
ဤရုုပ််ပြပ်သင်ထ်ော�ာက်က််ပူ်စ္စစည်း�်သည်း ်လှီးး��စ္စက်န်ှးင်် ်ထော� ေစ္စက်စ်္စသည်း် ်အစ္စာ�အထောသာက်�်တု်လ်ှီးပ်ု်သည်း်စ်္စက်�်�ာ�က်ုု
အသး�ုပြပ်ုထောေသည်း်အ်လှီးပ်ု်ခွငွ်တ််ငွ် ်အလှီးပ်ု်လှီးပ်ု်ထောေထောသာသအူာ�လှီးး�ုအတ်ကွ် ်ထော��က်င်�်လှီးးပုြခွးု ထော��နှးင်် ်က်�ေ�်�ာထော��အထောပြခွခွးနှးင်််

ပ်တ်သ်က်၍် သင်ယ်ူ�ူေအ်တ်ကွ် ်ဖေတ််���ာ�ပြခွင်�်ပြဖစ္စပ််ါသည်း။်

က်ာတ်ေွ�်ပြဖင်် ်ထောဖာပ်ြပ်�ာ�ထောသာ
အစ္စာ�အထောသာက်�်တု်လ်ှီးပ်ု်ထော��လှီးပ်ု်င်ေ�်၏ ထော��က်င်�်လှီးးပုြခွးု ထော��နှးင်် ်က်�ေ�်�ာထော��

食品加工の安全衛生
まん が で わ か る ပြ�ေ�်ာ�ာသာ

ビルマ語



က်ု�ုက်ာ�- က်�ေ�်�ာထော��၊ အလှီးပ်ု်သ�ာ�နှးင်် ်လှီး�ူဖူုလှီးးထုော��ဝေက်ြီးက်��ဌာာေ “ �ထောတ်ာ်တ်ဆ�ု

အ��ုု�အစ္စာ���ာ�ထော�က်ာင်် ်လှီးပ်ု်င်ေ�်ခွငွ်ထ်ော��အနှတ�ာယူပ်ြဖစ္စပ််ာွ��အုထောပြခွအထောေ (H30)” (2019 ခွနုှးစ္စ)်

ထောသဆး�ုသဦူး�ထော��းာ ခွငွ််�်က် ်4 �က်အ်�က်ရ်ှိးုသည်း် ်�ခုွုကု်ထ်ောသဆး�ုသအူထော�အတ်ကွ််

1 ရှိးပြခွင်�်၊ ပ်တွ်တ််ုကု်�ု်ပြခွင်�် 758 ဦး�

2 ညှ်းပ််�ုပြခွင်�်၊ ပြဖတ်�ု်ပြခွင်�် 721 ဦး�

3 ပ်လူှီးေွ�်ထောသာ၊ ထောအ�လှီးေွ�်ထောသာ ပ်စ္စစည်း�်��ာ�နှးင်် ်�ထုောတ်ွ��ုပြခွင်�် 70 ဦး�

4 တ်ုကု်�ု်ပြခွင်�် 27 ဦး�

5 ပ်�းလှီးာပြခွင်�်၊ ပြပ်ုတ်က််�ပြခွင်�် 23 ဦး�

လှီးပ်ု်င်ေ�်ခွငွ်ထ်ော��အနှတ�ာယူထ်ော�က်ာင်််
�ထောတ်ာ်တ်ဆပြဖစ္စပ််ာွ��အုထော�အတ်ကွ် ်(အစ္စာ�အထောသာက်�်တု်လ်ှီးပ်ု်သည်း်စ်္စက်)်

ဒီ�ထောေ ် အစ္စာ�အထောသာက်�်တု်လ်ှီးပ်ု်တ့်စ်္စက်ထ်ောတ်ကွ်ုု
အသး�ုပြပ်ု�တ့်အ်လှီးပ်ု်�့ ်

ထော��က်င်�်လှီးးပုြခွးု ထော��၊ က်�ေ�်�ာထော��ေ့ပ််တ်သ်က်ပ်ြီးပ်��
ထောလှီးလ်ှီးာ�က်�ထောအာင်!်

"ရှိးပြခွင်�်၊ ပ်တွ်တ််ုကု်�ု်ပြခွင်�်" က်

��ာ�တ်ယူထ်ောော်...။

အစ္စာ�အထောသာက်�်တု်လ်ှီးပ်ု်တ့်စ်္စက်ဆ်ုတု်ာ
�ယူလ်ှီးုအု�ာထောတ်ပွြဖစ္စ�်လှီး�့သ။ု

ဟင်�်သ��ဟင်�်�ွက်ေ့် ် အသာ�ထောတ်ကွ်ု ုလှီးး��တ့််
လှီးး��စ္စက်က််လှီးည်း�်

အစ္စာ�အထောသာက်�်တု်လ်ှီးပ်ု်တ့်စ်္စက်ပ့််ထောော်။

က်ဒ့ီါဆု ုလှီးပ်ု်င်ေ�်ခွငွ််
ထော��အနှတ�ာယူပ်ြဖစ္စပ််ာွ��ု

အထောပြခွအထောေထောတ်ကွ်ုု
�က်ည်း်သ်ာွ��ထောအာင်။်

လှီးပ်ု်င်ေ�်ခွငွ်ထ်ော��အနှတ�ာယူ်

ပြဖစ္စပ််ာွ��တ့်အ်ဓုိက်အထော�က်ာင်�်အ�င်�်က်ုု

�က်ည်း်�်က်ည်း်�်ထောအာင်။်

ဟတု်က့််!်

အ့ဒ်ီါအပြပ်င််
အ�ေု ်ေ့် ် အလှီးောထောတ်ကွ်ု ုထော�ာထောနှးာတ့် ်ေယူစ်္စက်ေ့် ်

ထောခွါက်ဆ်ွအ့လှီးောက်ု ုဆွဆ့ေ ်လ်ှီးုကု််
ပြဖတ်လ်ှီးုကု်လ်ှီးပ်ု်တ့် ်ထောခွါက်ဆ်ွ�့တု်လ်ှီးပ်ု်တ့်စ်္စက်လ်ှီးည်း�်

ရှိးုတ်ယူလ်ှီးုု ်�က်ာ�ဖူ�တ်ယူ။် အ��ုု���ုု�
ရှိးုတ်ယူထ်ောော်။



ဟတု်တ််ယူ။်

အ��ူသပြဖင်် ်ကြီးက်���ာ�တ့်ဒ်ီဏ်�်ာ�
လှီးယွူတ််ာက် "ညှ်းပ််�ုပြခွင်�်၊ ပြဖတ်�ု်ပြခွင်�်"ပ့်။

ထော� ေစ္စက်လ်ှီးု�ု�ုု� အစ္စာ�အထောသာက်�်တု်လ်ှီးပ်ု်တ့်စ်္စက်ထ်ောတ်သွာ�ဟတု်�့်
စ္စက်ရ်ုးုအ��ာ�စ္စ�ုးာ အသး�ုပြပ်ုထောေတ့် ်ထော�ွ�လှီး�ာ�စ္စက်ခ်ွါ�ပ်တ်�်းာလှီးည်း�်

လှီးးည်း်လ်ှီးည်းထ်ောေတ့်အ်ပု်ငု်�်ရှိးုတ်ယူ။် အ့ဒ်ီ�လှီးးည်း်လ်ှီးည်းထ်ောေတ့်ထ်ောေ�ာေ့ ် ညှ်းပ််�ုပြီးပ်��
ကြီးက်���ာ�တ့်ဒ်ီဏ်�်ာ�နှုငု်တ််ယူ။်

အ့လ်ှီးုအုာ�ပြပ်င်�်ပြပ်င်�်ေ့ ်
ဆွတ့်ာလှီးာ�?

ထော�ွ�လှီး�ာ�စ္စက်ခ်ွါ�ပ်တ်က်် ပြဖည်း�်ပြဖည်း�်ခွ�င်�်
ထော�ွ�လှီး�ာ�တ်ာ�ုု ် အဆင်ထ်ောပြပ်ထောလှီးာက်�်ယူလ်ှီးုု�်င်�်ထောပ်�့လ်ှီးည်း�်

အာ�ပြပ်င်�်ပြပ်င်�်ေ့ ် ဆွပ့ြီးပ်�� ခွခုွးနှုငု်စ်္စ�်ွ��ရှိးုထောတ်ာ�့်
ခွနှာာက်ုယုူတ််စ္စခ်ွလုှီးး�ု ညှ်းပ််�ုသာွ�နှုငု်တ််ယူ။်

�ယူလ်ှီးုလုှီးပ်ု်�င််
�ညှ်းပ််�ုထောအာင် ်လှီးပ်ု်နှုငု်�်လှီး?့

တ်စ္စခ်ွခုွ�င်�်စ္စ� စ္စစ္စထ်ောဆ���းာထောတ်ကွ်
အလှီးပ်ု်ရုုပ််လှီးုကု်တ််ာ...။

အထော��ကြီးက်��တ်ာက် �ညှ်းပ််�ုထောအာင််
ဂရုုစ္စုကု်�်င် ်�ပြီးပ်��လှီးာ�?

က်ုယုူတ််စ္စထ်ောယူာက်တ််ည်း�်အတ်ကွ််
�ဟတု်�် ့အေ��အော�က်လှီး ူ�ထောတ်ာ်တ်ဆ�ု

�ပြဖစ္စဖုု် ် အတ်ကွ်လ်ှီးည်း�်
စ္စည်း�်��ဥ်း်�က်ု ုလှီးုကု်ေ်ာဖုု ်

လှီးုတု်ယူထ်ောလှီး!!

ဟ ုဟတု်က့််!်

က်ာယူက်းရှိးင်က််ုယုူတ််ုငု်က််လှီးည်း�် ဂရုုစ္စုကု်�်�းာ ပြဖစ္စသ်လှီးုု
လှီးးည်း်လ်ှီးည်းတ််ာ �ပ််တ်ေ ်သ်ာွ�တ်ာက်ု ုအတ်ည်းပ်ြပ်ုပြီးပ်���း
အော�က်ပ််ဖုုစ်္စတ့် ်ထော��က်င်�်လှီးးပုြခွးု တ့်အ်လှီးပ်ု်ပြဖစ္စဖုု် ်

အလှီးပ်ု်ခွငွ်အ်သ��သ���းာ စ္စည်း�်�ဥ်း်�ထောတ်ရွှိးုတ်ယူ။်

လှီးးည်း်လ်ှီးည်းထ်ောေတ့်စ်္စက်�်းာ အဝတ်ပ်ြီးင်�ုုတ့်အ်ခွါ
ညှ်းပ််�ုပြီးပ်�� လှီးက်ထ်ောခွ�ာင်�်ေ့လ်ှီးက်ထ်ော�ာင်�်�့ ်

အရုုု�ထောတ် ွက်�ုု�နှုငု်တ််ယူ။်

�ာ?



"ရှိးပြခွင်�်၊ ပ်တွ်တ််ုကု်�ု်ပြခွင်�်" က်
ဓိာ�က်ု ုအသး�ုပြပ်ုထောေတ့်အ်ခွ�ုေ်

ပြဖစ္စပ််ာွ�နှုငု်တ််ယူလ်ှီးုု ် �င်�်က်ထောပ်�ယူ််
လှီးး��စ္စက်လ်ှီးု�ု�ုု� စ္စက်ပ််စ္စစည်း�်က်ုု

အသး�ုပြပ်ုထောေတ့်အ်ခွ�ုေ�်းာလှီးည်း�် ပြဖစ္စပ််ာွ�နှုငု်တ််ယူ။်

ဥ်းပ်�ာအာ�ပြဖင်် ်လှီးပ်ု်ရှိးာ��ထောေလှီးည်း�်ပ့်
လှီးက်ဗ်လှီးာေ့ ် လှီးး��စ္စက်�့် ် ဓိာ�သာွ�ေ့ ် ��ုုသာွ��င််

လှီးက်ထ်ောခွ�ာင်�်ပြဖတ်ထ်ောတ်ာက်�ု်တ်ာလှီးု�ု�ုု� ကြီးက်���ာ�တ့်ဒ်ီဏ်�်ာ
�နှုငု်ထ်ောစ္စတ်ယူ။်

"ပ်လူှီးေွ�်ထောသာ၊
ထောအ�လှီးေွ�်ထောသာပ်စ္စစည်း�်ေ့ ်

��ုုပြခွင်�်" လှီးည်း�်ရှိးုတ်ယူထ်ောော်။
အပ်ထူောလှီးာင်တ််ာ��ုု�လှီးာ�?

ဟတု်တ််ယူ။်

ဒီါဆု�ုင််

လှီးက်ထ်ောတ်ွ�လှီးပ်ု်င်ေ�်ခွငွ်က််ုု

�က်ည်း်�်က်ည်း်�်ထောအာင်!်

ထော�ခွထ့ောပြခွာက်ေ့် ် ထောအ�ခွထ့ောေတ့်�်တု်က််ေုလ်ှီးု�ု�ုု�
ထောအ�ခွထ့ောေတ့် ်အ�ာထောတ်ေွ့ ် ထောတ်ာက်ထ်ောလှီးာာက်�်�ုုတ့်အ်ခွါ

ထောအ�က်ုကု်တ််ာထောတ် ွပြဖစ္စတ််တ်တ််ယူထ်ောလှီး။

ဒီဏ်�်ာကြီးက်��ကြီးက်���ာ��ာ��ပြီးပ်��
အလှီးပ်ု်�လှီးပ်ု်နှုငု်ပ်ြဖစ္စလ်ှီးာ�င််

�ုသာ�စ္စလုှီးည်း�်စ္စတု်ဆ်င်�်�့�ပြီးပ်��
ဝင်ထ်ောင်�ွက်�်းာလှီးည်း�် ဒီကု်ခထော�ာက်�်းာ...။

ဟတု်တ််ယူ ် အ့ဒ်ီါထော�က်ာင််�ု်ု ်
စ္စည်း�်��ဥ်း်�က်ု ုလှီးုကု်ေ်ာပြီးပ်��

ထော��အနှတ�ာယူက််င်�်က်င်�်ေ့ ်
အလှီးပ်ု်လှီးပ်ု်ဖုု ် အထော��ကြီးက်��တ်ယူထ်ောလှီး။

ဥ်းပ်�ာအထောေေ့ ် လှီးး��စ္စက်က််ုု
သေ ်ရ်ှိးင်�်ထော��လှီးပ်ု်တ့်အ်ခွ�ုေ ်သတ်�်းတ်�်ာ�တ့််

အက်ာအက်ယွူလ်ှီးက်အ်တု်က််ုု
ဝတ်ဆ်င်တ််ာက် �ထုော�ာက်�်ရုှိးုတ်ယူ။်

ဓိာ�က်ုကု်ုငု်တ််ယွူတ့််အ်ခွ�ုေ�်းာ စ္စည်း�်��ဥ်း်�
အတ်ုငု်�် ဂရုုတ်စ္စုကု် ်အလှီးပ်ု်လှီးပ်ု်ပ်ါ။

ဟတု်တ််ယူထ်ောော်…။



ဟ�ူ~
ထောောက်ဆ်း�ုထောတ်ာ်

ပြီးပ်��သာွ�ပြီးပ်�။

ထောခွါင်�်ထောဆာင်!်

ဒီ�ထောေ ်

ပ်ါတ်�ရှိးုလှီးုု ်
ထောစ္စာထောစ္စာ
ပြပ်ေ�်ယူ။်

အခွ�ုု
အလှီးပ်ု်�ပြီးပ်��ထောသ���ူထောလှီး။

ဒီ�ထောေ ် စ္စက်ထ်ောတ်�့ွ ်
သေ ်ရ်ှိးင်�်ထော��တ်ာဝေ်
က်�တ်ာ�ဟတု်လ်ှီးာ�?

ခွခုွ�က်ခ်ွ�င်�်

လှီးပ်ု်ပ်ါ�ယူ!်

ခွ�ုေ�်�ာ�တ်ာရှိးုလှီးုုဆ်ုပုြီးပ်��

ပြီးပ်��စ္စလှီးယွူ�်လှီးပ်ု်ပ်ါေ့!်

ပ်း�ုးေဆ်ု ုဒီ��းာပ့်
ရှိးုတ်ာပ်ါ။

က်ွ�်�က်�င်ထ်ောေပြီးပ်��ုု ်
အဆ င်ထ်ောပြပ်�းာပ်ါ!

...�ာ�ပ်ါထောတ်ာ်
လှီးက်အ်တု်�်ရှိးုလှီးည်း�်
အပြီး�့တ်�်�လှီးပ်ု်ထောေက်�

အ�ာပ့်က်ု။ု

က် ့အ�င်ဦ်း�ဆး�ု
လှီးး��စ္စက်�့် ် ဓိာ�သာွ�က်ုု

သေ ်ရ်ှိးင်�်ထော��လှီးပ်ု်�ယူ.်..။

ဟင်?်
အက်ာအက်ယွူလ်ှီးက်အ်တု်က််

�ယူ�်းာရှိးုပ်ါလှီး�ု််?
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ဒီ�ည်းစ္စထ်ောပ်ထောေတ်ာထောတ်ကွ်
ထောတ်ာ်ထောတ်ာ်ေ့ ်

� ထောပြပ်ာင်လ်ှီးာပ်ါလှီးာ�...။

ပြ�ေပ်ြ�ေ်
ပြပ်ေခ်ွ�င်ပ််ါတ်ယူ်

ဆု~ု။

အာ�!?

ရှိးသာွ�ပြီးပ်�!!ောလှီးုကု်တ််ာ!

�ယူလ်ှီးုပုြဖစ္စတ််ာလှီး!့?

ောလှီးုကု်တ််ာ!!

ထောသ�ွထောတ်?ွ
ထောဆ�ထောပ်�ခွေ�်!!
ထောဆ�ထောပ်�ခွေ�်!!



ထောတ်ာင်�်ပ်ေပ််ါတ်ယူ…်။

အဆင်ထ်ောပြပ်�့လ်ှီးာ�!?

ဒီဏ်�်ာကြီးက်��ကြီးက်���ာ��ာ��ပြဖစ္စလ်ှီးုု ်
ထောတ်ာ်ပ်ါထောသ�တ်ယူ။်

ဒီါထောပ်�့ ်သေ ်ရ်ှိးင်�်ထော��လှီးပ်ု်တ်ယူဆ်ုတု်ာ
သတ်�ုာ�ပြီးပ်�� �လှီးပ်ု်�င် ်ဒီဏ်�်ာ�နှုငု်တ််ယူထ်ောလှီး!

လှီးက်က််ဒီဏ်�်ာက်
အ��်����ာ�ထောပ်�့လ်ှီးည်း�်

ထောခွါင်�်က်ု ုရုုုက်�ု်သာွ�တ်ာ�ုုလ်ှီးုု ်
လှီးုလုှီးု�ုယူ�်ယူ ်ထောဆ�ရုးုသာွ�ပြီးပ်��

စ္စစ္စထ်ောဆ�ပ်ါ။

ဓိာ�က်ု ုလှီးက်ေ့်ထ်ောဆ�ထော�က်ာတ့်အ်ခွ�ုေ်
လှီးက်ေ့်လ်ှီးက်ထ်ောခွ�ာင်�်က်ု ု�ရှိး�ုထောစ္စထောအာင််

အက်ာအက်ယွူလ်ှီးက်အ်တု်က််ု ုဝတ်ဆ်င်�်�ယူ!်

တ်က်ယူလ်ှီးုု ် အက်ာအက်ယွူလ်ှီးက်အ်တု်က််
�ာ�ထောေက်�ထောေ�ာ�းာ �ရှိးုခွ့�်င် ်သတ်င်�်ပု်ုပ််ါ။

ခွ�က်ခ်ွ�င်�် လှီးက်အ်တု်အ်သစ္စက််ု ု�ာ�ထောပ်��းာ�ုုလ်ှီးုု။်

ဓိာ�က်ု ုတ်ည်းပ်ြီးင်�်ု��ုရှိးုတ့်အ်တ်ုငု်�်
ထော�ပြ�ှုပ််ေ့ ် ပ်တွ်�်ယူဆ်ု�ုင််

ဓိာ�သာွ�က် ထော�ွ�လှီး�ာ�ပြီးပ်�� လှီးက်က််ုု
ရှိး�ုသာွ�နှုငု်တ််ာ�ုု ် အနှတ�ာယူရ်ှိးုတ်ယူ။်

က်ွ�်�က်�င်ထ်ောေတ်ာက်
ထော�က်ာက်စ်္စ�ာအထောက်ာင်�်ဆး�ုပ့်!

�ု�ု�့ ် ခွနှာာက်ုယုူက််ုု
က်ာက်ယွူဖုု်အ်တ်ကွ်လ်ှီးည်း�်

စ္စည်း�်��ဥ်း်�က်ု ုထောသခွ�ာလှီးုကု်ေ်ာပ်ါ။

ဟတု်က့််.်..!
သတ်�ုာ�ပ်ါ�ယူ!်!

အထော��ထောပ််အခွ�ုေပ်ြဖစ္စလ်ှီးည်း�်ပ့်

�ု�ုသထော�ာေ့ ် ဆး�ုပြဖတ်ပ်ြီးပ်��

လှီးပ်ု်ရှိးာ�တ်ာ��ုု� �လှီးပ်ု်ပ်ါေ့။်

ပြီးပ်��ထောတ်ာ ်စ္စုစု္စတွ်ထ်ောေတ့်�်က်�်�ပြပ်င်က််
ထောခွ�ာ်လှီးယွူတ််ာ�ုု ်

အလှီး�င်လ်ှီးုထုောေလှီးည်း�်
လှီးး�ုဝ�ထောပြပ်�ပ်ါေ့ ် !

ထောဆ�ခွေ�်



ဟတု်ပ်ြီးပ်�
က်ေု�်က်�်�ထောတ်ကွ်ု ုထော� ေစ္စက်�့်

�ည်း်�်းာ�ုု ်
က်ထူောပ်�ပ်ါဦး�။

ဟတု်က့််!်

!

လှီးုအုပ််တ်ာရှိးု�င််
�ာ�ဆု ုထောပြပ်ာပ်ါထောော်!
လှီးုကု်လ်ှီးပ်ု်ထောပ်�ပ်ါ�ယူ!်

အင်�် အင်�်
ထောက်��ဇူူး�တ်င်ပ််ါတ်ယူ။်

ခွဏ်ထောလှီးာက််
အဆင်ထ်ောပြပ်လှီးာ�?

အင်�်
ထောပြပ်ာ�ခွက်�်ယူ်ပ််းပ့ု်...။

အင်�်
တ်အာ�ကြီးက်��ထောတ်ာ ်�ဆု�ုထောတ်ာပ််ါ��ူ။

ဒီဏ်�်ာ
သက်သ်ာသာွ�ပြီးပ်�လှီးာ�?

ထောခွါင်�်ထောဆာင်က််
ထောခွ်ထောေလှီးုု ်

ခွဏ်ထောလှီးာက််
ထောစ္စာင််ပ််ါ။

အ့လ်ှီးုု
ထောပြပ်ာ�ာ�ထောပ်�ယူ််

စ္စ� �ေယူာ
ဒီဏ်�်ာ��ာ�ထောတ်ာ ်...။

ဟတု်သ်ာ�ပ့် ဒီ�အ�ေု ်ထ်ောတ်ွ
အပြ�င််က်ြီးက်���ပ််�ာ�ထောတ်ာ်

အနှတ�ာယူရ်ှိးုတ်ာ�ုုလ်ှီးုု ်
တ်စ္စထ်ောယူာက်�် ့�လှီးပ်ု်ေ့ထ်ောော်။

ဒီ�ထောလှီးာက်က််ထောတ်ာ်
က်ွေထ်ောတ်ာ်  တ်စ္စထ်ောယူာက်�်လ့ှီးည်း�်

လှီးပ်ု်နှုငု်ပ််ါတ်ယူ.်..!

အ�င်ဆ်း�ု
ထော� ေစ္စက်�့် ် ပ်ါဝါက်ုု

ပု်တ်ပ်ြီးပ်��...။

အာ�
ထောလှီး�လှီးုကု်တ််ာ...!

ဟတု်က့််!်
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�ယူလ်ှီးုပ့ု်ပြဖစ္စပ်ြဖစ္စ်

�ည်း်လ်ှီးုကု်ပ်ြီးပ်�...

ဒီါထောပ်�့်

အ!?

ဟင်!်?

အ...အင်�်....!

အာ����!

အာ�����!?

ထောဟ!်

�ာပြဖစ္စတ််ာလှီး!့?

...ဟယူ်

ထောတ်ာ်ထောတ်ာ်ထောလှီး�

ဖုတ်သ်ာွ�ပ်ါလှီးာ�...။

စ္စ�ေ�ယူာ!?



ထောတ်ာင်�်

ထောတ်ာင်�်ပ်ေပ််ါတ်ယူ.်..။

က်ုယုူ်သ်ထော�ာေ့က််ု ု�ဆး�ုပြဖတ်�့်
ညွှေေ�်က်ာ�ခွ�က်ေ့် ် စ္စည်း�်��ဥ်း်�က်ုု

ထောသထောသခွ�ာခွ�ာ လှီးုကု်ေ်ာ��ယူ။်

ထောလှီး�လှီးးတ့်အ်�ေု ်အ်တု်စ်္စတ်ာထောတ်ကွ်ုု
ပြ�င််ပ်ြ�င်် ်��ပ််တ်ာက်

အထောပြခွခွးပြဖစ္စထ်ောပ်�့ ်�လှီးေ�့ထောရှိးာင်သ်ာပ့်
အပြ�င််က်် ထောေ ထောလှီး�လှီးးတ့်ပ််စ္စစည်း�်က်ုု
ခွ�တ့်အ်ခွါ လှီး ူ၂ ထောယူာက်ေ့်လ်ှီးပ်ု်ပ်ါ။

�ာထောတ်လွှီးပ်ု်ခွ့တ််ာတ်ေု�်

�င်�်တ်ုုက််...။

ပ်ေွ�်ပ့်ဒ်ီဏ်�်ာထောလှီးာက်ေ့် ်
ပြီးပ်��သာွ� လှီးုု ်

ထောတ်ာ်ပ်ါထောသ�တ်ယူ.်..။
လှီးက်ပ်ြပ်တ်သ်ာွ�ထောတ်ာ�်လှီးုု ်!

လှီးးည်း်လ်ှီးည်းထ်ောေတ့်စ်္စက်က်် လှီးး�ုဝ
�ပ််တ်ေ ်သ်ာွ�တ်ာက်ုု

��က်လ်ှီးး�ုေ့လ်ှီးည်း�် အတ်ည်းပ်ြပ်ု��ယူ။်

�ထောောက်ပ််ါေ့!်

ထောလှီး�လှီးးတ့်ပ််စ္စစည်း�်က်ု ု�တ်င်တ့််အ်ခွ�ုေ�်းာ
�းေက််ေတ့်် ်က်ုယုူဟ်ေအ်ထောေအ�ာ�ေ့ ်

လှီးပ်ု်ဖုု ် အထော��ကြီးက်��တ်ယူ။်

ခွါ�အထောေအ�ာ�က် ပြ�င််ထ်ောေ�င််
ခွါ�က်ု ုဒီဏ်ပ်ြဖစ္စထ်ောစ္စတ့် ်အနှတ�ာယူက််

ပြ�င််�်ာ�တ်ာ�ုုလ်ှီးုု။်

ထော� ေစ္စက်�့်ပ််ါဝါက်ုု
ပု်တ်လ်ှီးည်း�်ပ့် လှီးးည်း်လ်ှီးည်းထ်ောေတ့်စ်္စက်က််

အရှိးုေေ့် ် ဆက်ပ်ြီးပ်��ထော�ွ�လှီး�ာ�ထောေတ့််
အခွါ��ုု�လှီးည်း�်ရှိးုတ်ာ�ုု ်

အခွထုောောက်ပု််ငု်�်�ကွ်တ့်် ်ထော� ေစ္စက်�်းာအခွထုောောက်ပု််ငု်�်�ကွ်တ့်် ်ထော� ေစ္စက်�်းာ
ဆွတ့်ာက်ု ုတ်ာ�ဆ��တ့်အ်ပြပ်ာ�ဆွတ့်ာက်ု ုတ်ာ�ဆ��တ့်အ်ပြပ်ာ�
ပ်�ူတ်ွပ့်ါတ်ာလှီးည်း�်ရှိးုတ်ယူ။်ပ်�ူတ်ွပ့်ါတ်ာလှီးည်း�်ရှိးုတ်ယူ။်

အ့ဒ်ီါအပြပ်င် ်ဂ�းု�ေု ်ထ်ောတ်ွ

ပြပ်ေ ်က််�့ထောေတ့်�်က်�်�ပြပ်င်က််

ထော�လှီးု�ု�ုု� ထောခွ�ာ်လှီးယွူတ််ာ�ုု ်

လှီးး�ုဝ �ထောပြပ်�ပ်ါေ့။်

အ့ဒ်ီါထော�က်ာင်််
�ထောခွ�ာ်နှုငု်တ့််ဖု်ေပ််က်ုု

ထောသခွ�ာ စ္စ��ပ်ါ!

လှီးး�ုဝက်ု.ု..

၂ ထောယူာက်သ်ာ�အဖ့ွ�က်�ထောေတ်ာပ့်

ထောဆ�ခွေ�်�းာ...။

�င်�်တ်ုုထ်ောတ်ွ
လှီး�ူေင်ထ်ောတ်ာ်အတ် ူတ်လူှီးပ်ု်�င်ထ်ော�ာ

�ယူလ်ှီးုလုှီး?့

ထောဆ�ခွေ�်



အယူ?်

��က်န်ှးာအထော�ာင်က််
�ထောက်ာင်�်ပ်ါလှီးာ�...။ �ထောေက််

ထောသာက်တ််ာ��ာ�သာွ�
လှီးုု�်င်တ််ယူ။်

�ေက်�်က့် ေည်း�်ေည်း�်ထောလှီး�
ထောေ��ုငု်�်တ်ာ �ထောက်ာင်�်��ူ။

အဆင်ထ်ောပြပ်�့လ်ှီးာ�?

ော�လှီးုကု်တ််ာက်
ပု်ထုောက်ာင်�်�ယူ။်

ော��ထောလှီးာက်တ့််�်ထုောတ်ာ်
�ဟတု်တ််ာ�ုု ် အဆင်ထ်ောပြပ်ပ်ါတ်ယူ။်

အလှီးေွအ်က် းွ
�လှီးပ်ု်ေ့ထ်ောော်။

ရုုတ်တ််�က် ်ော�လှီးုကု်�်င််
အော�က်လှီးထူောတ် ွအထောနှးာင််အ်ယူးက််

ပြဖစ္စထ်ောေအုေ�်�ယူ.်..။

အ့ဒ်ီါ�က််
�ုသာ�စ္စအုတ်ကွ််

အ��ာ�ကြီးက်��
ပု်ကု်ဆ်းရှိးာ�အုေ�်�းာ!

ထောက်��ဇူူး�တ်င်ပ််ါတ်ယူ။်
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ေည်း�်ေည်း�်ထောလှီးာက််
ော�လှီးုကု်တ််ာ
ထောက်ာင်�်�ယူ။်

အယူ.်..?

အာ�...။

ဒီ�ထောေ�ာက်ု ုက်ွေ�်
အစ္စာ�လှီးပ်ု်ထောပ်��ယူထ်ောလှီး။
ထောခွါင်�်ထောဆာင်က််ု ုက်ွေ�်

ထောပြပ်ာ�ာ�ထောပ်��းာ�ုု။်

!
အ���������!

အဆင်ထ်ောပြပ်�့ ်
လှီးာ�!?

ထော�ွ�လှီး�ာ�စ္စက်ခ်ွါ�ပ်တ်ေ့် ်
ညှ်းပ််ပ်ါသာွ�တ်ာ။

�ယူလ်ှီးုု
ပြဖစ္စသ်ာွ�တ်ာလှီး?့



အဖ�ာ�

ရှိးုထောေတ်ာ�လှီးာ�!

ဟတု်ပ်ြီးပ်�လှီးာ�?

ထော�ွ�လှီး�ာ�စ္စက်ခ်ွါ�ပ်တ်လ်ှီးု�ု�ုု�

လှီးးည်း်လ်ှီးည်းထ်ောေတ့်စ်္စက်ေ့် ် ညှ်းပ််ပ်ါသာွ��င််

အရုုု�က်�ုု�တ်ာထောတ်လွှီးု�ု�ုု�

ဒီဏ်�်ာကြီးက်��ကြီးက်���ာ��ာ�

�တ်ာထောတ် ွပြဖစ္စတ််တ်တ််ာ�ုုလ်ှီးုုပ််ါ!

ထောေ�ုငု်�်ထောက်ာင်�်တ့်အ်ခွ�ုေ်
ထော�ွ�လှီး�ာ�စ္စက်ခ်ွါ�ပ်တ်ထ်ောပ််က်
ထော�ွ�လှီး�ာ�ထောေတ့်အ်�ာထောတ်ကွ်ုု

စ္စ�ူစ္စုကု်�်က်ည်း်�်င််
ထောေ�ထောက်ာင်�်သလှီးုခုွးစ္စာ��တ်ာထောတ်ွ

ရှိးုတ်တ်တ််ယူ။်

ထောေ�ုငု်�်ထောက်ာင်�်ပြဖစ္စ�်င််
အ�က်လ်ှီးကူြီးက်��ဆ�က်ု ု

သတ်င်�်ပု်ု ်ပြီးပ်��
အော�ယူ�ူ�ယူ!်

ဟတု်က့််ပ််ါ။

ဟု
ဟတု်က့််။်

�င်�်လှီးည်း�် အေ��အော�က်လှီးထူောတ်ွ
ထောေ�ုငု်�်ထောက်ာင်�်တ်ာက်ု ုသတ်ပုြပ်ု�ု�င််

ခွ�က်ခ်ွ�င်�် သတ်င်�်ပု်ုပ််ါ။

ထောက်��ဇူူး�ပြပ်ုပြီးပ်�� က်�ေ�်�ာထော��က်ုု
ဂရုုစ္စုကု်�်က်ပ်ါ။

�ပ််ထောတ်ာင််
��ပ််နှုငု်�်�ူ

�ုုလ်ှီးာ�?

ဒီ�ထောေထ်ောတ်ာ်
ပြပ်ေပ်ြီးပ်��

အော�ယူလူှီးုကု်ပ််ါ။

ဟတု်က့််.်..။
ထောတ်ာင်�်ပ်ေပ််ါတ်ယူ.်..။

အလှီးေွအ်က် းွလှီးပ်ု်�င််

ဒီဏ်�်ာကြီးက်��ကြီးက်���ာ��ာ�

�နှုငု်တ််ယူထ်ောလှီး။

�ုသာ�စ္စအုတ်ကွ် ်အလှီးပ်ု်လှီးပ်ု်ထောေပြီးပ်��ထောတ်ာ်
�ုသာ�စ္စကု်ု ုစ္စတု်ဆ်င်�်�့ထောအာင််
�လှီးပ်ု်သင််�်�ူ �ဟတု်လ်ှီးာ�?

အပြခွာ�လှီးထူောတ်ပွ်ါ

ညှ်းပ််ပ်ါသာွ�နှုငု်ထ်ောပြခွ

ရှိးုတ်ယူ။်



အစ္စာ�အထောသာက်�်တု်လ်ှီးပ်ု်ထော��လှီးပ်ု်င်ေ�်တ်ငွ် ်သတ်ပုြပ်ုထောစ္စလှီးုသုည်း် ်အခွ�က်�်�ာ�

ဓိာ�က်ု ုလှီးက်ပ်ြဖင််ထ်ောဆ�ထော�က်ာသည်း် ်အခွ�ုေ ်ဓိာ�၏ လှီးာ��ာက်ုု

သတ်ပုြပ်ုပ်ါ။ �ုု ်ပြပ်င် ်လှီးက်ဗ်လှီးာပြဖင်် ်ထောဆ�ထော�က်ာပြခွင်�်�းာ

အနှတ�ာယူရ်ှိးုသည်း။် အက်ာအက်ယွူလ်ှီးက်အ်တု်က့််သ်ုု ်

အက်ာအက်ယွူပ််စ္စစည်း�်က်ု ုအသး�ုပြပ်ု၍ အလှီးပ်ု်လှီးပ်ု်ပ်ါ။

ဒီလှီးး�ု််တ်း�ုနှးင်် ်ထော� ေစ္စက်၊် ထော�ွ�လှီး�ာ�စ္စက်ခ်ွါ�ပ်တ်စ်္စသည်းတ််ုုသ်ည်း်

ပြဖည်း�်ပြဖည်း�်ခွ�င်�်ထော�ွ�လှီး�ာ�ထောသာ်လှီးည်း�် အာ�ပြပ်င်�်ပြပ်င်�်ပြဖင်််

ဆွန့ှုငု်သ်ည်း။် ကြီးက်���ာ�ထောသာ �ထောတ်ာ်တ်ဆ�ပုြဖစ္စထ်ောပ််ထောစ္စနှုငု််

ထောသာထော�က်ာင်် ်သတ်ပုြပ်ုပ်ါ။

ဓိာ�က်ု ုသတ်ပုြပ်ုပ်ါ

စ္စည်း�်��ဥ်း်�က်ု ုလှီးုကု်ေ်ာပ်ါ

လှီးးည်း်လ်ှီးည်းထ်ောေထောသာစ္စက်က််ု ုသတ်ပုြပ်ုပ်ါ

4S က်ု ုထောသထောသခွ�ာခွ�ာ 
အထောက်ာင်အ်�ည်းထ်ောဖာ်ပ်ါ

အလှီးပ်ု်ခွငွ်၏် စ္စည်း�်��ဥ်း်�က်ု ုထောသထောသခွ�ာခွ�ာ ော�လှီးည်းပ်ြီးပ်��

ပ်း�ုးေစ်္စစ္စထ်ောဆ�ပ်ါ။ ပ်း�ုးေ�်ဟတု်ထ်ောသာအ�ာတ်စ္စခ်ွခုွပုြဖစ္စပ််�က်ခ်ွ့ပ််ါက်

ပ်��ဦး�စ္စာွ အ�က်လ်ှီးကူြီးက်���းသုု ် သတ်င်�်ပု်ုပ််ါ။

ထောေစ်္စဥ််း 4S* က်ုအုထောလှီးအ်က်�င်် ်ပြပ်ုလှီးပ်ု်ပြီးပ်��

�ထောတ်ာ်တ်ဆ��ုပြဖစ္စပ််ာွ�ထောစ္စ�ေ ်လှီးပ်ု်ပ်ါ။
*အထောသ�စ္စတု်က််ု ု“က်ာတ်ေွ�်ပြဖင််ထ်ောဖာ်ပြပ်�ာ�ထောသာ ထော��က်င်�်လှီးးပုြခွးု ထော��၊ က်�ေ�်�ာထော��နှးင်််
လှီးပ်ု်င်ေ�်ခွငွ်ထ်ော��အနှတ�ာယူက််ာက်ယွူထ်ော��အထောပြခွခွး
 (အထော�ထွော�သွင်�်က်ာ�ထော��ပ်စ္စစည်း�်��ာ�)” တ်ငွ် ်က်ု�ုက်ာ�ပ်ါ။

ဒီ�ည်းစ္စထ်ောပ်ထောေတ်ာထောတ်ကွ်
ထောတ်ာ်ထောတ်ာ်ေ့ ်

� ထောပြပ်ာင်လ်ှီးာပ်ါလှီးာ�...။

အာ�!?

အာ����!

ပ်း�ုးေဆ်ု ုဒီ��းာပ့်
ရှိးုတ်ာပ်ါ။

က်ွ�်�က်�င်ထ်ောေပြီးပ်��ုု ်
အဆ င်ထ်ောပြပ်�းာပ်ါ!

...�ာ�ပ်ါထောတ်ာ်
လှီးက်အ်တု်�်ရှိးုလှီးည်း�်
အပြီး�့တ်�်�လှီးပ်ု်ထောေက်�

အ�ာပ့်က်ု။ု

အနှတ�ာယူဆ်ုတု်ာ
အး�်သစ္စ�ာထောက်ာင်�်ထောလှီးာက်ထ်ောအာင် ်

အေ��အော��းာပ့် ရှိးုထောေတ်ာက်ုု
ထောက်ာင်�်ထောက်ာင်�်ော�လှီးည်း�့်လ်ှီးာ�?

အလှီးပ်ု်ခွငွ်ထ်ော��က်င်�်လှီးးပုြခွးု ထော��ေ့ ် က်�ေ�်�ာထော���းာ

တ်စ္စဦ်း�ခွ�င်�်စ္စ��့ ် အသအုပြ�င်ေ့် ်

စ္စည်း�်��ဥ်း်�လှီးုကု်ေ်ာပြခွင်�်က် အထော��အကြီးက်��ဆး�ုပ့်။

ဒီ�ထောေ�ာ�းာ ထောောက်တ််စ္စထ်ောခွါက််
ပြဖစ္စစ်္စဥ််းထောလှီးလ်ှီးာပြခွင်�်က်ုု
ပြပ်ေ�်က်ည်း်�်က်�ထောအာင်။်

ဇူးာတ်ထ်ောက်ာင်ထ်ောတ်�့ွ ်
ရူု��ုကု်�်ကု်

တ်စ္စထ်ောယူာက်ထ်ောယူာက်ေ့် ်
ဆင်ထ်ောေတ်ယူထ်ောော်။

ဟင်?်
�ာထောပြပ်ာလှီးုကု်တ််ာလှီး?့



ဤက့်သ်ုုထ်ောသာ က်စု္စစ��ာ�တ်ငွ်လ်ှီးည်း�် သတ်�ုာ�ပ်ါ!

ထော��က်င်�်လှီးးပုြခွးု ထော��နှးင်် ်က်�ေ�်�ာထော��အတ်ကွ် ်သထုောက်ာင်�်စ္စ�ာ��ာ�!ထော��က်င်�်လှီးးပုြခွးု ထော��နှးင်် ်က်�ေ�်�ာထော��အတ်ကွ် ်သထုောက်ာင်�်စ္စ�ာ��ာ�!

အစ္စာ�အထောသာက်�်တု်လ်ှီးပ်ု်ထော��

လှီးပ်ု်င်ေ�်

အပ်ထူောလှီးာင်ပ်ြခွင်�်နှးင်် ်ထောအ�က်ုကု်ပ်ြခွင်�်က်ုု
သတ်ပုြပ်ုပ်ါ!

အနှတ�ာယူရ်ှိးုသည်းဟ် ုခွးစ္စာ��ုပ်ါက် �ထောတ်ထွောဝ�့
ခွ�က်ခ်ွ�င်�် �ပ််သည်း် ်ခွလှီးတု်က််ု ုနှးပ်ု်ပ်ါ!

အလှီးပ်ု်�စ္စတ်င်�်း� ထော��က်င်�်လှီးးပုြခွးု ထော��က်�ုုယူာ

��ာ� စ္စေစ္စတ််က်� လှီးည်းပ််တ်�်ရုှိးု �ရှိးု စ္စစ္စထ်ောဆ�ပ်ါ!

အလှီးပ်ု်ဝတ်စ်္စးကု်ု ု�းေ�်းေက််ေက််ေ်
ဝတ်ဆ်င်ပ််ါ!

လှီးပ်ု်င်ေ�်ခွငွ်ထ်ော��အနှတ�ာယူဆ်ုတု်ာ

အပြခွာ�သ�့ူ ် က်စု္စစ�ဟတု်�့်
က်ုယုူတ််ုငု် ်�င်�်နှး��က်ွ�်�ဝင်ထ်ောေ��ယူ််

အထော�က်ာင်�်အ�ာ ပြဖစ္စတ််ယူ။်

ဟတု်တ််ယူ ်!
စ္စည်း�်��ဥ်း်�က်ုလုှီးုကု်ေ်ာပြီးပ်��

ထောေတ််ုငု်�်အထောက်ာင်�်ဆး�ုကြီးက်ုု �စ္စာ��ယူ ်!

တ်စ္စခ်ွခုွပုြဖစ္စခ်ွ့�်င််
ထောပြပ်ာ�ထောအာင်လ်ှီးုု ်

အလှီးပ်ု်ခွငွ်�်းာ
ထောေတ််ုငု်�် ထောပြပ်ာဆုဆုက်ဆ်းဖုုလ်ှီးည်း�်

အထော��ကြီးက်��တ်ယူထ်ောလှီး။

စ္စည်း�်��ဉ်း�က်ု ုလှီးုကု်ေ်ာတ်ယူဆ်ုတု်ာ

“ခွနှာာက်ုယုူ”် “�ုသာ�စ္စ”ု

“ထောေ�ုငု်�်�ုဝ” က်ု ုက်ာက်ယွူတ့််က််စု္စစလှီးုု ်

�းတ်�်ာ�ထောစ္စခွ�င်တ််ယူ။်



2021 ခွနုှးစ္စ ်�တ်လ်ှီးတ်ငွ် ်�တု်ထ်ောဝသည်း်

�တု်ထ်ောဝသ ူ- က်�ေ�်�ာထော��၊ အလှီးပ်ု်သ�ာ�နှးင်် ်လှီး�ူဖူုလှီးးထုော��ဝေက်ြီးက်��ဌာာေ

စ္စ�စ္စဉ်းသ ူ- Mizuho Information & Research Institute, Inc.
ပ်�ူထောပ်ါင်�်ထောဆာင်�ွ်က်သ် ူ- အစ္စာ�အထောသာက်�်တု်လ်ှီးပ်ု်ထော��လှီးပ်ု်င်ေ�်နှးင်် ်ပ်တ်သ်က်၍်
ထော��က်င်�်လှီးးပုြခွးု �သုင်�်က်ာ�ထော��ဆုငု်�်ာသင်ထ်ော�ာက်က်် ူပြပ်ုစ္စပုြခွင်�်
�တု်လ်ှီးပ်ု်သ ူ- Sideranch Inc.

က်ာတ်ေွ�်ပြဖင်် ်ထောဖာပ်ြပ်�ာ�ထောသာ

အစ္စာ�အထောသာက်�်တု်လ်ှီးပ်ု်ထော��လှီးပ်ု်င်ေ�်၏
ထော��က်င်�်လှီးးပုြခွးု ထော��နှးင်် ်က်�ေ�်�ာထော��

ရုုပ််ပြပ်ပြဖင်် ်သင်ယ်ူပူြခွင်�်

အလှီးပ်ု်ခွငွ်၌် အလှီးပ်ု်လှီးပ်ု်�ာတ်ငွ် ်�ပြ�င်န်ှုငု်ထ်ောသာ အနှတ�ာယူက််ု ုသရုှိးု�ာ��ထောအာင်!်

ထော��အနှတ�ာယူခ်ွေ ်�်းေ�်ထော��ထောလှီးက််�င််ခ်ွေ�်(KYT)

�ည်းသ်ည်း်ထ်ောေ�ာတ်ငွ် ်အနှတ�ာယူရ်ှိးုထော�က်ာင်�်က်ု ုစ္စဉ်း�စ္စာ��က်ည်း်�်က်ပ်ါစ္စုု ်!

အပြခွာ�အနှတ�ာယူ်ရှိးုထောသာထောေ�ာ��ာ� ရှိးု ၊ �ရှိးု စ္စဉ်း�စ္စာ��က်ည်း်�်က်ပ်ါစ္စုု !်

ဤထောေ�ာသည်း ်အနှတ�ာယူရ်ှိးု

ထောသာ ထောေ�ာပြဖစ္စသ်ည်း!်

အလှီးပ်ု်လှီးပ်ု်ထောေစ္စဥ််း
အထောဝ�သုု ် �က်ည်း်ပ်ြခွင်�်သည်း်
အနှတ�ာယူရ်ှိးုသည်း။်

ထော�ထောနှ�ွထောင်ွ�ထော�က်ာင်် ်
အပ်ထူောလှီးာင်ပ်ြခွင်�်က်ု ု
သတ်ပုြပ်ုပ်ါ။

�သက်ဆ်ုငု်ထ်ောသာပ်စ္စစည်း�်
��ာ�က်ု ုဖယူရ်ှိးာ�သည်း်အ်ခွါ
စ္စက်က််ု ုလှီးး�ုဝ �ပ််တ်ေ ်ပ််ါ။



ဤစ္စာ�ွက်စ်္စာတ်�်�နှးင််ပ််တ်သ်က်၍် စ္စးစု္စ�်�ထော��ပြ�ေ�်လှီးုပု်ါက်

ထောအာက်ပ််ါဌာာေ�း ထော��ပြ�ေ�်နှုငု်ပ််ါသည်း။်

က်�ေ�်�ာထော��၊ အလှီးပ်ု်သ�ာ�နှးင််လ်ှီး�ူဖူုလှီးးထုော�� ဝေက်ြီးက်��ဌာာေ
အလှီးပ်ု်သ�ာ�စ္စးနှေု�်ဌာာေ

ထော��က်င်�်လှီးးပုြခွးု ထော��နှးင်် ်က်�ေ�်�ာထော��ဌာာေ
ထော��က်င်�်လှီးးပုြခွးု ထော��ဌာာေခွွ့


