
Certificate in Service Providing & Public Safety 

Certificate in Personal Properties Service & Public Safety 

Cleaning, Laundry operation, Home serving, Firefighting, emergency management, Bio Security, 

Hair Dressing, Policy/ servicing, Sport club operation 

Test Asset – cleaning in places/ carpet cleaning/ dust collection 

                – Industrial cleaning 

Public – Protecting people & properties 

         – Crime prevention book 

         – Emergency Relict Hand Book 

Asset –TM main & operate Industry Laundries 

        – Laundry Manual 

Personal – unit 3 hair dressing 

             – Hair dressing techniques –  

            – Hairdresser  

Cleaning in places - အရာ၀တ ၳဳမ ာ်ားျဖၳဳတတျ ျတ်ားမျးၳဳးပဳပဲ သနတ ့ရ ျတ်ားစ ာျးျတနငျတျ ျတ်ားျဖစတ္ းျဖစ္၏။ 

 

သနတ ့ရ ျတ်ား ရ်ားစနစတမ ာ်ား 

- အမ ငွိုကတမ ာ်ားရ ျတ်ား ျတ်ားျ ျတ်ား    -  ရျဖနတ်ားျ ျတ်ား 

-  ရျဖနတ်ားျ ျတ်ား      - ဒွိုတငယးငွို်ားသတတ ဆ်ားျဖနတ်ားျ ျတ်ား 

- းငွို်ားသတတ ဆ်ားမ ာ်ား  ွတ့ ွတျ ျတ်ား   -  ရျဖနတ်ားျ ျတ်ား 

       - သနတ ့စျတျ ျတ်ား 

       - နာကတဆံွို်ား ရျဖနတ်ားျ ျတ်ား 



- အရာ၀တ ၳဳမ ာ်ားကငွို  ျမဆ ပဳပဲအာ်ားာ   ဖငအာ်ားာ  ရနပဳပဲ ့စကတမ ွိုကငရငယာမ ာ်ားျဖျတ့ ဖယတရ ာ်ား၇မ တွးျဖစ္၏။ Timer ျဖျတ့ ွတ်ား 

ထငနတ်ား  ၳဳးတစနစတသံွို်ားသွတးျဖစ္၏။ 

- အစဥ ်ား ရျဖနတ်ားျ ျတ်ားတ ျတ အး ူး်ား သာ ရျဖျတ့ ျဖနတ်ားသျ့တ္းျဖစ္၏။ ၄ျတ်ား နာကတ းငွို်ားသတတ ဆ်ား ရကငွိုျဖနတ်ားျး ်ား 

အွစတအ ၾက်ားမ ာ်ားထးတတျတျ ျတ်ားကငွို ကာက ယတရမ တွးျဖစ္၏။ 

- ၾကာ်ား အံဆျတ့ ရျဖနတ်ားျ ျတ်ားတ ျတ  ဆ်ား ၾကာမ တွ့မ ကတမ ာျးျတတစငတတတ ဒသ သနတ ့စျတ အာျတျးၳဳရမ တွးျဖစ္၏။ 

- ၄ျတ်ား နာကတ အကတဆစတဓာတတးါ သားငွို်ားသတတ ဆ်ား ရကငွို အယတကာ  းါ သာ 

းငွို်ားသတတ ဆ်ားရွတ နာကတ ငွိုကတျး ်ား ထွတ့ရမ တွးျဖစ္၏။ ဆငွိုဒ ယမတ္ ငွိုဒ ရာဆငွိုကတ၀ယတမထွတ့မ   

နငွိုကတထရစတအကတစစတးါ သာ ဆ်ားရွတထွတ့ျ ျတ်ားျဖျတ့ ထူထးတသငးတသွတ်ား န သာအွစတအ ၾက်ားမ ာ်ားကငွို 

ဖယတရ ာ်ား္းျဖစ္၏။ 

- ဒွိုတငယၾကာ်ား အံဆျတ့ ရျဖနတ်ားျ ျတ်ားတ ျတ ရ အ်ားျဖျ့တျဖနတ်ားရမွတးျဖစ္၏။ ထငွို ့ နာကတ Disinfection အဆျတ့တ ျတ 

oxidizing biocide မ ာ်ားကငွို ထွတ့ရမ တွးျဖစ္၏။  ရးကူငွို Disinfection တ ျတ 

သံွို်ားရမွတးျဖစ္၏။  နာကတဆံွို်ားအဆျတ့တ ျတ  ရ အ်ားျဖျတ့ သနတ ့ရ ျတ်ားရမ တွးျဖစ္၏။  ရ္အရွတအ သ ်ားသွတ အ ရ်ားၾက ်ား္းျဖစ္၏။   

- ထငွိုကပဳပဲ့သငွို ့သနတ ့ရ ျတ်ား ရ်ား ွိုးတျနတ်ားတ ျတ အမၱရာယတကျတ်ား ရ်ားကငွို အဓငကထာ်ား စဥတ်ားစာ်ားရမွတးျဖစ္၏။ 

- သနတ ့ရ ျတ်ားမွ့တစကတမ ွို ွိုးတျနတ်ား္သ းာသးာ၀ာ ၄ျတ်ားသနတ ့ရ ျတ်ားရနတ ငွို သာအရာမ ာ်ားမ ျတ့ 

သနတ ့ရ ျတ်ားရာတ ျတသံွို်ားမွတ့ ဓါတွို  ဒးစစွတ်ားမ ာ်ားကငွိုကတွ မ ွိုာ သနတ ့ရ ျတ်ားမ ွိုျးၳဳျ ျတ်ားျဖျတ ့းစစွတ်ားမ ာ်ားကငွို 

မး ကတစ ်ား စရနတတငွို ့ကငွို စဥတ်ားစာ်ားရမွတးျဖစ္၏။ 

 

သနတ ့ရ ျတ်ားမ ွိုတ ျတ  ငွိုအးတ  ကတမ ာ်ား 

Physically clean - ရွိုးတအာ်ားျဖျတ့ သနတ ့ရ ျတ်ားစျတၾကယတျ ျတ်ား 

Chemically clean - ဓာတွိုးစစ တွ်ား ကတက နတမ ာ်ားမရ င စျ ျတ်ား 

Microbiologically clean - ဇ ၀  ဒးစစွတ်ားမ ာ်ားမသနတ ့စျတမ ွိုမ ာ်ား မရ င စရ 

တငရငစ ာနတတငွို ့္အွစတအ ၾက်ားမ ာ်ားာ အဆ မ ာ်ားာ ဓါတတသတၱၳဳမ ာ်ားာ အသ ်ားအရ ကတမ ာ်ားစသွတတငွို ့ကငွို 

အယတကာ  းါ သာ ဓါတာ  ဒးစစွတ်ားျဖျတ့ သနတ ့ရ ျတ်ား စရမ တွးျဖစ္၏။ 

 

 

 

 



Type of Cleaning 

Residential Cleaning 

Carpet cleaning - ၾကငၳဳတျတ းါကတဆနတရ ျတ်ားျ ျတ်ားာ  ရတ ံ  ာကတသနတ ့ရ ျတ်ားျ ျတ်ားာ Basement garage 

သနတ့ရ ျတ်ားျ ျတ်ားာ  ဆာကတ ွိုးတ ရ်ား ွိုးတျနတ်ား နာကတးငွိုျတ်ားသနတ ့ရ ျတ်ားျ ျတ်ားာ  ရ ၾကာျတ့း ကတစ ်ားမ ွိုမ ာ်ားကငွို သနတ ့ရ ျတ်ားျ ျတ်ားာ 

မ ်ား ငွို်ား ၾကာျတ့ွစတွမတ်ားမ ွိုကငွို သနတ ့ရ ျတ်ားျ ျတ်ားတငွို ့ျဖစတၾက္းျဖစ္၏။ 

သနတ ့ရ ျတ်ား ရ်ားျးၳဳသတူငွို ့သတ သနတ ့ရ ျတ်ားမ ွိုျးၳဳ သာ နရာကငွို မး ကတစ ်ား စးပဳပဲ သနတ ့ရ ျတ်ား စ ရ်ားသွတ 

  နတစ ာအ ရ်ားၾက ်ား္းျဖစ္၏။ သံွို်ားစ ပဳပဲ သာကငရငယာမ ာ်ားာ ဓါတတဆာ်ားမ ာ်ားကငွို က  မတ်ားက ျတစ ာ 

အသံွို်ားျးၳဳနငွိုျတရနတ   က့ ျတ့ထာ်ားရမွတးျဖစ္၏။ 

 

ျဖွတ့ဆွတ်ား သာ ွိုးတျနတ်ားမ ာ်ား 

Maid Service 

 ငွိုအးတ သာအ ငွိုျတ်ားအ စသနတ ့ရ ျတ်ား ရ်ားသမာ်ားကငွို  စ တိတ ်ားျ ျတ်ား 

 

Janitorial Service  

ရံွို်ားမ ာ်ားာ  ဆ်ားရံွိုမ ာ်ားာ  း ာတး ပဳပဲစာ်ားရံွိုမ ာ်ားာ  က ာျတ်ားမ ာ်ားသငွို ့သနတ ့ရ ျတ်ား ရ်ားသမာ်ားမ ာ်ား  စ တိတျ ျတ်ား 

Vinyl Tile Floor မ ာ်ားကငွို ဖ ယာျတ်ားတျတျ ျတ်ားာ Carpet  ရးူျဖျ့တ သနတ ့ရ ျတ်ားျ ျတ်ားာ ျးတျတ်ား းါကတသနတ ့ရ ျတ်ားျ ျတ်ား 

 

Carpet up Holsters Cleaning  

Carpet သနတ ့ရ ျတ်ား သာစကတမ ာ်ား ငွိုအးတ္ းျဖစ္၏။ ၄ျတ်ားကငွို van  းပတ ျတ ထးတထာ်ားရမ တွးျဖစ္၏။ ကငရငယာ းပမတူွတျး ်ား 

တ ကတ  ကတရမ တွးျဖစ္၏။ 

 

Legal 

စ ်ားး ာ်ား ရ်ား ွိုးတျနတ်ား ငွိုျတစျတာ မ ်ားသတတဌာနးါမစတာ ဆငွိုျတ်ားးွိုတတးါမစတာ အ  နတ ကတမ တတ 



စတျတ သာ ျ မ ာ်ားာ စွို းါျတ်ားဖပဳပဲ  ့စ တွ်ား၇နတကွိုနတ ျ မ ာ်ားမတွတရမ တွးျဖစ္၏။  ွိုးတျနတ်ားမ ရ ျ ္  15 – 20 % ကငွို 

အရံ ျ စာရျတ်ားထပဳပဲ ထွတ့ရနတးျဖစ္၏။ ယာဥတ ပဳပဲ ငွို္းျဖစ္၏။ ၄ျတ်ားယာဥတကငွို အာမ ံျ ျတ်ား ပဳပဲးါ၀ျတ္ းျဖစ္၏။ 

ျ ာ်ားရမတ်ား သာအ ွိုးတသမာ်ား မ ာ်ား ပဳပဲ ထွ့တသ ျတ်ားရမွတးျဖစ္၏။ 

 

ကငရငယာမ ာ်ား 

- Vacuum Cleaner (1000 watt) 

- Buffer/ floor machine 

- Dust broom/ cleaner map/ paper 

- Product window cleaning supplies 

- Disposal dust broom/ dust pan 

- Chemicals 

- Bathroom cleaner, carpet cleaner, disinfectant, germicide, furniture, polish, glass cleaner, 

hard floor cleaner, wood cleaner 

 

 စ ်ားမ ွိုနတ်ားသတတမ တတျ ျတ်ား 

 ွိုးတအာ်ား းစစွတ်ားစရငတတ 

Overhead 

အျမတတအစ နတ်ား 

အ ၾက ်ား (အ ၾက ်ားမ း်ားမ  အတ ျတ်ားစဥတ်ားစာ်ားရနတ) 

 

 စ ်ားက ကတတကတျ ျတ်ား  

- Residential – private home/ condo , apartment 

- Commercial – official / retail operation စကတရံွိုမ ာ်ား 

မငမငအသံွို်ားျးၳဳ သားစစွတ်ားမ ာ်ားသွတ ပဳပဲ  ွိုးတျနတ်ားအးတသတူငွို ့ကငွို ဆ ပဳပဲ ဆာျတနွိုငျတရနတ အ ရ်ားၾက ်ား္းျဖစ္၏။ 

မငမငသံွို်ား သာယာဥတကငွို သနတ ့ရ ျတ်ားစ ာထာ်ားရမွတးျဖစ္၏။ 



Carpet Cleaning  

Carpet cleaner တ ျတ သံွို်ား၇မွတ့းစစွတ်ားမ ာ်ားးါ၀ျတ္းျဖစ္၏။ ၄ျတ်ားးစစ တွ်ား္ဓါတွို  ဒဖ ပဳပဲ ့စ တွ်ားးံွိုာ 

ကာက ယတ ရ်ားသ းာသးာ၀ာ ကာက ယတ ရ်ားစနစတမ ာ်ား းါ၀ျတ္းျဖစ္၏။ 

 

Carpet မ ာ်ားကွိုင သနတ ့ရ ျတ်ားျ ျတ်ား 

Carpet ကငွိုစ နတ်ားထျတ်ား စမ ွို အန တွ်ားဆံွို်ားရ င စရနတ စနစတတက စ စဥတျး ်ား ွိုးတ ဆာျတရမ တွးျဖစ္၏။ carpet ္အ ျ အ နကငွို 

ထငနတ်ားသငမတ်ားရမ တွးျဖစ္၏။  

- Carpet ္မ ူသ ျတျးျတ ကကၡာကငွို တတတနငွိုျတသ  ာကတထငနတ်ားသငမတ်ားရနတ 

- Carpet  းပတ ျတ ဖွိုနတတျတျ ျတ်ားအန တွ်ားဆံွို်ားျဖစတ စရနတ အ ရ်ားၾက ်ား္းျဖစ္၏။ 

- Carpet မ ာ်ားကငွို ၾကငၳဳတျတကာက ယတျး ်ား ထငနတ်ားသငမတ်ားရမွတးျဖစ္၏။ းံွိုမ နတဖွိုနတစွိုးတျ ျတ်ားာ အစ နတ်ားအထျတ်ားမ ာ်ားဖယတရ ာ်ားျ ျတ်ားာ 

းံွိုမ နတသနတ ့ရ ျတ်ားျ ျတ်ားာ သနတ ့ရ ျတ်ား ရ်ားမ တတတမတ်ားသငမတ်ားဆွတ်ားရနတ ငွို္းျဖစ္၏။ 

AS/ NZS 3733 တ ျတ သနတ ့ရ ျတ်ား ရ်ားကငရငယာမ ာ်ားကငွို  ဖာတျးထာ်ား္းျဖစ္၏။ 

 

ၾကငၳဳတျတကာက ယတျ ျတ်ား 

ကာ်ား parking မ ာ်ားာ  မတ်ား    ာကတ သာ နရာမ ာ်ားကငွို သနတ ့ရ ျတ်ားစ ာထာ်ားရနတးျဖစ္၏။ 

အ၀ျတ/အထ ကတမ ာ်ားတ ကတ ဖွိုနတကာမ ာ်ားတးတဆျတရနတာ  ျ သွိုတတမ ာ်ားတးတဆျတရနတးျဖစ္၏။ 

- External entries/ lift stairwell/ vending machine/ High spillage area foyer hallways 

အ၀ျတ၀တ ျတ ဖွိုနတကာာ  ျ သွိုတတမ ာ်ားထာ်ားျ ျတ်ားျဖျတ့ carpetor သငွို ့ဖွိုနတတျတျ ျတ်ား 80%    ာ့  နငွိုျတ္းျဖစ္၏။ 

- ကွို ာ်ားထငွိုျတမ ာ်ားာ ဒ ငမတ့မ ာ်ားသွတ carpet ကငွို း ကတစ ်ား စ္းျဖစ္၏။ အထူ်ားး ်ားမ ာ်ားသံွို်ားရနတ   

- Carpet မ ာ်ားကငွို  ံွို  ာကတစ ာကာက ယတမ ွိုမ ာ်ားဖွိုံ်ားအွိုးတရနတ ငွ္ို းျဖစ္၏။ 

- Carpet သနတ ့ရ ျတ်ားရနတ ငွို သာဓါတွို  ဒးစစွတ်ားမ ာ်ားကငွို AS/NZS 3733 တ ျတ ဖာတျးထာ်ား္းျဖစ္၏။ 

 

 

 



Frequency of Vacuuming 

Traffic Volume Location Suggest vac: freq: Min: Vac: Freq: 
Liquid Executive office Traffic 3/wc 

Full 2/wc 
Traffic 4/week 
Full daily 

Medium Clerical Hospital Land  
Hotel bed room  

Traffic 2/wc 
Full 3/wc 

Traffic 3/week 
Full 2/week 

Heavy Corridor Foyer retail 
ship lounge/ class 
room  

Traffic daily 
Full daily 

Traffic 2/week 
Full 3/week 

Very Heavy  Restaurant  
School 
corridor  
Public  

Traffic  
Freq: daily 
Full-daily 

Traffic daily 
Full-daily 

 

Equipment 

- Power head/ dual motor/ no turbo head/ 

- Revolving bristle  

- Beater bar/ bristle strip – Traditional carpet 

- Height of cleaner ကငွို သတငထာ်ားရမွတးျဖစ္၏။ သငွို ့မ သာ carpet မး ကတစ ်ား စမွတျဖစတ္းျဖစ္၏။ 

- Vacuum bag ကငွို မ နတမ နတ ပဳပဲ  ယတရနတ filter ကငွို မ နတမ နတသနတ ့ရ ျတ်ားရနတ ငွ္ို းျဖစ္၏။ 

- အစ နတ်ားအထျတမ ာ်ားကငွို NS/ SA/ 3733 APPB းါတငွိုျတ်ား ဆ်ားမ ာ်ားသံွို်ားျး ်ား carpet ကငွို မး ကတ စရနတ သံွို်ားရမွတးျဖစ္၏။ 

 

 ရကငွိုအ ျ   ံသာ ဓါတတ ဆ်ားမ ာ်ား နရာတ ျတ ဆ ကငွို အ ျ  ံ သာဓါတတ ဆ်ားကငွိုသံွို်ားရနတမသျတ့ တာတးျဖစ္၏။ 

ဓါတွို   ဒးစစွတ်ားမ ာ်ား အမၱရာယတ ံွိုျ ံၳဳမ ွိုကငွို အ  ်ားထာ်ားရမ တွးျဖစ္၏။ အစ နတ်ားအထျတ်ားမ ာ်ားကငွို ဖယတရ ာ်ားျး  နာကတ 

က နတ န သာဓါတတ ဆ်ားမ ာ်ားကွိုနတစျတ အာျတ  ရျဖျတ ့သနတ ့ရ ျတ်ားရမွတးျဖစ္၏။  

အ ရာျတတျတ ဆ်ားမ ာ်ားာ က ငွိုရျတ်ားဓါတတးါ သာသနတ ့ရ ျတ်ား ရ်ားးစစွတ်ားမ ာ်ားမသံွို်ားရးျဖစ္၏။ 

၄ျတ်ားတငွို ့ကငွို သ  ာစ ာရ ျတ်ား ျတ်ားရမွတးျဖစ္၏။ 

 

 



Spill 

- Spatula ကငွိုသံွို်ားျး ်ား ဖယတရ ာ်ားရမ တွးျဖစ္၏။ 

- AS/NZS 3733 သံွို်ားးါးျဖစ္၏။ းစစွတ်ားမ ာ်ားသံွို်ားျး ်ား spill ကငွို ဖယတရ ာ်ားရမွတးျဖစ္၏။ 

- Carpet အစ နတ်ားအထျတ်ားကငွို အ၀တတာ စက ၠဴျဖျတ့  ဆ်ား   တတျး ်ား သနတ ့ရ ျတ်ားရနတာ carpet ကငွို မး ကတစ ်ား စရ 

- Carpet ကငွို အ ျ ာကတ ံရနတးျဖစ္၏။ မ ျ ာကတမ   မတ်ားမ    ာကတသျတ့းျဖစ္၏။ 

-  ဆ်ားရံွိုာ ဆ်ား နတ်ားမ ာ်ားရ င carpet မ ာ်ားကငွို ဆ ်ားာ  သ ်ားာ အနတဖတတာ အငွိုျတအငွိုဒျတ်ားမ ာ်ားကငွို 

သျတ့ တာတ သာဓါတတ ဆ်ားမ ာ်ားသံွို်ားျး ်ား ဖယတရ ာ်ားရနတးျဖစ္၏။ 

 

Periodic Deeping Cleaning 

 ရးူျဖျတျ့ဖနတ်ားာ ဖယတထွိုတတျ ျတ်ားကငွို းံွိုမ နတျးၳဳွို ွိုးတ း်ားရမွတးျဖစ္၏။ 

Carpet ကငွို  ငွိုသွတထကတးငွိုမစွိုင စရာ  ရ မ ်ား ျ  ့ျဖျတ့ သနတ ့ရ ျတ်ား ရ်ားကငွို 

က  မတ်ားက ျတသမူ ာ်ားကငွိုသံွို်ားစ ပဳပဲျး ်ား ွိုးတကငွိုျတရမ တွးျဖစ္၏။  

Traffic Location Steam clean freq: Min: Steam Clean 
Freq: 

Light Executive office 1/18 months 1/30 months 
Medium Clerical Hospital 

wend/ hotel bed room 
Yearly 1/2 yr 

Heavy Corridor/ Foyer retail/ 
Hotel/ class room 

1/6 months Yearly 

Very Heavy Restaurant/ school/ 
corridor/ public  

½ months 1/6 months 

  

Very heavy traffic volume ျဖစတးါက steam သံွို်ားျး ်ား ၃   တ ါ သနတ ့ရ ျတ်ား စရမွတးျဖစ္၏။ 

Carpet မ ာ်ားကငွို သနတ ့ရ ျတ်ားျ ျတ်ားာ ျးၳဳျးျတျ ျတ်ားာ မ တတတမတ်ားမ ာ်ား ွတ်ား သငမတ်ားဆွတ်ားရမ တွးျဖစ္၏။ 

 

 

 



Industry Cleaning 

သနတ ့ရ ျတ်ား ရ်ား ငွိုအးတ  ကတကငွို စ စစတျ ျတ်ား 

1) မ တွသွ့တးစစွတ်ားာ န တွ်ားကငွိုသံွို်ားရမွတးျဖစ္၏။ မွတသငွို ့အစ နတ်ားအထျတ်ားမ ာ်ားကငွိုဖယတရ ာ်ားရနတ ငွိုမ တွးျဖစ္၏။ 

အပဳပဲ့ဒ အစ နတ်ားအထျတ်ားကငွို ထွိုတတ ွိုးတမ ွိုအဆျတ့ဆျတ့ကငွိုျဖတတသနတ ့ျး ်ားမ  သနတ ့ရ ျတ်ားရနတ ငွိုသ ာ်ား ဆငွိုစဥတ်ားစာ်ားရနတးျဖစ္၏။ 

2)  နာကတထွိုးတတ ွိုးတ ရ်ားစနစတမတငွိုျတမ   သနတ ့ရ ျတ်ားရနတ ငွိုမ ငွိုကငွို  ငွိုသွတထကတးငွိုျး ်ားသနတ ့ရ ျတ်ား နသ ာ်ားးျဖစ္၏။ 

3) သနတ ့ရ ျတ်ား ရ်ားအ ျ  ကံငွို နာ်ား ွတမ ွတာ အစ နတ်ားအထျတ်ား္သ းာသးာ၀ာ 

အပဳပဲ့ဒါကငွိုဖယတရ ာ်ားရနတးယတ ငွိုသနတ ့ရ ျတ်ား ရ်ားးစစွတ်ားသံွို်ားသျ့တသ ပဳပဲးျဖစ္၏။ 

4) စ နတ်ားထျတ်ားမ ွိုသ းာသးာ၀နပဳပဲ ့သျတ့ တာတ သာသနတ ့ရ ျတ်ား ရ်ားးစစွတ်ားမ ာ်ား 

5) ထွိုတတ ွိုးတသူမ ာ်ားက သတတမ တတထာ်ား သာသနတ ့ရ ျတ်ား ရ်ား ရ ်ား  ယတ  ကတမ ာ်ားာ မွတသွတ့းစစ တွ်ားမ ာ်ားကငွို 

စမတ်ားသးတရနတတးတဆျတထာ်ားသန တွ်ား 

6) အရာ၀တ ၳဳမ ာ်ားကငွို ကွိုနတက မ ွိုနွတ်ားစ ာျဖျတ့သနတ ့ရ ျတ်ား စရမ တွ 

 

Abrasive Cleaning 

း တတတငွိုကတကာ သနတ ့ရ ျတ်ား စျ ျတ်ားာ ယ ွို CO2 ကငွိုသံွို်ားျး ်ား သနတ ့ရ ျတ်ား စ္းျဖစ္၏။ page 9 of Industry cleaning  

အရည္ေ ၾကာ္္ာ ့ျ္ရကေရ ာ ့ျေ့္ျျဖစ္ေစ၏။ 

Acetone Cleaning  

 ကတျဖျတ့ ဖယတရ ာ်ားနငွိုျတ သာ ဖ ာတရ တွသံွို်ားရ္းျဖစ္၏။  အာတ ပဳပဲနစတးစစ တွ်ားမ ာ်ားးါ္းျဖစ္၏။ မ ်ား  ာျတတတတ သာ ၾကာျတ့ 

သတငထာ်ားရနတးျဖစ္၏။ 

 

Alcohol Cleaning 

Drying agent မ ာ်ားျဖစတ္းျဖစ္၏။ Isopropanol ကငွိုသံွို်ား္းျဖစ္၏။ တငက စ ာသနတ ့ရ ျတ်ား စ္းျဖစ္၏။ ဖ ယာျတ်ားာ soil မ ာ်ားကငွို 

၀ယတရနတမသျတ့ တာတးျဖစ္၏။ 

 

 



Aqueous Cleaning Solution – Acidic 

ဓါတတသတၱၳဳအကတစစတ/ နငွိုကတျဒစတ/ ဆာ တဖ ၠဴရစတ/  ဖာ့စဖငွိုရစတ/ ္ငွိုကတဒငွိုဖ အူွိုငရစတ/ ဓါတတသတၱၳဳမ ံၳဳမ ာ်ားကငွို 

သနတ ့ရ ျတ်ားရနတသျတ့ တာတ္းျဖစ္၏။ အးူဓါတတထွိုတတ စ္းျဖစ္၏။ 

Aqueous Cleaning Solution – Alkaline  

PH7 မ  14 ထငရ င္းျဖစ္၏။  ရျဖျတ့ ျးနတသနတ့ရ ျတ်ား စရမ တွးျဖစ္၏။ ဆ မ ာ်ားအ အ်ား ံရွတမ ာ်ားာ ဆၤ မ ာ်ားဖယတရ ာ်ားရနတသျတ့ တာတ္းျဖစ္၏။ 

 

Aqueous Cleaning Solution – Neutral    

 ရ မ ်ား ျ  ့သံွို်ား သာ ကငရငယာမ ာ်ားကငွို သနတ ့ရ ျတ်ားရနတ ငွို္းျဖစ္၏။ spray/ ultrasonic းစစွတ်ားမ ာ်ားသနတ ့ရ ျတ်ားရနတသံွို်ား္းျဖစ္၏။ 

 

Brewing 

 ဆ်ားမ ာ်ားဖယတရ ာ်ားရနတ ဖွိုနတမ ာ်ားဖယတရနတ ကာျတ်ား္းျဖစ္၏။ 

 

CO2   Pellet Cleaning  

-    ျတျမနတစ ာသနတ ့ရ ျတ်ားနငွိုျတ္းျဖစ္၏။  ဆ်ားမ ာ်ား၀ယတရနတာ ဆ မ ာ်ားာ    ာဆ မ ာ်ား၀ယတရနတသံွို်ား္းျဖစ္၏။ 

 

CO2  Snow Cleaning  

အ  ငၳဳ ့ သာ သ်ားျယတ သာအရာမ ာ်ားဖယတရ ာ်ားရနတသံွို်ား္းျဖစ္၏။ 

 

Dibasic Esters 

 ဆ်ားမ ာ်ားဖယတရနတသံွို်ား္းျဖစ္၏။ 

 



Ethyl Lactate Solution 

ဆ   က နတဆ မ ာ်ားာ    ာဆ မ ာ်ားာ မ ျတမ ာ်ား အ အ်ား ရံနတ ဖယတရနတသံွို်ား္ 

 

Glycol Ethers 

Photo ကငွို  ွို ံ သားစစွတ်ားမ ာ်ားသနတ ့ရ ျတ်ားရနတသံွို်ား္းျဖစ္၏။    

 

Heat Cleaning 

အးူ း်ားျး ်ားသနတ ့ရ ျတ်ားျ ျတ်ားျဖစတ္ းျဖစ္၏။  ဆ်ားမ ာ်ားာ အျ ာ်ား coating မ ာ်ား း်ားရနတသံွို်ား္းျဖစ္၏။ 

 

High Pressure Spray 

တငက စ ာသနတ ့ရ ျတ်ား စ္းျဖစ္၏။ 

 

Immersion Cleaning  

အရွတ း ာတ  ယတ သာစ နတ်ားထျတ်ားမ ွိုမ ာ်ားကငွို ဖယတရနတသံွို်ား္ားျဖစ္၏။ 

 

Laser Ablation  

  ယာဥတး  ံဆ်ားဖယတရ ာ်ားရနတသံွို်ား္းျဖစ္၏။ 

 

Low Pressure Spray 

200 – 300 psi - းယတ နရာမဆငွို သံွို်ား္းျဖစ္၏။    ာ့ရပဳပဲစ ာဖ ပဳပဲ ့စ တွ်ား သာ အစငွိုျတအ ပဳပဲအရွတမ ာ်ားဖယတရနတသံွို်ား္းျဖစ္၏။ 

 



Mega Sonic 

700 – 1000 µHz  freq: သံွို်ား္းျဖစ္၏။ မး ကတစ ်ား စာ ဖယတရ ာ်ားသနတ ့ရ ျတ်ား္းျဖစ္၏။ 0.3 micro ထကတနွတ်ားာ 

းငွို သ်ား သားစစွတ်ားမ ာ်ားကငွို ၀ယတရနတသံွို်ား္းျဖစ္၏။ 

N – Methyl Pyrollidone 

Epoxy/ resin/ enamel စသွတမ ာ်ားဖယတရနတသံွို်ား္းျဖစ္၏။  

 

No clean 

သနတ ့ရ ျတ်ားဖငွို ့မ ငွို သာ ဒ ဇငွိုျတ်ား ွိုးတနငွိုျတ မ ွိုးတနငွိုျတစဥတ်ားစာ်ားရနတ 

Power washy/ steam cleaning စသွတတငွို ့့ကငွို ပဳပဲသံွို်ားျး ်ား သနတ ့ရ ျတ်ားနငွိုျတ္းျဖစ္၏။ 
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Terperes  

Biodegradable/ Non corrosive/ low temperature တ ျတသံွို်ားကာ  

 ရနံအ ျ  ံ သားစစွတ်ားမ ာ်ား၀ယတရနတသံွို်ား္းျဖစ္၏။ 

 

Ultrasonic Cleaning 

ွစတွမတ်ား စမ ွိုမ ာ်ားကငွို ဖယတရနတသံွို်ား္းျဖစ္၏။ 

 

UV/Ozone Cleaning 

Thin Organic  မ ာ်ားဖယတရနတသံွို်ား္းျဖစ္၏။ 

 

 



Vapor Degreaser  

Aqueous cleaner မ ာ်ားနပဳပဲ ့တ ပဳပဲသံွို်ား္းျဖစ္၏။ 

Water cleaning 

Aqueous Bessel coolant/ ironic salt မ ာ်ား၀ယတရနတသံွို်ား္းျဖစ္၏။ ဖွိုနတမ ာ်ား/    ာဆ မ ာ်ား၀ယတနငွိုျတ္းျဖစ္၏။ 

Wire Cleaning 

 ကတျဖျတ့သနတ ့ရ ျတ်ား္းျဖစ္၏။ Non Large surface 

Acidic Alkaline solution သံွို်ားရမွတးျဖစ္၏။ 

 

Blind Hole 

Flushing သံွို်ားျး ်ား သနတ ့ရ ျတ်ားရနတ 

 

Drying method 

Vacuum Dry/ Hot air dry/ infrared dryer/ Heat/ cup မ ာ်ားသံွို်ားျး ်ား အ ျ ာကတ ံရနတ 

 

Paint 

Aqueous solution သံွို်ားျး ်ား သနတ ့ရ ျတ်ားရနတ 

 

Particle  

စငွို နတာ တ  မ ျ ာကတ စရးျဖစ္၏။ 

 

Plated Surface  -  း တတတငွိုကတျ ျတ်ား ၾကာျတ့း ကတစ ်ား စ္းျဖစ္၏။ 



Processing – spray/ ultrasonic/ brushing/ blasting န တွ်ားမ ာ်ားသံွို်ားျး ်ား ဖယတရ ာ်ားရနတးျဖစ္၏။ 

 

Process Fluid - မသနတ ့ရ ျတ်ား ျတ အရ တွမ ာ်ားဖယတထွိုတတရနတာ အရွတမ ာ်ားအစ ံ သာ နရာကငွို းငတတရနတးျဖစ္၏။ 

Trim Film – Abrasive န တွ်ားသံွို်ားျး ်ားဖယတရနတ 

Reference – Industry Cleaning 

 

 မ်ား  နတ်ားမ ာ်ား 

1) သနတ ့ရ ျတ်ား ရ်ားစနစတမ ာ်ားကငွို  ဖာတျးးါးျဖစ္၏။ 

2) သနတ ့ရ ျတ်ားမ ွိုတ ျတ ငွိုအးတ  ကတမ ာ်ားအ ၾကာျတ်ား ရ်ားသာ်ားးါးျဖစ္၏။ 

3) ျဖွတ့ဆွတ်ား သာ ွိုးတျနတ်ားမ ာ်ားအ ၾကာျတ်ား ရ်ားးါးျဖစ္၏။ 

4) သနတ ့ရ ျတ်ား ရ်ားကငရငယာမ ာ်ားကွိုင ဖာတျးးါးျဖစ္၏။ 

5)  စ ်ားမ ွိုနတ်ားသတတမ တတးံွိုကငွို ရ်ားးါးျဖစ္၏။ 

6) Carpet Cleaning အ ၾကာျတ်ား ရ်ားသာ်ားးါးျဖစ္၏။ 

7) ၾကငၳဳတျတကာက ယတမ ွိုအ ၾကာျတ်ား ရ်ားသာ်ားးါးျဖစ္၏။ 

8) စကတမ ွို ွိုးတျနတ်ားမ ာ်ားတ ျတ သနတ ့ရ ျတ်ား ရ်ား ငွိုအးတ  ကတစ စစတမ ွိုကငွို ရ ျတ်ားးါးျဖစ္၏။ 

9)  အာကတးါတငွို ့ကငွိုရ ျတ်ားးါးျဖစ္၏။ 

Acetone Cleaning/ Aqueous cleaning – Alkaline 

Immersion Cleaning/ water cleaning 

10) Cleaning းစစ တွ်ားမ ာ်ားကငွို  ဖာတျးးါးျဖစ္၏။ 

 

Maintain & Operate Industrial Laundry 

အ ျ  အံ၀တတ    ာတ ွိုးတျနတ်ားစဥတမ ာ်ား 

-  း န သာအ၀တတမ ာ်ား ကတ ံရရ ငျ ျတ်ားာ (Resisted soiled Linea) 

- အ၀တတမ ာ်ားကငွို     ာတဖ တတရနတ ရ ်ား  ယတာ  ရတ ကတျ ျတ်ား 

- အ  ်ား  ငနတျ ျတ်ား 

- အ၀တတ    ာတစကတကငွို  မာျတ်ားမ ျတျ ျတ်ား 



- အ ျ ာကတ ံစကတ မာျတ်ားမ ျတျ ျတ်ား 

- အျး ်ားသတတ ွိုးတျ ျတ်ား 

- ထးတမံ    ာတဖ တတရနတ ရ ်ား  ယတျ ျတ်ား 

- ျးၳဳျးျတရနတ ရ ်ား  ယတျ ျတ်ား 

-  ရတ ကတထွိုတတးငွို်ားသယတယူးငွို ့ ဆာျတျ ျတ်ား 

 

Dry Cleaning  

- အရာ၀တ ၳဳမ ာ်ားကငွို  ကတ ံရရ ငျး ်ား စစတ ဆ်ားျ ျတ်ား 

- Dry clean     ာတဖ တတျ ျတ်ား 

- အစ နတ်ားအထျတ်ားမ ာ်ားဖယတရ ာ်ားျ ျတ်ား 

- အ ျ ာကတ ံစကတ မာျတ်ားျ ျတ်ား 

- ဖငမ ငးတျ ျတ်ားာ စစတ ဆ်ားျ ျတ်ားာ ျးၳဳျးျတျ ျတ်ား 

- သယတယူးငွို ့ ဆာျတျ ျတ်ား 

    ာတဖ တတ ွိုးတျနတ်ားနပဳပဲ ့Dry cleaning တငွို့ သ ်ားသနတ ့စင ရ ငရမ တွးျဖစ္၏။ 

Linen – Laundry/ uniform expensive cloth – Dry Clean 

 

Laundry အ ွိုးတသမာ်ားမ ာ်ား  

 ရ ်ား  ယတသူ - Surfer  

    ာတဖ တတသူ - washman 

အ ျ ာကတ ံစကတ မာျတ်ားသူ - Tumbler Dryer operator 

ထွ့တသ ျတ်ားသူ - Feeder 

မ ်ားးူတငွိုကတသူ - Ironer/ operation 

    ာတဖ တတ ရ်ားအက ူ-  General washman 

းငွို ့ ဆာျတသူ - deputes cleaner  



ဒရငွိုျတးာ - Track driver 

 

အ ွိုးတအာ်ား ံွို်ား ွိုးတနငွိုျတရမ တွးျဖစ္၏။  ငွိုသ ငွို ျးာျတ်ား ပဳပဲ ွိုးတ စရမ တွးျဖစ္၏။ 

- ထင ရာကတစ ာအ ွိုးတမ ာ်ားစ ်ားဆျတ်ားမငွိုျတရနတအတ ကတ  ငွိုအးတ သာ နရာ  ျ ျတ်ားာ  န

 နရာအရ ယတအစာ်ားသတတမ တတျ ျတ်ားျးၳဳရမ တွးျဖစ္၏။ သငးတ ၀်ားးါက  ွိုးတ ဆာျတမ ွိုက တတတးျဖစ္၏။ 

- စ ရ ်ား  ငနတမ   နာကတအဆျတ့ တ ထင အဆျတ့ဆျတ့ စငတတးွိုငျတ်ားထာ်ားရမ တွးျဖစ္၏။ တဆျတ့တ ျတ 

သငးတအမ ာ်ားၾက ်ားက ျး ်ား  နာကတအဆျတ့မ ာ်ားတ ျတ ထငွိုျတ နရျ ျတ်ားမ ာ်ား မျဖစတ စသျတ့းျဖစ္၏။   

 

Linen Receipt 

-  ွိုးတျနတ်ားအးတသူမ   ရ ်ား  ယတးငွို ့ျ ျတ်ား 

- အ ရ်ား းပ ရ ်ား  ယတးငွို ့ျ ျတ်ား 

- Hotel Linen မ ာ်ားကငွို  အာကတးါအတငွိုျတ်ား တဆံငးတရငွိုကတရမွတ 

အးူ း်ားတဆံငးတရငွိုကတျ ျတ်ားာ Linen အာ်ား ံွို်ား တဆံငးတရငွိုကတရနတသတတမ တတ သာနံးါတတျဖျတ့ တဆံငးတရငွိုကတ  ပဳပဲျ ာ်ားရမွတးျဖစ္၏။ 

- Logo ျဖျတ့ ွတ်ား မ တတသာ်ားနငွိုျတ္းျဖစ္၏။ အရ ယတျဖျတ့ ွတ်ားမ တတသာ်ားနငွိုျတ္းျဖစ္၏။ 

- အ  ငၳဳ ့ သာရာမ ာ်ား   ာ့နွတ်ားးါက အပဳပဲဒ့    ာ့န တွ်ား သာ နရာကငွို 

အျမနတဆံွို်ားဥ ်ားစာ်ား း်ားျဖွတ့တျတ်ား ွိုးတ ဆာျတ း်ားရနတ ငွ္ို းျဖစ္၏။ 
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မ ားါ၀ျတသွတမ ာ်ားး ကတစ ်ား း ာကတဆံွို်ားရျတ းံွိုမ နတ ပဳပဲ  ယတထွတ့ း်ားရမွတးျဖစ္၏။ 

 

Linen  ရ ်ား  ယတျ ျတ်ား 

Linen မ ာ်ားကငွို  ရ ်ား  ယတရမွတးျဖစ္၏။ မ    ာတဖ တတ ျတတ ျတ အမ ငၳဳ်ားအစာ်ား  ပဳပဲရမ တွးျဖစ္၏။ 

အမ ငၳဳ်ားအစာ်ားအ ငွိုကတသျတ့ တာတရာအးူ  ငနတာ  ရ အတငမတတအနကတာ ဓါတွို  ဒးစစွတ်ားမ ာ်ားသံွို်ားရနတ    ာတဖ တတရမ တွ. 

တစတနာရ အတ ျတ်ား 220 – 300 kg ထင  ရ ်ားနငွိုျတ ဖ တတနငွိုျတရမွတးျဖစ္၏။ အဖ ပဳပဲ ငွိုကတ ရ ်ား  ယတးါက Linen တစတမ ငၳဳ်ားကငွို 

တစတဥ ်ားတာ၀နတယရူမ တွးျဖစ္၏။ Floor/ concrete floor  းပတ ျတ Linen မ ာ်ားကငွို ထာ်ားျး ်ား မ ရ ်ားရးျဖစ္၏။ စ နတ်ားထျတ်ားနငွိုျတ္ းျဖစ္၏။ 

Linen  းပတ ျတ တကတမရးတရးျဖစ္၏။ း ကတစ ်ားနငွိုျတ္းျဖစ္၏။  



Laundry သွတ  နရာကနတ ့သတတ  ကတရ င္းျဖစ္၏။ ထငွို ့ ၾကာျတ့မူ  နရာတ ျတ ရ ်ားနငွိုျတ္ းျဖစ္၏။  ရ ်ား  ယတမ ွိုကငွိုစာ်ားး ပဳပဲ းပတ ျတ 

 ွိုးတသျတ့္းျဖစ္၏။ ၄ျတ်ား ရငယာကငွိုးံွိုမ နတသနတ ့ရ ျတ်ားကားငွို်ားသတတ ဆ်ားျဖနတ်ားရမွတးျဖစ္၏။  အာကတ ျ ကငွို အျမပဳပဲဖငထာ်ားရမ တွးျဖစ္၏။ 

  ၀ျတ  ထ ကတ ကာျတ်ားရမွတးျဖစ္၏။ 

 ရ ်ားရာတ ျတ cotton းါ၀ျတမ ွို အတငွိုျတ်ားအတာကငွိုမတူွတ္းျဖစ္၏။  ျ ာကတ သ  ့ သာ နရာတ ျတ  ရ ်ား  ယတရးငွို ကာျတ်ား္းျဖစ္၏။ 

စ နတ်ားထျတ်ားမ ွိုးမာၡကငွိုမူတွတျး ်ား  ရ ်ားရသွတးျဖစ္၏။ အ ရာျတရ ငတာ တ ကငွို အျဖၠဴ ရာျတမ   ပဳပဲျ ာ်ားရမ တွးျဖစ္၏။ 

 ရ ်ားရာတ ျတ အာကတးါတငွို ့ကငွို   ပဳပဲျ ာ်ားရမွတးျဖစ္၏။ 

Sheet  အငးတယာ ျတ်ားးျဖစ္၏။ / pillow case -   ါျတ်ားအံွို်ားစ းတာ Duvet cover - အဖံွို်ားာ Towel -  မ ကတမ ာသွိုတတးွို၀ါာ 

Colored towel/ Table linen – စာ်ားး ပဳပဲ ျတ်ားာ Tea towel -  ကတဖကတရ တွစာ်ားး ပဳပဲ ျတ်ား 

Cleaning Cloth -  ကငရငယာသနတ ့ရ ျတ်ား ရ်ားအ၀တတမ ာ်ား 

 သ ်ား တ သငးတးါ နရျတ အနတထာ်ား ာ်ား/ ဆ ်ား တ းါ နရျတကူ်ားစကတတတတ္းျဖစ္၏။ 

၄ျတ်ားတငွို ့ကငွိုအထူ်ားအငတတတ ျတထွတ့ကာ     ာတဖ တတစကတထပဳပဲသငွို ့တငွိုကတရွိုငကတထွတ့ရမ တွးျဖစ္၏။ (Solvable bag) 
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-  ရ ်ား  ယတရာတ ျတ ကာက ယတမ ွိုအ းပဖတတရမ တွးျဖစ္၏။ အစာ်ားမစာ်ားသျတ့းျဖစ္၏။  ကတကငွို Antimicrobial 

ဆးတျးာျဖျတ့မ နတမ နတ ဆ်ားရမွတးျဖစ္၏။ water proof ဖတတရမ တွးျဖစ္၏။ ယူန  ဖာျတ်ားမ နတမ နတ ပဳပဲရမ တွးျဖစ္၏။     ာတဖ တတရမ တွးျဖစ္၏။ 

Razor/ Syringe  တ းါနငွိုျတ္ းျဖစ္၏။ ၄ျတ်ားတငွို ့ကငွို စနစတတက စ နတ ့းစတရမ တွးျဖစ္၏။  း နတာ တ ကွိုင 

သနတ ့ရ ျတ်ားတာနပဳပဲ ့ ပဳပဲ  ယတ စရမ တွးျဖစ္၏။ 

သ ်ားသနတ ့ထ ရာတ   တ သံွို်ားရမ တွးျဖစ္၏။  း နတာနပဳပဲ ့သနတ ့ရ ျတ်ားတာနပဳပဲ ့သးတသးတစ ထာ်ားျး ်ား ရ ်ားရမ တွးျဖစ္၏။  မ နတာကငွို 

  ကတျ ျတ်ား    ာတဖ တတ (သငွို ့မ္ွိုတတ) သနတ ့ရ ျတ်ား ရ်ား တ က ာျး ်ား  ိျတ့းစတရမ တွးျဖစ္၏။ 

- မ ်ားဖငွိုအ၀တတ တ ကငွို မ    ာတရျတ အန ့ံထ ကတ ာျး ်ား ယျတ ကာျတာ  ာကတတ ယတမ တွးျဖစ္၏။ 

- စွိုင နတပဳပဲအ့ ရာျတရ ငတာ တ ကွိုင အငတတထပဳပဲမ ာ အတတူထူာ်ားရျတ အ ရာျတစ နတ်ားမွတးျဖစ္၏။ 

 

Washing 

သတတမ တတတပဳပဲအ့  ်ား  ငနတထွတ့သ ျတ်ားရမ တွးျဖစ္၏။ သငးတနွတ်ားရျတဓါတတ ဆ်ား တ းငွိုစာ်ားမယတာ  းငွိုကွိုနတမယတးျဖစ္၏။ Linen ကငွို 

 ကတျဖျတ့ကငွိုျတျး ်ား     ာတစကတထပဳပဲထွတ့ရမ တွးျဖစ္၏။ 

Weigh Sling/ Photoelectric sorting ျးၳဳ္းျဖစ္၏။ 



Washing Machine 

Washer extractor   5kg – 200kg - အၾက ်ားထွတ တ     ာတ္းျဖစ္၏။ 
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Pocket Waster  

240 kg 

Chemical pump -     ာတဖ းတဓါတတ ဆ်ားထွိုတတထာ်ား သားနတ ့ 

Tunnel Waster - အ  ငနတတငွိုတငွိုတ ျတ်ားအမ ာ်ားၾက ်ား    ာတ္းျဖစ္၏။ 

 

Chemical Wash 

W – water -  ရထွတ့းါ 

A – Agitation –  မိးါ 

T – Time – Chemical အ ွိုးတ ွိုးတ  ငနတကငွိုကတရနတ 

C – Chemical ထွတ့းါ 

H – Heat - အးူ  ငနတတကတ ာတာၾကွတ့ျး ်ား  ငွိုသ ငွိုစစတးါးျဖစ္၏။ 

 

Water Temperature 70  ံC for 25 min 

Alkali – soil သွတ အကတစစတဓါတတျဖစတ္းျဖစ္၏။ ၄ျတ်ားကငွို   ဖ ကတရနတ 

Builder –  ရကငွိုးငွိုသ ကတ စရနတ 

Detergent - းငွို်ားသတတ ဆ်ား 

Chlorine Bleaches  -  စ နတ်ားထျတ်ားတာ တ ဖယတရနတ 



Oxidizing Bleaches -  စ နတ်ားထျတ်ားတာ တ ဖယတ္းျဖစ္၏။ O2H2    

Antichlor – အ၀ါ ရာျတရ ငျ ျတ်ားမ ကာက ယတရနတ 

Fabric Softener – Towel  တ ကငွို  း ာ့ ျးာျတ်ား စရနတ 

Starch –  နာကတသငွို ့ျဖနတ်ားရနတ 

Sour/ Acid - အယတကာ  ကငွိုဖယတရနတ 

Alkaline [Fabric (base)]  +   Sour (acid)   = Neutral Fabric 

MSD ကငွိုသတငထာ်ားရနတ 

- Safety goggle/ Protective glove  / Protective foot wear cloth ၀တတရနတ 

- Chemical ကငွို  ရထပဳပဲထွ့တးါးျဖစ္၏။  ရကွိုင chemical ထပဳပဲ မထွတ့ရးျဖစ္၏။ 

-  သျတ့ တာတ သာအးူ  ငနတမ ာ chemical ကငွို သငမတ်ားဆွတ်ားးါးျဖစ္၏။ သတတမ တတသ ငွို label ကးတးါးျဖစ္၏။ 

- Chemical းငွိုထ ကတက ၄ျတ်ား နရာမ ဖယတရ ာ်ားးါးျဖစ္၏။     ွ ့တ ွတးါးျဖစ္၏။ 

- ရးတတနတ ့ အာျတ့ ွိုးတးါးျဖစ္၏။ အ ရ်ားအ းပအက ူ ပးါးျဖစ္၏။ 

 

Wash Cycle 

Pre wash (15 – 20  ံC ) / Bleach (60 – 70  ံC) / Rimes (Soil  တ ဖယတရနတ) / Sour 

Water Level    low 8 – 22 cm/ High 20 – 50 cm 

Extraction  ွတးတတျး ်ားဆ ပဳပဲထွိုတတ္းျဖစ္၏။ 
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Dryer  2 x 60 kg Tumbler Dryer 
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Dryer မ ာ်ားသံွို်ားရာတ ျတ  ကတကငွိုမထငရနတာ အမ ငွိုကတမ ာ်ားမ နတမ နတရ ျတ်ားရနတ ဖယတထွိုတတျး ်ား သာအ၀ထတတမ ာ်ားကငွို 

ထ ရာတ   းပတ ျတထွ့တရနတ ငွို္းျဖစ္၏။ 

 



Ironing 

 နာကတဆံွို်ားအဆျတ့သွတ မ ်ားးတူငွိုကတျ ျတ်ားာ   ါကတျ ျတ်ားာ စ ထးတျ ျတ်ားာ  ရတ ကတျ ျတ်ားာ သယတယူးငွို ့ ဆာျတျ ျတ်ားတငွို ့ျဖစတ္းျဖစ္၏။ 

Iron   RollerIroner / Flat work  Ironer 

     Small    20 – 35 mm   100 to 180 Degree Centigrade 

  ွိုတတကငွိုၾကငၳဳတျတဖ ျတ့ရနတာ  ငွို သာအးူ ရာကတမ  အ၀တတထွ့တရနတးျဖစ္၏။ 

Linen မ ဖယတထွိုတတရနတာ သတငထာ်ားးါာ သငမတ်ားယူရနတးျဖစ္၏။ 

- အ၀တတမ   ါကတရာ တ  ့းါက ျးနတျး ်ား    ာတဖငွို ့ ငွို္းျဖစ္၏။ 

- Ironer  အာကတ ံွစတးတတရျတ သျတ့ တာတသ  ာကတမသံွို်ားရနတးျဖစ္၏။ သငးတစငွို နရျတ  ရ မ ်ား ျ  ့သငးတထ ကတ နရျတာ 

Feed ribbon  တ က ငၳဳ်ားးပဳပဲ့ နရျတာ Static electricity မ ာ်ား အရွတျဖစတတတတ္းျဖစ္၏။ 

 

Feed 

Operator ၂ ဥ ်ားဆ ပဳပဲကငွိုျတျး ်ားထွတ့ရ္းျဖစ္၏။   တတ းပ Automatic Feeder  တ  းပ ာ္းျဖစ္၏။ 

Automatic Folder – Ironer နပဳပဲ ့ ွတ်ားထ ွိုးတ ဆာျတတတတ္းျဖစ္၏။ 

Folder – linen folder/ Towel Folder 

 နာကတဆံွို်ားအဆျတ့မ ာ ွစတးတတတာ တ းါ ာရျတ Rewash ျးၳဳရ္းျဖစ္၏။ 

- Surfing မ ာ သငးတွစတးတတတာ ရားါ ာရျတ 

- Linen  တ ၾကမတ်ား းပက ရျတ 

- Laundry  နရာအာ်ား ံွို်ား သနတ ့ရ ျတ်ားမ ွို ငွို္းျဖစ္၏။ 

- Conveyor belt  တ  သနတ ့ရ ျတ်ားရမွတးျဖစ္၏။ 

- Linen handling process ကငွို ပဳပဲ စစတရနတးျဖစ္၏။ 

- Cleaning staff သွတ ray  တ  မသံွို်ားးပဳပဲ Linen Towel  တ သံွို်ားရနတ 

- အွစတအ ၾက်ားစ နတ်ားထျတ်ား န တာကငွို    ာဆ မ ျတ့မထငသျတ့းျဖစ္၏။ 

- ဓါတွို  ဒးစစွတ်ားထ ကတမ နတကနတ သာ     ာတဖ တတ ရ်ား ဖာတျမၠဴ ာသံွို်ားရနတ ငွို္းျဖစ္၏။ 

- မ ်ားးူတငွိုကတ ကငရငယာမ ာ်ား သနတ ့ရ ျတ်ားရနတ ငွို္းျဖစ္၏။ 



 

 

Sort Linen for Repair  

Cotton သွတ polyester ထကတးငွိုမငွို   ျတျမနတစ ား ကတစ ်ား္းျဖစ္၏။ 

Page 47 Table TM Maintain & Operate Laundry 

 

- ထ ရာတ  နပဳပဲ ့ထငျး ်ားျးပဳပဲျ ျတ်ား 

- ဆ ပဳပဲသာမ ာ်ားျးပဳပဲျ ျတ်ား 

- မ ကတမ ာသွိုတတးွို၀ါကငွို ဖငနးတတငွိုကတျ ျတ်ား 

- ဆံးျတ ဆ်ားဆငွို်ားကငွို towel သံွို်ားျ ျတ်ား 

- မ ်ားထင၍ းါကတျ ျတ်ား 
( ၄ျတ်ားတငွို ့ကငွို  ငွိုအးတသ ငွို သနတ ့ရ ျတ်ားျးၳဳျးျတရနတ) 

အျမပဳပဲတမတ်ားစ နတ ့းစတရမ ာကငွိုတ ကတရနတာ ျးနတျဖွ့တရနတ ငွို္းျဖစ္၏။ 

 ရတ ကတျ ျတ်ားကငွို Ironer/ Folder တ ျတျးၳဳ္းျဖစ္၏။ ၄ျတ်ားတငွို ့ကငွိုမ တတသာ်ားကာ စွိုစွို းါျတ်ားကငွို က နတး ၠဴတာသငွို ့းငွို ့ရနတးျဖစ္၏။ 

 

Transport  

Folder မ ထွိုတတျး ်ား နာကတ ထ ရာတ  တ ျတတျတျး ်ား သယတယးူငွို ့ ဆာျတရနတ ငွို္းျဖစ္၏။   ါကတထာ်ားတာကငွို 

အျးျတးကတထာ်ားးါးျဖစ္၏။ ထငွိုမ   ရတ ကတဖငွို ့  ယတ္းျဖစ္၏။ 

Linen  တ ကငွို   ၀ျတ  ထ ကတ ကာျတ်ား သာ နရာတ ျတ သငမတ်ားရနတ ငွို္းျဖစ္၏။ 

External Transport Pick up Track  နပဳပဲ ့းငွို ့ရနတးျဖစ္၏။ 

Internal Chute မ  းငွို ့ရနတးျဖစ္၏။ 

1 for 1 - ွ မ   သာအ ရအတ ကတျးနတျဖ တွ့ျ ျတ်ား 

Top up - သတတမ တတ သားမာၡျးနတျဖ တွ့ျ ျတ်ား 



Requisition -  ငွိုမ  း်ားျ ျတ်ားာ Budget control Tight 

Linen Stocking – guestroom/ Clean dirty/ adjacent  

Strong area/ restaurant/ အာ်ား ံွို်ား ရတ ကတရနတ 
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Dry Cleaning 

အ၀တတအစာ်ားတနတဖငွို်ားရ ငတာမ ာ်ားကငွို Dry clean  ွိုးတရနတ 

Ironing – Polymers machine/ Written  paper label  
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Sort – wash / Dry clean/ press only ၃ မ ငၳဳ်ား  ပဳပဲရနတ 

 

Dry Cleaning Item 

Light color/ Dark color/ Lighter weight/ Heavier weight အျဖစတ  ပဳပဲျ ာ်ား္းျဖစ္၏။ 
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က  မတ်ားက ျတသ ူdry clean/ laundry  ွိုးတသျတ့္းျဖစ္၏။  

 

Fiber 

Protein (Animal)/ cellulose (plant)/ synthetic (man-made)/ Minor  

Page 67  TM Maintain & Operate Commercial Laundry 



- Woven  ျဖစတသ ာ်ား/ unified  ွိုးတထာ်ားသ ာ်ား/ းယတ ငွို ဆ်ားဆငွို်ားထာ်ားသ ပဳပဲ/ ထွိုတတ ွိုးတ နစဥတမ ာ 

preshow ကငွို ွိုးတထာ်ားသ ာ်ား/ ၾကယတသ ်ားျးၳဳတတနငွိုျတသ ာ်ား/ အး ူ ငနတ ံနငွိုျတသ ာ်ား - အပဳပဲဒ့ါ တ သငရနတ 

 

Spotting Table 

၄ျတ်ား းပတ ျတ မ ျတဖယတရနတာ 

းရငွိုတငနတ်ားဖယတရနတာ  ဆ်ားဖယတရနတာ  သ ်ားစကတဖယတရနတာ  ကာတဖ ဖယတရနတသျတ့ တာတ သာဓါတတ ဆ်ားသံွို်ားရနတ 

Steam gun နပဳပဲ ့အရျတဖယတရ္းျဖစ္၏။ အ၀တတ အာကတမ ာ အျဖၠဴ ရာျတ Towel ထာ်ားရ္းျဖစ္၏။ steam ျဖျ့တ သနတ ့ရ ျတ်ား္းျဖစ္၏။ 

၄ျတ်ား နာကတ  ျဖျတ့ အ ျ ာကတ ံ္းျဖစ္၏။ အပဳပဲဒ့ါသံွို်ား ငွို့မ  မစျတရနတ chemical သံွို်ားရ္းျဖစ္၏။ 

 

အစ နတ်ားမ ာ်ား 

 ရတ ျတ    ာတ  ယတသွတမ ာ်ား ( Salt/ sugar) 

ဆ တ ျတ း ာတ  ယတသွတမ ာ်ား 

မ း ာတ  ယတသွတမ ာ်ား  ပဳပဲ ျ ာ်ားသငရနတ ငွို္းျဖစ္၏။ 

ဆငွို်ား ဆ်ားမ ာ်ား/ ဓါတွို ဆ်ားမ ာ်ား  ပဳပဲျ ာ်ားရနတ ငွို္းျဖစ္၏။ 

 

Dry cleaning machine -  ရနပဳပဲ ့    ာတမရးျဖစ္၏။ ဓါတတ ဆ်ားးါျး ်ား     ာတမ ရ္းျဖစ္၏။ 

အ  ငၳဳ်ားအစာ်ား chemical မ ာ်ား - Perchlorethylene  

10  ံC – 30  ံC   ွိုးတ ွိုးတ္ းျဖစ္၏။ wash machine ထပဳပဲသငွို ့cycle အ ငွိုကတသ ာ်ား္းျဖစ္၏။ 

Solvent  မ ာ်ားကငွိုသတတမ တတ သာ ကတအငတတျဖျတ့ ကငွိုျတတ ယတရမ တွးျဖစ္၏။ ၄ျတ်ား dry clean  ွိုးတျး ်ားးါက 

မ ်ားးူတငွိုကတျ ျတ်ားာ   ါကတျ ျတ်ားျးၳဳရ္းျဖစ္၏။ 
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Packing Transport 

Pigeon မ ာ်ားတ ျတ ထွ့တရနတာ   ငတတမ ာ်ားျဖျတ့  ငတတရနတ 

Jacket မ ာ်ားကငွို း တတစတစတျဖျတ့ကာရံအွိုးတရနတာ ရ းတအက  ၤမ ာ်ားကငွို   ါကတရနတ 
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Laundry မ တတတမတ်ားမ ာ်ား 

-  န ့စဥတ washing machine မ တတတမတ်ား  kg/day 

- Dryer မ တတတမတ်ား 

-   ါကတစကတမ တတတမတ 

- Dry cleaning စကတမ တတတမတ်ား 

-  စဥတ laundry/ dry clean ၀ျတ ျ  

- ထွိုတတ ွိုးတမ ွိုာ     ာတဖ တတာ မ ်ားးတူငွိုကတမ ွိုမ တတတမတ်ား 

- ဓါတွို  ဒးစစွတ်ားစရငတတ 

- Chemical/ cost/ kilo 

- ျးနတ    ာတရ သာအရာမ ာ်ားရာမ ွိုနတ်ား 

- စကတမ ာ်ားျးၳဳျးျတ ျးျတဆျတမ ွိုမ တတတမတ်ား 

- း ငၳဳျတ ာမ ာ်ားျးၳဳျးျတမ ွိုမ တတတမတ်ား 

-  ရသနတ့စျတစကတမ တတတမတ 

- Sewage/ water/ power မ တတတမတ်ား 

- ဓါတွို  ဒးစစွတ်ားထွိုတတ ွိုးတ သာ company ္ းံွိုမ နတအစ ရျတ ံစာ 

-  ွ့တသွတမ ာ်ားမ တတစွို 

-  ျ  တာျတ်ား ံမ ွိုမ တတတမတ်ား 

- ၀နတထမတ်ားမ ာ်ားတာ၀နတ  မ ွိုမ တတတမတ်ား 

-    း်ားမ တတတမတ်ား 

- ၀ယတယူမ ွိုမ တတတမတ်ား 

- ျးနတျဖ တွ့၇ သားစစွတ်ားမ တတတမတ်ား 

- Abused  Linen  



-  စဥတးစစွတ်ား level 

- DeliveryDocket စာရျတ်ား 

-  ျ  တာျတ်ား  ံိာမ ာ်ားစာရျတ်ား 

- စာရျတ်ားရ ျတ်ားတမတ်ား 

-  တွ့သွတ Docket  

-  စာဒကတကတ  ကတမ တတတမတ်ား 

 

 စာဒကတကတ  ကတမ တတတမတ်ား 

- Linen    ာ့န တွ်ားမ ွို 

- မ ာ်ား သားစစွတ်ားသ ာ်ားးငွို ့မငမ ွို 

- း ကတစ ်ားတာ တ းါသ ာ်ားမ ွို 

-  နာကတက ျ ျတ်ား 

- သ ာ်ားမးငွို ့ျ ျတ်ား 

- ဇစတ တ း ကတစ ်ားမ ွို 

- အရ ယတ ျးာျတ်ား ပဳပဲမ ွို 

- အမ တတ တ းါသ ာ်ားမ ွို 

 

Maintenance  

စကတးစစွတ်ားမ ာ်ားကငွို းံွိုမ နတစစတ ဆ်ားရနတာ းံွိုမ နတ   ာဆ ထငွို်ားရနတာ းံွိုမ နတသနတ ့ရ ျတ်ားရနတာ ျး နာျဖစတတာကငွို ျးၳဳျးျတရနတ ငွ္ို းျဖစ္၏။ 
စကတမ ာ်ားတ ျတ အ၀တတမ ာ်ားမ  အစငတတအးငွိုျတ်ားမ ာ်ားသ ာ်ားျး ်ား းငတတဆငွို ့မ ွိုျဖစတ စျ ျတ်ားးျဖစ္၏။ ထငွို 
့ ၾကာျ့တစကတမ ာ်ားအးအူ  ငနတျမျတ့ကား ကတစ ်ားတတတ္းျဖစ္၏။ ၄ျတ်ားျး နာမ ာ်ားကငွို သတျတ်ားးငွို ့ရမွတးျဖစ္၏။ 
- စကတမ ာ်ားကငွို မာျတ်ားမ ျတရနတ မတ်ားွိနတာ ျးၳဳျးျတထငနတ်ားသငမတ်ားရနတ 
-  မတ်ားွနိတ  ကတမ ျတ့အွ   မာျတ်ားမ ျတာ ျးၳဳျးျတထငနတ်ားသငမတ်ားရမွတးျဖစ္၏။ 
စကတအစငတတအးငွိုျတ်ားမ ာ်ားးံွိုမ နတမ ာယ ူပဳပဲ  ယတရမ တွးျဖစ္၏။ စကတအမ ငၳဳ်ားအစာ်ားာ serial နံးါတတာ အာမ ံာ 
ထွိုတတ ွိုးတသူမ ျတ့းတတသတတ သာအ  ကတမ ာ်ားာ အးငွိုးစစွတ်ားမ တတတမတ်ားျးၳဳျးျတထငနတ်ားသငမတ်ားမ ွိုမ တတတမတ်ားာ  
တ န ့ ံွို်ားျးၳဳျးျတမ ွိုအျးျတ  ွိုးတျနတ်ားျး ်ားစကတမ ာ်ားရးတ န  ငနတတ ျတ ျးၳဳျးျတသျတ့္းျဖစ္၏။ 
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Major Damage ျဖစတးါက Professional ကငွို   ပျးျတ စရ္းျဖစ္၏။ 
 



 
 
 
 
 

Laundry Organization 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulk work  
Blanket 

Industrial Room 
Sick Boy 

Hammock  

Receipt  
Room 

Check & Marking 

Classification Washing 
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Laundry Officer Duty 

- တာ၀နတ  ပဳပဲ း်ားျ ျတ်ား 
- အ ွိုးတ  ငနတသတတမ တတျ ျတ်ား 
- ထွိုတတ ွိုးတမ ွိုမ တတတမတ်ားတျတျ ျတ်ား 
- းစစ တွ်ားစာရျတ်ားမ တတသာ်ားျ ျတ်ား 
- အ ျးာျတ်ားအ ပဳပဲျးၳဳျ ျတ်ား 

Laundry Worker 

-   ပဳပဲျ ာ်ားျ ျတ်ား/ းစစွတ်ားမ ာ်ားထငနတ်ားသငမတ်ားျ ျတ်ား/ း ကတစ ်ားမ ွိုကွိုငသတျတ်ားးငွို ့ျ ျတ်ား/ ျး နာရ ျတ်ားျ ျတ်ား/ 

စကတမ ာ်ားကငွိုကငွိုျတတ ယတျ ျတ်ား 

 

Operator 

 ရ ်ား  ယတျ ျတ်ား/    ာတဖ တတျ ျတ်ား/ ျးနတ ရ ်ား  ယတျ ျတ်ား 

 

 မ်ား  နတ်ားမ ာ်ား 

၁) အ ျ  ံအ၀တတ    ာတ ွိုးတျနတ်ားမ ာ်ားကငွို  ရ်ားသာ်ားးါးျဖစ္၏။ 

၂) Linen  ကတ ရံယူျ ျတ်ားာ  ရ ်ား  ယတျ ျတ်ားအ ၾကာျတ်ား  ရ်ားးါးျဖစ္၏။ 

၃)     ာတဖ တတျ ျတ်ားအ ၾကာျတ်ား ရ်ားးါးျဖစ္၏။ 

၄) ဓါတွို  ဒးစစွတ်ားမ ာ်ားသံွို်ားစ ပဳပဲျ ျတ်ားအ ၾကာျတ်ား ရ်ားးါးျဖစ္၏။ 

၅) မ ်ားးတူငွိုကတျ ျတ်ားအ ၾကာျတ်ား ရ်ားးါးျဖစ္၏။ 

၆) သယတယူးငွို ့ ဆာျတျ ျတ်ားအ ၾကာျတ်ား ရ်ားးါးျဖစ္၏။ 

၇) Dry clean  ွိုးတရနတ ငွိုအးတမ ွိုမ ာ်ားကငွို  ရ်ားသာ်ားးါးျဖစ္၏။ 

၈) Spotting Table အ ၾကာျတ်ား ရ်ားးါးျဖစ္၏။ 

၉) Laundry တ ျတရ ငရမ တွ့မ တတတမတ်ားမ ာ်ားကငွို ဖာတျးးါးျဖစ္၏။ 

၁၀) ျးၳဳျးျတထငနတ်ားသငမတ်ား သာမ တတတမတ်ားတ ျတးါ၀ျတရမ တွမ ာ်ားကငွို  ရ်ားသာ်ားးါးျဖစ္၏။ 

၁၁) Laundry work flow းံွိုကငွိုဆ ပဳပဲးါးျဖစ္၏။ 

၁၂) Laundry ၀နတထမတ်ားမ ာ်ား္တာ၀နတမ ာ်ားကငွို  ဖာတျးးါးျဖစ္၏။ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


