
ဤရုုပ််ပြပ်သင်ထ်ော�ာက်က််ပူ်စ္စစည်း�်သည်း ်စ္စပူ်ါမားာ�က်တ်က့််�သ့ု � လက်လ်စီ္စ�ီပ်�ာ� ထော��လပ်ု်င်န်း�် နှငှ်�ဆ်က်စ်္စပ််သည်း� ်လပ်ု်င်န်း�်ခွ�င်ရ်ှိှ့ အလပ်ု်သမားာ�မား�ာ� 
အာ�လး�ုအတ်�က် ်ထော��က်င်�်လးပုြခွး�ထော��နှငှ်� ်က်�န်း�်မားာထော��အထောပြခွခွးနှငှ်� ်ပ်တ်သ်က်၍်  သင်ယ်ူ�ူန်းအ်တ်�က် ်ဖန်းတ််�ီ�ာ�ပြခွင်�်ပြဖစ္စပ််ါသည်း။်

က်ာတ်�န်း�်ပြဖင်� ်ထောဖာ်ပြပ်�ာ�ထောသာ

လက်လ်စီ္စ�ီပ်�ာ�ထော��လပ်ု်င်န်း�်၏ ထော��က်င်�်လးပုြခွး�ထော��နှငှ်� ်က်�န်း�်မားာထော��

小売業の安全衛生
まん が で わ か る ပြမားန်းမ်ားာ�ာသာ

ビルマ語



က့်�ုက်ာ�- က်�န်း�်မားာထော��၊ အလပ်ု်သမားာ�နှငှ်�လ်မူားဖူုလးထုော��၀န်းက်ြီးက်�ီဌာာန်း 

“2018 ခွနုှစှ္စ ်လပ်ု်င်န်း�်ခွ�င်ထ်ော��အနှတ�ာယူပ်ြဖစ္စပ််�ာ�မားအုထောပြခွအထောန်းအာ� 

စ္စစ့္စစ္စသ်း�ုသပ််ခွ�က်၊် က်နု်းသ်�ယူမ်ား ုလပ်ု်င်န်း�် (လက်လ်စီ္စ�ီပ်�ာ�ထော��လပ်ု်င်န်း�်)” (2019 ခွနုှစှ္စ ်ထောမားလ)

1 လက့်�ပြခွင်�် 36 %

2 လပ်ု်ထောဆာင်မ်ားတု်နု်း �ပ်ြပ်န်းခ်ွ�က်၊် မားသင်�ထ်ောလ�ာ်ထောသာလပ်ု်ထောဆာင်မ်ားု 13 %

3 ပြပ်�တ်က််�ပြခွင်�်၊ လှမ့ား�်က်�ပြခွင်�် 11 %

4 ယူာဥ််မားထောတ်ာ်တ်ဆမားု 11 %

5 ရှိှပြခွင်�်၊ ပ်�တ်တ့််ကု်မ့်ားပြခွင်�် 7 %

လပ်ု်င်န်း�်ခွ�င်ထ်ော��အနှတ�ာယူ ်ပြဖစ္စပ််�ာ�မားအုထော�အတ်�က််

ဒီထီောန်း � အထောသ�စ္စာ�စ္စ�ီပ်�ာ�ထော��လပ်ု်င်န်း�်�့ �

ထော��က်င်�်လးပုြခွး�ထော��၊ က်�န်း�်မားာထော��န်း့ �

ပ်တ်သ်က်ပ်ြီးပီ်�

ထောလ�လာကြက်�ထောအာင်!်

လက့်�ပြခွင်�် က် မား�ာ�လ့ကု်တ််ာထောန်းာ်...။

က်ွန်းမ်ားတ့်ု � ထောန်း �စ္စဥ််အသး�ုပြပ်�ထောန်းတ့်�
စ္စပူ်ါမားာ�က်တ်န််း့ � က်နု်းတ့််ကု် ်ထောတ်�က်
အန်း�ီအန်းာ�မားာှပ့် ရှိှ့ထောန်းတ်ာပ့်ထောန်းာ်။

ဟုတု်တ််ယူထ်ောန်းာ်!

က်ဒ့ီါဆ့ု
လပ်ု်င်န်း�်ခွ�င်ထ်ော��အနှတ�ာယူပ်ြဖစ္စပ််�ာ�မားု

အထောပြခွအထောန်းထောတ်�က့်ု
ကြက်ည်း�သ်�ာ��ထောအာင်။်

လပ်ု်င်န်း�်ခွ�င်ထ်ော��အနှတ�ာယူ ်ပြဖစ္စပ််�ာ��တ့်� 
အဓ့ိက်အထောကြက်ာင်�်အ�င်�်က့်ု

ကြက်ည်း�က်ြက်ည်း��်ထောအာင်။်

ဟုတု်~်က့်�!

အလပ်ု်လပ်ု်ထောန်းတ့်�လထူောတ်�က်
စ္စတ့်�ုဆ့ငု်ထ်ောက်ာင်တ််ာမားာှ

ရှိှ့ထောန်းတ့်�လထူောတ်�ပ့်
မားဟုတု်�်�ူထောန်းာ်။

အထောန်းာက်မ်ားာှလည်း�်
အလပ်ု်လပ်ု်ထောန်းတ့်�လထူောတ်�

ရှိှ့တ်ယူထ်ောန်းာ်။



ဟုတု်တ််ယူ။်

ထောခွ�ာ်တ်ာန်း့ � ခွလတု်တ့််ကု်တ််ာထောကြက်ာင်�်
လက့်�တ်ာက် မား�ာ�တ်ယူ။်

ဒီါ�အပြပ်င် ်လညှ်း�်၊ ပ်စ္စစည်း�်သယူတ််�န်း�်လညှ်း�်ထောတ်�န်း့ � 
တ့်ကု်မ့်ားလ့ု � လက့်�ပြီးပီ်�၊
ဒီဏ်�်ာ�ရှိှ့နှ့ငု်တ််ယူ။်

ထောန်း�ာအမား�့��မား�့��မားာှ မားပြမားင်န်ှ့ငု်တ့််�
အနှတ�ာယူထ်ောတ်�ရှိှ့တ်ယူထ်ောန်းာ်။

က်တ်�်ပူ်း�ုထောတ်�က့် ုရုုပ််ရုုပ််ပ်�ပ်�
�ာ��ာ�တ်ာထောတ်�ထောကြက်ာင်�်
မားကြက်ာခွဏ် တ့်ကု်မ့်ားပြခွင်�်မား�့��

ရှိှ့တ်ယူ။်

�ယူလ့်လုပ်ု်�င််
လက့်�ပြခွင်�်က့် ုက်ာက်�ယူန်ှ့ငု်မ်ားလ?့

တ်စ္စခ်ွခုွ�င်�်စ္စကီ့် ုစ္စန်းစ္စတ််က်�၊
သပ််သပ််�ပ််�ပ််�ာ�ဖု့ �က်

အလပ်ု်ရုုပ််လ့ကု်တ််ာ။

အထော��ကြီးက်�ီတ်ာက် လမ့ားက်�ထောစ္စထောအာင််
ဂရုုစ္စ့ကု်�်င် ်�ပြီးပီ်ပ့်မားဟုတု်လ်ာ�?

မ့ားမ့ားက့်ယုူတ့််ငု်သ်ာမားက်�့
�ယူသ်မူားဆ့ ုမားလက့်�တ့်�

အလပ်ု်ခွ�င်ပ်ြဖစ္စထ်ောအာင် ်ဖန်းတ််�ီဖု့ �
အထော��ကြီးက်�ီတ်ယူ!်

ဟု ုဟုတု်က့််�!

ထောခွ�ာ်မားလ�ယူတ့််�ဖ့န်းပ််က့် ုစ္စ�ီပြီးပီ်�၊
ခွလတု်မ်ားတ့်ကု်မ့်ားထောစ္စထောအာင််

ပ်တ်ဝ်န်း�်က်�င်က့်် ုစ္စန်းစ္စတ််က်�၊ သပ််သပ််�ပ််�ပ််�ာ�ဖု့ �
အထော��ကြီးက်�ီတ်ယူထ်ောလ။

မီား�ဖု့ထောခွ�ာင်က်ြက်မ်ား�ပြပ်င်က်် စ္စ့စု္စ�တ်ထ်ောန်းထောတ်ာ�
ထောခွ�ာ်လ�ယူတ််ာမား့ု � ဂရုုစ္စ့ကု်�်မားယူ။်

�ာ?

SeiriSeiri (စ္စန်းစ္စတ််က်�) (စ္စန်းစ္စတ််က်�)

SeitonSeiton (သပ််သပ််�ပ််�ပ််) (သပ််သပ််�ပ််�ပ််)

SeisoSeiso (သန်း �သ်န်း �ရ်ှိှင်�်ရှိှင်�်) (သန်း �သ်န်း �ရ်ှိှင်�်ရှိှင်�်)

SeiketsuSeiketsu (သန်း �ရ်ှိှင်�်ထောအာင်လ်ပ်ု်ပြခွင်�်) (သန်း �ရ်ှိှင်�်ထောအာင်လ်ပ်ု်ပြခွင်�်)

↓
４Ｓ



ထောန်းာက်�်ပ်် အမား�ာ�ဆး�ုက်

“လပ်ု်ထောဆာင်မ်ားတု်နု်း �ပ်ြပ်န်းခ်ွ�က်၊် မားသင်�ထ်ောလ�ာ်ထောသာလပ်ု်ထောဆာင်မ်ား”ု

ထောကြက်ာင်� ်ခွါ�န်းာပြခွင်�်န်း့ � ထောပြခွထော�ာက်အ်ဆစ္စလ်�ပ့ြခွင်�်ပ်ါ။

ထောလ�လးတ့်�ပ်စ္စစည်း�်ထောတ်�က့် ုသယူတ့််�အခွ�့န်းမ်ားာှ

ပြဖစ္စလ်�ယူပ််ါတ်ယူ။်

အ��ူသပြဖင်� ်ခွါ�န်းာတ်ာက် တ်စ္စခ်ွါပြဖစ္စပ်ြီးပီ်�သ�ာ�ပြီးပီ်ဆ့�ုင််
အပြီးမ့ားပြဖစ္စသ်�ာ�တ်တ်တ််ာမား့ု � သတ်�့ာ�ပ်ါ။

“ရှိှပြခွင်�်၊ ပ်�တ်တ့််ကု်မ့်ားပြခွင်�်” လည်း�်
မား�ာ�လာ�?

ဥ်ပ်မားာအာ�ပြဖင်�်
ပ်စ္စစည်း�်ပြဖည်းတ့််�အခွ�့န်း်

ဒီါဆ့�ုင််

လက်ထ်ောတ်��လပ်ု်င်န်း�်ခွ�င်က့််ု

ကြက်ည်း�က်ြက်ည်း��်ထောအာင်!်

ပြဖတ်စ်္စက်ဓ်ိာ�၊ က်တ်�်ပူြပ်ာ�န်း့ �
လက်က့်် ုပြဖတ်ရ်ှိှမ့ားတ်ာမား�့�� ရှိှ့တ်ာမ့ားု �

ရှိှတ်တ်တ့််�ပ်စ္စစည်း�်ထောတ်� က့်ငု်တ််�ယူ�်င်လ်ည်း�်
ဂရုုစ္စ့ကု်�်မားယူ။်

ဒီဏ်�်ာကြီးက်�ီကြီးက်�ီမားာ�မားာ��ပြီးပီ်�
အလပ်ု်မားလပ်ု်နှ့ငု်ပ်ြဖစ္စလ်ာ�င််

မ့ားသာ�စ္စလုည်း�် စ္စတ့်ဆ်င်�်�့�ပြီးပီ်�
ဝင်ထ်ောင်��က်မ်ားာှလည်း�် ဒီကု်ခထော�ာက်မ်ားယူ.်..။ အ့�ဒီါထောကြက်ာင်�်

ဒီဏ်�်ာမား�ထောစ္စထောအာင််
ဂရုုစ္စ့ကု်ဖု့် � အထော��ကြီးက်�ီတ်ယူ။်

“ပြပ်�တ်က််�ပြခွင်�်၊ လှမ့ား�်က်�ပြခွင်�်” က်
ဆ့ငု်�်မ့ားာှ ပ်စ္စစည်း�်�တု်တ့််�အခွ�့န်း်

ပြဖစ္စပ််�ာ�လ�ယူတ််ယူ။်

ထောပြခွန်းင်�်ခွးနု်း့ � ထောခွါက်ထ်ောလကှ်ာ�တ့်ု ��့ � မားနှ်းက််န်းတ့််� 
အသး�ုပြပ်�န်းည်း�်က့်ု

သ�့ာ�ဖု့ �လ့အုပ််တ်ယူထ်ောန်းာ်။

ထောကြက်ာက်စ်္စ�ာကြီးက်�ီ...။



ပ်�မားဆး�ုထော�ာင်�်ခွ�တ့်�ထောန်း �မားာှပ့်
အလပ်ု်မား�ာ�ပ်ါတ်ယူဆ့်ု

မားန်းက်က််တ်ည်း�်က် မ့ား�ု��ာထောန်းတ်ာလာ�...

ဆ့�ု��ာ�လ့ကု်တ််ာ။

ဒီဖ့ီန်းပ််
သာ�ထော�က် ထောတ်ာ်ထောတ်ာ်ထောလ�

စ္စတု်ထ်ောန်းတ့်�ပ်းပ့ု်မ့ားု � လမ့ား�ှထောတ်ာ�မားယူ။်

ဒီါ�ထောပ်မ့ား�လည်း�်
�ထောလာက်ပ််ါထောသ�တ်ယူ.်..။

ဒီထီောန်း �မားပ့ှ်
ပ်စ္စစည်း�်ထောတ်�က် မား�ာ�လ့ကု်တ််ာ။

ထောဟု�
ပြမားန်းပ်ြမားန်းထ်ောလ� အ့�ဒီကီ် က်တ်�်ပူ်း�ုထောတ်�က့်ု

ယူလူာထောပ်�လ့ု ��လာ�?

ဟုတု်က့််�။

အာ� !

အဆင်ထ်ောပြပ်�့ �လာ� !?

ကြက်မ်ား�ပြပ်င်က််
ထောခွ�ာ်ထောန်းတ်ာလာ�...။

ပြဖစ္စစ်္စဥ်် 1



ထောပြပ် ထောပြပ်ပ်ါတ်ယူ!် ဟုတု်က့််�
သ�ာ�ပြီးပီ်�ပြပ်န်းလ်ာပ်ါမားယူ!်

ဒီထီောန်း�ာက် �ပြီးပီ်မ့ားု �လ့ု �
ထော�ာင်�်တ့်�ထောန်း�ာမားာှ ပ်စ္စစည်း�် �တု်လ်ာထောပ်�ပ်ါ။ ဖ့န်းပ််သာ�ထော�က် စ္စတု်ထ်ောန်းတ်ယူ.်..။

ထောတ်ာင်�်ပ်န်းပ််ါတ်ယူ.်..။

အ�င်ဆ်း�ု အ့�ဒီဖ့ီန်းပ််�့ �

ဖ့န်းပ််သာ�ထော�က် စ္စတု်ပ်ြပ်တ်ထ်ောန်း�င််
ထောခွ�ာ်လ�ယူလ်ာတ်ယူ။်

အခွခုွ�က်ခ်ွ�င်�်
ဖ့န်းပ််အသစ္စလ်လ့့ကု်ပ််ါ။ ခွ�က်ခ်ွ�င်�်လပ့်ါမားယူ.်..။

ဟုာ

အာ����!

အယူ!်

အဆင်ထ်ောပြပ်�့ �လာ�??

ထောပြပ် ထောပြပ်
ထောပြပ်ပ်ါတ်ယူ။်



သတ်�့ာ�ပ်ါမားယူ။်

ဟုတု်ပ််ါတ်ယူ.်..။

ဟုတု်က့််�...။

အ့ု � အ့ု�

ကြီးက်�့�စ္စာ�ပ်ါ။

အ��ူသပြဖင်� ်မ့ား�ု��ာတ့်�ထောန်း �မားာှ 
ကြက်မ်ား�ပြပ်င်က်် ထောခွ�ာ်လ�ယူတ််ာမား့ု �

ဂရုုစ္စ့ကု်ပ််ါ။

ကြက်မ်ား�ပြပ်င်က်် ထောခွ�ာ်ထောန်းတ်ာမား့ု �
ကြက်မ်ား�တ့်ကု်ဝ်တ်န််း့ � တ့်ကု်ပ်ြီးပီ်�မားှ

အလပ်ု်လပ်ု်ပ်ါ။

ပြီးပီ်�ထောတ်ာ� ဆ့ငု်�်မ့ားာှ
ဆင်န််းာ���က်တ််းခွါ�က့် ု�ယူ�်က်က််ထောန်း ပြဖတ်�်မားာှပြဖစ္စပ်ြီးပီ်�

ထောတ်ာ� တ်းခွါ�က့် ုထောပြဖ�ထောပြဖ�ခွ�င်�် ဖ့တ်ာက်
စ္စည်း�်မား�ဥ််�မားလာ�?

ပြီးပီ်�ထောတ်ာ� အလ�င်စ်္စလ့ပုြဖစ္စထ်ောန်း
လည်း�်ပ့် မားထောပြပ်����ူ။

အထောန်းာက်ဖ်က်မ်ားာှ
လထူောတ်�က်

အလပ်ု်မား�ာ�ထောန်းကြက်တ်ယူ။်

က်�့့ယူာန်း့ � �တု်က််နု်းပ််စ္စစည်း�်ထောတ်�က့်ု
သတ်မ်ားတှ်�်ာ�တ့်�ထောန်း�ာမားာှ

�ာ�ပ်ါ။
လထူောတ်�အာ�လး�ုက်

အသး�ုပြပ်�ထောန်းတ့်� ထောန်း�ာပြဖစ္စတ််ာမား့ု �
4S က့် ုထောသထောသခွ�ာခွ�ာလပ်ု်ထောဆာင််

ထောပ်�ပ်ါ။

က်ွန်းထ်ောတ်ာ်ကြီးက်�့�စ္စာ�မားယူ.်..!

အ့�ထောလာက်လ်ည်း�် 
စ္စတ့်ဓ်ိာတ်မ်ားက်�ပ်ါန်း့ �။

စ္စည်း�်မား�ဥ််�စ္စည်း�်က်မ်ား�ထောတ်�က့် ု
လ့ကု်န််းာတ်ာက်

အလပ်ု်လပ်ု်ထောန်းတ့်� လအူာ�လး�ု�့ � 
ထော��က်င်�်လးပုြခွး�ထော��က့်ု

က်ာက်�ယူထ်ောပ်�နှ့ငု်တ့််�အတ်�က်ပ််ါ။

ထောန်းာက်တ််စ္စက်ြီးက်မ့်ား မားန်းက်ခ်ွင်�်အစ္စည်း�်အထောဝ�မားာှ
လည်း�် ထောပြပ်ာမားာှမ့ားု �လ့ု �

အာ�လး�ုအတ်တူ် ူဂရုုစ္စ့ကု်သ်�ာ��ထောအာင်။်

စ္စနီ်းယီူာ...
အ�မ်ား�ကြက်င်န််းာတ်တ််

လ့ကု်တ််ာ...!



တ်ပြဖည်း�်ပြဖည်း�်န်း့ � အလပ်ု်မားာှလည်း�်
က်ွမ်ား�က်�င်လ်ာပြီးပီ်။

စ္စတ့်မ်ားရှိှ့ပ်ါန်း့ �။

ဟုတု်က့််�။

ဒီပီ်လုင်�်�့ �
ပြပ်န်းပ်ြဖည်း�စ်္စ�ာ
ရှိှ့ပ်ါသလာ�?

န်းာ�လည်းပ််ါပြီးပီ်!
စ္စစ္စထ်ောဆ�ထောပ်�မားာှမ့ားု �
ခွဏ်ထောစ္စာင်�ထ်ောပ်�ပ်ါ!!

ဒီ ီထောခွါင်�်ထောလ်ာ်�ည်း်
ပြပ်န်းပ်ြဖည်း�စ်္စ�ာ ပ်စ္စစည်း�်က်

�ယူမ်ားာှရှိှ့ပ်ါသလ?့

အင်�် စ္စင်ထ်ောပ််မားာှ မားရှိှ့��ူလာ�?

အခွသု�ာ�ကြက်ည်း�မ်ားာှမ့ားု �လ့ု �
ခွဏ်ထောစ္စာင်�်
ထောပ်�ပ်ါထောန်းာ်။

ပြီးပီ်�ထောတ်ာ� စ္စတ့်�ုဆ့ငု်�်မ့ားာှ
မားထောပြပ်�န်း့ �ထောန်းာ်။

ထောက်��ဇူူး�တ်င်ပ််ါတ်ယူ။်

ထောစ္စာင်�ခ်ွ့ငု်�်ထောစ္စမ့ားခွ့�လ့ု �
ထောတ်ာင်�်ပ်န်းပ််ါတ်ယူ!်

ရှိှ့တ်ယူ!်
ဟုတု်ပ်ြီးပီ်၊ က့်ယုူတ့််ငု်ပ့််
ယူလူ့ကု်ထ်ောတ်ာ�မားယူ။်

ဒီါထောပ်မ့ား� လက်က််မားမားှီ��ူ။
ပြင်မ်ား�စ္စင်တ််စ္စခ်ွခုွနု်း့ � ယူ�ူမားာှ...။

အ!
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အဆင်ထ်ောပြပ် ပ်ါတ်ယူ.်..
ထောန်းာက်�်ပ််

န်းည်း�်န်းည်း�်ထောလာက်.်..။

ထောန်းာက်က််�သ�ာ�လ့ု �
ထောတ်ာင်�်ပ်န်းပ််ါတ်ယူ…်

ဟုာ အဆင်ထ်ောပြပ်�့ �လာ�!?

ဂ�ီ!

န်းည်း�်န်းည်း�်…

ထောလာက်.်..!

အာ�!

...နှစှ္စထ်ောယူာက်လ်း�ု
အဆင်ထ်ောပြပ်�့ �လာ�?

အဆင်ထ်ောပြပ်ပ်ါတ်ယူ။်
ဒီမီားာှ

ပြပ်န်းပ်ြဖည်း�စ်္စ�ာပ်ါ...။

ထောစ္စာင်�်
ထောစ္စာင်�ခ်ွ့ငု်�်ထောစ္စမ့ားခွ့�လ့ု �

ထောတ်ာင်�်ပ်န်းပ််ါတ်ယူ…်။



�တု်ပ်ြပ်ာ��ပ့််ထောပ််
မားတ်က်�့်

အထောပ််က်ထောန်း 2 ဆင်�်
ထောပြမားာက်မ်ားာှ

ထောန်းပြီးပီ်�
အလပ်ု်လပ်ု်ပ်ါ။

ဟုတု်တ််ယူထ်ောန်းာ်...။

စ္စင်ပ်ြမားင်�ထ်ောပ််တ်က်တ့််�အလပ်ု်မားာှ
ထောခွါက်ထ်ောလကှ်ာ�က့် ုမားနှ်းမ်ားနှ်းက််န်းက််န်း်

အသး�ုပြပ်�ထောပ်�ပ်ါ။

အသး�ုပြပ်�တ့်�အခွါ
သင်�ထ်ောလ�ာ်တ့်� အပြမားင်�ရ်ှိှ့တ့်�

ထောခွါက်ထ်ောလကှ်ာ�က့် ုထော�� �ပြီးပီ်�
ဒီကု်ခမားထော�ာက်ထ်ောစ္စ�ထောအာင််
မားနှ်းက််န်းတ့််� အထောန်းအ�ာ�

မားာှ �ာ��မားယူ။် က်ွမ်ား�က်�င်ခ်ွါစ္စက် အနှတ�ာယူအ်ရှိှ့ဆး�ုပ့်ထောလ။

...ဟုတု်က့််�!

ထောက်��ဇူူး�တ်င်ပ််ါတ်ယူ။်

ဟုတု်တ််ယူထ်ောန်းာ်...။

ပြီးပီ်�ထောတ်ာ� သပ််သပ််�ပ််�ပ််မားရှိှ့
တ်ာက့် ုထောတ်���င််

သပ််သပ််�ပ််�ပ််လပ်ု်ပ်ါ။
4S က် အထော��ကြီးက်�ီတ်ယူထ်ောလ။



ဒီထီောန်း �ပ်တူ်ယူထ်ောန်းာ်။

အပြမားင်�ဆ်း�ုအပ်ခူွ�့န်းက််
37 ဒီဂီ�ီတ့်�ထောလ။

န်းာ�လည်းပ််ါပြီးပီ်။

ထောခွါင်မ့်ား�ုရှိှ့တ်ယူလ့်ု �ဆ့ထုောပ်မ့ား�
ပ်ပူြီးပီ်�ထောတ်ာ� မား�ူထောန်းာက်ထ်ောန်းာက်ပ်ြဖစ္စခ်ွ�င််

လာတ်ယူ.်..။

ထောဟု�
ထောန်း�့ငု်မ်ားထောက်ာင်�်တ့်�ပ်းပ့ု်

အဆင်ထ်ောပြပ်�့ �လာ�?

န်းည်း�်န်းည်း�်ထောလာက််
ထောခွါင်�်မား�ူထောန်းတ်ာပ့် ဆ့ထုောတ်ာ�

အဆင်ထ်ောပြပ်ပ်ါတ်ယူ။်

အ့�ဒီါဆ့ ုအပ်ရူှိပ်ှ်တ်ာမား�ာ�လာ�?
ထော�န်း့ � ဆာ�ဓိာတ် ်က့်ထုောသာက်ပ်ြီးပီ်�

ထောအ�ပြမားတ့်�ထောန်း�ာမားာှ
ခွဏ်ထောလာက််

အန်းာ�ယူတူ်ာပ့်ထုောက်ာင်�်မားယူ.်..။

ဟုတု်ပ်ြီးပီ် က်ွန်းထ်ောတ်ာ်က် ��ပ််က်ာ�က်ထောန်း
က်တ်�်ပူ်း�ုက့် ုသယူမ်ားယူထ်ောလ။

ဒီ�ီတု်က််နု်းက်် ပ်စ္စစည်း�်ပြပ်တ်ထ်ောန်းပြီးပီ်မ့ားု �
မားင်�်က် ပြမားန်းပ်ြမားန်းထ်ောလ�

က်တ်�်ပူ်း�ုက့်ု
ဖ�င်�ထ်ောပ်�ပ်ါဦး�ထောန်းာ်။

ဟုတု်ထ်ောလာက်မ်ားယူ။်

ထော�န်း့ � ဆာ�ဓိာတ််
ပြဖည်း�တ််င်�်ထောလ။

ဟုတု်က့််�။

လက်အ်တ့်�်မ့ားာှလည်း�်
ထောခွွ�ထောတ်�

စ္စ့စု္စစ့္စ့စု္စန့်း့ ���က်ထ်ောန်းတ်ယူ။်

ခွဏ်ထောလာက်ပ့််
ခွွတ်လ့်ကု်မ်ားယူ။်

ထောဟု�
ပ်စ္စစည်း�်လာထောတ်ာ�မားာှမ့ားု �

သယူ�်ထောအာင်။်

ဟုတု်က့််�!
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ခွက်ခ်ွထ့ောပ်မ့ား�လည်း�်
ပြမားန်းပ်ြမားန်းလ်ပ်ု်မား�ှမားယူ။်

�တ်ယူ၊်
အဆင်ထ်ောပြပ်ပ်ါတ်ယူ။်

အယူ်
လက်အ်တ့် ်မားဝတ်�်�ူ

လာ�...?

အာ��!!!

အဆင်ထ်ောပြပ်�့ �လာ�?

ဒီဏ်�်ာက် တ်အာ�န်းက်မ်ားယူ�်
ပ်းမုားထောပ််ထောပ်မားယူ�လ်ည်း�်...။

ခွဏ်ထောလာက် ်အန်းာ�ယူတူ့်�
အခွန်း�်မားာှ န်းာ�လ့ကု်ပ််ါလာ�။

ထောတ်ာင်�်ပ်န်းပ််ါတ်ယူ…်။

ဒီဏ်�်ာက် အ�မ်ား�ကြီးက်�ီတ်ာထောတ်ာ�
မားဟုတု်ပ််ါ��ူ။

အဆင်ထ်ောပြပ်သ�ာ�ပ်ါပြီးပီ်။

ဒီထီောန်း �က် ဒီဏ်�်ာမားကြီးက်�ီကြီးက်�ီမားာ�မားာ�မားပြဖစ္စလ့်ု �
ထောတ်ာ်ထောသ�ထောပ်မားယူ�လ်ည်း�်...

ထောန်းမားထောက်ာင်�်ပြဖစ္စထ်ောန်း�င် ်မားနှ့ငု်ဝ်န်းမ်ား�မ်ား��့
အ�င်ဦ်း�ဆး�ု သတ်င်�်ပ့်ု �ပ်ါ။

ဒီထီောန်း �လ့မုား�့�� စ္စ့�ု့ငု်�်ဆလည်း�်ပြမားင်�မ်ားာ�ပြီးပီ်�
ပ်တူ့်�ထောန်း �မားာှ အပ်ရူှိပ်ှ်တ်ာက်

အမား�ာ�ဆး�ုပြဖစ္စတ််တ်က်ြက်တ်ယူ။်



ထော�န်း့ �ဆာ�ဓိာတ်က့််ု
ပြဖည်း�တ််င်�်ပ်ါ!

ပ်းမုားနှ်း်
ထောအ�ပြမားထောန်းတ့်�အခွန်း�်မားာှ

အန်းာ�ယူပူ်ါ!

ထောန်း�့ငု်မ်ားထောက်ာင်�်
ပြဖစ္စ�်င််

ခွ�က်ခ်ွ�င်�်သတ်င်�်ပ့်ု �ပ်ါ!

က်တ်�်ပူ်း�ုက့်ု
ပြဖတ်ဖု့် � သင်�ထ်ောတ်ာ်တ့်�

ပြဖတ်စ်္စက်ဓ်ိာ�လည်း�်ရှိှ့တ်ယူ။်
ဝက်အ်ူအမား�့��အစ္စာ�

ပ်စ္စစည်း�်ထောတ်�အတ်�က် ်ဝက်အ်ူက့်ု
ထောသထောသခွ�ာခွ�ာ တ်င်�်ကြက်ပ််ပြီးပီ်�

အသး�ုပြပ်��မားယူ။်

ဒီါ�အပြပ်င် ်အ့�ဒီလီက်အ်တ့်က််
မားထောခွ�ာ်ထောစ္စနှ့ငု်ရ်ုးုသာမားက်

လက်က့််ကု်ာက်�ယူထ်ောပ်�တ့်�အ�ာပြဖစ္စတ််ယူ။်
က့်ယုူ�သ်ထော�ာန်း့ �က့် ုခွွတ်လ့်ု �မား���ူ။

ဟုတု်ပ််ါတ်ယူ…်။

ဟုတု်က့််�!

မ့ားမ့ားက့်ယုူတ့််ငု်န််း့ � မ့ားသာ�စ္စအုတ်�က််
ထော��က်င်�်လးပုြခွး�ထော��က့် ုဂရုုစ္စ့ကု်ပ််ါ!

ဒီါက် မားလ�မ့ားထောသ� လ့ကု်န််းာ�
မားယူ� ်စ္စည်း�်မား�ဥ််�ပ်ါ။

ဓိာ�အစ္စ�န်း�်က့်ု
န်းည်း�်န်းည်း�်ထောလာက်ပ့်် �တု်ပ််ါ။

လက်အ်ထောန်းအ�ာ�က့်ု
ဂရုုပြပ်�ပ်ါ။

သင်�ထ်ောလ�ာ် တ့်� အထောန်းအ�ာ�န်း့ �

ပြဖည်း�်ပြဖည်း�်ခွ�င်�် ဂရုုတ်စ္စ့ကု် ်အသး�ုပြပ်�ပ်ါ။

ဒီအီ�ာထောတ်�က့် ုအထောပြခွခွးအပြဖစ္စ်
မားတှ်�်ာ�ပ်ါ။

ဟုတု်က့််�!

ပြီးပီ်�ထောတ်ာ�
ပြဖတ်စ်္စက်ဓ်ိာ�က်

ထောပ်ါ�ထောပ်ါ�ပ်ါ�ပ်ါ� အသး�ုပြပ်�နှ့ငု်တ့််�
အက်ွမ်ား�တ်ဝင်ပ်ြဖစ္စထ်ောန်းတ့်� က်�့့ယူာ

ပြဖစ္စထ်ောပ်မ့ား�လည်း�်
က့်ငု်တ််�ယူတ့််�အခွါ

ဂရုုပြပ်�ဖု့ � လ့အုပ််တ်ယူ။်



ထောပြခွန်းင်�်ခွးနုှငှ်� ်ထောခွါက်ထ်ောလကှ်ာ�က့် ုမားနှ်းမ်ားနှ်းက််န်းက််န်း ်အသး�ုပြပ်�ပ်ါ။
ထော�နှငှ်� ်ထော�န်းးသည်း ်ထောခွ�ာ်လ�ယူထ်ောသာထောကြက်ာင်� ်ထောခွ�ာ်မားလ�ယူထ်ောစ္စသည်း� ်

ဖ့န်းပ််က့် ုစ္စ�ီပြခွင်�်၊ 4S က့် ုမားတှ်သ်ာ�ပ်ါ။

စ္စ့စု္စ�တ်ထ်ောသာကြက်မ်ား�ပြပ်င်န်ှငှ်� ်ထော�န်းး
အစ္စ�န်း�်အ�င်�်မား�ာ�က့် ုသတ်ပ့ြပ်�ပ်ါ

ပြဖတ်စ်္စက်ဓ်ိာ�က့် ုအသး�ုပြပ်�သည်း�်
အလပ်ု်တ်�င် ်သတ်ပ့ြပ်�ပ်ါ

ထောခွါက်ထ်ောလကှ်ာ�မား ှလှမ့ား�်က်�ပြခွင်�်က့်ု
သတ်ပ့ြပ်�ပ်ါ

ပ်ထူောသာထောန်း�ာ၌ အလပ်ု်လပ်ု်သည်း�အ်ခွါ
သတ်ပ့ြပ်�ပ်ါ

ပြဖတ်စ်္စက်က့်် ုဆ��့တု်သ်ည်း�လ်ာ��ာဖက်တ််�င် ်ထောပြခွလက်မ်ား�ာ�က့်ု

မား�ာ�ပ်ါနှငှ်�။်

ထောအ�ပြမားထောသာထောန်း�ာ၌ အန်းာ�ယူပူြခွင်�်၊ ထော�၊ ဆာ�ဓိာတ်ယ်ူပူြခွင်�်က့်ု
ပ်းမုားနှ်း ်လပ်ု်ထောဆာင်ပ််ါ။
* အထောသ�စ္စတ့်က့်် ု"က်ာတ်�န်း�်ပြဖင်�ထ်ောဖာ်ပြပ်�ာ�ထောသာ ထော��က်င်�်လးပုြခွး�ထော��၊ က်�န်း�်မားာထော��နှငှ်� ်လပ်ု်င်န်း�်ခွ�င််

ထော��အနှတ�ာယူက််ာက်�ယူထ်ော��အထောပြခွခွး (အထော��ထော��သင်က်ြက်ာ�ထော��ပ်စ္စစည်း�်မား�ာ�)" တ်�င် ်က့်�ုက်ာ�ပ်ါ။

လက်လ်စီ္စ�ီပ်�ာ�ထော��လပ်ု်င်န်း�်တ်�င် ်သတ်ပ့ြပ်�ထောစ္စလ့သုည်း� ်အခွ�က်မ်ား�ာ�

အာ� !

အဆင်ထ်ောပြပ်�့ �လာ� !?
ကြက်မ်ား�ပြပ်င်က််

ထောခွ�ာ်ထောန်းတ်ာလာ�...။

�တု်ပ်ြပ်ာ��ပ့််ထောပ််
မားတ်က်�့်

အထောပ််က်ထောန်း 2 ဆင်�်
ထောပြမားာက်မ်ားာှ

ထောန်းပြီးပီ်�
အလပ်ု်လပ်ု်ပ်ါ။

အသး�ုပြပ်�တ့်�အခွါ
သင်�ထ်ောလ�ာ်တ့်� အပြမားင်�ရ်ှိှ့တ့်�

ထောခွါက်ထ်ောလကှ်ာ�က့် ုထော�� �ပြီးပီ်�
ဒီကု်ခမားထော�ာက်ထ်ောစ္စ�ထောအာင််
မားနှ်းက််န်းတ့််� အထောန်းအ�ာ�

မားာှ �ာ��မားယူ။်

လက်အ်ထောန်းအ�ာ�က့်ု
ဂရုုပြပ်�ပ်ါ။

သင်�ထ်ောလ�ာ် တ့်� အထောန်းအ�ာ�န်း့ �

ပြဖည်း�်ပြဖည်း�်ခွ�င်�် ဂရုုတ်စ္စ့ကု် ်အသး�ုပြပ်�ပ်ါ။

ဒီအီ�ာထောတ်�က့် ုအထောပြခွခွးအပြဖစ္စ်

မားတှ်�်ာ�ပ်ါ။

ဒီထီောန်း �ပ်တူ်ယူထ်ောန်းာ်။

အပြမားင်�ဆ်း�ုအပ်ခူွ�့န်းက််
37 ဒီဂီ�ီတ့်�ထောလ။

ဟုတု်ထ်ောလာက်မ်ားယူ။်

ထော�န်း့ � ဆာ�ဓိာတ််
ပြဖည်း�တ််င်�်ထောလ။

လက်အ်တ့်�်မ့ားာှလည်း�်
ထောခွွ�ထောတ်�

စ္စ့စု္စစ့္စ့စု္စန့်း့ ���က်ထ်ောန်းတ်ယူ။်

ခွဏ်ထောလာက်ပ့််

ခွွတ်လ့်ကု်မ်ားယူ။်

အနှတ�ာယူဆ့်တု်ာ
အး�ကြသစ္စ�ာထောက်ာင်�်ထောလာက်ထ်ောအာင် ်

အန်း�ီအန်းာ�မားာှပ့် ရှိှ့ထောန်းတ်ာက့်ု
ထောက်ာင်�်ထောက်ာင်�်န်းာ�လည်း�့် �လာ�?

အလပ်ု်ခွ�င်ထ်ော��က်င်�်လးပုြခွး�ထော��န်း့ � က်�န်း�်မားာထော��မားာှ

တ်စ္စဦ်း�ခွ�င်�်စ္စ�့ီ � အသအ့ပြမားင်န််း့ �

စ္စည်း�်မား�ဥ််�လ့ကု်န််းာပြခွင်�်က် အထော��အကြီးက်�ီဆး�ုပ့်။

ဒီထီောန်း�ာမားာှ ထောန်းာက်တ််စ္စထ်ောခွါက််
ပြဖစ္စစ်္စဥ််ထောလ�လာပြခွင်�်က့်ု
ပြပ်န်းက်ြက်ည်း�က်ြက်�ထောအာင်။်

ဇူးာတ်ထ်ောက်ာင်ထ်ောတ်��့ �
ရူု�မ့ားကု်မ်ားကု်

တ်စ္စထ်ောယူာက်ထ်ောယူာက်န််း့ �
ဆင်ထ်ောန်းတ်ယူထ်ောန်းာ်။

ဟုင်?်
�ာထောပြပ်ာလ့ကု်တ််ာလ?့



ဤက့်�သ့ု �ထောသာ က်စ့္စစမား�ာ�တ်�င်လ်ည်း�် သတ်�့ာ�ပ်ါ!

ထော��က်င်�်လးပုြခွး�ထော��နှငှ်� ်က်�န်း�်မားာထော��အတ်�က််
သထ့ောက်ာင်�်စ္စ�ာမား�ာ�!

ဆင်န််းာ���က်တ််းခွါ�က့် ုအဖ�င်�၊် အပ့်တ် ်လပ်ု်ခွ�့န်း်
တ်�င် ်တ့်ကု်မ့်ားပြခွင်�်မား�ာ�က့် ုသတ်ပ့ြပ်�ပ်ါ!

ဧည်း�သ်ည်း၏် ထော��က်င်�်လးပုြခွး�ထော��က့်လုည်း�် 
ဂရုုပြပ်�ပ်ါ

ထောလ�လးထောသာပ်စ္စစည်း�်မား�ာ�က့် ုသယူမ်ားသည်း�်
အခွ�့န်းတ််�င် ်မားနှ်းက််န်းထ်ောသာ က့်ယုူဟ်ုန်းအ်ထောန်း�ာ�
ပြဖင်� ်သယူမ်ားပ်ါ။

NG

OK

အလပ်ု်ခွ�င်စ်္စည်း�်မား�ဥ််�စ္စည်း�်က်မ်ား�က့်ု

လ့ကု်န််းာကြက်ပ်ါစ္စ့ု �!

လက်လ်စီ္စ�ီပ်�ာ�ထော��လပ်ု်င်န်း�်

လပ်ု်င်န်း�်ခွ�င်ထ်ော��အနှတ�ာယူဆ့်တု်ာ

အပြခွာ�သ�့ူ � က်စ့္စစမားဟုတု်�့်
က့်ယုူတ့််ငု် ်�င်�်နှှ�ီက်ွမ်ား�ဝင်ထ်ောန်း�မားယူ�်

အထောကြက်ာင်�်အ�ာ ပြဖစ္စတ််ယူ။်

ဟုတု်တ််ယူ ်!
စ္စည်း�်မား�ဥ််�က့်လု့ကု်န််းာပြီးပီ်�

ထောန်း �တ့်ငု်�်အထောက်ာင်�်ဆး�ုကြီးက်�့�စ္စာ�မားယူ ်!

တ်စ္စခ်ွခုွပုြဖစ္စခ်ွ့��င််
ထောပြပ်ာ�ထောအာင်လ့်ု �

အလပ်ု်ခွ�င်မ်ားာှ
ထောန်း �တ့်ငု်�် ထောပြပ်ာဆ့ဆုက်ဆ်းဖု့ �လည်း�်

အထော��ကြီးက်�ီတ်ယူထ်ောလ။

စ္စည်း�်မား�ဉ်း�က့် ုလ့ကု်န််းာတ်ယူဆ့်တု်ာ

“ခွနှာာက့်ယုူ”် “မ့ားသာ�စ္စ”ု

“ထောန်း�့ငု်မ်ား�ုဝ” က့် ုက်ာက်�ယူတ့််�က်စ့္စစလ့ု �

မားတှ်�်ာ�ထောစ္စခွ�င်တ််ယူ။်



2021 ခွနုှစှ္စ ်မားတ်လ်တ်�င် ်�တု်ထ်ောဝသည်း်

�တု်ထ်ောဝသ ူ- က်�န်း�်မားာထော��၊ အလပ်ု်သမားာ�နှငှ်� ်လမူားဖူုလးထုော��ဝန်းက်ြီးက်�ီဌာာန်း

စ္စစီ္စဉ်းသ ူ- Mizuho Information & Research Institute, Inc.
ပ်�ူထောပ်ါင်�်ထောဆာင်�်�က်သ် ူ- လက်လ်လီပ်ု်င်န်း�်နှငှ်� ်ပ်တ်သ်က်၍် 
ထော��က်င်�်လးပုြခွး�မားသုင်က်ြက်ာ�ထော��ဆ့ငု်�်ာသင်ထ်ော�ာက်က်် ူပြပ်�စ္စပုြခွင်�်
�တု်လ်ပ်ု်သ ူ- Sideranch Inc.

က်ာတ်�န်း�်ပြဖင်� ်ထောဖာ်ပြပ်�ာ�ထောသာ

လက်လ်စီ္စ�ီပ်�ာ�ထော��လပ်ု်င်န်း�်၏ ထော��က်င်�်လးပုြခွး�ထော��နှငှ်� ်က်�န်း�်မားာထော��

ထော��အနှတ�ာယူခ်ွန်း �မ်ားနှ်း�်ထော��ထောလ�က်�င်�ခ်ွန်း�် (KYT)

မားည်းသ်ည်း�ထ်ောန်း�ာတ်�င် ်အနှတ�ာယူရ်ှိှ့ထောကြက်ာင်�်က့် ုစ္စဉ်း�စ္စာ�ကြက်ည်း�က်ြက်ပ်ါစ္စ့ု �!

အပြခွာ�အနှတ�ာယူ်ရ့ှှိထောသာထောန်း�ာမား�ာ� ရှိှ့ ၊ မားရှိှ့ စ္စဉ်း�စ္စာ�ကြက်ည်း�က်ြက်ပ်ါစ္စ့ု �!

ဤထောန်း�ာသည်း ်အနှတ�ာယူရ်ှိှ့ထောသာ 

ထောန်း�ာပြဖစ္စသ်ည်း!်
လညှ်း�်နှငှ်� ်ပ်စ္စစည်း�်သယူ်
တ်�န်း�်လညှ်း�်မား�ာ�က့်ု
ထောန်းာက်ပ်ြပ်န်းဆ်�ပ့်ါ။

က်တ်�်ပူ်း�ုက့် ုကြက်မ်ား�ပြပ်င််
ထောပ််တ်�င််
မား�ာ�ပ်ါနှငှ်� ်(4S) ။

ဒီ�ူက့်ထုောက်��၍
သယူမ်ားပ်ါ။

ရုုပ််ပြပ်ပြဖင်� ်သင်ယ်ူပူြခွင်�်

အလပ်ု်ခွ�င်၌် အလပ်ု်လပ်ု်�ာတ်�င် ်မားပြမားင်န်ှ့ငု်ထ်ောသာ အနှတ�ာယူက့်် ုသရ့ှိှ့�ာ��ထောအာင်!်



ဤစ္စာ��က်စ်္စာတ်မ်ား�နှငှ်�ပ််တ်သ်က်၍် စ္စးစု္စမ်ား�ထောမား�ပြမားန်း�်လ့ပု်ါက်

ထောအာက်ပ််ါဌာာန်း�း ထောမား�ပြမားန်း�်နှ့ငု်ပ််ါသည်း။်

က်�န်း�်မားာထော��၊ အလပ်ု်သမားာ�နှငှ်� ်လမူားဖူုလးထုော��ဝန်းက်ြီးက်�ီဌာာန်း
အလပ်ု်သမားာ�စ္စးနှနု်း�်ဌာာန်း

ထော��က်င်�်လးပုြခွး�ထော��နှငှ်� ်က်�န်း�်မားာထော��ဌာာန်း
ထော��က်င်�်လးပုြခွး�ထော��ဌာာန်းခွ�့


