသင်တန်းလမ်းJKန်ချက်" စာမျက်!Nှ 8 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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အထူးသြဖင့် ဂျပန်ဘာသာစကားစွမ်းရည်ြမင့်မားေသာ နည်းပညာသင်တန်းသားများ6ှင့်အတူတူ အလုပ်တာဝန် 

ကျေသာအခါ ဂျပန်ဘာသာစကားကhမ်းကျင်သူကုိ အားကုိးမိေလ့ရိှသည်။ ထုိZအြပင် ဂျပန်6ုိင်ငံသုိZ PကိDေရာက်6ှင့်ထား 

သည့် တူညီေသာ6ုိင်ငံမှစီနီယာများအား အားကုိးမိ^ပီး မိမိ၏ ဂျပန်ဘာသာစကားစွမ်းရည် တုိးတက်မလာသည့် 

ြဖစ်စဥ်တုိZလည်းရိှသည်ဟုဆုိသည်။ ထုိZအြပင် ဂျပန်6ုိင်ငံရိှ အလုပ်^ပီးဆုံး၍ မိခင်6ုိင်ငံသုိZြပန်သည့်အခါတွင်လည်း 

ေလ့လာသင်ယူခဲေ့သာဂျပန်ဘာသာစကားကုိအသုံးချ၍ အလုပ်လုပ်ကုိင်ြခင်း၊ လုပ်ငန်းထူေထာင်ြခင်းစသြဖင့် ြဖစ်6ုိင် 

ေြခများစွာရိှသည်။ ထုိZေ\ကာင့် ဂျပန်ဘာသာစကားကုိ တက်¯ကွစွာသင်ယူ\ကရမည်။ 

 

အလုပ်ခန်Zအပ်သည့်ကုမyဏီရိှ သင်\ကားေရးတာဝန်ခံဂျပန်လူမျDိး6ှင့်အတူ ဂျပန်ဘာသာစကားကုိ ေလ့လာမည့် အခါ 

ဂျပန်လူမျDိးအတွက်ထုတ်ေဝထားေသာဖတ်စာအုပ် (ဥပမာ - မူလတန်းဖတ်စာအုပ်) များကုိ အသုံးြပDမည့် အစား 

6ုိင်ငံြခားသားအတွက် ထုတ်ေဝထားေသာ ဂျပန်ဘာသာစကားသင်\ကားေရးဖတ်စာအုပ်ကုိ အေြခခံ၍ ေလ့လာသင့် 

ပါသည်။8 

ထုိZအြပင် 6ုိင်ငံြခားသားဝန်ထမ်းများစွာကုိ ခန်Zအပ်၍ 

ဂျပန်ဘာသာစကားစွမ်းရည် တုိးတက်ေစရာ၌ ေအာင် 

ြမင်ေသာ လုပ်ငန်းများတွင် အြပန်အလှန် ေြပာဆုိ 

ဆက်ဆံေရးကုိြမ�င့်တင်ရန် မှတ်စုလဲလှယ်ြခင်းကုိ ြပD 

လုပ်လျက်ရိှသည်။ ① ရက်စဲွ၊ ② ယေနZသင်ယူခ့ဲ 

ေသာ စကားလုံး၊ ③ ယေနZသင်ယူခဲေ့သာစာေ\ကာင်း 

ကုိ ဂျပန်ဘာသာစကားြဖင့် ေရးချပါ။ တစ်ပတ်ကုန် 

ဆုံးသွားလbင် ဂျပန်လူမျDိး သင်\ကားေရးတာဝန်ခံကုိ 

ြပသ၍မှတ်ချက်ရယူပါ။ ဤသုိZထပ်ဖန်တစ်လဲလဲ ြပD 

လုပ်ပါက ဂျပန်လူမျDိးဘက်တွင်လည်း သင်တန်းသား 

များ သင်ယူခဲေ့သာစကားလုံး6ှင့်စာေ\ကာင်းကုိ 

နEးလည်6ုိင်^ပီး၊ ဂျပန်လူမျDိး ဘက်မှလည်း သင်တန်းသားများ သင်ယူခ့ဲေသာ စကားလုံးကုိအသုံးြပD၍ စကားေြပာြခင်း၊ 

အလုပ်��န်\ကားချက် ထုတ်ြပန်ေ\ကညာြခင်းကုိ လုပ်ေဆာင်6ုိင်သည်။ သင်တန်းသားများသည်လည်း ဂျပန်ဘာသာ 

စကားကုိ သင်ယူ6ုိင်ကာ ဂျပန်လူမျDိးသည်လည်း သင်တန်းသားများ သင်ယူခ့ဲေသာ ဂျပန်ဘာသာစကားကုိ 

နEးလည်၍အြပန်အလှန် သင်ယူ6ုိင်ပါသည်။ 

 
 

8 ဂျပန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလက့ျင်ေ့ရးပးူေပါင်းေဆာင်ရ�က်မ>အဖွဲAအစည်း (JITCO) (https://www.jitco.or.jp/) !ငှ် ့ Organization for Technical Intern Training 

(OTIT) ဝက်ဘ်ဆိုက် (https://www.otit.go.jp/) တငွ် ဂျပန်ဘာသာစကားသင်wကားရန်အတကွ် ဖတ်စာအပု်အချက်အလက်များကို ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 
 

 
ဂျပန်ဘာသာစကား သင်ယူရန်အတွက် ေနaစဥ်မှတ်တမ်း 
လဲလှယ်ြခင်း ဥပမာ (ဂျပန်လူမျAိးမှ တုိက်dုိက်ေြပာေသာ 
စကားလုံးများသည် နည်းပညာသင်တန်းသားများ၏ သင်ယူ 
လုိစိတ်ြဖစ်ေပGမM'ှင့် ဆက်စပ်လျက်ရိှသည်။) 

 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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kdပ်ေထွးလှေသာဂျပန်ဘာသာစကားြဖင့် ေရးသားထားသည့်စာရcက်စာတမ်းများကုိမူ ဘာသာြပန်စက် အက်ပလီ 

ေကးရှင်းကုိ အသုံးြပD၍ ပုိမုိနEးလည်ေအာင်လုပ်\ကရမည်။ ယေနZေခတ်တွင် အခမ့ဲအသုံးြပD6ုိင်သည့် ဘာသာြပန်စက် 

၏ တိကျမှန်ကန်မdမှာ AI (µာဏ်တု) နည်းစနစ်ထည့်သွင်း^ပီးချန်ိမှစ၍ သိသိသာသာ တုိးတက်လျက်ရိှသည်။ မုိင်နE 

ဘာသာစကားများ (Minor Languages) အချင်းချင်း ကုိ ဘာသာြပန်စက်ြဖင့်ြပန်ဆုိရာတွင် ထူးဆန်း၍မဆီေလျာ်ေသာ 

ဘာသာြပန်ချက်များြဖစ်ေပt6ုိင်ေသာ်လည်း အ\ကမ်းဖျဉ်းအဓိပyာယ်ကုိ နEးလည်6ုိင်သည်။ ထုိZအြပင် နည်းပညာများမှာ 

ေနZစဥ်တုိးတက်လျက်ရိှသည်။ ထုိZေ\ကာင့် ဤက့ဲသုိZ အခမ့ဲအသုံးြပD6ုိင်သည့်ကိရိယာများကုိ အသုံးြပDရန် အ¥ကံDြပD 

လုိပါသည်။9 

 

ဥပမာအေနြဖင့် "ဂူးဂဲလ်ဘာသာြပန် (Google translate)" ဆုိပါက အက်ပလီေကးရှင်းကုိ လက်ကုိင်ဖုန်း (စမတ်ဖုန်း) 

တွင် ေဒါင်းလုတ်လုပ်၍ အမျDိးမျDိးေသာလုပ်ေဆာင်ချက်များကုိ အသုံးြပD6ုိင်သည်။ 

  

 
9  အခေပး AI ဘာသာြပန်ဝန်ေဆာင်မ>သည် သက်ဆိုင်ရာအထးူြပ<နယ်ပယ်တိုz၏ နည်းပညာေဝါဟာရစသည် ့ ေဒတာေဘစ့်!ငှ်လ့ပု်ငန်းအသးီသးီ၏ သးီသန်zေဝါဟာရ 
ေဒတာေဘစ့်ကိုေဖာ်ေဆာင်ထားေသာဝန်ေဆာင်မ>ြဖစ်ပါက မိုင်နNဘာသာစကား (Minor Languages) တငွ်လည်း ဘာသာြပန်မနှ်ကန်မ>မာှ ပိုမိုြမင်မ့ားမည်ြဖစ်သည်။ 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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ဂျပန်ဘာသာစကား အသံ ြဖင့် ေြပာဆုိပါက ခန်းဂျ ိ(Kanji) သုိZေြပာင်းလဲေပးမည်ြဖစ်^ပီး ဖူရိဂန (Furigana) ကုိလည်း 

kုိမဂျ ိ (Romaji) ြဖင့် ေရးသားေဖာ်ြပေပးမည် ြဖစ်သည်။ ထုိZအြပင် မိမိ၏မိခင်ဘာသာစကားကုိ ေရcးချယ်ပါက 

မိခင်ဘာသာ စကားထံ အလုိအေလျာက် ဘာသာ 

ြပန်ဆုိ ေပးမည်ြဖစ်သည်။ အသံခလုတ်ကုိ6ိှပ်ပါက 

ဘာသာစကား 6ှစ်ဖက်စလုံး၏ အသံထွက်ကုိ 

ေြပာဆုိမည်ြဖစ်^ပီး ဂျပန်ဘာသာစကား ကုိလည်း 

သင်ယူ6ုိင်မည်ြဖစ်သည်။ 

ထုိZအြပင် ကင်မရာခလုတ်ကုိ6ိှပ်ပါက ဖတ်စာအုပ် 

6ှင့် ပုံ6ိှပ်စာသားများရိှ ဂျပန်ဘာသာစကားကုိ 

ေရcးချယ်ထားေသာ ဘာသာစကားသုိZ အလုိအ 

ေလျာက် ေြပာင်းလဲေပးမည့် လုပ်ေဆာင်ချက် 

လည်းပါရိှသည်။ 

 

ဤက့ဲသုိZေသာလုပ်ေဆာင်ချက်ကုိအသုံးြပD၍ ဂျပန်ဘာသာစကားြဖင့် ေရးသားထားေသာ စာရcက်စာတမ်းများစွာကုိ 

ဖတ်kd̂ ပီး ပုိမုိနEးလည်သေဘာေပါက်ေစရန် အ¥ကံDြပDပါသည်။ 

 

အထူးသြဖင့် ဖတ်kdထားသင့်ေသာစာရcက်စာတမ်းများမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 

１．တာဝန်ကျေသာကုမyဏီ၏ လက်ကမ်းစာေစာင် သုိZမဟုတ် ဝက်ဘ်ဆုိဒ်စာမျက်6ှE (ကုမyဏီအေ\ကာင်း၊ သမုိင်း၊ 

လုပ်ငန်း အေတွးအေခtစသည့် အေရးPကီးေသာအရာများ၊ အဓိကဧည့်သည်များ) 

２．ကုမyဏီ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း၊ အလုပ်စည်းမျဥ်းစသည့် ကုမyဏီတွင် အလုပ်လုပ်ရာ၌ သိထားသင့်ေသာ စည်းမျဥ်း 

များ 

３．ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းမdနည်းစနစ်6ှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ဖတ်စာအုပ်၊ အမျDိးမျDိးေသာလုပ်ငန်း လက်စဲွ စာ 

အုပ်၊ အသိအမှတ်ြပDစာေမးပဲွေြဖဆုိရန်လုိအပ်သည့် စာရcက်စာတမ်းများ၊ စာအုပ်များစသည်။ 

 

မိမိတွင်လက်ကုိင်ဖုန်းမရိှပါက ဂျပန်လူမျDိးလုပ်ေဖာ်ကုိင်ဖက်6ှင့် သင်\ကားေရးတာဝန်ခံ၏ လက်ကုိင်ဖုန်း6ှင့် ကွန်ြပv 

တာကုိ အသုံးြပD၍ ပုိမုိရင်း6ီှးေသာဆက်သွယ်ေြပာဆုိြခင်းကုိ လုပ်ေဆာင်\ကည့်ပါ။ 

 

ကုမyဏီတွင် အင်တာနက်ချတ်ိဆက်ထားသည့် ကွန်ြပvတာရိှပါက  ဂျပန်ဘာသာစာရcက်စာတမ်းများ6ှင့် ဝက်ဘ်ဆုိဒ် 

စာမျက်6ှEကုိ "ဂူးလ်ဂဲဘာသာြပန်" စသည်ြဖင့် ဘာသာြပန်ဆုိေစသည့် နည်းလမ်းလည်းရိှပါသည်။ 

ဂူးလ်ဂဲဘာသာြပန်၏ "ကင်မရာလုပ်ေဆာင်ချက်" ြဖင့် ဂျပန် 
ဘာသာဖတ်စာအုပ်ကုိ ေရeးချယ်ထားေသာ ဘာသာစကား (ဓာတ်ပုံ 
မှာ ြမန်မာဘာသာစကား) ြဖင့် ဖတ်dM'ုိင်သည်။ 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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ေအာက်တွင် ဝက်ဘ်ဆုိဒ်စာမျက်6ှEစသည်ကုိ ကွန်ြပvတာေပtတွင် ဘာသာြပန်သည့်အခါ6ှင့် Word ၊ Excel ၊ PDF 

စသည့် စာရcက်စာတမ်းများကုိ ကွန်ြပvတာ၌ ဘာသာြပန်စက်ြဖင့် ဘာသာြပန်နည်းကုိေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

မိမိအလုပ်လုပ် သည့်လုပ်ငန်း၏ သင်\ကားေရးတာဝန်ခံ6ှင့်အတူ ဂျပန်ဘာသာစကားြဖင့် ေရးသားထားေသာ 

စာရcက်စာတမ်း အမျDိးမျDိးကုိ ဘာသာြပန်ရင်းြဖင့် ပုိမုိနEးလည်ေအာင် လုပ်ေဆာင်သင့်ပါသည်။ 

  

ေကာလံ် - ကမု-ဏီစညး်မျဥ်းစညး်ကမး်များ 〜ဓာတ်ပံု7ုိကြ်ခငး်အားတားြမစ်ြခငး်〜 

ကုမgဏီစည်းမျဥ်းစည်းကမး်တငွ ် စက်dံုအတငွး်'ငှ့် ကုမgဏီအတငွး်တငွ ် ဓာတပ်ံုdိုက်ြခငး်ကုိ တားြမစေ်လ ့

ရိှသည်။ အဘယ်ေIကာင့်ဆိုေသာ ်ကုမgဏီ၏ အေရး^ကီးေသာအချက်အလက်များ လံုးဝေပါက်Iကား၍ မရ'ိုင ်

ေသာေIကာင့်ြဖစ်သည်။ အထးူသြဖင့် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပAြပင်ထနိ်းသိမ်းေရး အလပုခွ်ငတ်ငွ ်ဧည့်သည်များ၏ 

ေမာ်ေတာယ်ာဥ်'ငှ့် ၎ငး်၏ကားနပံါတြ်ပားစသည်တိုa ထင်ဟပ'်ိုငေ်သာေIကာင့်ြဖစ်သည်။ ထိုaအြပင ် အြခား 

သူများ၏ မျက်')ှအား ထငဟ်ပမ်ပိါက ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ထနိး်သိမး် ကာကွယ်ြခငး်'ငှ့် 

dုပ်ပံု မပူိုင်ခွင့်ချAိးေဖာက်ြခင်းြပဿန)များ ြဖစ်ေစ'ိုင်ေသာေIကာင့်ြဖစသ်ည်။ 

ဇာတnိမAိoရိှ မသိားစု'ငှ့် သူငယ်ချငး်အား အလပုခွ်ငအ်ေြခအေနကုိ ေြပာြပလို၍ မမိ၏ိ လက်ကုိငဖ်နုး်တငွ ်

ဓာတပ်ံုdိုက်ယူကာ လမူMကွနယ်က် (Social Media) စသည်တိုaတငွ ် တငေ်သာေIကာင့် ကုမgဏီထမံ ှ သတ ိ

ေပးချက်ြပင်းထနစ်ွာရရိှခ့ဲသည့် ဥပမာြဖစစ်ဥ်များလည်းရိှပါသည်။ ကုမgဏီစည်းမျဥ်းစည်းကမး်အား 

ရှင်းလငး် စွာမေဖာြ်ပထားြခင်းမျAိးလည်းရိှသည့်အတွက် ဓာတပ်ံုdိုက်သည့်အချနိတ်ွင် စည်းမျဉး်'ှင့်စည်းကမး် 

များကုိ ^ကိAတငစ်စေ်ဆးအတည်ြပAပါ။ 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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3. ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ-ြပင်ထနိ်းသမိ်းေရးအလပု်လပု်ကိုင်ရာတွင် အသံးုများေသာေဝါဟာရ ေပါင်းချ-ပ် 

 

ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းခွင်တွင် အသုံးများေသာ ေဝါဟာရေပါင်းချDပ် (ဥပမာ ေဝါဟာရ6ှင့် 

စာေ\ကာင်းေပါင်း 360) ကုိ ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ဤအရာများအြပင် လုပ်ငန်းခွင်၌ အသုံးြပDေသာအြခားေဝါဟာရများလည်း ရိှေသာေ\ကာင့် လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင် 

ေသာသူမှ သင့်ေတာ်သလုိ ထပ်မံြဖည့်စွက်ပါ။ 

 

 

 

 

 

 

 

ပထမဦးစွာ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းခွင်သုိZ မသွားေရာက်မီှ ဤအခန်းတွင်ေဖာ်ြပထားေသာ 

ေဝါဟာရများကုိ ေနEက်တစ်Pကိမ် ြပန်ေလ့လာ\ကပါစုိZ။ 

 

ထုိZအြပင် တူညီေသာဂျပန်လူမျDိးများအချင်းချင်းပင်လbင် မိမိအလုပ်လုပ်ကုိင်ေသာစီရင်စု6ှင့် ေနရာေဒသကုိလုိက်၍ 

မတူညီေသာ ေဒသသုံးဘာသာစကား (ေဒသိယစကား) များရိှသည်။ တူညီေသာေဝါဟာရပင်ြဖစ်ေစကာမူ အသံထွက် 

မတူသည့်အခါမျDိးလည်းရိှသည်။ ထုိZအြပင် တူညီေသာအမိန်Zေပးချက်ြဖစ်ေသာ်လည်း ေြပာဆုိသည့်နည်းအမျDိးမျDိး 

ရိှသည်။ ဥပမာအားြဖင့် လီဗာအားေလbာ့ချရန် ေြပာဆုိရာတွင်လည်း "ေလbာ့လုိက်" "ချလုိက်" "ဆဲွလုိက်" ဟူ၍ 

ေြပာဆုိနည်းများစွာရိှသည်။ "さげて (ချလုိက်)" ဟူေသာ စကားလုံးတစ်ခုတည်းတွင်ပင် ေဒသကုိလုိက်၍ “さげぇー” 

“さげやー” “さげてんか” “さげてぇ” စသည့် ေဒသသုံးဘာသာစကားများရိှသည်။ ထုိZအြပင် ေဒသကုိလုိက်၍ "さげて 

(ချလုိက်)" ဟူေသာ အဓိပyာယ်မှာ "持ち上げる (မ တင်ြခင်း)" ဟုအဓိပyာယ်သက်ေရာက်သည့်အခါမျDိးလည်းရိှသည်။ 

အလုပ်သင်သင်တန်းသားများအေနြဖင့် နEးလည်ရအလွန်ခက်ခဲေပမည်။ အလုပ်သင်သင်တန်းသားများကုိ အလုပ် 

ခန်Zအပ်မည့် ဂျပန်လုပ်ငန်းခွင်များတွင်လည်း ဤဂျပန်ဘာသာစကား6ှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်း��န်\ကားချက်များ 

အား နEးလည်ရန်မည်မbခက်ခဲေ\ကာင်းကုိ နEးလည်ေပး6ုိင်မည့်ဂျပန်လူမျDိးများ နည်းပါးေကာင်းနည်းပါး6ုိင်ပါသည်။ 

 

ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းတွင် အသုံးများေသာ ဥပမာေဝါဟာရေပါင်းချDပ် 

1 ပစ�ည်းကိရိယာအမည် 77 ေဝါဟာရ 

2 အစိတ်အပုိင်းအမည် 86 ေဝါဟာရ 

3 Pကိယာ 60 ေဝါဟာရ 

4 နEမဝိေသသန 44 ေဝါဟာရ 

5 စကားေြပာ 17 စာေ\ကာင်း 

6 အြခားေဝါဟာရများ 76 ေဝါဟာရ 

 စုစုေပါင်း 360 ေဝါဟာရ၊ စာေ\ကာင်း 
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ထုိZေ\ကာင့် အလုပ်သင်သင်တန်းသားများ6ှင့်အလုပ်အတူလုပ်ကုိင်မည့် ဂျပန်လူမျDိးများနည်းတူ လုပ်ငန်းခွင်တွင် 

အသုံးများေသာေဝါဟာရများကုိ ေလ့လာသင်ယူရန် အေရးPကီးပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် လုပ်ငန်း��န်\ကားချက်များ 

ကုိေြပာ\ကားသည့် ဂျပန်လူမျDိးအား လက်ေတွ` အသံထွက်ကုိထွက်ခုိင်းရင်းြဖင့် ထုိအဓိပyာယ်ကုိ နEးလည်သေဘာ 

ေပါက်^ပီးမှ လုပ်ငန်းခွင်၌လုပ်ငန်းကုိလုပ်ေဆာင်ပါ။ ထုိZအြပင် ဂျပန်လူမျDိးများကုိလည်း တတ်6ုိင်သမb ဤအခန်းတွင် 

ေဖာ်ြပထားေသာ ေဝါဟာရေပါင်းချDပ်ကုိအသုံးြပDကာ လုပ်ငန်း��န်\ကားချက်ကုိ ေြပာ\ကားေစြခင်းြဖင့် အတူတကွ 

ေလ့လာမှတ်သားြခင်းသည်လည်း နည်းလမ်းေကာင်းတစ်ခုြဖစ်သည်။ 

 
(1) ပစ?ည်းကရိယိာအမည် ေဝါဟာရ 77 လံးု 

 

ပစqည်းကိရိယာအမည် ဥပမာ  ေဝါဟာရ 77 လုံး 

1 ဂွ 41 Gear puller 

2 ဂွရှင် 42 Bearing puller 

3 ဂွ (အဝုိင်းပိတ်) 43 Slide hammer 

4 ဂွင်းဂွ 44 ေဆာက် 

5 ဘရိတ်ြဖDတ်ဂွ 45 Press 

6 မူလီ\ကပ်ဂွ (Ratchet wrench) 46 ည�ပ်ဗုိက်စ်ခုံ 

7 ေဆာ့ကတ် (Socket) 47 တံစဥ်း 

8 Deep socket 48 6ှစ်ဖက်အထုိင်ေကျာက်စက် 

9 Hex socket 49 ေဖာက်စက် 

10 Torx socket 50 ေဖာက်ခုံ 

11 Spanner သီး (plug wrench) 51 အရစ်ေဖာ်ကိရိယာ (Tap) 

12 \ကက်ေြခခတ်ဂွ (Cross wrench) 52 ေြခာက်ေထာင့်စကူေခါင်း (Dies) 

13 Spinner လက်ကုိင် 53 ကလစ်ပါ (Calliper) 

14 T ဂွ (T wrench) 54 မုိက်ခkုိမီတာ 

15 T ပုံစံကုိင်းတံ (T-shape slide handle) 55 Dial gauge 

16 Extension Bar 56 Thickness gauge 

17 U Joint (Universal joint) 57 Plug gauge 
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18 Impact wrench 58 ေလချန်ိဒုိင်ခွက် (Compression gauge) 

19 ပုိက်ကုိက် (Pipe wrench) 59 ပလပ်သန်Zရှင်းေရးပစ�ည်း (Plug cleaner) 

20 L ကီး (Allen wrench) 60 Nozzle tester 

21 ေပါင်ခွ (Torque wrench) 61 Circuit tester 

22 Minus driver 62 ဘတ�ရီအေအးခံရည် Tester 

23 Plus driver 63 ဟုိက်ဒkုိမီတာ 

24 Go-through ဝက်အူလှည့် 64 Spring compressor 

25 ဝက်အူလှည့်အရှည် 65 ဘတ�ရီ Tester 

26 ဝက်အူလှည့်တုိ 66 
ေလာင်စာဖိအားတုိင်းကိရိယာ（Fuel 

pressure gauge） 

27 တူ 67 AC manifold gauge 

28 ပလပ်စတစ်တူ 68 တာယာ gauge 

29 ရာဘာတူ 69 Depth gauge 

30 ပလာယာ 70 ကားေရေဆးစက် 

31 ည�ပ် (Nipper) 71 ဂျDိက် 

32 ပလာယာအရှည် (Long-nose piler) 72 ပင်နံရံဂျDိက် (Rigid rack) 

33 ဂွရှင်ပလာယာ 73 ဂီယာေဘာက်ချဂျDိက် (Mission jack) 

34 Vise ပလာယာ (Vise piler) 74 ကားမတင်စက် (Lift) 

35 Disc Brake Piston Tool 75 
ကားတာယာြဖDတ်တပ်စက် (Tire 

changer)  

36 ဗဟုိချက်ဖမ်းမှတ်စုိZ (Center punch) 76 
ကားဘီးထိန်းည�စိက်ဘီးထိန်းည�စိက် 

(Wheel balancer) 

37 ဝါယာဘရတ်ရ်ှ 77 ဘတ�ရီချာဂျာ (Battery charger) 

38 Scraper   

39 ေလေသနတ် (Air gun)   

40 ဆီစစ် wrench (Oil filter wrench)   
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(2) အစတိ်အပိုင်းအမည်（ဥပမာ ေဝါဟာရ 86 လံးု） 

 

အစိတ်အပုိင်းအမည် ဥပမာ ေဝါဟာရ 86 လုံး 

1 ေမာ်ေတာ်ယာဥ် (ကား) 44 ဘရိတ်လုိင်း 

2 ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် (ဆုိင်ကယ်) 45 ဘရိတ်ေြခနင်း (ဘရိတ် pad) 

3 ဘတ်စ်ကား 46 Disc ဘရိတ် (Disc) 

4 ကုန်တင်ကား 47 Disc ကလစ်ပါ 

5 
ေရှ`အင်ဂျင်ေရှ`ယက် (Front engine Front Drive၊ 

FF) 
48 ဒရမ်ဘရိတ် (Drum) 

6 
ေရှ`အင်ဂျင်ေနEက်ယက် (Front engine Rear drive၊ 

FR） 
49 ဟန်းဘရိတ် (Parking brake) 

7 အင်ဂျင် 50 ဘီးဆလင်ဒါ (Wheel cylinder) 

8 ဘတ�ရီ 51 ဘရိတ်¿ှvး (Brake shoe) 

9 ခါးပတ် 52 ေခါင်းစွပ်ဓာတ်မီး 

10 မီးပွားပလပ် 53 ယာဉ်အကျယ်အဝန်းြပမီး 

11 ေလစစ် (Air filter) 54 6ှင်းခဲွမီး (Fog lamp) 

12 Intake manifold 55 ဘရိတ်မီး 

13 Exhaust Manifold 56 ေနEက်မီး 

14 ပန်ကာ 57 လုိင်စင်ပလိတ်မီး 

15 ေရတုိင်ကီ (Radiator) 58 အချက်ြပမီး (Winker) 

16 အပူချန်ိထိန်းကိရိယာ (Thamostat) 59 စုံအချက်ြပမီး (Hazard) 

17 စက်6ိdးေမာ်တာ (Starter motor) 60 ဝိdက်ပါ (Wiper) 

18 ေအာ်လ်တာေနတာ (Alternator) 61 ဝါရှာ (Washer) 

19 မီးေပးကိွDင် (Ignition coil) 62 ဟွန်း 

20 အင်ဂျက်တာ (Injector) 63 ေနEက်\ကည့်မှန် (Mirror) 
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21 ဆီတုိင်ကီ 64 Renault Wind 

22 ဆီပန်Z (Fuel pump) 65 မှန် (Glass) 

23 မာဖလာ (Muffler) 66 ကားတံခါး 

24 ကလပ် (Clutch) 67 ဘမ်ပါ (Bumper) 

25 ဂီယာ (Transmission) 68 စက်ဖုံး (Bonnet) 

26 ဒူးဆစ်ေချာင်း (Drive shaft) 69 အေနEက်ခန်း (Trunk) 

27 ေရယက်ပန်ကာဝင်kုိး (Propeller shaft) 70 မီတာ 

28 ကေရာင်းအုံ (Differential) 71 အချက်ြပမီး (Warning light) 

29 တာယာ 72 လီဗာေြခနင်းြပား (Accelerator pedal) 

30 ဘီး 73 ထုိင်ခုံ 

31 ကားေအာက်ပုိင်း (Suspension) 74 အဲကွန်း 

32 ေရှာ့ဘား  ( Shock absorber) 75 ကားေသာ့အုံ (Ignition switch) 

33 ကိွDင်စပရင် (Coil spring) 76 မူလီ 

34 6dတ်ခမ်းေမ�းတန်း (Stabilizer) 77 မူလီေခါင်း 

35 ေအာက်လက်ဝါး (Lower arm) 78 လbပ်စစ်ဝါယာPကိDး 

36 အေပtလက်ဝါး (Upper arm) 79 ဘရိတ်ဆီ (Brake fluid) 

37 စတီယာရင် 80 အင်ဂျင်ဝုိင် 

38 ဂီယာအုံ (Gearbox) 81 ဂီယာဆီ (Gear Oil) 

39 တုိင်းေရာ့ (Tie-rod) 82 ဂီယာဝုိင် (Transmission oil) 

40 ဘရိတ် 83 
ေအာ်တုိဂီယာဆီ (Automatic 

transmission fluid) 

41 ဘရိတ်ေြခနင်း (Brake pedal) 84 အင်ဂျင်အေအးခံရည် (Coolant) 

42 ဘရိတ်ဆုံ (Master cylinder) 85 ဘီးအလုိင်းမနZ် (Wheel alignment) 

43 ဘရိတ်ပုိက် 86 Side slip 
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（3） Jကယိာ (ဥပမာ ေဝါဟာရ 60 လံးု) 

 

uကိယာ  ဥပမာ ေဝါဟာရ 60 လုံး 

1 ချတ်ိပါ 21 ေြခာက်ေသွ`ေအာင်လုပ်ပါ 41 စစ်ေဆးအတည်ြပDပါ 

2 ဖယ်ရှားပါ၊ ြဖDတ်ပါ 22 ပတ်ပါ၊ တင်း\ကပ်ပါ 42 ထည့်သွင်းပါ 

3 ေနရာတကျတပ်ဆင်ပါ 23 ြဖည်ေလျာ့ပါ 43 ဖယ်ရှားပါ၊ ြဖDတ်ပါ 

4 အစိတ်အပုိင်းများကုိြဖDတ်ပါ 24 လdပ်ရှားပါ၊ ေရc̀ လျားပါ 44 ြပင်ဆင်ပါ 

5 မူလေနရာသုိZ ြပန်ထားပါ 25 လှည့်ပါ 45 
သယ်ေဆာင်ပါ၊ 

ယူေဆာင်ပါ 

6 မပါ 26 ချန်ိည�ပိါ 46 ဖွင့်ပါ 

7 မ တင်ပါ 27 စစ်ေဆးပါ 47 ပိတ်ပါ 

8 ေအာက်ချပါ 28 အစားထုိးပါ၊ လဲလှယ်ပါ 48 ရပ်တန်Zပါ 

9 ဖွင့်ပါ 29 ေနရာတကျစုစည်းထားပါ 49 သန်Zရှင်းေရးလုပ်ပါ 

10 ပိတ်ပါ 30 သတိထားပါ၊ ဂkုစုိက်ပါ 50 ေဆးေ\ကာပါ 

11 ဖိပါ 31 လဲှချပါ 51 ယူပါ 

12 ဆဲွပါ 32 (စက်)6ိdးပါ 52 ထားပါ 

13 မိမိဘက်ေရာက်ေအာင်ဆဲွပါ 33 အေရာင်တင်ပါ၊ ေပါလစ်တင်ပါ 53 အလျင်အြမန်လုပ်ပါ 

14 ပူေ6ွးေအာင်လုပ်ပါ 34 ေဆးေ\ကာပါ 54 စီးနင်းပါ 

15 အေအးခံပါ 35 ြခစ်ထုတ်ဖယ်ရှားပါ 55 ဆင်းပါ 

16 ေလ့ာခ်ချပါ 36 ေပါင်းစည်းပါ 56 သင်\ကား၊ ေြပာြပပါ 

17 ဖျက်သိမ်းပါ၊ ပယ်ဖျက်ပါ 37 တုိင်းတာပါ 57 ြဖတ်ေတာက်ပါ 

18 ေြခေထာက်ြဖင့်နင်းပါ 38 ချတ်ိဆက်ပါ 58 စာဖတ်ပါ 

19 သုတ်ပါ 39 တည်^ငိမ်ေအာင်လုပ်ပါ 59 ထိေတွ`ပါ 

20 ေဆးသုတ်ပါ 40 ေကွးပါ 60 ေရးသားပါ 
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 (4) နNမဝေိသသန (ဥပမာ ေဝါဟာရ 44 လံးု) 

 

နYမဝိေသသန (ဥပမာ ေဝါဟာရ 44 လုံး) 

1 ပူေသာ 23 ေဝးေသာ 

2 ေအးေသာ 24 များေသာ 

3 ပူေ6ွးေသာ 25 နည်းေသာ 

4 \ကမ်းတမ်းေသာ 26 ေ6ွးေထွးေသာ 

5 ခhန်ထက်ေသာ 27 ေအးြမေသာ 

6 ေချာင်ချေိသာ 28 ေလးေသာ 

7 ပျစ်ေသာ၊ အေရာင်ရင့်ေသာ 29 ေပါေ့သာ 

8 ထူေသာ 30 ကျယ်ေသာ 

9 ပါးေသာ 31 ကျဥ်းေသာ 

10 နက်ေသာ 32 ရှည်ေသာ 

11 တိမ်ေသာ 33 တုိေသာ 

12 Pကီးမားေသာ 34 ေမှာင်ေသာ 

13 ေသးငယ်ေသာ 35 လင်းေသာ 

14 သစ်လွင်ေသာ 36 အ6Xရာယ်များေသာ 

15 ေဟာင်းေသာ 37 အားေကာင်းေသာ၊ သန်မာေသာ 

16 ေကာင်းေသာ 38 အားေပျာ့ေသာ 

17 ဆုိးေသာ 39 ကျဥ်းေသာ၊ ပါးေသာ 

18 အေြခအေနေကာင်းေသာ 40 ဝေသာ၊ ထူေသာ 

19 အေြခအေနဆုိးေသာ 41 မာေ\ကာေသာ 

20 ြမင့်ေသာ 42 ေပျာ့ေြပာင်းေသာ 

21 နိမ့်ေသာ 43 ညစ်ပတ်ေသာ 

22 နီးေသာ 44 လှပေသာ၊ သန်Zရှင်းေသာ 
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(5) စကားေြပာ (ဥပမာစကားေြပာ) 

 

ဥပမာစကားေြပာ 

1 PကိDဆုိပါတယ်။ 10 အင်ဂျင်စက်6ိdးပါမယ်။ 

2 ေကျးဇူးြပD၍ ေခတÀေစာင့်ဆုိင်းေပးပါ။ 11 လုပ်ေဆာင်ပါမယ်၊ ေရc̀ လျားပါမယ်။ 

3 စီနီယာခင်ဗျ၊ ဧည့်သည်လာပါတယ်။ 12 Back, all right. 

4 မလုပ်6ုိင်ပါ။ 13 အ6Xရာယ်များတယ်။ 

5 သင်\ကားေပးပါ၊ ေြပာြပေပးပါ။ 14 ရပ်ပါ။ 

6 အချန်ိမမီှပါ၊ အချန်ိမေလာက်ပါ။ 15 
ေဘးအ6Xရာယ်ကင်းရှင်းေရးဦးစားေပး၊ 

ဟုတ်^ပီ။ 

7 ပျက်စီးသွား^ပီ (ဖျက်ဆီးလုိက်ပါတယ်)။ 16 နEတယ်။ 

8 ^ပီးသွားပါ^ပီ ။ 17 ဒဏ်ရာရသွားတယ်။ 

9 အတည်ြပDေပးပါ (စစ်ေဆးေပးပါ)။   

 
 (6) အြခားေဝါဟာရများ ဥပမာ ေဝါဟာရ 76 လံးု 

 

အြခားေဝါဟာရများ (ဥပမာ ေဝါဟာရ 76 လုံး) 

1 အေရှ` (Front) 26 
ကားေအာက်ပုိင်း 

(Suspension System) 
51 သံေချး 

2 အေနEက် (Rear) 27 ကားေအာက်ပုိင်း 52 ယုိစိမ့်ြခင်း 

3 
ဘယ်ဘက်အေရှ`ြခမ်း 

ညာဘက်အေရှ`ြခမ်း 
28 အနံ 53 ြပည့်ကျပ်ြခင်း 

4 
ဘယ်ဘက်အေနEက်ြခမ်း 

ညာဘက်အေနEက်ြခမ်း 
29 အရှည် 54 ေချာင်ချြိခင်း 

5 အြပင်ဘက်ြခမ်း 30 အြမင့် 55 တုန်ခါြခင်း 

6 အတွင်းဘက်ြခမ်း 31 အနက် 56 ပွန်းပ့ဲြခင်း 

7 စစ်ေဆးြခင်း 32 ယာယီတင်း\ကပ်ြခင်း 57 \ကားေနရာလွတ် 
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8 ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း 33 အလွန်တင်း\ကပ်ြခင်း 58 

Vehicle Clearance 

(ရည်ရcယ်ချက်ရိှရိှြဖင့် ြပDလုပ် 

ထားေသာ လုိအပ်သည့် \ကား 

ေနရာလွတ်) 

9 ြပင်ဆင်ြခင်း 34 အတုိင်းအတာေဖာ်ြပမှတ် 59 

အတုိးအေလျာ့လုပ်ြခင်း 

(အသုံးြပDမdအလုိက် တုိးလာေသာ 

Vehicle Clearance 

(ကန်Zသတ်တန်ဖုိးအတွင်း)) 

10 အစိတ်အပုိင်း 35 စံတန်ဖုိး 60 

\ကားေနရာလွတ် 

(ကန်Zသတ်ချက်ကုိေကျာ်လွန်၍ 

အတုိးအေလျာ့ြပDလုပ်ြခင်းေ\ကာင့် 

Vehicle Clearance 

များလာြခင်း) 

11 လုပ်ငန်း၊ အလုပ် 36 ပမာဏ 61 အနီ 

12 အစိတ်အပုိင်းများကုိြဖDတ်ြခင်း 37 အကွာအေဝး 62 အြပာ 

13 အစားထုိးြခင်း၊ လဲလှယ်ြခင်း 38 အပူချန်ိ 63 အဝါ 

14 ချန်ိည�ြိခင်း 39 အြမန်6dန်း 64 အစိမ်း 

15 
မလုိအပ်ေသာအရာများကုိ 

ဖယ်ရှားြခင်း 
40 အေရအတွက် 65 အညိD 

16 စနစ်တကျထားြခင်း 41 ဆီြဖည့်ြခင်း 66 အမည်း 

17 သနZ်ရှင်းေရးလုပ်ြခင်း 42 ေထာင့်ဒီဂရီ 67 အြဖv 

18 ေကာင်းမွန်ြခင်း 43 ေလထုဖိအား 68 ပန်းေရာင် 

19 ဆုိးရcားြခင်း 44 တိကျေသာဆဲွငင်အား 69 ေငွေရာင် (ေငွ) 

20 အ6Xရာယ်ရိှြခင်း 45 

ြပင်ဆင်၊ ဝယ်ယူထား 

ေသာကားကုိ အိမ်သုိZ 

ပုိZေဆာင်ေပးြခင်း 

70 ေရÂေရာင် (ေရÂ) 

21 စက်ချDိ`ယွင်းြခင်း 46 ကားေရေဆးြခင်း 71 လbပ်စစ်ဓာတ်အား 

22 ရှာေဖွစစ်ေဆးြခင်း 47 ^ပီးေြမာက်ြခင်း 72 လbပ်စစ်ဗုိZအား 
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23 အေ\ကာင်းအရင်း 48 ပွန်းရာ၊ ြခစ်ရာ 73 လbပ်စီးေ\ကာင်း 

24 အေြခအေန 49 ညစ်ေပြခင်း 74 ခုခံအား 

25 အခန်းတွင်း 50 ဖုန် 75 အချန်ိ 

    76 မေတာ်တဆ 
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4.  အ?Fရာယ်ကင်းရငှ်းေရး?ငှ် ့ကျန်းမာသန်Gရငှ်းြခင်း၏ အေရးပါမJ 

 

ဤအခန်းတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း၏ "အ6Xရာယ်ကင်းရှင်းေရး6ှင့် ကျန်းမာသန်Zရှင်းြခင်း" ကုိ 

နEးလည်ေစရန်အတွက်ရှင်းြပထားပါသည်။ 10 အလုပ်ခွင်တွင် အ6Xရာယ်ရှင်းေစရန်အတွက် အလွန်အေရးPကီးေသာ 

အေ\ကာင်းအရာများကုိ ေရးသားထားသည့်အတွက် လုပ်ငန်းခွင်သုိZ မဝင်ေရာက်မီ PကိDတင်ေလ့လာ\ကရပါမည်။ 

ထုိZအြပင် ေနZစဥ်အလုပ်အား ြပန်လည်\ကည့်kdကာ အPကိမ်Pကိမ်စစ်ေဆးအတည်ြပD\ကရမည်။ 

(1) ေဘးအ?Jရာယ်ကင်းစွာ အလုပ်လုပ်ကုိင်ရန်အတွက် မှန်ကန်စွာ ၀တ်စားဆင်ယင်ြခင်း 

 

1) မှန်ကန်စွာ ၀တ်စားဆင်ယင်ြခင်းဆုိသည်မှာ 

 

 

 

 

 

2) သတိြပDရမည့်အချက်များ 

l ဇစ်6ှင့် \ကယ်သီးများကုိ အားလုံးေသချာစွာ တပ်ရမည်။ 

l မိမိခ6ÃEကုိယ်အတုိင်း6ှင့်ကုိက်ညီေသာ အလုပ်ဝတ်စုံကုိ ဝတ်ဆင်ရမည်။ 

l အ^ပဲများ၊ ချDပ်kုိးေြပေနြခင်းများကုိ ြပင်ဆင်^ပီး၊ အ^မဲသန်Zရှင်းေသာအဝတ်အစားများကုိဝတ်ဆင်ရမည်။ 

l ဦးေခါင်းပုိင်းကုိ ကာကွယ်ရင်းြဖင့် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်အတွင်းပုိင်းကုိ မညစ်ပတ်ေစရန် အလုပ်ဦးထုပ်ကုိ ေသချာစွာ 

ေဆာင်းပါ။ 

l အမည်ကတ်ြပားကုိ မှန်ကန်ေသာေနရာတွင် တပ်ဆင်ပါ။ 

 

  

 
10  !ိုင်ငံြခားသားလ.ူစမွ်းအားအရင်းအြမစ် နည်းပညာသင်တန်းသားစနစ် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ<ြပင်ထနိ်းသမိ်းမ>လပု်ငန်းအမျ<ိးအစား WG ေကာ်မတအီဖွဲAငယ် 2016 ခ!ုစှ် 

စက်တင်ဘာလတငွ် ြပ<စထုားသည် ့ "!ိုင်ငံြခားသားလ.ူစမွ်းအားအရင်းအြမစ် နည်းပညာသင်တန်းသားစနစ် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ<ြပင်ထနိ်းသမိ်းမ>လပု်ငန်းအမျ<ိးအစား 
လပု်ငန်းခငွ်အ!�ရာယ်ကင်းရငှ်းေရး!ငှ် ့ ကျန်းမာသန်zရငှ်းေရးဖတ်စာအပု်" ရှိ စာသားများကို ြပန်လည်ပံ!ုှိပ်ခဲသ့ည်။ ဓာတ်ပံ၊ု �ပု်ပံေုဖာ်ြပချက်များကို ချ�းဘုရှိ စရီင်စ ု 4 
ခုမသှက်ဆိုင်ရာကမု�ဏမီျား!ငှ်ပ့းူေပါင်းေဆာင်ရ�က်ကာ မလူဖတ်စာအပု်!ငှ် ့တညူေီအာင်လပု်ေဆာင်၍ ြပန်လည်လဲလယှ်ကာ ြပ<စခုဲသ့ည်။ ထိုzအြပင် ြမန်မာဘာသာြပန ်
ဗားရငှ်းအား ေမာ်ေတာ်ယာဥ်စက်ြပင်ဆရာမ ှ ြပန်လည်စစ်ေဆးေပးထားေသာ်လည်း နည်းပညာသင်တန်းသားများအေနြဖင့် လပု်ငန်းခငွ်၌ အေြခခံလိုက်နN 
ရမည်တ့ာဝန်များ!ငှ့် ကိုက်ညီေသာ သင်ေထာက်ကကူို သာအသံးုြပ<ပါ။ 

11 ေအာက်တငွ် မရူင်းစာအတိုင်း ေဘးအ!�ရာယ်ဟ ုေဖာ်ြပမည်ြဖစ်သည်။ 

ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းေရးအလုပ်တွင် မှန်ကန်ေသာ အဝတ်အစားကုိ မှန်မှန်ကန်ကန်ဝတ်ဆင်ြခင်းမှာ ေဘး 

အ6Xရာယ်ကင်းစွာ အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် ပထမဆုံးေြခလှမ်းြဖစ်သည်။ လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအ6Xရာယ်11  

ကုိကာကွယ်ရန်၊ ထိေရာက်မdကုိတုိးြမ�င့်ရန်အတွက် အလုပ်ဝတ်စုံကုိ မှန်ကန်စွာ ဝတ်ဆင်ြခင်းမှာ 

အလွန်အေရးPကီးသည်။ 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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ေဘးအ;<ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ?ကာကယွ်ရန် ① 
 

 
ဦးထုပ်မေဆာင်းဘဲကားေအာက်ပုိင်း (Pit) 

တွင်စစ်ေဆးြပ<ြပင်မ=လုပ်ေနစဥ်ေခါင်းအား  

ဘမ်ပါBှင့်တုိက်မိ၍ေပါက်Fပဲဒဏ်ရာြခင်း။ 

 

ေဘးအ;<ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ?ကာကယွ်ရန် ② 
 

အကျzလက်ကုိ လိပ်တင်ထားရင်းြဖင့် အင်ဂျင် 

မူမမှန်သံ စစ်ေဆးမMကုိလုပ်ေဆာင်ေနစဥ် ပန် 

ကာ^ကိAး (Fan Belt)တွင်အကျzလက်ည�ပ်ပါ၍ 

ေပါက်nပဲဒဏ်ရာရြခင်း။ 

 

ေဘးအ;<ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ?ကာကယွ်ရန်③ 

ခ'�)ကုိယ်'ှင့် မေတာ်သည့် မိမိခ'�)ကုိယ် 

ထက်^ကီးေသာ အလုပ်ဝတ်စုံကုိ ဝတ်ဆင်၍  

ကားေအာက်ပုိင်း (Pit) သုိaဝင်ေရာက်ေသာ 

အခါ ဝတ်စုံေအာက်ပုိင်းလိပ်၍ေချာ်လဲကျကာ 

အdုိးကျAိးြခင်း။ 

 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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(2) လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်မLအသီးသီးအတွက် သတိြပ0ရမည့်အချက်များ 

 

1) ကားမတင်စက်ြဖင့်ေထာက်မြခင်းလုပ်ငန်းစဥ် (တုိင် ၂ ခု၊ တုိင် ၄ ခု၊ Plate Type) 

 

① ေနZစဥ်စစ်ေဆးရန်6ှင့် အလုပ်မစတင်မီ အတည်ြပDစစ်ေဆးရန် 

l မူမမှန်သည့်အသံများမရိှဘဲ ေချာေချာေမွ`ေမွ` အတင်အချြပDလုပ်6ုိင်ြခင်း ရိှ၊ မရိှ။ 

l စလင်ဒါအတွင်းမှ ဆီယုိစိမ့်မd၊ ြပန်Zကျဲေနမd ရိှ၊ မရိှ။ 

l Safety lock မှာ ေချာေချာေမွ`ေမွ`6ှင့် ေသချာမှန်ကန်စွာ လုပ်ေဆာင်6ုိင်ြခင်း ရိှ၊ မရိှ။ 

l ထိန်းချDပ်မdခလုတ်မှာ သင့်ေလျာ်မှန်ကန်စွာ6ှင့် ေသချာစွာ လုပ်ေဆာင်6ုိင်ြခင်း ရိှ၊ မရိှ။ 

l ေအာက်ခံခံမှုာ ေကွးေနြခင်း၊ ကျDိးပ့ဲေနြခင်း၊ ပျက်စီးမdများ ရိှ၊ မရိှ။ 

 

② လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်စဥ် သတိြပDရမည့်အချက်များ 

l ယာဥ်၏ ဗဟုိဆဲွငင်အားတည်ေနရာကုိ ဝန်ေဆာင်မdလက်စဲွစာအုပ်တွင် PကိDတင်စစ်ေဆးပါ။ 

l ယာဥ်၏ ကား မတင်စက် (Lift) မမည့်ေနရာကုိ ဝန်ေဆာင်မdလက်စဲွစာအုပ်တွင် PကိDတင်စစ်ေဆးပါ။ (သတ်မှတ် 

မထားေသာေနရာတွင် ပင်နံရံဂျDိက် (Rigid rack) ကုိေထာက်ထားမိပါက ယာဥ်ကုိယ်ထည်ပုံပျက်သွားမည် ြဖစ် 

သည်။) 

l ယာဥ်ကုိ အနည်းငယ်ြမင့်တင်ေနစဥ် ြဖည်းြဖည်းလdပ်ခါ\ကည့်၍ တည်^ငိမ်မdရိှေ\ကာင်းကုိ စစ်ေဆးပါ။ 

l ကား မတင်စက် (Lift) ြဖင့် လုပ်ေဆာင်စဥ် အသံေပး၍ ပတ်ဝန်းကျင်၏ ေဘးကင်းလုံ�ခံDေရးကုိ စစ်ေဆးပါ။ 

l ကား မတင်စက် (Lift) ြဖင့် မ တင်ထားေသာယာဥ်ေအာက်တွင် အလုပ်လုပ်မည့်အခါ ဦးထုပ်ကုိေဆာင်းထား 

ေစလုိပါသည်။ 

l ကား မတင်စက် (Lift) ေအာက်တွင် လူ6ှင့် ဂီယာေဘာက်ချဂျDိက် (Mission Jack) စသည့်အရာများ မရိှေ\ကာင်း 

ကုိ အတည်ြပD^ပီးမှ ကား မတင်စက် (Lift) ကုိေအာက်ချပါ။ 

l လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ေနစဥ်တွင် Safety lock ကုိ အ^မဲချထားပါ။ 

l လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်မd ရပ်နEးထားသည့်အခါ ကား မတင်စက်ကုိ ေအာက်ဆုံးအထိချထားပါ။ 

l ယာဥ်ြပDတ်ကျလာေတာ့မည့်အချန်ိတွင် သွားမထိန်းဘဲ ထွက်ေြပးပါ။ 
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ဆယုိီစမ့်ိမdမရှိြခင်း 

ေအာကခ်ခံံုမှာ ေကးွေနြခင်း၊ 
ပျကစ်းီေနမdများ မရှိြခင်း 

Safety lock 
ေကာင်းစာွ 
အလုပ်လုပ်ြခင်း 
 

 

ဓာတ်ပုံ - BANZAI, LTD. မှ 
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ေဘးအ;<ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ?ကာကယွ်ရန်① 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ေဘးအ;<ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ?ကာကယွ်ရန်② 
 
 
 

 
ေဘးအ;<ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ?ကာကယွ်ရန် ③ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ယာဥ်၏ ဗဟုိဆဲွအားတည်ေနရာကုိ ဝန်ေဆာင်မ= 

လက်စဲွစာအုပ်တွင် Qကိ<တင်စစ်ေဆးပါ။ 

အနည်းငယ် မတင်ထားေသာအေနအထား 

တွင်ယာဥ်တည်Fငိမ်မ=ရိှေSကာင်းကုိ စစ်ေဆးပါ။ 

လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်စဥ်ပတ်ဝန်းကျင်၏ 

ေဘးကင်းလုံ�ခံDေရးကုိ စစ်ေဆး၍ အသံ 

ေပးပါ။ 

ကား မတင်စက် (Lift) ကုိေအာက်ချချန်ိတွင် ေအာက်၌ပစ�ည်းမရိှေ\ကာင်းစစ်ေဆးပါ။ 
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2) မီးေချာင်းဂျ0ိက် (Garage jack)၊ Pantograph jack လုပ်ငန်းစဥ် 

 

① ေန=စဥ်စစ်ေဆးရန်?ှင့် အလုပ်မစတင်မီ အတည်ြပ0စစ်ေဆးရန် 

• ဟုိက်ဒေရာလစ်အဆုိZရှင်မှာ ေချာ့ေမွ`စွာ လုပ်ေဆာင်^ပီး၊ ဆီယုိစိမ့်မdများ ရိှ၊ မရိှ။ (Hydraulic type ) 

• ေလအဆုိZရှင်မှာ ေချာ့ေမွ`စွာ လုပ်ေဆာင်^ပီး၊ ေလယုိစိမ့်မdများ ရိှ၊ မရိှ။ (Air type) 

• အထုိင်မျက်6ှEြပင် ေကွးေနြခင်း၊ ကျDိးပ့ဲေနြခင်း၊ ပျက်စီးေနြခင်းများ ရိှ၊ မရိှ။ 

• အချန်ိအတုိင်းအတာတစ်ခုအထိ အြမင့်ကုိထိန်းထား6ုိင်ြခင်း ရိှ၊ မရိှ။ 

• ကားဘီးများ ေချာေမွ`စွာ ေရc̀ လျားြခင်း ရိှ၊ မရိှ။ 

 

② လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်စဥ် သတိြပ0ရမည့်အချက်များ 

• ညီညာ^ပီး ခုိင်ခံေ့သာေြမြပင်တွင် အသုံးြပDပါ။ 

• မီးေချာင်းဂျDိက် (Garage jack) တစ်ခုတည်းြဖင့် ယာဉ်ကုိ ေထာက်မထားသည့်အေြခအေနတွင် ကားေပtသုိZမတက် 

ပါ6ှင့်။ 

• ကား မတင်စက် (Lift) 6ှင့် အတူတူတဲွမသုံးပါ6ှင့်။ 

• ေြမြပင်6ှင့်ထိစပ်ေနေသာဘီးတွင် ခုတုံး၊ \ကမ်းတုံး (Chock) ကုိ ေသချာစွာ တပ်ထားပါ။ 

• အထုိင်မျက်6ှEြပင်မှာ ကုိယ်ထည်တွင် ေသချာစွာ တပ်ဆင်ထားေ\ကာင်း စစ်ေဆးပါ။ (ပုံမှန်မဟုတ်ေသာ 

\ကားေနရာလွတ်၊ တိမ်းေစာင်းမdများ မရိှြခင်း။) 

• ယာဥ်၏ ဂျDိက်ေထာက် မမည့်ေနရာကုိ ဝန်ေဆာင်မdလက်စဲွစာအုပ်တွင် စစ်ေဆးပါ။ (သတ်မှတ်မထားေသာ 

ေနရာတွင် ဂျDိက်ကုိေထာက်ထားပါက ယာဥ်ကုိယ်ထည်ပုံပျက်သွားမည်ြဖစ်သည်။) 

• ဂျDိက်ေထာက် မထားေသာယာဥ်အား ပင်နံရံဂျDိက် (Rigid rack) ြဖင့် ေထာက်ပါ။ (ဂျDိက်တွင် ယာဥ်များကုိ ဆက် 

တုိက် ေထာက်ထား6ုိင်စွမ်း မရိှပါ။) 

မှတ်ချက် - ပင်နံရံဂျDိက် (Rigid rack) အား သတ်မှတ်ထားေသာေနရာတွင် မေမ့မေလျာ့ ထားရိှ၍ေထာက်ပါ။ 

• ဂျDိက်ေထာက်ြဖင့် မေနစဥ် ယာဥ်ကုိ မေရẦ ပါ6ှင့်။ (အထုိင်မျက်6ှEြပင်မှာ ဂျDိက်ေထာက်ထားသည့်ေနရာမှေချာ် 

သွားပါက ယာဥ်ကုိယ်ထည်ပုံပျက်သွားမည်ြဖစ်သည်။) 

• ဂျDိက် ကုိေအာက်မချမီ ေအာက်တွင် အရာဝတ�Dများရိှ၊ မရိှကုိ စစ်ေဆးပါ။ 

• Relief handle ကုိ kုတ်တရတ် အရိှန်ြပင်းစွာ မသုံးပါ6ှင့်။（တစ်^ပိDက်နက်တည်း 6ိှမ့်ချမည့်အစား 

နိမ့်ကျသွားသည့်အေြခအေနကုိ \ကည့်ရင်းြဖင့် ြဖည်းြဖည်းချင်း 6ိှမ့်ချပါ။） 
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6ကမ်းတုံး (Chock) @ှင့်အတူတဲွသုံးပါ။ 

 

အထိုင်မျက်@ှMြပင်မှာမှာ ေကွးေနြခင်း၊ ကျSိးပ့ဲ 
ေနြခငး်၊ ပျက်စီးေနြခငး်များမရှိြခငး်။ 
အချန်ိအတုိင်းအတာတစ်ခအုထိ အြမင့်ကုိ 
ထန်ိးထား@ုိငြ်ခငး်။ 

ေြခနငး် ေချာေမွWစွာ 
လပ်ုေဆာငြ်ခငး် 

ေလZာ့ချေရးအဆုိ[ရငှ ်
(Relief valve) ေချာေမွWစွာ 
လပ်ုေဆာငြ်ခငး် 

ဓာတ်ပုံ ①② - BANZAI, LTD. မှဓာတ်ပုံ 

ပုံ ① 

ပင် (Pin) ေကွးေနြခငး်၊ ပျက်စီးေနြခငး်များမရှိြခငး်။ 

ေအာက်ခံုမှာေကွးေနြခငး်၊ 
ပျက်စီးေနြခင်းများမရှိြခင်း။ 

ေြခေထာက်တုိင်ပုိင်းမှာ 
ေကွးေနြခငး်၊ ပျက်စီး 
ေနြခငး်များ မရှိြခင်း။ 

 ပုံ ② 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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ေဘးအ;<ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ?ကာကယွ်ရန်① 

 
ေဘးအ;<ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ?ကာကယွ်ရန်② 
 
 
 

 
ေဘးအ;<ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ?ကာကယွ်ရန်③ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

ဂျ<ိက်ေထာက်မမည့်ေနရာကုိ Qကိ<တင်စစ်ေဆးပါ။ 

ကားမတင်စက် (Lift) Bှင့်အတူတူတဲွမသုံးပါBှင့်။ 
လက်ကုိင်ကုိ ြဖည်းြဖည်းချင်းဖွင့်ပါ 

 

 

ေြခေထာက်၏လားရာများကုိမည[ိထားြခင်း 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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3) ဂီယာေဘာက်ချဂျ0ိက် (Mission jack) လုပ်ငန်းစဥ် 

 

• တစ်ဦးတည်းမလုပ်ေဆာင်ဘဲ အတူတကွလုပ်ေဆာင်ပါ။ ဟန်ချက်ပျက်သွားပါက မရမကအတင်း မေထာက်ဘဲ 

ေဘးအ6Xရာယ်ကင်းရှင်းေရးကုိ ဦးစားေပးစဥ်းစား၍ ေဘးကင်းရာသုိZေြပးရန် အေရးPကီးသည်။ 

• ကား မတင်စက် (Lift) ြဖင့် မထားသည့်ယာဥ်တွင် အလုပ်လုပ်ေနစဥ် ယာဥ်သည် ကားမတင်စက် (Lift) ေပtမှ 

ေချာ်ထွက်မေနေအာင် အေသးစိတ်သတိြပD၍ ဂျDိက်ေအာက်ခုံကုိ ြမ�င့်တင်ပါ။ (ကား မတင်စက် (Lift) ကုိ 

6ိှမ့်မချပါ6ှင့်။) 

• ကား မတင်စက် (Lift) ြဖင့် မထားသည့်ယာဥ်မှ အစိတ်အပုိင်းများကုိ ြဖDတ်သည့်အခါ ယာဥ်၏ဗဟုိဆဲွအား 

ေြပာင်းလဲမdရိှ၊ မရိှ ေကာင်းစွာ သတိြပDပါ။ 

 

n ေန=စဥ်စစ်ေဆးရန်?ှင့် အလုပ်မစတင်မီ အတည်ြပ0စစ်ေဆးရန် 

 

• ေအာက်ခုံတွင် ပျက်စီးေနမd ရိှ၊ မရိှ။ 

• စလင်ဒါမှ ဆီယုိစိမ့်မd၊ ြပန်Zကျဲေနမd ရိှ၊ မရိှ။ 

• ေအာက်ခုံအား ေချာေမွ`စွာ ြမ�င့်တင်6ုိင်ြခင်း ရိှ၊ မရိှ။ 

• အနိမ့်၊ အြမင့်ြပDေြခနင်း6ှင့် တာယာမှာ ေချာေမွ`စွာ လdပ်ရှား6ုိင်ြခင်း ရိှ၊ မရိှ။ 

 

n လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်စဥ် သတိြပ0ရမည့်အချက်များ 

 

• ြဖDတ်ယူမည့်အစိတ်အပုိင်းအေလးချန်ိသည် ခွင့်ြပDထားေသာအေလးချန်ိအတွင်းြဖစ်ေ\ကာင်းကုိ စစ်ေဆး အတည် 

ြပDပါ။ 

• ညီညာ^ပီး မာေ\ကာခုိင်ခံေ့သာေြမြပင်တွင် အသုံးြပDပါ။ 

• အစိတ်အပုိင်းများမြဖDတ်မီ ထားရမည့်ေနရာ6ှင့် ေရc̀ လျားမည့်လမ်းေ\ကာင်းကုိ ေသချာေအာင်လုပ်ထားပါ။ 

• အစိတ်အပုိင်း၏ ဗဟုိဆဲွအားကုိ စစ်ေဆးရင်းြဖင့် တည်^ငိမ်ေသာအေနအထားတွင် တင်ထားပါ။ 

• ဂျDိက်မချမီ ပုိက်6ှင့် PကိDး စသည်ကုိ ြဖDတ်ထားေ\ကာင်း ေနEက်ဆုံးတစ်Pကိမ် စစ်ေဆးပါ။ 

• တည်ေနရာချန်ိည�မိdကုိ ကား မတင်စက် (Lift) ြဖင့် မလုပ်ေဆာင်ဘဲ ဂျDိက်ဘက်တွင် လုပ်ေဆာင်ပါ။ (ကား 

မတင်စက် (Lift) ကုိ မချပါ6ှင့်။) 

• ြမ�င့်တင်သည့်အချန်ိတွင် ကား မတင်စက် (Lift) ၏ ေအာက်ခုံမှ ယာဥ် လွတ်၍ေချာ်ထွက်မေနေစရန် သတိြပDပါ။ 

• အစိတ်အပုိင်းများကုိ ြဖDတ်သည့်အချန်ိတွင် ကား မတင်စက် (Lift) ြဖင့် မတင်ထားေသာယာဥ်၏ ဗဟုိဆဲွအား 

ေြပာင်းလဲမdရိှ၊ မရိှကုိ ေကာင်းစွာ သတိြပDပါ။ 

• အစိတ်အပုိင်း6ှင့် ဂီယာေဘာက်ချဂျDိက် (Mission Jack) \ကားတွင် လက်ထည့်၍ မေထာက်ပါ6ှင့်။ 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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• ေရc̀ လျားသည့်အချန်ိတွင် ေအာက်ခံကုို ေအာက်ဆုံးအထိချ^ပီးမှ ေရc̀ လျားြခင်းကုိြပDလုပ်ပါ။ 

⇒ တည်^ငိမ်ေအာင်လုပ်ရခက်သည့်အခါ ဂျDိက်6ှင့် မီးေချာင်းေဘာက်ချဂျDိက်ကုိ ချန်ိးPကိDးစသည်ြဖင့် 

တည်^ငိမ်ေအာင် လုပ်ပါ။ 

• အကယ်၍ လဲကျလာလbင်လည်း ေြပး6ုိင်ေအာင် လုံေလာက်ေသာ အလုပ်ေနရာလွတ်ကုိ ချန်ထားပါ။ 

 

  



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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ေဘးအ;<ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ?ကာကယွ်ရန်① 
 

ေကာင်းစွာ သတိြပDေနေသာ်ြငားလည်း အစိတ်အပုိင်း6ှင့် 
ကိရိယာများ ြပDတ်ကျလာ6ုိင်ေသာအ6Xရာယ်ရိှသည့် 
အတွက် လုပ်ငန်းခွင်သုိZ ဝင်သည့်အခါေဘးကင်းလုံ�ခံDေရး 
ဖိနပ်ကုိ ေသချာစွာစီးပါ။ 
ထုိZအြပင် စPကÄသုိZ ပစ�ည်းများ ထုိးထွက်ေနြခင်းများရိှပါက 
"ဒဏ်ရာ" ရေစ6ုိင်သည့်အတွက် ေနZစဥ် အလုပ်ခွင်၌မလုိ 
အပ်ေသာအရာကုိ ဖယ်ရှားြခင်း၊ စနစ်တကျထားရိှြခင်း၊  
သန်Zရှင်းေရးလုပ်ြခင်းများ အ^မဲလုပ်ေဆာင်ပါ။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
သတ 

ေဘးအ;<ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ?ကာကယွ်ရန②် 
 

ေအာ်တုိဂီယာ (Automatic transmission) 

အစိတ်အပုိင်းများကုိ ြဖDတ်ေသာအခါေကာ်နက် 

တာPကိDးကုိ ြဖDတ်ရန်ေမ့သွားေသာေ\ကာင့် 

ေအာ်တုိဂီယာ အစိတ်အပုိင်းများမှာ PကိDးြဖင့် 

ဆဲွချခံရကာ ဟန်ချက်ပျက်^ပီး ဂီယာေဘာက်ချ 

ဂျDိက်မှြပDတ်ကျ၍ ေြခေထာက်ေပtသုိZ ကျကာ 

"ဒဏ်ရာ" ရရိှသွားခဲသ့ည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ေြခေထာက်ေပ\သုိ] ပစ̂ည်းြပ<တ်ကျြခင်း 
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4）ဝန်တင်ကိရိယာ (Hoist)၊ ချန်ိးဘေလာက်လုပ်ငန်းစဥ် 

 

• ချန်ိးPကိDး6ှင့် ဝါယာPကိDးများေ\ကာင့် အစိတ်အပုိင်းများမပျက်စီးေစရန် ပျဥ်ချပ်စသည်ကုိ အသုံးြပD၍ အစိတ်အပုိင်း 

များကုိ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပါ။ 

• သတ်မှတ်ထားသည့် အများဆုံးတင်6ုိင်ေသာအေလးချန်ိထက်ပုိေသာပစ�ည်းများကုိ  မတင်ပါ6ှင့်။ 

 

n ေန=စဥ်စစ်ေဆးရန်?ှင့် အလုပ်မစတင်မီအတည်ြပ0စစ်ေဆးရန် 

• ချန်ိးြပတ်ေနြခင်း၊ လွတ်ေနြခင်းများ ရိှ၊ မရိှ။ 

• ဂီယာအစိတ်အပုိင်းများ ေချာေမွ`စွာ လdပ်ရှားြခင်း ရိှ၊ မရိှ။ 

• ချတ်ိများ ေကွးမေနြခင်း ရိှ၊ မရိှ။ 

 

n လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်စဥ် သတိြပ0ရမည့်အချက်များ 

• ရစ်၍မတင်မည့်အစိတ်အပုိင်းအေလးချန်ိမှာ ခွင့်ြပDထားေသာအေလးချန်ိအတွင်း၌ရိှေ\ကာင်း စစ်ေဆးပါ။ 

• အစိတ်အပုိင်းထားမည့်ေနရာ6ှင့် ေရc̀ လျားမည့်လမ်းေ\ကာင်းကုိ ေသချာေအာင်လုပ်ထားပါ။ 

• အစိတ်အပုိင်း၏ ဗဟုိဆဲွအားတည်ေနရာကုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ချတ်ိအား ချတ်ိမည့်ေနရာကုိ သတ်မှတ်ပါ။ 

• မရစ်တင်မီှ ပုိက်6ှင့် PကိDးစသည်ကုိ ြဖDတ်ထားေ\ကာင်း ေနEက်ဆုံးတစ်Pကိမ် စစ်ေဆးပါ။ 

• ကား မတင်စက် (Lift) ြဖင့် မတင်ထားေသာယာဥ်မှ အင်ဂျင်အစိတ်အပုိင်းများကုိ ရစ်တင်မည့်အခါ ကား မတင် 

စက် (Lift) ၏ ေအာက်ခံမှု ယာဥ်လွတ်၍ေချာ်ထွက်မေနေစရန် သတိြပDပါ။ 

• ကား မတင်စက် (Lift) ြဖင့် မတင်ထားေသာယာဥ်မှ အင်ဂျင်အစိတ်အပုိင်းများကုိ ရစ်တင်မည့်အခါ ယာဥ်၏ ဗဟုိ 

ဆဲွအား ေြပာင်းလဲမdရိှ၊ မရိှကုိ ေကာင်းစွာ သတိြပDပါ။ 

• ချန်ိးPကိDးေလျာ့ရဲေနေသာအေြခအေနတွင် မရစ်တင်ပါ6ှင့်။ 

• လုပ်ငန်းချန်ိမဟုတ်သည့်အချန်ိတွင် တစ်ြခားသူများအား အေ6ှEင့်အယှက်မြဖစ်ေစေသာေနရာသုိZ ေရc̀ ထားပါ။ 

(လူများ သွားလာသယ်ယူသည့်လမ်းေ\ကာင်းေပtတွင် မထားခ့ဲပါ6ှင့်။) 

• အကယ်၍ ချန်ိးPကိDး6ှင့် ဝါယာPကိDးများ ြပတ်ေတာက်ြခင်း၊ ချတ်ိြပDတ်ြခင်းများ ြဖစ်လာလbင် ေြပး6ုိင်ေအာင် 

လုံေလာက်ေသာအလုပ်ေနရာလွတ်ကုိ ချန်ထားပါ။ 
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သတိ! 

ဝန်တင်ကိရိယာ (Hoist) လုပ်ငန်းစဥ်တွင်လုပ်ကုိင်ရာတွင် 

အရည်အချင်းြပည့်မီေ\ကာင်းလက်မှတ်လုိအပ်သည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ေမာ်တာတငွ် မူမမှနသံ်များ 
မရိှဘဲ၊ ေချာေမoွစာွ 
ေရeoလျားေနြခငး် 

ချနိ်း^ကိAး ြပတ်ေနြခင်း'ှင့် 

ပျက်စးီေနြခငး်များ 

မရိှြခငး် 

ခလုတလု်ပေ်ဆာင်မ=မာှ 

ပံုမနှြ်ဖစF်ပးီ သင့်ေလျာ် 

မနှက်နစ်ာွလုပေ်ဆာင်ြခင်း 

ချတိ်လတွ်ေနြခင်း၊ 
ပျက်စးီေနြခငး်များ မရိှြခငး် 

ချတိ်များေကွးမေနြခငး် 

ဆယုိီစမိ့်မMမရိှြခငး် 

ဓာတ်ပုံ  - BANZAI, LTD. မှဓာတ်ပုံ 
 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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ေဘးအ;<ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ?ကာကယွ်ရန်① 
 

 

ေဘးအ;<ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ?ကာကယွ်ရန်② 
 
 

 

ေဘးအ;<ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ?ကာကယွ်ရန်③ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

အစိတ်အပုိင်းများကုိ အေပtတည့်တည့်မှ ြဖည်းြဖည်းချင်း ရစ်တင်ြခင်း 

ေလျာ့ရဲေနသည့်အေနအထားြဖင့် ရစ်တင်ပါက ဂီယာအား ပျက်စီးေစ6ုိင်ပါသည်။ 

ဗဟုိဆဲွအားေရ_̀ လျားမ=ကုိ ထည့်သွင်းစဥ်းစား၍  
ကားမတင်စက် ထားမည့်တည်ေနရာကုိဆုံးြဖတ်ပါ။ 

 

ဂျစ် ဂျစ် 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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5）ကားဘီးထိန်းည� ိစက်ဘီးထိန်းည�စိက် (Wheel Balancer) လုပ်ငန်းစဥ် 

 

n ေန=စဥ်စစ်ေဆးရန်?ှင့် အလုပ်မစတင်မီအတည်ြပ0စစ်ေဆးရန် 

l မူမမှန်ေသာလည်ပတ်မd၊ လုပ်ေဆာင်ေနစဥ်မူမမှန်ေသာအသံထွက်ရိှြခင်းရိှမရိှကုိ စစ်ေဆးပါ။ 

 

n လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်စဥ် သတိြပ0ရမည့်အချက်များ 

l ဘီးကုိ ေသချာစွာ တပ်ဆင်ပါ။ 

⇒ဘီးဗဟုိချက်လဲွေနြခင်း၊ \ကားေနရာလွတ်များရိှေနပါက တိကျမှန်ကန်ေသာ ထိန်းည�၊ိ ချန်ိည�မိdမလုပ်6ုိင်ပါ။ 

l လက်ြဖင့် လှည့်၍ "ဘီးတပ်ဆင်ရာတွင် ေချာင်ေနြခင်း၊ \ကားေနရာလွတ်များ ရိှ၊ မရိှ"၊ "တာယာပန်းတွင် 

မလုိအပ်သည့် ပစ�ည်းများ ရိှ၊ မရိှ" ကုိစစ်ေဆးပါ။ 

⇒မလုိအပ်သည့် ပစ�ည်းများသည် ဗဟုိခွာအားြဖင့် ကန်ထွက်လာကာ အ6Xရာယ်ြဖစ်ေစ6ုိင်သည်။ 

l လည်ပတ်မdလုံးဝရပ်သွားချန်ိအထိ ဘီးကုိ မထိပါ6ှင့်။ (တာယာအား လက်ြဖင့် မကုိင်ထားပါ6ှင့်။) 

l မတ်တပ်ရပ်သည့်အချန်ိ၌ ဝင်kုိး (Shaft) 6ှင့်ခါးစသည်ကုိ မတုိက်မိေစရန် သတိြပDပါ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ဓာတ်ပုံ  - BANZAI, LTD. မှဓာတ်ပုံ 

တန်ဖိုးေဖာ်ြပချက် 
မမူမနှမ်=အား သတြိပ<ပါ 

ဝင်lုိးတနုခ်ါြခင်း၊ 

Sကားေနရာလွတ၊် 

မမူမနှသံ်များအား 

သတြိပ<ပါ 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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ေဘးအ;<ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ?ကာကယွ်ရန်③ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ေဘးအ;<ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ?ကာကယ်ွရန်② 

 
 
 
 

မတတ်ပ်ရပ်ရသည့်အချနိတ်င်ွ ဝင်kုိးအား သတြိပDပါ။ 

 

     

＜ဥပမာြဖစ်စဥ်＞ 

 

တာယာအားကားဘီးထိန်းညhိ 

စက် ( Wheel Balancer) တွင် 

ေနရာချ၍ လည်ေနစဥ် တာယာ 

ပန်းတွင်ညhပ်ေနေသာေကျာက်ခဲမှာ 

ြပန်ကန် ထွက်လာ၍ နဖူး တွင် 

"ဒဏ်ရာ" ရသွားခ့ဲပါသည်။  

 
ကားဘီးထိန်းည[စိက်လည်ပတ်ေနစဥ်တွင် ေကျာက်ခဲ ြပန်ကန်ထွက်လာသည်။ 

ေဘးအ;<ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ?ကာကယ်ွရန်① 
 

ဘီးကို လကြ်ဖင့် မရပ်တနZ်ပါ6င့်ှ။ 
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6）တာယာြဖ0တ်တပ်စက် (Tire Changer) လုပ်ငန်းစဥ် 

 

n ေန=စဥ်စစ်ေဆးရန်?ှင့် အလုပ်မစတင်မီအတည်ြပ0စစ်ေဆးရန် 

• လှည့်စားပဲွမှာ ေကာင်းစွာ လည်ပတ်^ပီး မူမမှန်သံများ ရိှ၊ မရိှ။ 

• လက်တံ (Arm) 6ှင့် Clamp များ ေချာေမွ`စွာ လည်ပတ်ြခင်း ရိှ၊ မရိှ။ 

• ေလစိမ့်ထွက်မd ရိှ၊ မရိှ။ (Air type) 

 

n လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်စဥ် သတိြပ0ရမည့်အချက်များ 

• လုပ်ငန်းမလုပ်ေဆာင်ေနပါက ေြခနင်းေပtတွင် ေြခေထာက် မတင်ထားပါ6ှင့်။ 

• လှည့်စားပဲွ6ှင့် လက်တံ (Arm) ၏ လက်သည်းများြဖင့် ဘီးကုိ မြခစ်မိေစရန် ဂkုြပDပါ။ 

• Bead breaker ြဖင့် ဘီးကုိည�ပ်၍ မြခစ်မိေစရန် ဂkုြပDပါ။ 

• တာယာ လဲလှယ်^ပီးေနEက် တာယာတွင်ေလြဖည့်^ပီး တာယာ6dတ်ခမ်းသား (Bead) ကုိထည့်သည့်အခါ "ဗုန်း" ဟု 

အသံကျယ်ေလာင်စွာြမည်ကာ တာယာသည် ေကာင်းစွာ ေလြပည့်တင်းလာမည်ြဖစ်သည်။ 

(တာယာ6dတ်ခမ်းသားထည့်ြခင်း)။ ထုိZေ\ကာင့် တာယာအေပtတွင်ပစ�ည်းတင်ြခင်း၊ 

တာယာေပtတွင်လက်တင်ြခင်းများ မြပDလုပ် ပါ6ှင့်။ 

• တာယာေလဖိအား ေကျာ်လွန်သွားပါက တာယာေပါက်ကဲွ6ုိင်ပါသည်။ ေလမြဖည့်သွင်းမီ တာယာအက်ကဲွေန 

ြခင်း6ှင့် ပျက်စီးမdရိှ၊ မရိှကုိ စစ်ေဆးကာ စက်kုံရိှ ေလဖိအားမှာ သင့်ေတာ်ေသာေလဖိအားတွင် ချန်ိည�ထိားြခင်းရိှ၊ 

မရိှ စစ်ေဆး^ပီးေနEက် တာယာအနEးမှခပ်ခွာခွာေန၍ (ခ6ÃEကုိယ်အား တာယာ6ှင့်အလွန်နီးကပ်စွာ မေနဘဲ) 

ြဖည့်ပါ။ 
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※ တာယာေလြဖည့်ရာတွင် Changer ကုိေသချာတပ်ဆင်^ပီး ေလြဖည့်ပါ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

သတိြပDရန်! 

တာယာေလြဖည့်ြခင်းအလုပ်အား အရည်အချင်းြပည့်မီေသာသူ (တာယာေလြဖည့်ြခင်းအလုပ်6ှင့်ပတ်သက်^ပီး အထူး သင် 

\ကားေရး^ပီးေြမာက်ထားသူ) မှ လုပ်ေဆာင်ရမည်။ 

(လုပ်ငန်းခွင်အ6Xရာယ်ကင်းရှင်းေရး6ှင့်ကျန်းမာသန်Zရှင်းေရးဆုိင်ရာ စည်းမျဥ်း ပုဒ်မ 36 -နံပါတ် 33) 

(အ6Xရာယ်ကင်းရှင်းေရး6ှင့် ကျန်းမာသန်Zရှင်းေရးဆုိင်ရာ အထူးသင်\ကားေရးစည်းမျဥ်း ပုဒ်မ 20) 

  

スムーズに可動する 

ေချာေမွ`စာွ လည်ပတြ်ခင်း 

ဓာတပ်ံု  - BANZAI, LTD. မဓှာတပ်ံု 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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ေဘးအ;<ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ?ကာကယွ်ရန်① 

ေဘးအ;<ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ?ကာကယွ်ရန်② 
 
 

ေဘးအ;<ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ?ကာကယွ်ရန်③ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ホイール・バランサ回転中に小石が飛んできた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

＜ဥပမာြဖစ်စဥ်＞ 
 
တာယာြဖAတ်တပ်စက် (Tire changer) 
ြဖင့် တာယာလဲေနစဥ် ေြခနင်းကုိ မှား 
နင်းမိ၍ ဆုံလည်စားပဲွလည်လာကာ ဘီး 
'ှင့် တာယာအIကားတွင် လက်ေချာင်း 
ည�ပ်မိသွားခ့ဲသည်။ 

＜ဥပမာြဖစ်စဥ်＞ 
 
တာယာလဲချန်ိ တာယာတွင် ေလြဖည့်ေန 
သည့်အခါ တာယာ'Mတ်ခမ်းသားမှာ ေတာ် 
ေတာ်'ှင့် သတ်မှတ်ေနရာကုိ မေရာက်သည့် 
အတွက် ပုံမှန်ထက်ပုိြမင့်ေသာဖိအားြဖင့် 
ေလထည့်လုိက်သည့်အခါ တာယာေပါက်ကဲွ 
သွားခ့ဲသည်။  
ေပါက်ကဲွသည့်အချန်ိတွင် တာယာအပုိင်းအ 
စမှာ မျက်'ှ)သုိa ထိမှန်၍ မျက်'ှ)တွင် ဒဏ် 
ရာရသွားခ့ဲသည်။ ထုိaအြပင် ေပါက်ကဲွသံ 
ေIကာင့် န)းစည်ထိခုိက်၍ ဒဏ်ရာရသွားခ့ဲ 
သည်။ 

  

 

 

တာယာြဖAတ်တပ်စက် (Tire Changer) တွင်လက်ေချာင်းည�ပ်မိြခင်း 

တာယာေလြဖည့်ေနစဥ် တာယာေပါက်ကဲွြခင်း 

နင်းမည့်ေနရာကုိ စစ်ေဆးnပီးမှ 
ေြခနင်းအလုပ်ကုိ လုပ်ေဆာင်ပါ။ 

လက်တံ (Arm) ကုိ ေလ့ာခ်မချဘဲ 
ဆုံလည်စားပဲွကုိ မလှည့်ပါ'ှင့်။ 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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7）တာယာလဲြခင်းလုပ်ငန်းစဥ် 

n လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်သည့်အချန်ိတွင်သတိထားရမည့်အချက်များ 

• သင့်ေတာ်ေသာေလဖိအားရိှေ\ကာင်းကုိ PကိDတင်စစ်ေဆး^ပီး ေလပုိမြဖည့်သွင်းမိေစရန် သတိြပDပါ။ (ေလြဖည့် 

သည့်အချန်ိတွင် တာယာကုိ ယာဥ်တွင်တပ်ဆင်၍ လုပ်ေဆာင်ပါ။) 

• လည်ပတ်မd (Rotation) ၏ဦးတည်ချက်ကုိ စစ်ေဆးပါ။ (ဝန်ေဆာင်မdလက်စဲွစာအုပ် သုိZမဟုတ် အုံနE လက်စဲွ 

စာအုပ်) 

• ဘီးမူလီေခါင်းကုိ အတင်းမကျပ်မိေစရန် သတိြပDပါ။ (Impact wrench ြဖင့် အဆုံးထိ တင်းေအာင်မကျပ်ဘဲ ေပါင်ခွ 

(Torque wrench) ြဖင့် Torque ၏တင်း\ကပ်အားကုိ ထိန်းချDပ်ပါ။) 

• တာယာြဖDတ်တပ်စက်၏ Bead breaker ြဖင့် ဘီးကုိည�ပ်၍ ဘီးကုိဒဏ်ရာမရေစေအာင် ဂkုြပDပါ။ 

• တာယာလဲလှယ်^ပီးေနEက် တာယာတွင် ေလြဖည့်^ပီး တာယာ6dတ်ခမ်းသား (Bead) ထည့်သည့်အခါ "ဗုန်း" ဟု 

အသံကျယ်ေလာင်စွာ ြမည်ကာ တာယာသည် ေကာင်းစွာ ေလြပည့်တင်းလာမည်ြဖစ်သည် (တာယာ 6dတ်ခမ်း 

သားထည့်ြခင်း)။ ထုိZေ\ကာင့် တာယာအေပtတွင် ပစ�ည်းတင်ြခင်း၊ တာယာေပtတွင် လက်တင်ြခင်းများ မြပDပါ6ှင့်။ 

• တာယာေလဖိအား ေကျာ်လွန်သွားပါက တာယာေပါက်ကဲွ6ုိင်ပါသည်။ မြဖည့်သွင်းမီ တာယာအက်ကဲွေနြခင်း6ှင့် 

ပျက်စီးမdရိှ၊ မရိှကုိ စစ်ေဆးကာ စက်kုံရိှ ေလဖိအားမှာ သင့်ေလျာ်ေသာေလဖိအားတွင် ချန်ိည�ထိားြခင်းရိှ၊ မရိှ 

စစ်ေဆး^ပီးေနEက် တာယာအနEးမှ ခပ်ခွာခွာေန၍ (ခ6ÃEကုိယ်အား တာယာ6ှင့် အလွန်နီးကပ်စွာမေနဘဲ) ေလ 

ြဖည့်ပါ။ 

 

သတိြပ0ရန်! 

တာယာေလြဖည့်ြခင်းအလုပ်အား အရည်အချင်းြပည့်မီေသာသူ (တာယာေလြဖည့်ြခင်းအလုပ်6ှင့်ပတ်သက်^ပီး အထူးသင် 

\ကားေရး^ပီးေြမာက်ထားသူ) မှ လုပ်ေဆာင်ရမည်။ 

(လုပ်ငန်းခွင်အ6Xရာယ်ကင်းရှင်းေရး6ှင့်ကျန်းမာသန်Zရှင်းေရးဆုိင်ရာ စည်းမျဥ်း ပုဒ်မ 36 နံပါတ် 33) (အ6Xရာယ်ကင်းရှင်းေရး 

6ှင့် ကျန်းမာသန်Zရှင်းေရး အထူးသင်\ကားေရးဆုိင်ရာ စည်းမျဥ်း ပုဒ်မ 20) 

  



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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ေဘးအ;<ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ?ကာကယ်ွရန် ① 
 

＜ဥပမာြဖစ်စဥ်＞ 

 

ယာဥ်ရပန်)းရနေ်နရာ (ေကျာက်စရစ ် ရိှေသာ 

ေနရာ) တွင ်ကားတွငး် သယ်ေဆာငလ်ာသည့် 

ဂျAိက်ကုိ အသုံးြပA၍ တာယာလေဲနစဥ်တငွ ်

ဂျAိက် ေချာ်ထွက်ကာ ဘယ်ဘက်ေြခေထာက် 

မာှ ယာဥ်'ငှ့် လမး်ေြမမျက်')ှြပငI်ကားတငွ ်

ည�ပမ်သွိားသည်။ 

ဂျAိက်အသုံးြပAချနိတ်ငွ ်ေြမမျက်')ှြပင ်

အေြခအေနအားစစ်ေဆးမMမလံုေလာက်ြခင်း။ 

 

ေဘးအ;<ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ?ကာကယ်ွရန်②	

	

 

＜ဥပမာြဖစ်စဥ်＞ 
 

ေမာ်ေတာယ်ာဥ်ကုိ ြပAြပင်ထနိ်းသိမ်း 

ေနစဥ် ြဖAတ်ထားေသာေရှoဘီး တာ 

ယာကုိ Toolbox တငွ် ေထာင်ထားစဥ် 

တာယာလဲကျ၍ အလပု်သမား၏ ညာ 

ဘက် ေြခေထာက်ကုိ ထိမသွိားခ့ဲ 

သည်။ 

ြဖAတထ်ားေသာတာယာထားသည့် 

ေနရာမာှ တည်nငမိမ်Mမရိှြခငး်၊ ထား 

သည့်ေနရာမာှမရှငး်လငး်ြခငး်။ 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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8) ပုံေသွးေကျာက်စက် (Grinder)၊ ေဖာက်ခံလုုပ်ငန်းစဥ် 

 

1. ပုံေသွးေကျာက်စက်လုပ်ငန်းစဥ် 

（１） အသုံးြပDပုံ - ပစ�ည်းများကုိ ေသွးရာတွင် အသုံးြပDသည်။ 

（２） အမျDိးအစား၊ ဖဲွ`စည်းတည်ေဆာက်ပုံ6ှင့် လုပ်ေဆာင်မdစွမ်းရည် 

• ေယဘုယျအမျDိးအစား - 6ှစ်ဖက်အထုိင်ေကျာက်စက်6ှင့် 

လက်ကုိင်သုံးေကျာက်စက် 

• ညာဘက် (ပုံ 1) 6ှစ်ဖက်အထုိင်ေကျာက်စက်မှာ ေမာ်တာ၊ ြဖတ်စက်ေကျာက်၊ ေအာက်ခုံစသည်တုိZြဖင့် 

ဖဲွ`စည်းထားသည်။ ြဖတ်စက်ေကျာက်မှာ ေယဘုယျအားြဖင့် အြပားပုံစံကုိ အသုံးြပD\က^ပီး 

ဘယ်ညာအမdန်အရcယ်အစား (Particle size) မတူေသာအရာများကုိ တပ်ဆင်\ကသည်။ အစိတ်အပုိင်း6ှင့် 

ကိရိယာများ၏ အစွန်းထွက်များကုိ ဖယ်ရှား ြခင်း6ှင့် ေဖာက်စက် (Drill)၊ တွင်ခုံများ၏ ဓားသွားကုိ 

ထက်ေအာင်ြပDလုပ်ချန်ိတွင် အသုံးြပDသည်။ 

• ညာဘက် (ပုံ 2) မှာ လက်ကုိင်သုံးေကျာက်စက်ြဖစ်^ပီး 

အရcယ်အစားေသးကာ ေပါပ့ါး^ပီး သယ်ေဆာင်6ုိင်သည်။ 

ြဖတ်စက်ေကျာက်မှာ 6ှစ်ဖက်အထုိင်ေကျာက်စက်ထက် 

ပါးေသာဓားေသွးေကျာက်ကုိ တပ်ဆင်ထား^ပီး 

ဂေဟေဆာ်^ပီးေနEက် ြပDြပင်ေဆာင်ရcက်ြခင်း6ှင့် အစွန်းထွက်ဖယ်ရှားြခင်းစသြဖင့် အေြခအေနအလုိက် 

ကုန်\ကမ်းများ ကုိြဖတ်ေတာက်ရာတွင် အသုံးြပDသည်။ 

（３） သတိြပDရန်အချက်များ 

※ထိန်းသိမ်းေရးစီမံခန်Zခဲွမd - ြဖတ်စက်ေကျာက်လဲလှယ်ြခင်း6ှင့် စမ်းသပ်လည်ပတ်ြခင်းကုိ "အထူးသင်\ကားေရး 

^ပီးေြမာက်ထားသူ" မှ လုပ်ေဆာင်ရမည်။ 

• လုပ်ငန်းမစမီ 1 မိနစ်ေကျာ်ခန်Z စမ်းသပ်လည်ပတ်၍ မူမမှန်သံများ6ှင့် တုန်ခါမdများရိှ၊ မရိှ စစ်ေဆးပါ။ 

• အကာအကွယ်မျက်မှန်၊ ဖုန်မdန်Zကာကွယ်သည့်6ှEေခါင်းစည်းကုိ ေသချာစွာ တပ်ဆင်ပါ။ 

• လုံ�ခံDေရးအကာမရိှေသာအရာများအား လုံးဝအသုံးမြပDပါ6ှင့်။ 

• ြဖတ်စက်ေကျာက်ကုိ သတ်မှတ်ထားေသာအသုံးြပDရမည့်မျက်6ှEြပင်မှလဲွ၍ အြခားအရာများတွင် အသုံးမြပDရ။ 

• ေသွးထားေသာအမdန်Zများ ြပန်Zထွက်ေနေသာ လားရာဘက်တွင် လူမရိှေ\ကာင်းကုိ စစ်ေဆးပါ။ 

 

 

 

 

 

（ပုံ 1） 

（ပံ$ 2） 

ဓာတ်ပုံ  - BANZAI, LTD. မှဓာတ်ပုံ 
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2. ေဖာက်ခုံလုပ်ငန်းစဥ် 

（１） အသုံးြပDပုံ - သတÀD သုိZမဟုတ် သစ်သားကုန်\ကမ်းများ  

အေပါက်ေဖာက်ရာတွင် အသုံးြပDသည်။ 

（２） အမျDိးအစား၊ ဖဲွ`စည်းတည်ေဆာက်ပုံ6ှင့်လုပ်ေဆာင်မd  

စွမ်းရည် 

• ဆုိဒ်အPကီး၊ အေသးရိှေသာ်လည်း သာမန်အားြဖင့် 13mm 

ထက်Pကီးေသာအေပါက်ေဖာက်ရာတွင် အသုံးြပDသည်။ 

• ပုံ 3) မှာ ဥပမာြဖစ်^ပီး ေမာ်တာစွမ်းအားသည် V  ခါးပတ်  

မှတစ်ဆင့် အဓိကဝင်kုိးသုိZ ပုိZလ�တ်ခံရ^ပီး ေဖာက်စက် (Drill) 

အချင်း6ှင့် လုပ်ငန်းခွင်သုံးပစ�ည်းအရည်အေသွး6ှင့်ကုိက်ညီေသာ 

လည်ပတ်6dန်းသုိZေြပာင်းလဲ6ုိင်ရန် စက်သီးအဆင့်များစွာကုိ တဲွဆက်တပ်ဆင်ထားသည်။  

• အဓိကဝင်kုိးသုိZ ေမာ်တာစွမ်းအားေပးပုိZြခင်းကုိ လက်ကုိင်ြဖင့်ေဆာင်ရcက်^ပီး ေပးပုိZသည့်ပမာဏကုိ အဓိက 

ဝင်kုိး၏ အတုိင်းအတာ ေဖာ်ြပမှတ်တွင် ဖတ်ယူ6ုိင်သည်။ 

• စားပဲွကုိ လုပ်ငန်းခွင်သုံးပစ�ည်း အPကီး၊ အေသးကုိလုိက်^ပီး အလုပ်လုပ်ကုိင်ရလွယ်ကူေစရန် အေပtေအာက်၊ 

ဘယ်ညာ သုိZ ေရc̀ လျား၍ သုိZမဟုတ် ေစာင်း၍ သင့်ေလျာ်ေသာအေနအထားတွင် ထားရိှ6ုိင်သည်။ 

（３） သတိြပDရန်အချက်များ 

• လက်အိတ်ဝတ်၍ အလုပ်မလုပ်ပါ6ှင့်။  

• ေဖာက်စက်ကုိ ေသချာစွာ တပ်ဆင်ပါ။ 

• အေပါက်ေဖာက်မည့်ေနရာတွင် မှတ်စုိZကုိစုိက်ထားပါ။  

• အားအလွန်အကhံထည့်၍ လုပ်ငန်းမလုပ်ေဆာင်ပါ6ှင့်။ 

• ေဖာက်စက်6ှင့်အတူလှည့်ပါသွား6ုိင်ေြခရိှပါက လုပ်ငန်းခွင်သုံးပစ�ည်းကုိ ည�ပ်ဗုိက်စ်ခုံတွင် တပ်ဆင်^ပီးမှ 

အလုပ်လုပ်ပါ။ 

• မီးစဲွေလာင်6ုိင်ေြခ၊ ေပါက်ကဲွ6ုိင်ေြခရိှသည့်ပစ�ည်းများရိှေသာေနရာတွင် လုံးဝ အသုံးမြပDပါ6ှင့်။ 

  

V  ခါးပတ်အစိတ်အပုိင်း 

ေမာ်တာ 
အစိတ်အပုိင်း 

လက်ကုိင ်
အဓိက
ဝငt်ိုး 

စားပဲွ 

（ပုံ 3） 

ဓာတ်ပုံ  - BANZAI, LTD. မှဓာတ်ပုံ 
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ေဘးအ;<ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ?ကာကယွ်ရန်① 
လက်ကုိင်သုံးေကျာက်စက်ြဖင့် ြဖတ်ေတာက်ထားသည့်သံမဏိြပားမျက်8ှ:ြပင်ရိှ အစွန်းထွက်ဖယ်ရှားြခင်းလုပ်ငန်းကုိ လုပ်ေဆာင် စဥ် 

လည်ပတ်ေနဆဲြဖစ်သည့် ြဖတ်စက်ေကျာက်ထိမှန်၍ ေသဆုံးြခင်း 

ေဘးအ;<ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ?ကာကယွ်ရန②် 
    ေဖာက်ခုံ၌လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ေနစဥ် "ြဖတ်ထားေသာအမGန်များ" ြပန်H၍လွင့်စင်ကာမျက်လုံးထဲသုိHဝင်၍မျက်ဆံ ဒဏ်ရာရရိှြခင်း 

ေဘးအ;<ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ?ကာကယွ်ရန③် 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ホイール・バランサ回転中に小石が飛んできた 
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③ ေကျာက်စက်မ ှမးီပာွးေ.ကာင် ့မးီေလာင်ြခင်း 
အေwကာင်းအရင်း - မးီေလာင်!ိုင်ေသာပစ�ည်းများအား အနးီတငွ် ထားထားြခင်း 
သိုzမဟတု် ရှိေနြခင်း။ 
အစအီမံ - အလပု်ပတ်ဝန်းကျင်၌မလိုအပ်ေသာအရာများဖယ်ရာှးရန်!ငှ် ့
စစ်ေဆးရန်။ 

④-1 ေဖာက်ခံ ုေကျာက်စက်တို;၏ ြဖတ်စက်ေကျာက် အသံးုြပ?ရန်မျက်BCှြပင် မဟတု် 
သည် ့အြခားအရာများအေပFတငွ် အသံးုြပ?ေနစဥ် ပျက်စးီြခင်း။ 
အေwကာင်းအရင်း - အသံးုြပ<ရမည်မ့ျက်!Nှြပင်သတ်မတှ်ထားြခင်းကို မသြိခင်း။ 
အစအီမံ - ေဘးအ!�ရာယ်ကင်းရငှ်းေရးပညာေပးအေသးစတိ်လမ်းJKန်ချက်။ 

④-2 လက်ကိုင်သံးုေကျာက်စက်တငွ် သံးုရန်မသင်သ့ည်ြ့ဖတ်စက်ေကျာက်ကို တပ်ဆင် 
၍ စမ်းသပ်လည်ပတ်စဥ် ြဖတ်စက်ေကျာက်ကွဲ၍ အနးီရှိ ဝန်ထမ်းအားထမိနှ်ကာ 
ဒဏ်ရာရြခင်း။ 

အေwကာင်းအရင်း- သံးုရန်မသင်သ့ည်ြ့ဖတ်စက်ေကျာက်ကိုတပ်ဆင်ြခင်း။ 
အစအီမံ - ေဘးအ!�ရာယ်ကင်းရငှ်းေရးပညာေပးအေသးစတိ်လမ်းJKန်ချက်။ 

<ြဖစ်ပာွးမ+အေြခအေန> 

ြဖတ်ေတာက်ထားသည်သ့ံမဏြိပားမျက်JKှြပင်ရှိ အစနွ်းထကွ်ဖယ်ရာှးြခင်းလပု်ငန်းကို လက်ကိုင် သံးု 

ေကျာက်စက်ြဖင် ့ လပု်ေဆာင်စဥ် ြဖစ်ပာွးြခင်းြဖစ်သည်။ လပု်ငန်းလပု်ေဆာင်ေနစဥ် အ 

ေCကာင်းတစ်ခခုေုCကာင် ့ ေကျာက်စက်သည်ခနု်ထကွ်လာကာ လည်ပတ်ေနဆဲ ြဖစ်သည့် ြဖတ်စက် 

ေကျာက်ဘးီJငှ်ေ့ကျာက်တိုA ထမိနှ်သည်ေ့ဘးအJPရာယ်ြဖစ်သည်။ အလပု်ဝတ်စံ၊ု ေဘးကင်းလံRုခံ9 

ေရးဖနိပ်Jငှ့် လပု်ငန်းသံးုလက်အတိ်ကို အသံးုြပ9ထားေသာ်လည်း တစ်ကိုယ်ေရသံးု အကာအကယွ် 

ပစSည်းကရိယိာများကို မဝတ်ဆင်ထားပါ။ 

＜အေ2ကာင်းအရင်း＞ြဖစ်Jိုင်ေသာအေCကာင်းအရင်းများ 

① အလပု်လပု်သည်ေ့နရာ ကျဥ်းေြမာင်းြခင်း။ 

② လည်ပတ်ေနဆဲြဖစ်သည် ့ ြဖတ်စက်ေကျာက်ဘးီJငှ်ေ့ကျာက်တိုA၏ထစိပ်မ)ကိုကာကယွ်ရန် တစ် 

ကိုယ်ေရသံးု အကာအကယွ်ပစSည်းကရိယိာများကို အသံးုမြပ9ခဲြ့ခင်း။ 

③ အJPရာယ်ကင်းရငှ်းေရးJငှ့် ကျန်းမာသန်Aရငှ်းေရးဆိုင်ရာသင်Cကားမ)ကို မလပု်ေဆာင်ထားြခင်း။ 

＜အစအီမံ＞ 

① အလပု်ေနရာကို သင်ေ့တာ်ေသာအကျယ်ထားရှိြခင်း။ ② အကာအကယွ်ပစSည်းများ ဝတ်ဆင် ေစြခင်း ③ 
ေဘးအJPရာယ်ကင်းရငှ်းေရးဆိုင်ရာပညာေပးြခင်းများကိုလပု်ေဆာင်ြခင်း။ 

＜ြဖစ်ပာွးမQအေြခအေန＞ 

သံမဏြိပားတငွ် အေပါက်ေဖာက်ေနစဥ် ြဖတ်ထားေသာအမ>န်များ ြပန်zကျဲလငွ်စ့င် လာကာ 

အလပု်သမား၏ ညာဘက်မျက်လံးုထဲသိုz ြဖတ်ထားေသာအမ>န်အချ<ိA စိုက် ဝင်သာွးသည်။ 

＜အေ.ကာင်းအရင်း＞ 

အကာအကယွ်မျက်မနှ်မတပ်ဆင်ထားြခင်း။ 

＜အစအီမံ＞ 

ေဖာက်ခံေုပ}တငွ် လပု်ငန်းလပု်ေဆာင်ရာ၌ မည်မ�ပင်အချနိ်တိုေတာင်းေသာ အလပု် 

ပင်ြဖစ်ေစကာမ ူ အကာအကယွ်မျက်မနှ်ကို ေသချာစာွ တပ်ဆင်ပါ။ ေဘးအ!�ရာယ် 

ကင်းရငှ်းေရးပညာေပးအေသးစတိ်လမ်းJKန်ချက်များကိုြပ<လပု်ြခင်း။ 

 

油脂系

火気厳禁

 

 

 

Oil based materials 
သတိ- မီးေလာငလွ်ယ်သည။် 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
 

စာမျက်'ှ)   66 

9）ကားေရေဆးြခင်း၊ သန်=စင်ြခင်းလုပ်ငန်းစဥ် 

１.  ကားေရေဆးစက် 

（１） အသုံးြပDပုံ - ယာဉ်အြပင်ပုိင်း6ှင့် ေအာက်ပုိင်းစသည်ကုိ ေဆးေ\ကာရာတွင် အသုံးြပDသည်။ 

（２） အမျDိးအစား6ှင့် ကားေရေဆးနည်း 

ကားေရေဆးစက်အမျDိးအစားတွင် ေရပူကားေရေဆးစက် (ပုံ - 1)၊ ေရေ6ွးေငွ`ြဖင့်သန်Zစင်စက်၊ ကားေရေဆးပနZ် 

စသည်တုိZရိှသည်။ 

• ကုိယ်ထည်အြပင်ပုိင်း - အသုံးများေသာပစ�ည်းအေနြဖင့် Gate-type ကားေရေဆးစက် (ပုံ - 2)ရိှသည်။ 

• ကားေအာက်ပုိင်းေနရာများ - ဖိအားြမင့်ေရပူကားေရေဆးစက် (ပုံ - 3)၊ သုိZေသာ် အင်ဂျင်ခန်းအတွင်း အသုံး ြပDမd 

ကုိ တတ်6ုိင်သမb ေရှာင်\ကဥ်ပါ။ 

（３） သတိြပDရန်အချက်များ 

① အြပင်ပုိင်းကားေရေဆးြခင်းလုပ်ငန်းကုိ ယာဥ်ြပDြပင်ထိန်းသိမ်း^ပီးေနEက် လုပ်ေဆာင်ေသာ်လည်း 

ေသချာေပါက် ဧည့်သည်၏သေဘာတူညီချက်ရယူရန် လုိအပ်သည်။ 

② ဖိအားြမင့်သန်Zရှင်းေရးစက်ြဖင့် အင်ဂျင်ခန်းအတွင်း သန်Zရှင်းေရးလုပ်သည့်အခါ လbပ်စစ်၊ အီလက်ထေရာနစ် 

အစိတ်အပုိင်းများအေပt တုိက်kုိက်မထိပါေစ6ှင့်။ 

 

 

 

 

 

 

 

２. အစိတ်အပုိင်းများအား သန်Zစင်ြခင်း 

（１） အသုံးြပDပုံ - အစိတ်အပုိင်းများ သန်Zစင်ရာတွင် အသုံးြပDသည်။ 

（２） အမျDိးအစား၊ ဖဲွ`စည်းတည်ေဆာက်ပုံ6ှင့် လုပ်ေဆာင်မdစွမ်းရည် 

• ပုံ - 4 မှာ အစိတ်အပုိင်းသန်Zစင်ကန်၏ဥပမာပုံြဖစ်^ပီး သန်Zစင်ေရးစင်၊ 

Filtration tank၊ ဆီပန်Z၊ Return valve စသည်တုိZြဖင့် ဖဲွ`စည်းထားသည်။ 

• အစိတ်အပုိင်းသန်Zစင်ရာတွင် Filtration tank ၏ သန်Zစင်ေရးဆီကုိ ဆီပန်Zြဖင့် 

သန်Zစင်ေရးစင်သုိZ ပုိZလ�တ်၍ သန်Zစင်ြခင်းလုပ်ငန်းကုိလုပ်ေဆာင် ပါသည်။ 

• အသုံးြပD^ပီးေနEက် Return valve ကုိ အသုံးြပD၍ Filtration tank သုိZ 

ြပန်ပုိZကာထုိအနည်စစ်ကန်တွင် ရcံ`6ှင့် အမိdက်များကုိ ခဲွြခား၍ စစ်ထုတ်သည်။ 

 

（ပံု－3） 
ဓာတ်ပုံ  - BANZAI, LTD မှဓာတ်ပုံ 

ဓာတ်ပုံ  - BANZAI, LTD. မှဓာတ်ပုံ 

（ပံု－1） （ပံု－2）  

（ပံု－4） 
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（３） သတိြပDရန်အချက်များ 

• သန်Zစင်ေရးဆီတွင် ေရနံဆီ သုိZမဟုတ် အထူးဆပ်ြပာဆီကုိ သတ်မှတ်ပမာဏအတုိင်း အသုံးြပDပါ။ 

• ထုိZအြပင် ဓာတ်ဆီ6ှင့် သင်နE (Thinner) စသည့် မီးစဲွေလာင်6ုိင်မdြမင့်မားေသာ အရည်ေပျာ်ပစ�ည်း (Solvent) 

များကုိလုံးဝအသုံးမြပDပါ6ှင့်။ 
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ေဘးအ&'ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ2ကာကယွ်ရန①်  
ယာဥ်ေမာင်းထုိင်ခုံမှ ဆင်းေသာအခါ ကားေရေဆးစက်ေဘာင်8ှင့် တံခါးအ;ကားတွင် ည>ပ်မိသွားခ့ဲသည်။ 

ေဘးအ&'ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ2ကာကယွ်ရန②် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜ြဖစ်ပာွးမQအေြခအေန＞ 
‧ ထခိိုက်ခံရသူသည် အေwကာင်းတစ်ခခုေုwကာင် ့တံခါးဖငွ်၍့ ကားအြပင်သိုzထကွ်သည့် 

အခါ ြပန်၍လညှ်လ့ာသည်က့ားေရေဆးစက်ေဘာင်!ငှ် ့တံခါးwကားတငွ် ည�ပ်မသိာွးခဲ ့
သည်။ 

＜အေ.ကာင်းအရင်း＞ 

① ကားေရေဆးစက် လည်ပတ်ေနစဥ်တငွ် ေရေဆးမည်က့ားေပ}သိုz တက်ြခင်း သိုzမ 
ဟုတ်  ဆင်းြခင်းများ ြပ<လုပ်ြခင်း။ 
②	အေရးေပ}ခလတု်တပ်ဆင်ထားမ> မလံေုလာက်ြခင်း။ 
③	ကားေရေဆးစက်လပု်ေဆာင်နည်း!ငှ်ပ့တ်သက်၍ သင်wကားမ> မရှိခဲြ့ခင်း။ 
④ ဝန်ထမ်းတိုzအတကွ် ေဘးအ!�ရာယ်ကင်းရငှ်းေရးဆိုင်ရာ ပညာေပးြခင်းကို မလပု် 
ေဆာင်ထားြခင်း။ 

＜အစအီမံ＞ 

①"ကားေရေဆးေနစဥ် ယာဥ်ေပ}သိုz အတက်၊ အဆင်း မြပ<ရ" 
ဟူေသာသတေိပးစာ!ငှ် ့ကားေရေဆးြခင်းလပု်ငန်းတငွ် 
ေဘးအ!�ရာယ်ကင်းရငှ်းေရးဆိုင်ရာ ပညာေပးြခင်းကို ပံမုနှ် လပု်ေဆာင်ြခင်း။ 
②	 ေဘးအ!�ရာယ်ကင်းရငှ်းေရးအစအီမံများ၊ ေစာင်w့ကည်က့င်မရာများ တပ်ဆင်ြခင်း၊ 

အေရးေပ}ရပ်တန်zေရးခလတု်ကို တိုးချဲAတပ်ဆင်ြခင်း။ 

＜ြဖစ်ပာွးမQအေြခအေန＞ 

‧ တာယာအမိ်အတငွ်းရှိ ရ�ံAများကို သန်zရငှ်းေရးလပု်သည်အ့ခါ လက်ဖဝါး 

ညစ်ပတ်လာသည်အ့တကွ် လက်ေဆးမည်ြပ<သည်အ့ချနိ် ေနN်ဇယ်ကို ကိုင်မိ 

၍ ဒဏ်ရာရသာွးခဲသ့ည်။ 

＜အေ.ကာင်းအရင်း＞ 

① ဖအိား (ဖအိားြမင်မ့ားြခင်း) ကို သတမိြပ<မြိခင်း။ 

②	လပု်ေဆာင်နည်း!ငှ်ပ့တ်သက်၍ သင်wကားမ> မရှိခဲြ့ခင်း။ 

③	ဝန်ထမ်းများအတကွ် ေဘးအ!�ရာယ်ကင်းရငှ်းေရးဆိုင်ရာ ပညာေပးြခင်းကို 

မလပု်ေဆာင်ထားြခင်း။ 

＜အစအီမံ＞ 

① "လူထံသိုzဥးီတည်ထိုးJKန်ြခင်းမြပ<လပု်ရ" ဟူ ေသာ  【お願いします。】
သတေိပးစာေဖာ်ြပြခင်း။ 

②	ဖအိားြမင်သ့န်zရငှ်းစက်လပု်ငန်းတငွ် ေဘးအ!�ရာယ်ကင်းရငှ်းေရး ဆိုင်ရာ 

ပညာေပးကို ပံမုနှ်လပု်ေဆာင်ြခင်း။ 

＜အြခားသတြိပ?ရန်အချက်များ＞ 

ေရေ!ွးအမျ<ိးအစားကို 80℃ အထကက်ို setting ြဖင် ့ သတ်မတှ်!ိုင်ေသာ 

ေwကာင့် ေရေ!းွ!ငှ့် ေနN်ဇယ်များ အပခူျနိ်ြမင်လ့ာ�ပးီ အပေူလာင်!ိုင်သြဖင့် 

သတြိပ<ပါ။ အပကူာပစ�ည်းများ အသံးုြပ<ပါ၊။ 
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10）စစ်ေဆးေရးလုိင်းလုပ်ငန်းစဥ် 

စစ်ေဆးမdစက်ပစ�ည်း 

（１） အသုံးြပDပုံ - အဓိကအားြဖင့် အဆက်မြပတ်စစ်ေဆးြခင်း (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်စစ်ေဆးေရး) တွင် အသုံးြပDေသာ 

စက်ပစ�ည်းအမျDိးအစားများ။ 

（２） အမျDိးအစား6ှင့် လုပ်ေဆာင်မdစွမ်းရည် 

① ဘရိတ် tester - အေရှ`၊ အေနEက်ဘရိတ်6ှင့် ဟန်းဘရိတ် (Parking brake) ၏ ထိန်းချDပ်6ုိင်စွမ်း (Braking force) 

တုိင်းတာရာတွင် အသုံးြပDသည်။ 

• ေရှ`ဘီး၊ ေနEက်ဘီး၊ ရပ်တန်Zထားေသာအေနအထားရိှ ယာဥ်၏ လုပ်ေဆာင်ချက်အသီးသီးအလုိက် 

ထိန်းချDပ်6ုိင်စွမ်း (Braking force) 6ှင့် ဘီး၏ဘယ်ညာထိန်းချDပ်မdပမာဏကွာြခားချက်ကုိ စစ်ေဆးပါ။ 

② Speed meter tester - အြမန်6dန်းြပကိရိယာ (Speed meter) ၏ ေဖာ်ြပချက်အမှား6ှင့် ��န်တံလ�ဲမှားမdကုိ 

တုိင်းတာရာတွင် အသုံးြပDသည်။ 

• Tester ေပtတွင် စမ်းသပ်မည့်ယာဥ်အား တစ်နEရီလbင် 40 ကီလုိမီတာ 6dန်းြဖင့် ေမာင်း6ှင်ေစ^ပီး Tester 

တွင် ေဖာ်ြပေနသည့် ပမာဏ6ှင့် စစ်ေဆးယာဥ်၏ အြမန်6dန်းြပ ကိရိယာ (Speed Meter) တွင် 

ေဖာ်ြပေနသည့် ပမာဏတုိZ ကွာြခားြခင်းရိှ၊ မရိှ စစ်ေဆးပါ။  

③ Headlight Tester - မီးPကီး (Headlight) ၏ အလင်းေရာင်ပမာဏ6ှင့် အဓိကအလင်းဝင်kုိး ထွန်းလင်းသည့် 

လားရာကုိ တုိင်းတာရန်အသုံးြပDသည်။ 

• Tester ကုိ မီးPကီး (Headlight) 6ှင့် 1m အကွာအေဝးတွင်ထား၍ Main beam ၏ အလင်းေရာင်ပမာဏ6ှင့် 

အဓိကအလင်းဝင်kုိး ထွန်းလင်းသည့်လားရာကုိ စစ်ေဆးပါ။ 

④ Side slip tester - အေရှ`ဘီး၏ ေဘးသုိZေချာ်ထွက်သည့်ပမာဏတုိင်းတာရာတွင် အသုံးြပDသည်။ 

• Tester ေပt (1m) တွင် ြဖည်းြဖည်းေမာင်း6ှင် (လက်ကုိင်အား ေပါေ့ပါပ့ါးပါး ထိထားသည့်ပမာဏြဖင့်) 

ေနသည့်အချန်ိရိှ ေဘးသုိZေချာ်ထွက်သည့်ပမာဏကုိ စစ်ေဆးပါ။ 

⑤ CO ・ HC (ကာဗွန်မုိေနEက်ဆုိက်6ှင့် ဟုိက်ဒkုိကာဗွန်တုိင်းတာေရးကိရိယာ) tester: ဓာတ်ဆီ၊ အင်ဂျင်တပ် 

ေမာ်ေတာ်ယာဥ် အိတ်ေဇာ ဓာတ်ေငွ`၏ CO 6ှင့် HC သိပ်သည်းဆတုိင်းတာရာတွင် အသုံးြပDသည်။ 

•  စက်ကုိပူေအာင်လုပ်ထားသည့်အေြခအေနတွင် အင်ဂျင်6ိdးထားသည့်အခါ အိတ်ေဇာပုိက်တွင် စမ်းသပ်တံ 

(Probe) ကုိ ထည့်သွင်း^ပီး CO 6ှင့် HC သိပ်သည်းဆကုိ စစ်ေဆးပါ။ 

• ယူနစ် CO（%）၊ HC（ppm） 

⑥ Smoke meter (မီးခုိးမဲ တုိင်းတာေရးကိရိယာ) - ဒီဇယ်အင်ဂျင်တပ်ေမာ်ေတာ်ယာဥ်၏ အိတ်ေဇာဓာတ်ေငွ` 

အတွင်းရိှ မီးခုိးမဲသိပ်သည်းဆတုိင်းတာရာတွင် အသုံးြပDသည်။ 

• အိပ်ေဇာပုိက်တွင် လက်အိတ် (Gloves) ကုိထည့်သွင်း^ပီး အရိှန်တင်ထားေသာအေြခအေနရိှ အိတ်ေဇာ 

ဓာတ်ေငွ`ကုိ ပန်Zြဖင့် စုပ်ယူ၍ ေရစစ်စက®vကုိ ညစ်ေပေစ^ပီး မီးခုိးမဲ သိပ်သည်းဆကုိ စစ်ေဆးပါ။  

ယူနစ် - စက®v ညစ်ညမ်းမdပမာဏ (%) 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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⑦ အြခား ၊ အသံပမာဏတုိင်းကိရိယာ - သတိေပးဟွန်း (ဟွန်း) သံပမာဏ6ှင့် အိတ်ေဇာဆူညံသံပမာဏ တုိင်းတာရာ 

တွင် အသုံးြပDသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

⑤CO・HC Tester 

⑥မီးခုိးမဲတုိင်းတာေရး

ကိရိယာ 

① ဘရိတ် tester ၊② Speed meter tester ကုိ ေပါင်းစပ်အသုံးြပAြခင်း 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
 

စာမျက်'ှ)   71 

ေဘးအ&'ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ2ကာကယွ်ရန်① 
စစ်ေဆးေရးလုိင်းေပ2ရိှ Multi (ဘရိတ်<ှင့် အရိှန် tester အားအတူတကွအသုံးြပHြခင်း) tester သုိKဝင်ေရာက်၍ 

ခလုတ်တုိက်မိ၍လဲကျြခင်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜ြဖစ်ပွားမPအေြခအေန＞ 
‧ Tester ကုိ သန်aရှင်းေရးလုပ်ေနစဥ် ဒလိမ့်တုံး (Roller) ေပGသုိa မေတာ်တဆမှား၍ေရာက်သွားသည့်အတွက် 

ဒလိမ့်တုံး (Roller) ေရeoလျား၍ Iကားေနရာလွတ်တွင် ေြခေထာက်ည�ပ်၍ အဆစ်လဲွြခင်း။ 
 

＜အေQကာင်းအရင်း＞ 

① Tester အတွင်းသုိa ဝင်ေရာက်မMအား တားဆီးသည့်အကာအကွယ်များ မရိှြခင်း။ 

②		လုပ်ငန်း မလုပ်ေဆာင်ေနသည့်အချန်ိ၌လည်း ဒလိမ့်တုံး (Roller) လိမ့်တတ်ေIကာင်းကုိ မသိရိှြခင်း။ 

③		အ'�ရာယ်ရိှေသာေနရာအတွက် အစီအမံများ မရိှြခင်း။ 

④ ဝန်ထမ်းများအတွက် ေဘးအ'�ရာယ်ကင်းရှင်းေရးဆုိင်ရာပညာေပးြခင်းကုိ မလုပ်ေဆာင်ထားြခင်း။ 
 

＜အစီအမံ＞ 

①  အ'�ရာယ်ရိှေသာဧရိယာတွင် အ'�ရာယ်ရိှေIကာင်းေဖာ်ြပချက်'ှင့် သတိေပးစာများကုိ ေဖာ်ြပြခင်း။ 

②  ဝန်ထမ်းများအတွက် ေဘးအ'�ရာယ်ကင်းရှင်းေရးဆုိင်ရာပညာေပးြခင်းကုိ ပုံမှန် လုပ်ေဆာင်ြခင်း။ 
 

隙間あり
6ကားလွတ် 
ေနရာရှိသည်။ 

ဓာတ်ပုံ  - BANZAI, LTD. မှဓာတ်ပုံ 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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11）ကားေအာက်ပုိင်းစစ်ေဆးြပ0ြပင်ြခင်းလုပ်ငန်းစဥ် 

 

ကားေအာက်ပုိင်းစစ်ေဆးြပDြပင်ြခင်းလုပ်ငန်းစဥ်ဆုိသည်မှာ・・・・・・အေရးပါမd6ှင့် လုပ်ငန်း၏ အဓိကအချက်များ 

• ကားေအာက်ပုိင်းစစ်ေဆးြပDြပင်ြခင်းဆုိသည်မှာ ယာဥ်ကုိ မတင်ြခင်းမဟုတ်ဘဲ ယာဥ်ေအာက်တွင်  

လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်6ုိင်ေစရန် \ကမ်းြပင်တွင် အေပါက်ေဖာက်ထားြခင်းြဖစ်သည်။ 

• ဆီလဲလှယ်ြခင်း6ှင့် ကားေအာက်ပုိင်းစစ်ေဆးြခင်းစသည်တုိZ လုပ်ေဆာင်ရန်အတွက်အသုံးဝင်သည်။ 

• မတ်တပ်ရပ်ရင်းြဖင့်လည်း အလုပ်လုပ်6ုိင်သည်။ 

• ကုန်တင်ယာဥ်ဆုိပါက ဂီယာ (Transmission) စသည်တုိZ ြဖDတ်တပ်ရာတွင်သုံးသည်။ 

 

သတိြပDရန်အချက်များ 

 

• ဦးထုပ်ကုိ မေမ့မေလျာ့ ေဆာင်းထားရမည်။ 

• ကားေအာက်ပုိင်းစစ်ေဆးြပDြပင်သည့်ေနရာ (Pit) တွင် စုိထုိင်းမdစုေဝးလွယ်သည့်အတွက် အ^မဲသန်Zရှင်း 

ေအာင်ထားရမည်။ 

• ကားေအာက်ပုိင်းစစ်ေဆးြပDြပင်သည့်ေနရာ (Pit) \ကမ်းြပင်တွင် ဆီ6ှင့် ေရတုိZ ဖိတ်လျက်အတုိင်းထားပါက 

ေချာ်^ပီး အ6Xရာယ်များသည့် အတွက် ဖိတ်ကျတုိင်း သုတ်ပစ်ရပါမည်။ 

• ကားေအာက်ပုိင်းစစ်ေဆးြပDြပင်သည့်ေနရာ (Pit) ကုိ အသုံးမြပDသည့်အချန်ိတွင် ြပDတ်ကျြခင်းမှ ကာကွယ် 

ရန်အစီအမံကုိ လုပ်ေဆာင်ထားပါ။ 

(ဥပမာ - ချန်ိးြဖင့်ပတ်ထားြခင်း၊ Traffic cone များထားရိှြခင်း၊ ကားေအာက်ပုိင်းစစ်ေဆးြပDြပင်သည့် ေနရာ 

(Pit) ၏ချDိင့်ကုိ အဝါေရာင်ြခယ်၍ အ6Xရာယ်ရိှေ\ကာင်းေဖာ်ြပြခင်းစသည်) 

• ကားေအာက်ပုိင်းစစ်ေဆးြပDြပင်သည့်ေနရာ (Pit) ၏ အတွင်းပုိင်းသည် ကျဉ်းေြမာင်းသည့်အတွက် လုပ်ငန်း 

လုပ်ေဆာင်မည့်အခါ နံရံ6ှင့် မတုိက်မိေစရန် သတိြပDပါ။ 
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တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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ေဘးအ&'ရာယ်ဥပမာြဖစ်စဥ်① 
 
・ ြပ<တ်ကျြခင်းမှကာကွယ်ရန်အစီအမံများ 

မလုပ်ေဆာင်ထားသည့်အတွက်ကား 
ေအာက်ပုိင်းစစ်ေဆးြပ<ြပင်သည့်ေနရာ  
(Pit) အတွင်းသုိ]ြပ<တ်ကျြခင်း။ 
 

・ ဦးထုပ်မေဆာင်းထားသည့်အတွက်"ဦးေခါင်း" 
 တွင် ဒဏ်ရာရသွားြခင်း။ 

ေဘးအ&'ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ2ကာကယွ်ရန ်
 

 
・ ညာဘက်မှပုံက့ဲသုိ] သတ်မှတ်ထားေသာ 

ေလှကားသုိ] အသုံးြပ<Fပီးကားေအာက် 
ပုိင်းစစ်ေဆးြပ<ြပင်သည့်ေနရာ (Pit)  
အတွင်းသုိ] ဆင်းပါ။ 
 

・ ခုန်ချပါက ေချာ်လဲ၍ေဘးအBpရာယ်ရိှBုိင်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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12）uကီးမားေသာအစိတ်အပုိင်းများ လဲလှယ်ြခင်း၊ ြဖ0တ်ယူတပ်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်းစဥ် 

 

Pကီးမားေသာအစိတ်အပုိင်းများ လဲလှယ်ြခင်း၊ ြဖDတ်ယူတပ်ဆင်ြခင်းဆုိသည်မှာ・・・・・အေရးပါမd6ှင့် လုပ်ငန်း၏ 

အဓိက အချက်များ 

 

အတူတကွအလုပ်လုပ်ကုိင်ြခင်း 

ြပDြပင်ထိန်းသိမ်းေရးအလုပ်တွင် 2 ဦး6ှင့်အထက် အတူတကွအလုပ်လုပ်ကုိင်ရသည့်လုပ်ငန်း များစွာရိှသည်။ 

အတူတကွအလုပ်လုပ်ကုိင်ရာတွင် အြပန်အလှန်သတင်းေပးအေ\ကာင်း\ကားြခင်း6ှင့် အတူတကွပူးေပါင်း ေဆာင် 

ရcက်လုပ်ကုိင်မd မလုံေလာက်ြခင်း၊ နည်းပညာအသိရိှမd6ှင့် ကာယခွန်အားမတူညီပါက မေမbာ်လင့်ထားေသာ 

မေတာ်တဆမdများ ြဖစ်ပွားေစ6ုိင်သည်။ ထုိZေ\ကာင့် အတူတကွအလုပ်လုပ်ကုိင်ရာတွင် ေကာင်းစွာအြပန်အလှန် 

PကိDတင် ေဆွးေ6ွး၍ မိမိတာဝန်များကုိ အသီးသီး သတ်မှတ်^ပီး လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ေနစဥ် "အချက်ြပ၍ အတည် 

ြပDြခင်း" ကုိ လုပ်ေဆာင်ရမည်။ 

 

efန်ြပြခင်း၊ ေခ^ဆုိြခင်း?ှင့် အသံေပး၍အတည်ြပ0ြခင်းစသည့် အတည်ြပ0ြခင်းလုပ်ေဆာင်မLများသည်လည်း 

အေရးuကီးသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OK︕ OK︕ 
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ေရKLမယ်ေနM်။ 

အ?Fရာယ်ရှိသည်။ 
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ေဘးအ&'ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ2ကာကယွ်ရန①် 
 

ေဘးအ&'ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ2ကာကယွ်ရန②် 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ေြခေထာက်ေပGသုိa ပစ�ည်းြပAတ်ကျြခင်း 

ေကာင်းစွာ သတိြပAေနေသာ်လည်း အစိတ်အပုိင်း 'ှင့် 
ကိရိယာများ ြပAတ်ကျလာ'ုိင်ေသာအ'�ရာယ်ရိှသည့် 
အတွက် လုပ်ငန်းခွင်သုိa ဝင်သည့်အခါ ေဘးကင်း 
လုံ>ခံAေရးဖိနပ်ကုိ ေသချာစွာ စီးပါ။ 
 
ထုိaအြပင် ေြခေထာက်ကုိတုိက်မိ၍ "ဒဏ်ရာ" ရေစ 
သည့်အေIကာင်းအရင်းအေနြဖင့် သတိမြပAမိဘဲ အ 
ြခားစ^က�ေပGတွင် ပစ�ည်းများ ထုိးထွက်ေနြခင်းများ ရိှ 
သည့်အတွက် စက်dုံအတွင်း ေနaစဥ် မလုိအပ်ေသာ 
အရာကုိ ဖယ်ရှားြခင်း၊ စနစ်တကျထားရိှြခင်း၊ သန်a 
ရှင်းေရးလုပ်ရန် မှတ်သားထားရမည်။ 

＜ဥပမာြဖစ်စဥ်＞ 
 
 
လူ 5 ဦးြဖင့် ယာဥ်ေပGမှ အင်ဂျင်ကုိ ချသည့် 
အခါ အင်ဂျင်အားထုတ်ပုိးထားသည့် သံ 
ေဘာင် 'ှင့် ကုန်တင်ကား၏ ပစ�ည်းတင်စင် 
Iကားတွင် ဘယ်ဘက်လက် ည�ပ်သွားခ့ဲ 
သည်။ 

အတူတကွအလုပ်လုပ်ကုိင်ရာတွင် တုိင်ပင်မကုိက်ြခင်း 
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13）ကားေခါင်းခန်း မြခင်းအလုပ် 

 

ကားေခါင်းခန်း မ မမီ စစ်ေဆးရမည့်အချက်များ 

• ကားေခါင်းခန်း မသည့်အချန်ိတွင် ညီညာေသာမျက်6ှEြပင်ေနရာတွင် မရမည်။ 

• ကားေခါင်းခန်းအေရှ`ဘက်6ှင့် အေပtပုိင်းတွင် အတားအဆီးများ မရိှေ\ကာင်းကုိ စစ်ေဆးရမည်။ (Air Deflector 

စသည်တုိZတပ်ဆင်ထားေသာယာဥ်များအား အထူးသတိြပDရမည်။) 

• ကားေခါင်းခန်း မသည့်အချန်ိတွင် ကားေခါင်းခန်းအတွင်းရိှသည့် ပစ�ည်းများ ေချာ်၍ထွက်ကျြခင်း၊ လဲကျ၍ 

ပျက်စီးြခင်းများမြဖစ်ေစရန် ပစ�ည်းများကုိ ^မဲ�မံေအာင်ထားြခင်း သုိZမဟုတ် ကားေခါင်းခန်းအြပင်သုိZ ထုတ်ထား 

ရမည်။ 

• အမုိးကုိင်းေပtရိှ ပစ�ည်းများအား မေမ့မေလျာ့ ေအာက်ချထားရမည်။ 

• အင်ဂျင်ကုိ ေသချာေပါက် ရပ်နEးထားရမည်။ 

• မီးPကီး (Headlight) ဖွင့်ထားလျက်ြဖင့် ကားေခါင်းခန်းကုိ မမတင်ပါ6ှင့်။ (ကားေခါင်းခန်းမီးPကီးပါေသာယာဥ်) 

• ဘယ်ညာတံခါးကုိ ေသချာပိတ်ထားရမည်။ ေသချာမပိတ်ဘဲ ကားေခါင်းခန်း မပါက တံခါးေပါက်ပွင့်လာ6ုိင်^ပီး 

တံခါးပျက်စီးေစ6ုိင်ပါသည်။ 

• မလဲွမေရှာင်သာ ကားေခါင်းခန်း မလျက်ြဖင့် တံခါးဖွင့်ပိတ်ပါက တံခါးကုိ ေသချာ ေထာက်^ပီး ြဖည်းြဖည်းချင်း 

အဖွင့်အပိတ်ြပDလုပ်ပါ။ တံခါးအဖွင့်အပိတ်လုပ်ေနစဥ် တံခါးမှလက်လွတ်လုိက်ြခင်းသည် အလွန်အ6Xရာယ် များ 

သည်။ 

• တံခါးပိတ်^ပီးေနEက်တွင် ေသချာစွာ ပိတ်ထားေ\ကာင်းကုိ စစ်ေဆးပါ။ 

• ကားေခါင်းခန်းမသည့်အချန်ိတွင် အချက်ြပြခင်း (ေဘးကင်းလုံ�ခံDေစရန်အသံေပးြခင်း) ကုိ လုပ်ေဆာင်၍ 

ပတ်ဝန်းကျင်ရိှ လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ေနသူများအား သတိေပးပါ။ 
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ပုံPကးီချဲ̀ ထားေသာပုံ 

 

Tilt 
Stay 

ေလာခ့် 

ကားေခါင်းခန်း မပါမယ်။ 
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ေဘးအ&'ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ2ကာကယ်ွရန်① 
 
l ကားေခါင်းခန်း မရာတွင်ေလာခ့်ကုိ 

ေသချာေပါက် ချထားေSကာင်းကုိ 

စစေ်ဆးပါ။ 
 

l ေလာခ့်ကုိ တစဝ်က်တစပ်ျက်သာ 
ခတထ်ားပါက ညာဘက်မပှံုက့ဲသုိ] 
ည[ပမ်မိည်ြဖစသ်ည်။ 
 

l ြပ<တက်ျလာလqင်လည်းမေထာက် 

ထားပါBှင့်။ 

 

ေဘးအ&'ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ2ကာကယ်ွရန်② 
 
 
l ကားေခါင်းခန်း မသည့်အချနိ်တွင် 

ကားေခါင်းခန်း အေရှ`ဘက်Bှင့် 
အေပ\ပိုင်းတွင် အတားအဆီးများ 
မရိှေSကာင်းကုိ စစေ်ဆးပါ။ 
 

l လုံေလာက်စာွစစေ်ဆးမ=မြပ<ပါက 
ညာဘက်ပံုက့ဲသုိ] မေတာတ်ဆမ= 
ြဖစပ်ာွးBိုင်ပါသည်။ 
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14）လ�ပ်စစ်ပစqည်း?ှင့်သက်ဆုိင်ေသာလုပ်ငန်းစဥ် 

 

လbပ်စစ်လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်စဥ် ေအာက်ပါသတိြပDရန်အချက်များကုိ လုိက်နE၍ လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ပါ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ေြမြပင်ဝါယာPကိDး (Ground Wire) ရိှသည့် လbပ်စစ်ပစ�ည်း6ှင့် လbပ်စစ်ကိရိယာများတွင် 

ေြမြပင်လbပ်စစ်ကုိ ေသချာမှန်ကန်ေသာနည်းလမ်းြဖင့် ယူပါ။ 

• ေမာ်တာ6ှင့် ပလပ်ဘုတ်အနီးတွင် မီးစဲွေလာင်6ုိင်ေသာပစ�ည်း6ှင့် ေပါက်ကဲွတတ်ေသာ ပစ�ည်း 

များကုိ မထားပါ6ှင့်။ 

• အသုံးမြပDမီ လbပ်စစ်PကိDး (cord) ၏ လbပ်ကာ ပျက်စီးေနြခင်း၊ ြပတ်ေတာက်ေနြခင်းများ ရိှ၊ မရိှ 

စစ်ေဆးပါ။ 

• ေရစုိေနေသာလက်ြဖင့် စက်ပစ�ည်း6ှင့် ခလုတ်များကုိ မထိပါ6ှင့်။ 

• လbပ်စစ်PကိDးရစ်လုံး (Electric reel) အား Grounded outlet ြဖင့်သာ အသုံးြပDပါ။ ထုိZအြပင် 

လbပ်စစ်PကိDးရစ်လုံး (Electric reel) ၏ လbပ်စစ်PကိDး (cord) သည် အပူထုတ်လ�တ်6ုိင်စွမ်းရိှ 

သြဖင့် PကိDးကုိ အဆုံးထိထုတ်၍ဆဲွဆန်Zရမည်။ 

• DB ဘုတ် (Distribution Board) တွင် ခွင့်ြပDချက်မရိှဘဲ မချတ်ိဆက်ရပါ။ (ခွင့်ြပDချက်လုိ 

အပ်သည်။) 

• လbပ်စစ်ယုိစိမ့်ြခင်း6ှင့် မေတာ်တဆမီးေလာင်ချန်ိတွင် ခလုတ်ကုိ ဦးစွာပိတ်^ပီးမှ မီး^ငိမ်းပါ။ 

• စက်ချDိ`ယွင်းမdြပDြပင်ြခင်း6ှင့် ေဘးအ6Xရာယ်ကာကွယ်ေရးအမှတ်အသား ပါရိှေသာ ခလုတ်များ 

အား လက်ြဖင့် လုံးဝ မထိပါ6ှင့်။ 

• PကိDးြပတ်၍ တဲွေလာင်းကျေနေသာဝါယာPကိDးအနီးသုိZ မသွားပါ6ှင့်။ 

• ြဖvးစ် ြပDတ်ထွက်ြခင်းမှာ လbပ်စစ်ပုိင်းဆုိင်ရာချDိ`ယွင်းမdြဖစ်ေပtေနေ\ကာင်း အ6Xရာယ်ရိှသည့် 

သတိေပးချက်ြဖစ်သည့်အတွက် သက်ဆုိင်ရာကုိ ေသချာေပါက် ဆက်သွယ်အေ\ကာင်း\ကားပါ။ 

• လbပ်စစ်PကိDးကုိ စုိစွတ်ေသာ၊ အဆီြပန်ေသာေနရာတွင် ြဖတ်သန်းေစြခင်း၊ ပူေသာ၊ ခhန်ထက် 

ေသာေထာင့်များေပtတွင် ထားြခင်းတုိZကုိ မြပDလုပ်ပါ6ှင့်။ 

• လbပ်စစ်PကိDးကုိ အတင်းဆဲွဆန်Zြခင်း၊ နင်းြခင်း မြပDလုပ်ပါ6ှင့်။ 
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ေဘးအ&'ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ2ကာကယ်ွရန် 
 
l စိုစတွေ်သာလက်ြဖင့် 

ကုိင်ပါကဓာတလုိ်က် 

Bိုင်သည်။ 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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15) ဘတ�ရီကုိင်တွယ်စီမံြခင်း 

ဘတ�ရီကုိင်တွယ်စီမံရာတွင် ေအာက်ပါသတိြပDရန်အချက်များကုိ လုိက်နE၍ လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ပါ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဘတrရီမှ ဟုိက်ဒlုိဂျင်ဓာတ်ေငွ`ကုိ အFမဲထုတ်လsတ်ကာ လqပ်လုိက်ေပျာ်ရည်တွင် ဆာလြဖtရစ် အရည်ကျဲ အသုံးြပ< 
ထားေသာေSကာင့် ဘတrရီအား မှားယွင်းစွာ ကုိင်တွယ်စီမံမိပါက မေတာ်တဆမ=များBှင့် "ဒဏ်ရာ" ရေစBုိင်သည့် အတွက် 
မှန်ကန်ေသာကုိင်တွယ်စီမံနည်းမှာ အလွန်အေရးQကီးသည်။ 
ဘတrရီစစ်ေဆးြခင်းကုိြပ<လုပ်ရာတွင် အကာအကွယ်မျက်မှန်Bှင့်ရာဘာလက်အိတ်တုိ]ကုိဝတ်ဆင်ရမည်။ 
 

【အလုပ်လုပ်ေဆာင်သည့်ေနရာတွင် မီး5ိ78ြခင်းကုိတားြမစ်ထားသည်။】 
• အလုပ်ေနရာတွင် မီး (ေဆးလိပ်မီး၊ ပုံေသွးေကျာက်စက် မီးပွား၊ မီးဖုိမီးစသည်) ကုိ ေဝးေဝးထားပါ။ 
• ဘတrရီမှထုတ်လsတ်လုိက်ေသာ ဟုိက်ဒlုိဂျင်ဓာတ်ေငွ`တွင် မီးစဲွေလာင်၍ ေပါက်ကဲွBုိင်ေသာေSကာင့်ြဖစ်သည်။ 

 

【ေထာက်?ကိ@း (Booster cable) ကုိင်တွယ်စီမံနည်း】 
ဘတrရီကုိင်တွယ်စီမံရာတွင် ေအာက်ပါသတိြပ<ရန်အချက်များကုိ လုိက်နu၍ လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ပါ။ 

• ေထာက်Qကိ<း (Booster cable) Bှင့်ချတ်ိဆက်ရာတွင် အေပါင်းငုတ်၊ အB=တ်ငုတ်သုိ] လုံးဝ Short circuit 
ြဖင့်မထိပါBှင့်။ 

• ေကဘယ်လ်Qကိ<းBှင့် အဝတ်အစားများကုိ အေအးခံပန်ကာBှင့် ခါးပတ်Qကိ<းတွင် မည[ပ်မိေစရန် သတိြပ< ပါ။ 
• အေရးေပ\ယာဥ်၏ ဘတrရီမှာ ဘတrရီအားကုန်သွားသည့်ယာဥ်Bှင့် တူညီေသာ လqပ်စစ်ဗုိ]အား (12V သုိ]မဟုတ် 

24V) ရိှFပီး စွမ်းရည်တူညီေသာအရာကုိ အသုံးြပ<ပါမည်။  
• အားသွင်းေနစဥ် ဘတrရီသည် ေလာင်က�မ်းBုိင်ေသာဓာတ်ေငွ` (ဟုိက်ဒlုိဂျင်ဓာတ်ေငွ`) ကုိ ထုတ်လsတ် 

သည့်အတွက် မီး (ေဆးလိပ်မီး၊ ပုံေသွးေကျာက်စက်မီးပွား၊ မီးဖုိမီး၊ လqပ်စစ်မီးပွားစသည်စသည်) ကုိ ေဝးေဝး 
ထား၍၊ မီးရိှသည့်ေနရာတွင် အလုပ်မလုပ်ပါBှင့်။ 

• ဘတrရီအရည်တွင် ဆာလြဖtရစ် အရည်ကျဲကုိ အသုံးြပ<ထားသည့်အတွက် ကုိင်တွယ်စီမံရာတွင် သတိြပ<ပါ။ 
• လqပ်စစ်Qကိ<းကုိ စုိစွတ်ေသာ၊ အဆီြပန်ေသာေနရာတွင် ြဖတ်သန်းေစြခင်း၊ ပူေသာအရာများ၊ ခ�န်ထက် 

ေသာေထာင့်များေပ\တွင် ထားြခင်းတုိ]မြပ<လုပ်ပါBှင့်။ 
• လqပ်စစ်Qကိ<းကုိ အတင်းဆဲွဆန်]ြခင်း၊ နင်းြခင်း မြပ<လုပ်ပါBှင့်။ 

 

• ေထာက်Qကိ<း (Booster cable) ြဖင့် အင်ဂျင်စက်Bိ=းသည့်အခါ မေတာ်တဆမ=ြဖစ်ေစBုိင်သည့် အတွက် 
ကုိင်တွယ်စီမံနည်းရှင်းလင်းချက်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတုိင်း လုပ်ေဆာင်ပါ။ 

• ေဘးအBpရာယ်ကင်းရှင်းရန်Bှင့် ယာဥ်ကာကွယ်ရန်အတွက် ေသာ့မ့ဲစက်Bိ=းBုိင်ေသာစနစ် (Push start) ြဖင့် 
စက်Bိ=းြခင်းမြပ<ပါBှင့်။ 

• အေပါင်းငုတ်Bှင့် အB=တ်ငုတ်ကုိ မထိမိပါေစBှင့်။ 
• ေထာက်Qကိ<း (Booster cable) ကုိ ချတ်ိသည့်အချန်ိတွင် ည[ပ်အချင်းချင်း မထိပါေစBှင့်။ 
• လqပ်စစ်လည်ပတ်မ=စနစ် ချ<ိ`ယွင်းမ=ြဖစ်ေပ\Bုိင်ေသာေSကာင့် အင်ဂျင်လည်ပတ်ေနစဥ် ဘတ�ရီငုတ်များကုိ 

မြဖ<တ်ပါBှင့်။ 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
 

စာမျက်'ှ)   84 

 

・ အလပု်ခငွ်တငွ် မးီမရှိေစရ။ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
အေရးေပ&ယာဥ ် ပျကေ်နေသာကား 

ယာဥ်ကိုယ်ထည်ေဘာင်အားလုံး
သုိZ ေြမြပင်လbပ်စစေ်ပးြခင်း 

အ6dတေ်ထာကP်ကDိး 

အေပါင်းေထာကP်ကDိး 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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16）ဂေဟေဆာ်ြခင်း၊ အပူေပးြဖတ်ေတာက်ြခင်း လုပ်ငန်းစဥ် 

 

ဂေဟေဆာ်ြခင်း၊ အပူေပးြဖတ်ေတာက်ြခင်း လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ရာတွင် ေအာက်ပါသတိြပDရန်အချက်များကုိ 

လုိက်နE၍ လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ပါ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

l ပစ̂ည်းကိရိယာများ၊ ဓာတ်ေငွ`ယုိစိမ့်ြခင်း၊ ပုိက်ချတ်ိဆက်ထားသည့်ေနရာတွင် အလုပ်မစတင်မီှ Qကိ<တင် 
စစ်ေဆးမ=ကုိ လုပ်ေဆာင်ပါ။ 

l ဓာတ်ေငွ`ပုိက်Bှင့် ေအာက်ဆီဂျင်ပုိက်၏ Torch ဘက်Bှင့် ဆလင်ဒါဘက်တွင် ြဖတ်ဘား (Flashback Arrestor) 
ကုိတပ်ဆင်ပါ။ 

l ဂေဟေဆာ်ြခင်း၊ အပူေပးြဖတ်ေတာက်ြခင်း လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ရာတွင် မီးသတ်ေဆးဘူးကုိ ေဘးတွင်ထားရိှပါ။ 
l ြပန်လှန်လqပ်စီးအာ့ခ်ဂေဟစက် (Alternating-current arc welding machines) အား "အလုိအေလျာက် 

ဗုိ]အားေလqာ့ချေရးစက် (Voltage Reduction Device)" ပါေသာအရာကုိ အသုံးြပ<ရမည်။ 
l ဂေဟေဆာ်ြခင်းကုိ ခဏရပ်နuးေသာအခါတွင် ေသချာေပါက်အထိန်းမှ ၀ရိန်ေချာင်းကုိ ဖယ်ထုတ်၍ ခဏ 

နuးေနစဥ်တွင် ဂေဟစက်၏ပါဝါကုိပိတ်ထားပါ။ 
l ခဏနuးစဥ်Bှင့် အလုပ်Fပီးချန်ိတွင် ပါဝါကုိ ေသချာပိတ်ပါ။ 
l အလုပ်လုပ်ေနစဥ်တွင် ဂေဟကာမျက်မှန် (ဂေဟသံခေမာက်)Bှင့် သတ်မှတ်ထားေသာ အကာအကွယ်ပစ̂ည်း 

များကုိ ဝတ်ဆင်ရမည်။ 
l ဂေဟစက်အသုံးြပ<ချန်ိတွင် "အသုံးြပ<ဆဲ"၊ အသုံးမြပ<ချန်ိတွင် "အသုံးမြပ<ေနပါ" ဟု ေဖာ်ြပထားပါ။ 
l လqပ်စစ်Qကိ<းရစ်လုံး (Electric reel) ရိှ ေကဘယ်လ်Qကိ<းကုိ အဆုံးထိထုတ်၍ သုံးပါ။ 

 

【ဂေဟေဆာ်ြခင်းလုပ်ငန်းစဥ်မလုပ်မီ】 
 
l ဘတrရီေကဘယ်လ်Qကိ<းကုိ ြဖ<တ်ပါ။   
l ကွန်ထlုိးယူနစ် (Control Unit) အားလုံးမှ Qကိ<းများကုိ ြဖ<တ်ပါ။ 
l ခလုတ်အားလုံးကုိ ပိတ်ပါ။ 
l ဂေဟစက်၏ ေြမြပင်လqပ်စစ်ကုိ ဂေဟေဆာ်မည့်ေနရာBှင့် တတ်သမqအနီးဆုံးေနရာတွင် တပ်ဆင်ပါ။ 
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ေဘးအ&'ရာယ်ြဖစ်ပာွးမ2ကာကယွ်ရန ်
 
 
・ ဂေဟေဆာ်ချန်ိတွင်အကာအကွယ် 

ပစ̂ည်းများကုိ ဝတ်ဆင်ပါ။ 

（အလင်းကာမျက်မှန်၊ အလင်းကာ  

Face Shield၊ သားေရ လက်အိတ်စသည်） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

သတိြပ0ရန်! 

ဂေဟလုပ်ငန်းေဆာင်ရcက်ရာတွင် အရည်အချင်းြပည့်မီေ\ကာင်းလက်မှတ်လုိအပ်သည်။ 

 

 

 

  

 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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17）အြခားြပ0ြပင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းစဥ် 

 

ေြမသယ်ယာဥ်၏ကုန်တင်ကန်ကုိ မတင်သည့်အေနအထားတွင် ဂီယာေဘာက် (Transmission)၊ Leaf spring 

စသည်တုိZ၏ လုပ်ငန်းကုိ လုပ်ေဆာင်သည့်အခါ၌အေရးPကီးသည့်အချက်များ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

သတိြပ0ရန်အချက်များ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ကုန်တင်ကန်ကုိ ဟုိက်ဒေရာလစ် တွန်း 

အား ြဖင့်ြမ�င့်တင်မည်။ 

 

ဟုိက်ဒေရာလစ် ယုိစိမ့်ေနပါက ကုန် 

တင်ကန်မှာ တြဖည်းြဖည်းချင်း နိမ့်ကျ 

လာမည် ြဖစ်သည့်အတွက် အေြခခံ 

အားြဖင့် ကုန်တင်ကန်ေအာက် တွင် 

အလုပ်မလုပ်ပါ6ှင့်။ 

 

မလ�ဲသာဘဲ ကုန်တင်ကန်ေအာက် 

တွင် အလုပ်လုပ်ရမည် ဆုိပါက 

"Stopper" ကုိ ကုန်တင်ကန်6ှင့် 

ေဘာင်\ကားတွင်ထည့်၍ 

ေအာက်သုိZ မနိမ့်ကျလာေစရန် 

လုပ်ေဆာင်ပါ။ 
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ေဘးအSTရာယ်ြဖစ်ပာွးမWကာကယွ်ရန် - တြူဖင်ည့ာဘက် 
လက်ညYိးကို ထမုသိာွးခဲသ့ည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ကုန်တင်ကား^ကီး၏ Propeller shaft တစ်ခုလုံးကုိ 

တွန်းလှည်းေပGတွင် တင်၍ Spider လဲလှယ်ြခင်း 

လုပ်ငန်းကုိ လုပ်ေဆာင်ေနသည်။ Bearing ကုိ ြဖAတ် 

ရန်အတွက် ေထာက်တံကုိ တူြဖင့်ထုေနစဥ် ညာဘက် 

လက်ညိAးကုိ မေတာ်တဆ ထုမိခ့ဲသည်။ 

 
(တူကုိင်ထားေသာညာဘက်လက်ည�Aိးမှာ ဘယ်လက် 

ြဖင့်ကုိင်ထားေသာ ေထာက်တံ'ှင့် ထိမိခ့ဲသည်။) 

 
သတိြပAရန်အချက်များ 

ဖဲွoစည်းတည်ေဆာက်ပုံ ရှင်းလင်းချက်တွင် ေရးသား 

ထားသည့်အတုိင်း Press ကုိ အသုံးြပA၍ ဖယ်ရှားပါ။  

ေဘးအSTရာယ်ြဖစ်ပာွးမWကာကယ်ွရန် - ယာဥ်လမး်ေ]ကာြပေပးေနစဥ် ညပ̂မ်ြိခငး်။ 
ယာဥ်လမ်းေ6ကာြပသူသည် ေနMက်ဆုတ် ေနေသာ 
ယာဥ်၏ ညာဘက်တွငရ်ပ်ေန၍ ယာဥ်လမ်းေ6ကာ 
ြပေနေသာ်လည်း ယာဥ်လမ်းေ6ကာြပေနစဥ်ယာဥ်@ှင့် 
ေဘးတွင ် ရပ်ထားေသာယာဥ်တုိ[ 6ကားတွင် ညhပ်မိ 
သွားခဲ့သည်။ 
 
သတိြပSရန် 
ယာဥ်လမ်းေ6ကာြပသူသည် ေနMက်ဆုတ်ေနေသာ 
ယာဥ်၏ ဘယဘ်က် အေနMက်ြခမ်းေထာင့်ြဖတ်၏ 
အေနMက်၊ ယာဥ်ေမာင်းမှ ကားေဘး6ကည့်မှန်မှ 
တစ်ဆင့် ြမင်@ုိင်ေသာ အကွာအေဝးတွင်ရပ်၍ ဝီစီ 
မwတ်ကာ လမ်းေ6ကာြပေပးရမည်။ 

ေဘးအSTရာယ်ြဖစ်ပာွးမWကာကယ်ွရန် - ဘယ်ဘကလ်ကက်ိုဘရိတ်_ှaးြဖင့်ြပငး်ထန်စွာတုိကမ်သွိားခဲ့သည။် 

ြပတသွ်ားသည်။ 

ေမာ်ေတာ်ယာဥ်စစ်ေဆးမwလပ်ုငန်း လပ်ုေဆာငေ်နစဥ် 
ဘီးဆလင်ဒါကုိ အလံုးစုံစစ်ေဆးြပSြပင်၍ ဘရတ်ိxှyး 
ကုိ တပ်ဆငသ်ည့်အခါတွင ် Return spring အား 
ေကာငး်စွာ တပ်ဆငထ်ားြခငး်မရှိဘ၊ဲ  အတင်းမရမက 
တပ်ဆငထ်ားသည့် အတွက် SST စပရင်ကီး (Spring 
peg) ြပSတ်သွား�ပီး ဘယ်ဘက်လက်ကုိ ဘရတ်ိxှyးြဖင့် 
ခပ်ြပင်းြပင်း တုိက်မိကာ ဒဏ်ရာရသွားခဲ့သည်။ 
သတိြပKရန် 
စပရငတ်ပ်သည့်အချန်ိတွင ် မှန်ကန်ေသာလုပ်ထံုးလုပ် 
နည်းြဖင့် မတပ်@ုိင်ပါက လပ်ုငန်းကုိ ေခတ�ရပ်နMးကာ 
အေြခအေနကုိ ြပန်လည်ြပင်ဆင်သုံးသပ်�ပီးမှ အလုပ် 
ြပန်စလုပ်ပါ။ ထို[အြပင ် အဝတ်လက်အိတ်ကုိ ေသချာ 
စွာ ဝတ်ဆင်ပါ။ 

 

ေနMက်တဲွ ဧည့်သည်ကား 
ကုန်တငက်ား�ကီး 
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18）ကားေဘာ်ဒီ?ှင့်ေဆးမLတ်လုပ်ငန်းစဥ် 

 

လုပ်ငန်းစဥ်တွင် သတိြပDရမည့်အချက်များ 

 

１. ပစ�ည်း6ှင့် စက်ကိရိယာများအားထိန်းသိမ်းြခင်း6ှင့် စစ်ေဆးြခင်း 

ေဆးမdတ်ခန်း၊ အေြခာက်ခံစက်အား ထိန်းသိမ်းြခင်း6ှင့် စစ်ေဆးြခင်းကုိ တစ်6ှစ်လbင် အနည်ဆုံးတစ်Pကိမ် 

လုပ်ေဆာင်^ပီး ပုံမှန်ကုိယ်တုိင်စစ်ေဆးြခင်းဇယားတွင် ြဖည့်သွင်းကာ ထုိဇယားကုိ 3 6ှစ်\ကာ သိမ်းဆည်း 

ထားရမည်။ 

 

２. သုတ်ေဆးအားကုိင်တွယ်စီမံြခင်း6ှင့် သတိြပDရန်အချက်များ 

သုတ်ေဆးအား အသုံးမြပDသည့်အချန်ိတွင် ေသချာလုံေအာင်ပိတ်ကာ အေငွ`ေ\ကာင့် မီးစဲွေလာင်ြခင်း၊ 

အဆိပ် သင့်ြခင်းတုိZကုိ ကာကွယ်ရမည်။ အထူးသြဖင့် Two-pack ယူရီသိန်းသုတ်ေဆး၏ Hardener တွင် 

Isocyanate ြဒပ်ေပါင်းြဖင့် အဓိကဖဲွ`စည်းထား^ပီး ၎င်းအား ကုိင်တွယ်စီမံရာတွင် အထူးသတိြပDရမည်။ 

 

３. စွန်Zပစ်အမိdက်များကုိ စီမံြခင်း 

သုတ်ေဆး၊  သင်နE (thinner) စသည်တုိZကပ်ည�ေိနေသာစွန်Zပစ်အမိdက်များအား အပူချန်ိြမင့်မားြခင်း6ှင့် 

စုိထုိင်းြခင်းတုိZေ\ကာင့် အလုိအေလျာက်မီးေလာင်ကhမ်းြခင်းကုိ ကာကွယ်ရန်အတွက် သံထည်ြဖင့် ြပDလုပ် 

ထားေသာ ဘူးတွင်ထည့်၍ ေဘးကင်းေသာေနရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။ 

 

４. မီးမkိd̀ ရ6ှင့် မလုိအပ်ေသာအရာကုိ ဖယ်ရှားြခင်း၊ စနစ်တကျထားရိှြခင်း 

ဂေဟမီးပွား၊ ေဆးလိပ်မီး၊ တည်^ငိမ်လbပ်စစ်ေ\ကာင့်ြဖစ်ေပtေသာမီးပွားတုိZအား သတိြပDကာ စက်kုံအတွင်း 

သန်Zရှင်းေရး6ှင့် မလုိအပ်ေသာအရာကုိ ဖယ်ရှားြခင်း၊ စနစ်တကျထားရိှြခင်းကုိ လုပ်ေဆာင်ကာ မေတာ်တဆ 

မd ြဖစ်ပွားြခင်းကုိ PကိDတင်ကာကွယ်6ုိင်ရန် သတိြပDပါ။ 

 

５. အဝတ်အစား6ှင့် အကာအကွယ်ပစ�ည်းများ 

အဝတ်အစားမှ သုတ်ေဆးစိမ့်ဝင်ြခင်းကုိ ကာကွယ်ရန် သုတ်ေဆးဝတ်စုံ၊ ဦးထုပ်၊ လက်အိတ်ကုိ ဝတ်ဆင်ကာ 

ေအာ်ဂဲနစ်ဓာတ်ေငွ`အဆိပ်သင့်မdကာကွယ်ေရး6ှEေခါင်းစီးကုိလည်း တပ်ဆင်ပါ။ 
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(3) 5S၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး၊ ထိခုိက်ပျက်စီးမL၊ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးကင်းလုံ�ခံ0ေရးစည်းမျဥ်းများ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5S 
 
 

မလိုအပ်ေသာအရာကုိ ဖယ်ရာှးြခင်း ၊ 
စနစ်တကျ ထားရှိြခငး်၊ သန်[ရငှ်းေရး 
လပ်ုြခငး်၊ သပ်ရပ်စွာ ထားရှိြခင်း၊ 
လိုက်နMေဆာငရ်�က်ြခငး်ကုိ ေသချာ 
စွာအေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းြဖင့် 
လပ်ုငန်းခငွသ်ည် သန်[ရငှး်သပ်ရပ် 
လာကာ လပ်ုငန်းစွမ်းေဆာငရ်ည် 
လည်း ြမင့်တက်လာမည်ြဖစ်သည်။ 

 

မတိုးတက်ခင် 

 

တိုးတက်̂ ပီးေနEက ်

5S ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျငထိ်န်းသိမး်ေရး ဆ6ီင့်ှေရများ \ကမ်းြပင်ေပtဖိတက်ျေနပါက 
ေချာလဲ်6ိုင်သည့် အ6Xရာယ်ရှိသည့် အတကွ ်
ချကခ်ျင်းသုတပ်စပ်ါ။ 
ထုိZအြပင် ပစ�ည်းကိရိယာ6ှင့် ြပDြပင်ထိန်း 
သိမ်းေရး စကက်ရိယိာများကို အသုံးြပD^ပီး 
ေနEက ် မူလေနရာသုိZ ြပန်ထားပါ။  \ကမ်း 
ြပင်ေပtတင်ွ ^ပီးစလွယ် မထားပါ6င့်ှ။ 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျငထိ်န်းသိမး်ေရး 
 

ဆ၊ီ ေချာဆစီသည့် အဆမီျားအား ေရ 
ေြမာင်းအတင်ွးသုိ] ေလာင်းချပါက ေရ 
ညစည်မး်မ= ြဖစေ်စBိုင်သည့် အတွက် 
မစနွ]်ပစပ်ါBင့်ှ။ 
ထုိ]အြပင် ယုိစမိ့်မ=ြဖစပ်ွားပါကလည်း 
ေရေြမာင်းမတှစဆ်င့် ဆစီစက်န်၌ ဆ၊ီ 
ရ�̀ံ စသည်ကုိ ြပန်ဆယ်ပါ။ 
 

စည်ေပပါအတင်ွးသုိ] 
ေသချာစာွ စနွ]်ပစပ်ါ။ 

စစထ်တုကိ်ရိယာအား nပးီစလယ်ွ 

ပစထ်ားပါက ဆယုိီစမိ့်'ိုငသ်ည်။ 

 

လုပင်န်းခငွေ်ဘးကငး်လုံbခYံေရးစညး်မျဥ်းများ 
 
 
 

လုပ်ငန်းလုပေ်ဆာင်သည့်အခါ လုပ်ငန်းBှင့် ကုိက်ညီ 
ေသာအကာအကွယ်ဝတစ်ံုကုိ ေသချာစာွ ဝတဆ်င် 
ရမည်။ 
 

ဥပမာ - ပံုေသွးေကျာက်စက်ကုိ အသုံးြပ<ချနိတ်ွင် 
ဥးီထုပ၊် အကာအကွယ်မျက်မှန်၊  ဖနုမ်=န]်ကာကွယ် 
သည့် Buှေခါင်းစည်း၊ သားေရလက်အိတ၊် ေဘး 
ကင်း လုံ�ခံ<ေရးဖိနပ်ကုိဝတဆ်င်ပါ။ 
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5.  ကိုးကားစာရWက်စာတမ်း?ငှ် ့URL လင်မ့ျား 

 

ထုိZအြပင် ဝက်ဘ်ဆုိဒ်မှလည်း အမျDိးမျDိးေလ့လာ6ုိင်သည်။ ေအာက်တွင် လင့်များစွာကုိ စုစည်းထားပါသည်။ ကုိးကားပါ။ 

 
ကုိးကားWုိင်သည့် 

ဖုိင်များ  
ေဒါင်းလုပ် လုပ်Wုိင်ေသာ ဝက်ဘ်ဆုိဒ်လိပ်စာ ရှင်းြပချက် 

 

 

ကာတွန်းြဖင့် ေဖာ်ြပထားေသာ ကားြပ<ြပင်ထိန်း 
သိမ်းမ=လုပ်ငန်း၏ လုပ်ငန်းခွင် အBpရာယ်ကင်း 
ရှင်းေရးBှင့် ကျန်းမာသန်]ရှင်းေရး (ကျန်းမာေရး၊ 
အလုပ်သမားBှင့် လူမ=ဖူလုံေရး ဝန်Qကီးဌာန) 
ြမန်မာဘာသာြပန်ဗားရှင်း 
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/
05_Car_08Myanmar.pdf  

ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ<ြပင်ထိန်းသိမ်းသည့်အလုပ် 
တွင် အလုပ်သင်သင်တန်းသားများ၏ အBpရာယ် 
ကင်းရှင်းေရးကုိ ကာကွယ်ရန်အတွက် ေရးဆဲွ 
ထားသည့်သင်ေထာက်ကူဖုိင် ြဖစ်ပါသည်။ ကာ 
တွန်းြဖင့် ေရးဆဲွထားြခင်းေSကာင့် နuးလည်ရ 
လွယ်ကူပါသည်။ 

 

 

ကာတွန်းြဖင့် ေဖာ်ြပေသာ အေြခခံေဘးကင်း 
လုံ�ခံ<ေရး၊ ကျန်းမာေရးBှင့် လုပ်ငန်းခွင် အBpရာယ် 
ကာကွယ်ေရး (ကျန်းမာေရး၊ အလုပ်သမားBှင့် 
လူမ=ဖူလုံေရး ဝန်Qကီးဌာန) 
ြမန်မာဘာသာြပန်ဗားရှင်း 
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/
01_kyoutu_08Myanmar.pdf  

ေဘးကင်းလုံ�ခံ<ေရး၊ လုပ်ငန်းခွင်အBpရာယ် Bှင့် 
ပတ်သက်ေသာ အေြခခံကုိ သင်ယူBုိင်သည်။ 
ခB¢u ကုိယ်ေနထုိင်မေကာင်း ြဖစ်မ=ကုိ ကာတွန်း 
ပုံြဖင့် ရှင်းြပ၍ ေြပာဆုိဆက်သွယ်Bုိင်ေသာ 
စာရ_က်လည်း ပါဝင်သည့်အတွက် အသုံးဝင်၍ 
အဆင်ေြပပါသည်။ 

 

 

 
ကာတွန်းြဖင့် ေဖာ်ြပေသာ အလုပ်လုပ်ကုိင်သူ၏ 
လုပ်ငန်းခွင်အBpရာယ်ကင်းရှင်းေရးBှင့် 
ကျန်းမာေရး (သင်Sကားေရးဆုိင်ရာ သင်ေထာက် 
ကူများ) 
(ကျန်းမာေရး၊ အလုပ်သမားBှင့်လူမ=ဖူလုံေရး ဝန် 
Qကီးဌာန) 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_1366
8.html 
 

အထက်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ သင်ေထာက်ကူ 
အားလုံးပါ၀င်ပါသည်။ အြခားအလုပ်များ ြဖစ် 
သည့် (သက်Qကီး ရ_ယ်အုိြပ<စုေစာင့်ေရှာက်ေရး၊ 
ကုန်ထုတ်လုပ် ေရးလုပ်ငန်း၊ စားေသာက်ဆုိင် 
လုပ်ငန်း၊ ဟုိတယ် စသည်) ၏သင်ေထာက်ကူ 
များလည်းရိှပါသည်။ သူငယ်ချင်းများအား ဖတ်l= 
ရန် လမ်း¤sန်ေပးပါ။ 

 
ေမာ်ေတာ်ယာဥ် ြပ<ြပင်ထိန်းသိမ်းေရးနည်းပညာလမ်း¤sန်ချက် (လမ်းပန်း 
ဆက်သွယ်ေရးဝန်Qကီးဌာန) 
https://www.mlit.go.jp/common/001247297.pdf 
 

နည်းပညာအလုပ်သင်သင်တန်းသားကုိ အလုပ် 
ခန်]အပ်မည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ြပ<စုထား 
သည့် လမ်း¤sန်ချက်ြဖစ်သည်။ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရcက်သည့်ကုမyဏီများ (A, i ,u ,e, o အစဥ်ြဖင့်)-  

 



တာဝန်ယမူ)ရှိသည် ့နည်းပညာသင်တန်းသားများ (ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ြပ9ြပင်ထနိ်းသမိ်းြခင်း) ကိုအလပု်ခန်Aအပ်ရန်အတကွ်သင်Cကားေရးအေထာက်အကြူပ9စာအပု် (ဂျပန်ဘာသာ) 
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ဤသင်ေထာက်ကူကုိြပDစုရန်အတွက် ဓာတ်ပုံ၊ ဖုိင်များေထာက်ပ့ံေပးြခင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ေခါင်းေဆာင်6ှင့် နည်းပညာ 

အလုပ်သင်သင်တန်းသားတုိZ၏တုန်Zြပန်ချက်များ စသည်တုိZအား ေအာက်ပါကုမyဏီများထံမှ ပူးေပါင်းေဆာင်ရcက်မdကုိ 

ရရိှခ့ဲပါသည်။ 

 

Isuzu Motors Chubu Co., Ltd.၊ Shinmei Industry Co., Ltd.၊ Banzai, Ltd.၊ ReNet.jp HR Co., Ltd.၊ Hitonomori 

Co.Ltd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 ခ&ုစှ် ဇနွ်လ 15 ရက်ေန?တငွ် 
ပထမအCကမိ် ထတု်ေဝသည်။ 
ထတု်ေဝသ ူ- JICA Chubu 
 
60-7, Hiraike-cho, 4-chome, 
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