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သင်ခန်းစာ ၁၁။ အဝတ်အစား၊လ ပ်ငန်း၊လက်ေတွ

No. ေဝါဟာရ စာဖတ်နည်း ဘာသာြပန်ဆ ိ ြခင်း

1 作業着 さぎょうぎ အလ ပ်သမားဝတ်စံ

2 作業服 さぎょうふく အလ ပ်သမားဝတ်စံ

3 作業靴 さぎょうぐつ လ ပ်ငန်းခွင်ဖိနပ်

4 手袋 てぶくろ လက်အိတ်

5 帽子 ぼうし ဦးထ ပ်

6 保護帽（ヘルメット） ほごぼう（へるめっと）
ကာကွယ်ေရးဦးထ ပ်

(Helmet)

7 保護具 ほごぐ လံ ြခံ ေရးပစ ည်း

8 あごひも あごひも ေမးသိ င်း ကိ း

9 ボタン ぼたん ကယ်သီး (Button)

10 ポケット ぽけっと အိတ်ကပ်

11 保護メガネ ほごめがね ကာကွယ်ေရးမျက်မ န်

12 マスク ますく မျက် ာဖံ း (Mask)

13 耳栓 みみせん နားေပါက်အဆိ ့

14 安全靴 あんぜんぐつ
ေြခေထာက်ကိ

ကာကွယ်သည့်ဖိနပ်

15
墜落制止用器具（安全
帯）

ついらくせいしようきぐ
（あんぜんたい）

ြပ တ်ကျမ မ ကာကွယ်ေရး 

ပစ ည်း (လံ ြခေံရးခါးပတ် ကိ း)
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ေဆာက်လ ပ်ေရးလ ပ်ငန်းတွင်၊ ယခင်အေတွ အ ကံ များအရ၊ အလ ပ်လ ပ်ေနသ ကိ  မေတာ်တဆြဖစ်မ င့ ် ဒဏ်ရာရမ များမ  ကာကွယ်ရန်အတွက်  စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ ိသည်။ ကရိကထများသည်ဟ  ထင်ရေသာ်လည်း၊ 

သင်တိ ့ ကိ ယ်တိ င် င ့ ် မိတ်ေဆွများ၏ ေဘးအ ရာယ်ကင်း င်းလံ ြခံ စိတ်ချရေရး အတွက် မပျက်မကွက်လိ က်နာ ကပါ။

1作業着 အလ ပ်သမားဝတ်စံ 2 作業服 အလ ပ်သမားဝတ်စံ

သန ့ ် င်း၍ခ ာကိ ယ် င့ ်ကိ က်ညီေသာဝတ်စံ ကိ ဝတ်ပါ။ အေပ

ဝတ်စံ ကိ  ေဘာင်းဘီထဲထည့်၍၊လက် ကယ်သီးကိ တပ်ပါ။

ေဘာင်းဘီေအာက်ေြခကလည်း ကမ်းြပင် င့ ်ဒရွတ်မတိက်ပါေစ င့်။

6 保護帽（ヘルメット）

ကာကွယ်ေရးဦးထ ပ်(Helmet)

လ ပ်ငန်းအလိ က်သတ်မ တ်ချက်

ြပည့်မီသည်ကိ သံ း၍၊ေမးသိ င်းကိ းကိ ေသေသ

ချာချာချည်ပါ။ေခါင်းကိ အေပေအာက်

ေဘးဘယ်ညာလ ပ်လ င်လည်းကာကွယ်ေရးဦး

ထ ပ်ကမေရွ ေစာင်းသွားေအာင်ေဆာင်းပါ။
4 手袋လက်အိတ်

ဒဏ်ရာမရေအာင်သံ းေသာ်လည်း၊

လ ပ်စစ်လ အဝိ င်း၊

လ ပ်စစ်လွန်စသည့်လ ပ်စစ်သံ းကိရိယာများကိ အ

သံ းြပ ေနစဥ်လည်ပတ်ေနေသာပစ ည်းများ

တွင်လိပ်၍ပါသွားတတ်ေသာ

ေ ကာင့်မသံ းရပါ။。

14 安全靴 ေြခေထာက်ကိ ကာကွယ်သည့်ဖိနပ်

ေြခေထာက်ကိ ၊ြပ တ်ကျပစ ည်းများ၊သံေချာင်းကိ

နင်းမိြခင်းတိ ့ မ ကာကွယ်ရန်ြဖစ်သည်။ 

ဖိနပ် ကိ းကိ ေသချာချည်ပါ။ 

လ ပ်ငန်း င့ ်ကိ က်ညီသည်ကိ စီးပါ။

15 墜落制止用器具（安全帯）ြပ တ်ကျမ မ ကာကွယ်ေရး ပစည်း 

(လံ ြခံ  ေရးခါးပတ် ကိ း)

၂ မီတာ င့်အထက်ြမင့ ်၍လ ပ်ငန်းလ ပ်ရန် ကမ်းြပင် မိေသာေနရာ၌ 

အလ ပ်လ ပ်လ င်၊ ြပ တ်ကျမ မ ကာကွယ်ေရးပစ ည်း (လံ ြခံ  ေရး 

ခါးပတ် ကိ း) လိ အပ်သည်။ မ အားြဖင့ ် Full harnessပံ စံ 

ြပ တ်ကျမ မ ကာကွယ်ေရး

ပစ ည်း (လံ ြခံ  ေရး ခါးပတ် ကိ း) ကိ  သိ င်းရမည်ဟ  သတ်မ တ်ထားသည်။

11 保護メガネ ကာကွယ်ေရးမျက်မ န်

ပျံစင်လွင့ ်ထွက်လာသည့်ြဖတ်ေတာက်

ြခစ်ထ တ်လိ က်သည့်အစအနများ၊

ေဘးဥပါဒ်ြဖစ်ေစသည့်ပစ ည်းများမ မျက်လံ း

ကိ ကာကွယ်ရန်အသံ းြပ သည်။
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No. ေဝါဟာရ စာဖတ်နည်း ဘာသာြပန်ဆ ိ ြခင်း

16 業務 ぎょうむ လ ပ်ငန်း

17 時間厳守 じかんげんしゅ
အချိန်ကိ  တိတိကျကျ

လိ က်နာြခင်း

18 予定 よてい ကိ တင်စီစဥ်ချက်

19 日付 ひづけ ရက်စွဲ

20 準備（する） じゅんび（する） အသင့်ြပင(်သည်)

21 会議 かいぎ အစည်းအေဝး

22 朝礼 ちょうれい
နံနက်ခင်းလ စ အမ ာစကား

ေြပာြခင်း

23 報告書 ほうこくしょ အစီရင်ခံစာ

24 マニュアル まにゅある လက်စွဲစာေစာင် (Manual)

25 作業手順書 さぎょうてじゅんしょ
လ ပ်ငန်းလ ပ်ေဆာင်ပံ

အဆင့်ဆင့ ်စာအ ပ်

26 調子 ちょうし (ကျန်းမာေရး)အေြခအေန
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