
交通労働災害の防止
ま ん が で わ か る မြ�န်�်ာဘာာသာာ

 ミャンマー語

ရုုပ််မြပ်ကာာတွနွ်�်မြ�င့််သ်ာရုုပ််မြပ်သောသာာ

သာယ်ယ််ပ့ူ်ုသ်ော�ာင့်သ်ော�� လုပ်ု်င့်န်�်ခွငွ့်�်သောတွာ်တွ�� ုတွာ��း�ကာာကာယွ်သ်ော��

ဤ�တွယ််ကူြကာည့််ရု်ု�သုာင့်သ်ော�ာကာက်ာကူာ့ ုအလုပ်ု်သာ�ာ���ာ�အတွကွာ ်�ည့်�ွ်ယ်ပ်ြီးပ်း� သာယ်ယ််ပ့ူ်ုသ်ော�ာင့်သ်ော��

 လုပ်ု်င့်န်�်ခွငွ့်�်သောတွာ်တွ���ု�ာ�ကာ့ ုတွာ��း�ကာာကာယွ်�်န်အ်တွကွာ ်စည့်�်��ဉ်း���ာ�နှငှ့်် ်သောဘာ�ကာင့်�်သော��

 အသောမြခွခွအံခွ�ကာ�်�ာ�အာ� သောလုလ်ုာ�န် ်�ည့်�ွ်ယ်၍် မြပ်ုလုပ်ု်ခွ့မ်ြခွင့်�်မြ�စသ်ာည့်။်





ယ်ာဉ်းသော�ာင့်�်လုပ်ု်သာာ�သောတွ ွပ်ါ၀င့်တ်ွ့ ်လုပ်ု်င့်န်�်
အ��့ု�အစာ�သောတွသွာာ�ကာ ဝန်သ်ော�ာင့်�်သုောပ်�တွ့်
လုပ်ု်င့်န်�်သောတွ�ွာှလုည့်�် ယ်ာဉ်း�သောတွာ်တွ��ု

သောတွ�ွ�ာ�တွာပ့်သောန်ာ။်

ဒီးလု့�ု�့ု� ကာ့ယု််အ်န်း��ာှရှိှ့တွ့်
ယ်ာဉ်းသောတွနွ့် ် �သောတွာ်တွ��ု
အ��ာ�ကြီးကား� မြ�စသ်ောန်တွာသောလု။

ကာ ့ယ်ာဉ်း�သောတွာ်တွ��သုောတွကွာ
ဘာယ်လ်ု့လုုပ်ု်င့်န်�် အ��့ု�အစာ�သောတွ�ွာှ
��ာ�လု�့့တုွာ ကြကာည့််လ်ု့ကုာ�်သောအာင့််

အယ်~်!

ကာ!့

ဒီးသောန် ် သာယ်ယ််ပ့ူ်ုသ်ော�ာင့်သ်ော�� လုပ်ု်င့်န်�်ခွငွ့်�်သောတွာ်တွ�

��ု�ာ�ကာ့တုွာ��း�ကာာကာယွ်သ်ော��အသောကြကာာင့်�်

သောလုလ်ုာကြကာည့််�်သောအာင့်။်

အလုပ်ု်�ာှ

ယ်ာဉ်းစး��တွာ��့ု�ရှိှ့လု့ု ်

သာခ့ွ�င့်�့်တွယ်။်

ဟုတုွတ်ွယ်သ်ောန်ာ~်

ကာွန်သ်ောတွာ်ကာ ��ပ််ကာာ�
ယ်ာဉ်းသော�ာင့်�်�့သုောတွာ်

သောန်တ်ွ့ငု့်�်န်း�ပ်ါ�ကာာ�သော�ာင့်�်တွယ်။်

ကာွန်�်ကာ အသော�ာင့်�်အလုပ်ု်
အတွကွာ ်ကာာ�န့် ် စကာဘ်ား�ကာ့ု

သာံ�ုတွာ��ာ�တွယ်။်

ကာ�န်�်�ာသော��၊ အလုပ်ု်သာ�ာ�နှငှ့်် ်လု�ူ�ူုလုံသုော��ဝန်က်ြီးကား�ဌာာန်

 “လုပ်ု်င့်န်�်ခွငွ့်�်သောတွာ်တွ�� ုမြ�စပ််ာွ��အုသောမြခွအသောန် (2020 ခွနုှစှ)်”

1 အသော�ာင့်�်အဝယ်လ်ုပ်ု်င့်န်�် 1672

2 �ကာသ်ာယွ်သ်ော�� 866

3 ကာနု်�်တွငွ့်�်ကာနု်တ်ွင့်ပ့််ုသ်ော�ာင့်သ်ော��လုပ်ု်င့်န်�် 792

4 သာယ်ယ််ပ့ူ်ုသ်ော�ာင့်သ်ော��လုပ်ု်င့်န်�် 740

5

6

ကာ�န်�်�ာသာန် ်ရ်ှိှင့်�်သော��လုပ်ု်င့်န်�်

သော�ာကာလ်ုပ်ု်သော��လုပ်ု်င့်န်�်

612

542

ယ်ာဉ်း�သောတွာ်တွ�� ုမြ�စပ််ာွ�သာည့််အ်သော�အတွကွာ်ယ်ာဉ်း�သောတွာ်တွ�� ုမြ�စပ််ာွ�သာည့််အ်သော�အတွကွာ်



သာယ်ယ််ပ့ူ်ုသ်ော�ာင့်သ်ော��ယ်ာဉ်း�သောတွာ်တွ��ု
�မြ�စသ်ောအာင့် ်ဘာယ်လ်ု့လုုပ်ု်��လု?့

အင့်�်...

အဓ့ိကာကာသောတွာ ်ပ်တွဝ်န်�်ကာ�င့်က်ာ
ကာာ�သောတွကွာ့ ုသာတွ�့ာ��င့် ်ပြီးပ်း�တွာပ့်�လုာ�?

စတ့ွရု်ုပ််�တွယ်�့်�ုင့်သ်ောတွာင့််

ကာ့ယု်တ်ွ့ငု့်သ်ော�ာ ပ်တွဝ်န်�်ကာ�င့်က်ာ

သာသူောတွပွ်ါ �ခ့ွ့ကုာ�်�ုမြ�စသ်ောအာင့််

လုပ်ု်�ု့က်ာ အသော��ကြီးကား�တွယ်!်

ဟုတုွ ်ဟုတုွက်ာ့!်!

ကာ့ယု်တ်ွ့ငု့် ်သာတွ�့ာ���ာှအမြပ်င့်၊် မြပ်ဋ္ဌာာန်�်
�ာ�တွ့ ်ယ်ာဥ််စည့်�်ကာ�်�လု�်�စည့်�်ကာ�်�
သောတွကွာ့ ုလု့ကုာန််ာ�ု့က်ာ အသော��ကြီးကား�ပ်ါတွယ််

ဟု�်?

ဟုတုွတ်ွယ်သ်ောန်ာ်

အ��ူသာမြ�င့်် ်စကာဘ်ား��့�ုင့် ်ကာ့ယု်က်ာ
�ခ့ွ့ကုာသ်ာမူြ�စရုံ်ုသာာ�ကာဘာ့

ကာ���လုနွ်သ်ာလူုည့်�် မြ�စသ်ာာွ�နှ့ငု့်တ်ွာ
��့ု�လုည့်�်ရှိှ့တွယ်။်

သာာွ�လုာသောန်ခွ�့န်�်ာှ �သောတွာ်တွ��မုြ�စတ်ွာ
ကာလုည့်�် လုပ်ု်င့်န်�်ခွငွ့်�်သောတွာ်တွ��ပ့ု်လုာ�?

လုပ်ု်င့်န်�်ခွငွ့်�်သောတွာ်တွ��ပ့ု် မြ�စသ်ာာွ�တွယ် ်…
ပြီးပ်း�သောတွာ ်ကာာ�သော�ာင့်�်ပြီးပ်း� အသော�ာင့်�်သောန်�ာ ဒီါ��ှဟုတုွ်
အလုပ်ု်သောန်�ာကာ့ ုသောမြပ်ာင့်�်သောရု့�တွ့အ်ခွါ �သောတွာ်တွ��ု
မြ�စပ််ာွ�တွ့မ်ြ�စ�်ပ််သောတွလွုည့်�် အ��ာ�ကြီးကား�ရှိှ့တွယ်။်

လုပ်ု်င့်န်�်အ��့ု�အစာ�န့်�်�့ငု့်ဘ်ာ ့သာယ်ယ််ပ့ူ်ုသ်ော�ာင့်သ်ော��
ယ်ာဉ်း�သောတွာ်တွ���ု�ာ�စာွ�ာှ အမြ�စ�်�ာ�တွာကာ
သောမြခွလု�င့် ်ဒီါ��ှဟုတုွ ်စကာဘ်ား�န့် ် သာာွ�လုာသောန်ခွ�့န်�်ာှ

ယ်ာဉ်း�သောတွာ်တွ��သုောတွ ွမြ�စပ််ာွ�သောန်တွာပ့်မြ�စတ်ွယ်။်



တွတ့ွက့ာ�ကာ��့�ုင့်ဘ်ာယ်လ်ု့ု
မြ�စ�်ပ််��့ု�သောတွ ွရှိှ့တွာလု?့

�ပ််�ာ�တွ့ ်��ပ််ကာာ�အသောန်ာကာတ်ွည့််တ်ွည့််က်ာသောန်
မြ�တွက်ာ�ူတွ့အ်ခွ�့န်၊် ရုုတွတ်ွ�ကာ ်��ပ််ကာာ�ကာ

သောန်ာကာ�်တုွလ်ုာပြီးပ်း� တွ့ကုာ�့်သာာွ�တွ့ ်သာာဓိကာတွစခ်ွ ုရ့ှှိတွယ််

ဒီးလု့ ုသာယ်ယ််ပ့ူ်ုသ်ော�ာင့်သ်ော��
ယ်ာဉ်း�သောတွာ်တွ���ု�့ု�န့် ်

�ကြကာံု သောတွွ��သောအာင့်် အ�င့်�်ံ�ု �သောတွာ်တွ��ကုာ့ု
တွာ��း�ကာာကာယွ်�ု့် ် အသောမြခွခွံ

ဗဟုသုာတုွသောတွကွာ့ ုသောလုလ်ုာကြကာည့််�်သောအာင့်!်

ဟုတုွက်ာ့!်

ယ်ာဉ်းသော�ာင့်�်�့ငု့်ခ်ွံကုာသောန် အလုပ်ု်သာ�ာ�ကာ့ု
�မြ�င့်�်တွာသောကြကာာင့်် ်�သောတွာ်တွ��မုြ�စခ်ွ့တ်ွာသောလု

သောကြကာာကာစ်�ာကြီးကား�…

ဒီါအ်မြပ်င့်၊် "ကာနု်�်တွငွ့်�်ကာနု်တ်ွင့်ပ့််ုသ်ော�ာင့်သ်ော��လုပ်ု်င့်န်�်"
"သာယ်ယ််ပ့ူ်ုသ်ော�ာင့်သ်ော��လုပ်ု်င့်န်�်" "သော�ာကာလ်ုပ်ု်သော��လုပ်ု်င့်န်�်"
�့တုွ့လ်ုပ်ု်င့်န်�်သောတွ�ွ�့ာှ သော�ာ်သောတွာ်ယ်ာဥ််သောတွကွာ့ ုကာ့ငု့်တ်ွယွ််

�တွ့ ်လုပ်ု်င့်န်�်အ��့ု�အစာ�သောတွ�ွာှ၊ ကာနု်ပ််စစည့်�်တွင့်သ်ော�ာင့်သ်ောန်စဥ််န့် ်
ယ်ာဉ်းလု�်�သောကြကာာင့်�်လု�်�ညွှ့န်သ်ောန်စဥ််စတွ့ ်အလုပ်ု်သောန်�ာသောတွ�ွာှ

�သောတွာ်တွ��သုောတွမွြ�စပ််ာွ�သောန်တွယ််

ယ်ာဉ်းသော�ာင့်�်သောတွဟွုာ ယ်ာဉ်း�သောတွာ်တွ��မုြ�စသ်ောစရုံုသာာ�ကာ၊
��ပ််ကာာ� စတွာသောတွ�့ွ ် အန်း�အန်ာ��ာှ အလုပ်ု်လုပ်ု်သောန်သာသူောတွွ

��ပ််ကာာ�န့်တ်ွ့ကုာ�့်သောစတွာ��့ု�သောတွလွုည့်�် ��ာ�တွယ်။်

ဒီဏ်�်ာ�ပြီးပ်း� အလုပ်ု်�လုပ်ု်နှ့ငု့်�်င့် ်
�့သာာ�စသုောတွ ွစတ့ွပ််�ူပြီးပ်း� ဝင့်သ်ောင့်ပ့ွ်ငု့်�်

�ာှလုည့်�် ဒီကုာခသော�ာကာ�်ာှသောန်ာ.်..
ဒီါသောကြကာာင့်် ်ပံ်�ုနှ်အ်ပြီး�့တွ�်�ကာ့ု

မြပ်င့်�်င့်�်ာ��ု့ ် အသော��ကြီးကား�တွာသောပ်ါ်

အ��ူသာမြ�င့်် ်ကာာ�ကြီးကား�သောတွဟွုာ ��ကာက်ာယွ်သ်ောန်�ာ (Blind Spot) ကာ
ကြီးကား��ာ�တွာသောကြကာာင့်် ်အန်း�န်ာ��ာှ လုရ့ှူှိသောန်�င့်သ်ောတွာင့် ်သာတွ�့ာ��့�့ု ်

ခွကာခ်ွတ့ွယ်။် အန်း�အန်ာ��ာှ အလုပ်ု်လုပ်ု်သောန်သာသူောတွကွာလုည့်�်ကာာ�ကြီးကား�
သောတွ�့ွ ် ��ကာက်ာယွ်သ်ောန်�ာ (Blind Spot) ကာ့ ုန်ာ�လုည့်�ု့် ် အသော��ကြီးကား�တွယ်။်

ပြီးပ်း�သောတွာ ်အလု�င့်စ်လု့မုြ�စသ်ောန်�င့်သ်ောတွာင့်�်ှ
စတ့ွသ်ောအ�သောအ�န့် ် လုံမုြခွံု သော��ကာ့ ုစစသ်ော��ပြီးပ်း��ှ
လုပ်ု်သော�ာင့်�ု့်လ်ုည့်�် အသော��ကြီးကား�ပ်ါတွယ်။်



�း�ပ်ွ့ုင့််က်ာ့ ုလု့ကုာန််ာပ်ါ။ ကာာ�လု�်�သောပ်် ရုုတွတ်ွ�ကာ်
တွ့�ု�ကွာလ်ုာမြခွင့်�်�လုပ်ု်�။

လု�်��ံ�ု�ာ�တွငွ့် ်ည့်ပ််ပ်ါသာာွ�တွတွသ်ာည့်််
ယ်ာဉ်း�သောတွာ်တွ���ု�ာ�ကာ့ ုသာတွ�့ာ�ပ်ါ။

ဂျ�ပ်န်န်ှ့ငု့်င့််�ံာှ ကာာ�သောတွကွာ ဘာယ်သ်ော�ာင့်�်
မြ�စတ်ွာသောကြကာာင့်် ်ဘာယ်ဘ်ာကာသ်ောကာွ�လုာတွ့်

ကာာ�သောတွကွာ့ ုအ��ူသာတွ�့ာ��့ု ် လု့အုပ််တွယ််

အ��ူသာမြ�င့်် ်��ပ််ကာာ�လု့�ု�့ု� ယ်ာဉ်းကြီးကား�
သောတွ�ွ့�ုင့် ်��ကာက်ာယွ်သ်ောန်�ာ (Blind Spot) န့် ်

ဘား�အတွငွ့်�်ပ့်ငု့်�်ကာာွမြခွာ�ခွ�ကာက်ာ့ ုသာတွမ့ြပ်ုကြကာပ်ါ

ဘား�အတွငွ့်�်ပ့်ငု့်�်
ကာာွမြခွာ�ခွ�ကာ?်

ကာာ�သောကာွ�တွ့အ်ခွါ သောရှိှ �ဘား� မြ�တွသ်ာန်�်သာာွ�တွ့်
သောန်�ာ�ကာ ်သောန်ာကာဘ်ား�ကာ အတွငွ့်�်ပ့်ငု့်�်ကာ့ု

မြ�တွသ်ာာွ�တွာကာ့ ု“ဘား�အတွငွ့်�်ပ့်ငု့်�်
ကာာွမြခွာ�ခွ�ကာ”် လု့ုသ်ောခွ်တွာသောလု

ဘား�အတွငွ့်�်ပ့်ငု့်�်ကာာွမြခွာ�ခွ�ကာန့််ပ််ကာသ်ာကာပ်ြီးပ်း�
“လုပ်ု်င့်န်�်ခွငွ့်အ်တွငွ့်�် သာတွမ့ြပ်ု�န်အ်ခွ�ကာ�်�ာ�”
�ာှလုည့်�် အသောသာ�စတ့ွရ်ှိှင့်�်မြပ်�ာ�တွာသောကြကာာင့်််

ကာ့�ုကာာ�ကြကာည့််က်ြကာ�သောအာင့်။်

အလုပ်ု်သာာွ�အလုပ်ု်မြပ်န်ခ်ွ�့န်တ်ွငွ့််

သာတွမ့ြပ်ု��ည့််အ်ခွ�ကာ�်�ာ�

(လု�်�သောလုာာကာမ်ြခွင့်�်)

အလုပ်ု်သာာွ�အလုပ်ု်မြပ်န်ခ်ွ�့န်�်ာှ
လုည့်�် အနှတ�ာယ်ရ်ှိှ့တွယ််

အာ�လုံ�ုန့်အ်တွ ူယ်ာဥ််စည့်�်ကာ�်�
လု�်�စည့်�်ကာ�်�သောတွကွာ့ ုလု့ကုာန််ာပြီးပ်း�

ယ်ာဉ်း�သောတွာ်တွ��သုောတွကွာ့ု
သောလုာာခ်ွ�ကြကာ�သောအာင့််

လုကူာ�ူ��ဉ်း�ကာ�ာ��ရှိှ့သောသာာသောန်�ာ
��ာ�ကာ့ ုမြ�တွမ်ြခွင့်�်�မြပ်ု�။

�း�ပ်ွ့ုင့််�်ရှိှ့သောသာာ လုကူာ�ူ��ဉ်း�ကာ�ာ�မြ�စပ််ါကာ
လုကာက်ာ့သုောမြ�ာာကာပ်ြီးပ်း� မြ�တွက်ာ�ူ�ည့်််
�ည့်�ွ်ယ်ခ်ွ�ကာက်ာ့ ုရှှိင့်�်လုင့်�်စာွသော�ာ်မြပ်ပ်ါ။

ဘာယ်ည့််ာစစသ်ော��ပြီးပ်း�� ှလုကူာ�ူ
��ဉ်း�ကာ�ာ�ကာ့ ုမြ�တွက်ြကာ�သောအာင့််

လု�်�ကာ့ ုသောဒီါင့််မ်ြ�တွ�်ကာ�ူ�။



စကာဘ်ား�စး�သာည့််အ်ခွါ သောဘာ�ကာင့်�်သောစ သော��စည့်�်��ဉ်း���ာ�

နှစှသ်ောယ်ာကာစ်း�မြခွင့်�်ကာ့ ုတွာ�မြ�စ ်သာည့် ်

ပြီးပ့်ုင့်စ်း�မြခွင့်�်ကာ့ ုတွာ�မြ�စသ်ာည့််

အ�ကာသ်ောသာာကာပ်ြီးပ်း�စး�မြခွင့်�်ကာ့ ုတွာ�မြ�စသ်ာည့််

သော�ွ�လု�ာ�သောန်စဉ်း �့ဘုာ့ငု့်�်�ုန်�်ကာ့ ု�သာံ�ုပ်ါနှငှ့်််

�း�သော�ာင့်�်ပြီးပ်း�စး�မြခွင့်�်ကာ့ ုတွာ�မြ�စသ်ာည့််

ည့်ဘာကာတ်ွငွ့် ်�း��ွင့််�်န် ်တွာဝန်ရ့ှ်ှိသာည့််

လု�်��ံတုွငွ့် ်သောခွတွတ �ပ််ပြီးပ်း� သောဘာ�ကာင့်�်သောကြကာာင့်�် စစသ်ော��မြခွင့်�်

လုကူာ�ူ��ဉ်း�ကာ�ာ�ကာ့ ုမြ�တွသ်ာည့််အ်ခွါ စကာဘ်ား�သောပ််��ှင့်�်ပြီးပ်း�၊ တွနွ်�်လု�ကာလ်ု�်�သောလုာာကာပ််ါ

 (လု�်�သာာွ�လု�်�လုာ��ာ�  မြ�တွသ်ာာွ�မြခွင့်�်အတွကွာ ်အတွာ�အ�း�မြ�စန်ှ့ငု့်သ်ာည့်် ်အသောမြခွအသောန်�ရှိှ့သာည့််အ်ခွါ�လှုွ၍့)

*စကာဘ်ား�သာည့် ်ယ်ာဉ်းအ��့ု�အစာ�မြ�စပ်ြီးပ်း� အမြခွာ�သောသာာ စည့်�်ကာ�်�ခွ�ကာ ်အ��့ု���့ု�လုည့်�် ရှိှ့ပ်ါသာည့်။်

အလုပ်ု်သာာွ�အလုပ်ု်မြပ်န်ခ်ွ�့န်တ်ွငွ့််

သာတွမ့ြပ်ု��ည့််အ်ခွ�ကာ�်�ာ�

(စကာဘ်ား�)
စကာဘ်ား�န့် ် အလုပ်ု်သာာွ�အလုပ်ု်မြပ်န်ခ်ွ�့န်အ်တွကွာ်

ယ်ာဥ််စည့်�်ကာ�်� လု�်�စည့်�်ကာ�်�သောတွကွာ့လုုည့်�်
�တှွသ်ာာ�ကြကာ�သောအာင့််

ဂျ�ပ်န်န်ှ့ငု့်င့််�ံာှ စကာဘ်ား�ကာ
ကာာ�အ��့ု�အစာ� တွစ�်�့ု�မြ�စတ်ွယ််

ကာာ�လု�်�သာည့် ်စည့်�်��ဥ််�၊ သောလုာာကာ်
လု�်�သာည့် ်ခွွင့်�်ခွ�ကာ။်

ဒီါသောကြကာာင့်် ်ကာာ�လု့�ု�့ု� ကာာ�လု�်��့ ်
ဘာယ်ဘ်ာကာမ်ြခွ�်��ာှ သော�ာင့်�်နှငှ့်�ု့်လ်ု့အုပ််တွယ််

ခွွင့်�်ခွ�ကာအ်သောန်န့် ် စကာဘ်ား�စး�လု့ု�်တွ့်
သောလုာာကာလ်ု�်�သောတွလွုည့်�် ရှိှ့တွယ််

သောအာ ်~
ဒီး�့ငု့်�်ဘာတုွရ်ှိှ့တွ့ ်သောလုာာကာလ်ု�်��့�ုင့််

စကာဘ်ား�စး�လု့ုလ်ုည့်�် �တွာပ့်

ဒီးသောန်�ာ�ာှ သာတွ�့ာ�သောစခွ�င့်တ်ွာကာ လု�်�သာာွ�
လု�်�လုာသောတွကွာ့ ုဦး�စာ�သောပ်���ယ် ်�့တုွာပ်ါပ့်

ကာာ�လု�်�ဘာကာက်ာသောန် မြ�ည့်�်မြ�ည့်�်
�စး�လု့ုသ်ောတွာ ်��ဘာ�ူသောပ်ါသ်ောန်ာ်



စကာဘ်ား�ကာ့ ုပံ်�ုနှ်စ်စသ်ော��မြခွင့်�်
ဒီါအ်မြပ်င့််

စကာဘ်ား�ကာ့ ုပံ်�ုနှ်စ်စသ်ော��
�ာ�တွာကာလုည့်�်

စတ့ွခ်ွ��တွယ််

စကာဘ်ား�သောပ််�ာှ
တွမြခွာ�ဘာာသောတွွ

သာတွ�့ာ��ဦး��လု?့

အင့်�်သောန်ာ…်
အခွတုွသောလုာ စကာဘ်ား�န့်ပ််စစည့်�်ပ့်ုသ်ောန်တွနု်�်
�သောတွာ်တွ��မုြ�စတ်ွာသောတွ ွတွ့�ုလုာတွယ်် ဟုယ်.်..

မြ�န်မ်ြ�န်ပ့််ု�်�ှ�ာှလု့ုသ်ောတွ�ွပြီးပ်း� စတ့ွ�်ရှှိည့််
ပ်�ာယ်ာခွတွသ်ာာွ�တွာ��ာ�လုာ�

စတ့ွ�်ရှိညှ့်တ်ွာကာ �သောတွာ်တွ��ု
မြ�စ�်တွ့ ်အသောကြကာာင့်�်�င့်�်ပ့်သောလု

အလုပ်ု်ရုုပ််သောန်�င့်သ်ောတွာင့်�် ှသောဘာ�ကာင့်�်
သောကြကာာင့်�် စစသ်ော��တွာကာ့ ုသောသာသောသာခွ�ာခွ�ာ

လုပ်ု်�ု့က်ာအသော��ကြီးကား�တွယ်သ်ောလု

စကာဘ်ား� အနှတ�ာယ်က်ာင့်�်စာွ

သော�ာင့်�်နှငှ့်မ်ြခွင့်�်

အတွကွာ ်အကြကာမံြပ်ုခွ�ကာ�်�ာ�

အနှတ�ာယ်က်ာင့်�်စာွ
သော�ာင့်�်နှငှ့်န်ှ့ငု့်�ု့်အ်တွကွာ်

အကြကာမံြပ်ုခွ�ကာသ်ောတွကွာ့ ုသောလုလ်ုာ
ကြကာည့််�်သောအာင့််

ဂျ�ပ်န်�်ာှ ကာနု်�်�င့်�်သောတွွ
အ��ာ�ကြီးကား�ရှိှ့လု့ု ် သာတွ�့�ာ�လု့ု�်�ဘာ�ူ!

စကာဘ်ား�ကာ့ ုပံ်�ုနှ်စ်စသ်ော��မြခွင့်�်

�့�ု�ွာသောန်သာည့််အ်ခွါ လု�ူင့်�်သောပ်ါကာ�်�ာ�
သောကြကာာင့်် ်သောခွ�ာ်လုမ့ြခွင့်�်ကာ့ ုသာတွ�့ာ�ပ်ါ။

�့�ု�ွာသောန်�င့် ်လု�ူင့်�်သောပ်ါကာ်
သောတွကွာ သောခွ�ာလုယွ်တ်ွယ်သ်ောန်ာ်

လုကာက်ာ့ငု့််

သောရှိှ �ဘား�န့် ် သော�ာင့််�်နှ်က်ာ�ကာ�

ခွ့ငု့်ပ်ြီး�့စာွ တွပ််�င့်�်ာ�ပ်ါသာလုာ�။

ဘာ�့တွ်

သောရှိှ �ဘား� သောန်ာကာဘ်ား�နှစှခ်ွလုုံ�ု

သောကာာင့်�်�နွ်စ်ာွအလုပ်ု်လုပ်ု်ပ်ါသာလုာ�။

သောရှိှ ��း� (�း�)
သောကာာင့်�်သောကာာင့်�် လုင့်�်သာလုာ�။

�င့်�့်ငု့်ခ်ွံု
တွလုပ်ု်လုပ်ု်နှငှ့်် ်သောခွ�ာင့်သ်ောန်သာလုာ�၊

သောမြခွသော�ာကာန်ှစှ�်ကာစ်လုံ�ု သောမြ�ကြီးကား�

နှငှ့််�်န့ှ့ငု့်သ်ာည့်် ်အမြ�င့််ရ်ှိှ့သာလုာ�။

သော�ာင့်မ်ြပ်န်ဟ်ုပ််ပ်စစည့်�်
တွပ််�ာ�ပ်ါသာလုာ�၊

ည့်စပ််တွသ်ောန်သာလုာ�၊

သောသာခွ�ာမြ�င့်�်သာလုာ�။

ခွ�့န်�်
အ��်�သောလု�ာသ်ောန်သာလုာ�။

အမြခွာ�အစတ့ွအ်ပ့်ငု့်�်အသား�သား�
သောသာသောသာခွ�ာခွ�ာ

တွပ််�င့်�်ာ�သာလုာ�။

သောမြခွန်င့်�်
သောကာ�ွသောန်ပြီးပ်း�

သောမြခွသောခွ�ာ်သောန်သာလုာ�။

တွာယ်ာ
သောလုအလုံအုသောလုာကာရ်ှိှ့ပ်ါသာလုာ�၊

��ကာန်ှာှမြပ်င့်သ်ာည့် ်ပ်နွ်�်ပ့်သ်ောန်သာည့်််

အတွ့ငု့်�် ရှိှ့သောန်သာလုာ�။



�့ဘုာ့ငု့်�်လု�ု်န်�်စသာည့်တ်ွ့ု ် အသာံ�ုမြပ်ု

မြခွင့်�်ကာ့ ုတွာ�မြ�စ�်ာ�သာည့်။်

စ�တွ�ု်န်�်န့် ် ကာာ�လု�်�သောကြကာာင့်�်မြပ်စန်စက်ာ့ ုအကြကာာကြီးကား�
ကြကာည့််သ်ောန်လု့ု ် �သောတွာ်တွ��တုွစခ်ွ ုမြ�စတ်ွာ��ာ�တွယ််

ကားလု့�ုးတွာ 60 န့် ် သော�ာင့်�်�င့် ်2 စကာက န် ််
အတွငွ့်�် 33.3 �းတွာ ခွ�း�သော�ာကာ�်ယ််

၂ စကာက န် ်အ်တွငွ့်�် လု�်�သာာွ�
လု�်�လုာကာ မြ�တွသ်ာာွ��င့််

�သောတွာ်တွ��မုြ�စလ်ု�့််�ယ်။်

“အာရုံုလုွပ့ြီးပ်း�
သော�ာင့်�်နှငှ့်မ်ြခွင့်�်” ကာ
အနှတ�ာယ်ရ်ှိှ့တွာပ့်

ယ်ာဉ်း�သောတွာ်တွ�� ုတွာ��း� ကာာကာယွ်�်န် ်စည့်�်��ဉ်း���ာ�

သောခွါင့်�်ခွ�င့်�်�့ငု့်တ်ွ့ကုာ�့်တွ့်
�သောတွာ်တွ��သုောတွ ွ�မြ�စ�်သောအာင့််

စည့်�်ကာ�်�သောတွကွာ့ ု�တှွသ်ာာ�ကြကာ�သောအာင့််

သောခွတွတ �ပ််ပ်ါ�့တုွ့်
�့ငု့်�်ဘာတုွရ်ှိှ့တွ့သ်ောန်�ာ�ာှ
�ပ်�ကာ�်ကာကွာ ်�ပ််ပ်ါ။

ဂျ�ပ်န်န်ှ့ငု့်င့််�ံာှ�့�ုင့််
သောခွတွတ �ပ််ပ်ါ�့တုွ့�့်ငု့်�်ဘာတုွက်ာ

နှ့ငု့်င့််တံွကာာစနံှနု်�်န့် ် �တွတူွာ
သောကြကာာင့်် ်သာတွ�့ာ��ု့လ်ု့တုွယ်သ်ောန်ာ်

နှ့ငု့်င့််တံွကာာစနံှနု်�်

ဂျ�ပ်န််

ယ်ာဉ်း�သောတွာ်တွ�� ုတွာ��း�ကာာကာယွ်�်န် ်�တှွသ်ာာ��ာ���ည့်် ်အသာပ့်ည့်ာ��ာ�

“မြ�စသ်ောကာာင့်�်မြ�စန်ှ့ငု့်တ်ွ့ ်သော�ာင့်�်နှငှ့်�်”ု ကာ့ု
စတ့ွ�်�့တှွ�်ာ�ကြကာ�သောအာင့််

တွကာယ်လ်ု့ု ် “ ○○ မြ�စသ်ောကာာင့်�်မြ�စန်ှ့ငု့်တ်ွယ်”် လု့ု ်၊

အပြီး�့တွ�်� �သောတွာ်တွ��ကုာ့ ုကြီးကာ့ု တွင့်က်ာာကာယွ်�ု့် ်

အနှတ�ာယ်က်ာ့ ုကြီးကာ့ု တွင့်ခ်ွန် ်�်နှ်�်ပြီးပ်း� သော�ာင့်�်နှငှ့်�ု့် ် အသော��ကြီးကား�တွယ်သ်ောန်ာ်

ကာာ�ကာယွ်�်ာကာသောန် လု�ူကွာလ်ုာ
သောကာာင့်�် �ကွာလ်ုာနှ့ငု့်တ်ွယ််

သောရှိှ �ကာ ကာာ�ကာ ရုုတွတ်ွ�ကာ်
ဘာ�့တွဘ်ာ�့တွအ်ုပ််သောကာာင့်�်အုပ််နှ့ငု့်တ်ွယ််

ည့်ာဘာကာက်ာ့ ုသောကာွ�လု့ကုာခ်ွ�့န်�်ာှ
သောတွွ�တွ့က်ာာ�ကာ�ပ််သောပ်�သောပ်�ယ််၊်

သောဘာ�ကာ �့ငု့်က်ာယ်က်ာတွည့််တ်ွည့််က်ြီးကား�
�ကာလ်ုာသောကာာင့်�် လုာနှ့ငု့်တ်ွယ််

အလုပ်ု်သာာွ�အလုပ်ု်

မြပ်န်ခ်ွ�့န်တ်ွငွ့် ်သာတွမ့ြပ်ု��ည့်််

အခွ�ကာ�်�ာ�

(ကာာ�၊ သော�ာ်သောတွာ်�့ငု့်က်ာယ်)်

ကာာ�၊ �့ငု့်က်ာယ်သ်ောတွနွ့် ်
အလုပ်ု်သာာွ�အလုပ်ု်မြပ်န််

တွာန့်ပ််ကာသ်ာကာပ်ြီးပ်း�
ကြကာည့််လ်ု့ကုာ�်သောအာင့်။်

ပ်���ံ�ုအသောန်န့် ် လု့ငု့်စ်င့််
အသောကြကာာင့်�် ရှိငှ့်�်မြပ်ပ်ါ�ယ််

ဂျ�ပ်န်န်ှ့ငု့်င့််�ံာှ ယ်ာဥ််သော�ာင့်�်နှငှ့်�ု့်က်ာ ဒီးလု့ငု့်စ်င့်သ်ောတွွ
�က့ာ တွစခ်ွခုွကုာ့ ုပ့်ငု့်�့်ငု့်�်ာ��ု့ ် လု့အုပ််တွယ််

ဂျ�ပ်န်တ်ွငွ့် ်သော�ာင့်�်နှငှ့်န်ှ့ငု့်သ်ောသာာ
လု့ငု့်စ်င့််

● ဂျ�ပ်န်လ်ု့ငု့်စ်င့်် ● ဂျ�းန်းဗာကာနွ်ဗ်င့်�်ရှိှင့်�်ကာ့အုသောမြခွခွသံောသာာ
အမြပ်ည့်မ်ြပ်ည့်�့်ငု့်�်ာ ယ်ာဉ်းသော�ာင့်�်လု့ငု့်စ်င့််

● နှ့ငု့်င့််မံြခွာ�လု့ငု့်စ်င့််
(ဂျ�ပ်န်ဘ်ာာသာာမြ�င့်် ်ဘာာသာာမြပ်န်�်ာ� သာည့်က်ာ့ ုပ်�ူတွွ�့ာ�သာည့််အ်�ာ)

* နှ့ငု့်င့််မံြခွာ�တွငွ့်�်ရှိှ့ခွ့သ်ောသာာ ယ်ာဉ်းသော�ာင့်�်လု့ငု့်စ်င့်က်ာ့ ုဂျ�ပ်န််

ယ်ာဉ်းသော�ာင့်�်လု့ငု့်စ်င့်သ်ာ့ု ် သောမြပ်ာင့်�်သာည့််အ်ခွါ လုည့်�် အကာ�ံု�ဝင့်သ်ာည့််

ဂျ�ပ်န်တ်ွငွ့်သ်ော�ာင့်�်နှငှ့်န်ှ့ငု့်သ်ာည့်် ်ကာာလု
သာကာတ်ွ�်�ကာနု်�်ံ�ု�ကာအ်တွငွ့်�်

ဂျ�ပ်န်တ်ွငွ့်သ်ော�ာင့်�်နှငှ့်န်ှ့ငု့်သ်ာည့်် ်ကာာလု
ဂျ�ပ်န်သ်ာ့ုလ်ုာသော�ာကာသ်ာည့််သ်ောန်�်စှ၍ တွစန်ှစှ ်သာ့ု�်ဟုတုွ်

လု့ငု့်စ်င့်သ်ာကာတ်ွ�်�ကာာလုတွ့ု�် ှတွ့သုောတွာင့်�်သောသာာကာာလုတွစခ်ွခုွု

ဂျ�ပ်န်န်ှ့ငု့်င့််၏ံ ယ်ာဥ််စည့်�်ကာ�်�လု�်�
စည့်�်ကာ�်���ာ�

ယ်ာဥ််စည့်�်ကာ�်�လု�်�စည့်�်ကာ�်�
သောတွကွာ့လုုည့်�်သောသာခွ�ာန်ာ�လုည့််
သောအာင့် ်လုပ်ု်သာာွ�ကြကာ�သောအာင့််

လုကူာ�ူ��ဉ်း�ကြကာာ�တွငွ့် ်လု�်�သာာွ�

လု�်�လုာ��ာ�ကာ့ ုဦး�စာ�သောပ်�မြခွင့်�်။

�း�န်းသောန်ခွ�့န်တ်ွငွ့် ်မြ�တွမ်ြခွင့်�်ကာ့

တွာ�မြ�စသ်ာည့်။်
ဘာယ်ဘ်ာကာမ်ြခွ�်��သှော�ာင့်�်မြခွင့်�်။ဘာယ်ဘ်ာကာမ်ြခွ�်��သှော�ာင့်�်မြခွင့်�်။

* လုကာရ်ှိှ့တွငွ့် ်�စွဇ်ာာလုန်၊် ဂျ�ာ�န်း �ကာဒ်ီ�ယ်သ်ာ�မတွနှ့ငု့်င့််၊ံ

မြပ်င့်သ်ာစသ်ာ�မတွနှ့ငု့်င့််၊ံ ဘာယ်လ်ုဂ်ျ�းယ်နံှ့ငု့်င့််၊ံ �့နု်ာကာ့နုှ့ငု့်င့််နံှငှ့်် ်�့ငု့်ဝ်�်တွ့ုက်ာ့သုာာ ကာန် ်သ်ာတွ�်ာ�သာည့်။်



လုပ်ု်င့်န်�်ခွငွ့်တ်ွငွ့် ်သာတွမ့ြပ်ု

��ည့််အ်ခွ�ကာ�်�ာ�
လုပ်ု်င့်န်�်ခွငွ့်�်ာှ�့�ုင့် ်ပ်တွဝ်န်�်ကာ�င့််

�ာှရှိှ့သောန်တွ့ ်��ပ််ကာာ�သောတွကွာ့ု
သာတွ�့ာ��ု့လ်ုည့်�်လု့တုွယ်။်

��ပ််ကာာ�လု့�ု�့ု� ယ်ာဉ်းကြီးကား�သောတွ�ွာှ ��ကာက်ာယွ်သ်ောန်�ာ
(Blind Spot) အ��ာ�ကြီးကား�ရှိှ့တွယ်။် ယ်ာဉ်းလု�်�သောကြကာာင့်�်
လု�်�ည့ွှန်�်နု့် ် သော�ာကာလ်ုပ်ု်သော��လုပ်ု်င့်န်�်ခွငွ့်စ်တွာသောတွ�ွာှ

��ကာက်ာယွ်သ်ောန်�ာ (Blind Spot) �က့ာ့ ု�၀င့်�့်သောစ�ု့ ် သာတွ�့ာ���ယ်။်
��ပ််ကာာ�၏ ��ကာက်ာယွ်သ်ောန်�ာ 
(Blind Spot)

ယ်ာဉ်းသော�ာင့်�်သာ၏ူ ည့်ာဘာကာသ်ောစာင့်�်

အသောန်ာကာဘ်ာကာ၊် ဘာယ်ဘ်ာကာသ်ောစာင့်�်

အသောန်ာကာဘ်ာကာတ်ွ့ု�်ာှ

��ကာက်ာယွ်သ်ောန်�ာ (Blind Spot)

မြ�စလ်ုယွ်သ်ာည့်။်

ယ်ာဉ်းသောန်ာကာဘ်ာကာပ့််ငု့်�်�ာှ ပြီးပ်း�မြပ်ည့််စ်ံသုောသာာ

��ကာက်ာယွ်သ်ောန်�ာ (Blind Spot) မြ�စသ်ာည့်။်

ယ်ာဥ််အမြ�င့်် ်မြ�င့််�်ာ�သာည့််က်ာာ���ာ�တွငွ့်၊် ယ်ာဉ်းသော�ာင့်�်သာူ

၏သောရှိှ �တွည့််တ်ွည့််န်ှငှ့်် ်သောဘာ�နှစှ�်ကာန်ှစှခ်ွ�ကာ�်ာှ ��ကာက်ာယွ်သ်ောန်�ာ

(Blind Spot) မြ�စသ်ာည့်။်

��ပ််ကာာ�၏ ဘား�အတွငွ့်�်ပ့်ငု့်�်ကာာွမြခွာ�ခွ�ကာ်

ကာာ�သောကာွ�တွ့အ်ခွါ သောရှိှ �ဘား� မြ�တွသ်ာန်�်သာာွ�တွ့ ်သောန်�ာ�ကာ်
သောန်ာကာဘ်ား�ကာ အတွငွ့်�်ပ့်ငု့်�်ကာ့ ုမြ�တွသ်ာာွ�တွာကာ့ု
“ဘား�အတွငွ့်�်ပ့်ငု့်�်ကာာွမြခွာ�ခွ�ကာ”် လု့ုသ်ောခွ်တွယ်။်

အ��ူသာမြ�င့်် ်ကာာ�ကြီးကား� သောတွ�ွာှ ဘား�
အတွငွ့်�်ပ့်ငု့်�်ကာာွမြခွာ�ခွ�ကာ ်ကြီးကား��ာ�တွယ်။်

သောတွာ်သောတွာ်သောလု�
သောဝ�သောန်တွယ်လ်ု့ု ် �င့်သ်ောန်�င့်သ်ောတွာင့််

ည့်ပ််ပ်ါသာာွ�တွတွတ်ွာ
သောကြကာာင့်် ်သာတွ�့ာ�ပ်ါ။

သောဝ�သောန်တွာသောတွာင့််

ည့်ပ််ပ်ါသာာွ�တွယ်！်

ကာာ�၊ သော�ာ်သောတွာ်�့ငု့်က်ာယ််

အနှတ�ာယ်က်ာင့်�်စာွ

သော�ာင့်�်နှငှ့်မ်ြခွင့်�်အတွကွာ်

အကြကာမံြပ်ုခွ�ကာ�်�ာ�

ယ်ာဉ်း�သောတွာ်တွ��သုောတွွ
�မြ�စသ်ောစ�ု့ ်

တွမြခွာ�သာတွ�့ာ�
စ�ာသောတွကွာ့ ုကြကာည့်််

�သောအာင့်။်

သောဘာ�ကာင့်�်သောကြကာာင့်�် စစသ်ော��တွာကာ့ ုသောရှိှ �ဘာကာသ်ာာ�ကာ
ဘာ ့သောန်ာကာဘ်ာကာသ်ော�ာ ဘာယ်ည့််ာ�ာှပ်ါ စစက်ြကာ�သောအာင့်!်

ကာာ�သော�ာင့်�်သောန်စဉ်း �ကာသ်ာယွ်သ်ော��ကာ့ု
လုည့်�် �ပ်�ကာ�်ကာကွာ ်လုပ်ု်ကြကာ�သောအာင့်!်

�့�ု�ွာ�တွ့�်ာသားဥ်တွရုှိှ့သောန်ခွ�န့်�်ာှကာာ�သော�ာင့်�်
တွ့အ်ခွါ သောခွ�ာ်တွတွတ်ွာကာ့ ုသာတွ�့ာ�ကြကာ�သောအာင့်!်

�့�ု၊ နှငှ့်�်၊ သောအ�ခွမ့ြခွင့်�်၊ မြ��၊ သောလုမြပ်င့်�်  

စသာည့်တ်ွ့ုက်ာ့ ုသာတွ�့ာ�ပ်ါ။

လုသူောန်�ပ််ကာကွာလ်ု�်���ာ�နှငှ့်် ်ကာ�ဉ်း�သောမြ�ာင့်�်သောသာာလု�်�
��ာ�တွငွ့် ်လု�်�သာာွ�လု�်�လုာ��ာ�၊ စကာဘ်ား���ာ�အတွကွာ်
�ည့််သ်ာငွ့်�်စဥ််�စာ�ပြီးပ်း� မြ�ည့်�်ည့်င့်�်စာွ သော�ာင့်�်နှငှ့်�်သောအာင့်!်

အနှတ�ာယ်က်ာင့်�်စာွသော�ာင့်�်နှငှ့်ပ်ြီးပ်း�
ကာ���လုနွ်သ်ာ ူ�မြ�စသ်ောစ�ု့ ် လုပ်ု်��ာှသောန်ာ်

အာ�…
လုံ�ုဝ�မြ�စခ်ွ�င့်ဘ်ာ�ူ...

မြပ်စ�်မုြပ်စဒ်ီဏ်် စည့်�်ကာ�်�အ� အသော��ယ်မူြခွင့်�်နှငှ့်် ်�တုွပ််ယ်မ်ြခွင့်�် လု�ူသုော��အ� �ံ�ုရံုု��ု

ပ်�ကာစ်း��ံ�ုရံုု���ု�ာ�အတွကွာ ်သောလု�ာ်သောကြကာ�သောင့်၊ွ 

သောင့်ဒွီဏ်န်ှငှ့်် ်သော�ာင့်ဒ်ီဏ်စ်သာည့်် ်မြပ်စ�်မုြပ်စဒ်ီဏ််

��ာ� ကာ�ခွနံှ့ငု့်သ်ောခွ�ရ့ှှိသာည့်။်

ကာ�ုပဏ်းစည့်�်��ဉ်း���ာ�သောပ််�တူွည့်၍် စည့်�်ကာ�်�အ�

အသော��ယ်မူြခွင့်�်၊ �တုွပ််ယ်ခ်ွ�ံမြခွင့်�်လုည့်�် ရှိှ့သာည့်။်

တွးဗးတွငွ့် ်အ�ည့်�်င့်�်မြ�င့်် ်သာတွင့်�်တွင့်ခ်ွ�ံ

တွတွသ်ာည့်။် အ��ူသာမြ�င့်် ်အ�ကာ�်�ူပြီးပ်း�

ကာာ�သော�ာင့်�်မြခွင့်�်သာည့် ်လုူပ််တွဝ်န်�်ကာ�င့်�်ှ

အာရုံုစ့ကုာခ်ွ�ံနှနု်�် မြ�င့််�်ာ�သာည့်။်

ကာ���လုနွ်သ်ာမူြ�စသ်ာာွ�ပ်ါကာ...



လု�်�ညွှ့န်သ်ောန်ခွ�့န်တ်ွငွ့် ်အာရုံုပ်�ံ�လုငွ့်််
�သာာွ�သောစ�န် ်သာတွမ့ြပ်ုပ်ါ။

လု�်�သောပ်် ရုုတွတ်ွ�ကာ ်တွ့�ု�ကွာလ်ုာမြခွင့်�်�လုပ်ု်�။

ယ်ာဉ်းအန်း�တွငွ့် ်မြ�တွသ်ာန်�်သာာွ�သာည့်််
အခွါ သောဘာ�ကာင့်�်သောကြကာာင့်�် စစသ်ော��ပ်ါ။

ဂ့ျသုောဒီါင့်၊် အလုပ်ု်�့ကုာအ်တွငွ့်�်ရ့ှှိ
စည့်�်ကာ�်���ာ�ကာ့ ုလု့ကုာန််ာပ်ါ။

န်ာ�လုည့်က်ြကာပြီးပ်းလုာ�?
ကာ ့သောန်ာကာ�်ပ်် လုကာသ်ောတွွ� �ာှ ဘာယ်လ်ု့ု

မြ�စ�်ပ််��့ု�သောတွ ွရှိှ့သောန်လု�့့တုွာ
ဇာာတွလ်ု�်�သောတွနွ့် ် ကြကာည့််က်ြကာ�သောအာင့်။်

��ပ််ကာာ�ပ်တွလ်ုည့််

တွငွ့် ်အလုပ်ု်လုပ်ု်�န််

အတွကွာ ်အခွ�ကာ�်�ာ�
ယ်ာဉ်းလု�်�သောကြကာာင့်�်�န့်�်

လုံမုြခွံု သော��အသောစာင့််န့်် ်
��ပ််ကာာ�ယ်ာဥ််သော�ာင့်�်
အကာတူွ့ု�့် ် အလုပ်ု်ကာ

��ကာက်ာယွ်သ်ောန်�ာ (Blind Spot)
မြ�စသ်ာာွ��ု့လ်ုယွ်က်ာတူွ့ ်ရုုတွတ်ွ�ကာ်

တွ့�ု�ကွာလ်ုာ�နု့်သ်ာတွလ့ုကာလ်ုတွွ�်သုောကြကာာင့်််
မြ�စတ်ွ့ ်�သောတွာ်တွ��သုောတွ ွမြ�စပ််ာွ�လုယွ်လ်ု့ုသ်ောလု။

��ပ််ကာာ� ပ်တွလ်ုည့်�်ာှအလုပ်ု်လုပ်ု်တွ့အ်ခွါ
သာတွ�့ာ���ယ််အ်�ာသောတွကွာ့ ုကြကာည့််လ်ု့ကုာ�်သောအာင့်!်

��ပ််ကာာ� ကာနု်တ်ွင့်သ်ောန်ခွ�့န်တ်ွငွ့််
��ကာက်ာယွ်သ်ောန်�ာ (Blind Spot) ကာ့ ုသာတွ�့ာ�မြခွင့်�်။

ဂ့ျသုောဒီါင့်အ်တွငွ့်�်၊ လုပ်ု်င့်န်�်ခွငွ့်အ်တွငွ့်�်ရှိှ့ ��ကာက်ာယွ်သ်ောန်�ာ
(Blind Spot)နှငှ့်် ်ယ်ာဉ်း��ာ�ကာ့ ုသာတွ�့ာ�မြခွင့်�်။

ယ်ာဥ်သ်ော�ာင့်�်၏ ��ကာက်ာယွ်သ်ောန်�ာ (Blind Spot) သာ့ု ် �ဝင့်ပ််ါနှငှ့််။်

�့ငု့်လ်ု�ကာလ်ုပ်ု်�သာည့်် ်အလုပ်ု်��ာ��ာှ ယ်ာဉ်းသော�ာင့်�်အတွကွာ်

မြ�င့်�်န်ခ်ွကာခ်ွသ့ောသာာသောကြကာာင့်် ်အလုပ်ု်သာ�ာ���ာ�လုည့်�် သာတွ�့ာ�

��ည့်။် �့ုအ်မြပ်င့် ်မြ�င့်လ်ုယွ်သ်ောသာာအဝတွအ်စာ���ာ�ကာ့ ုဝတွ�်င့်ပ််ါ။



CASE 1

ဒီးသောန်လ်ုည့်�်
အခွ�့န်န််း�သောန်ပြီးပ်း~!

မြ�န်မ်ြ�န်သ်ာာွ���ယ်!်

သောတွွ� ပြီးပ်း၊ ဒီါသောပ်�ယ်် ်အခွ�့န််
ဒီးသောလုာကာသ်ော�ာကာသ်ာာွ�ပြီးပ်း!

သောလုာသောန်တွ့ ်အခွ�့န််
ကာ��ကှာာွ ~!

�း�ဘာယ်�်ာှပ်ါလု�့််!

�့�ု�ွာသောတွာ်

�ယ််ပံ််ပ့ု်!

ဟု�်?

သောတွာ်သောသာ�တွာသောပ်ါ~်

လု�်�သာာွ�လု�်�လုာသောတွ ွအ��ာ�ကြီးကား�
ရှိှ့သောပ်�ယ်် ်ကြကာာ��က့ာသောန် မြ�တွသ်ာာွ�

လု့ု�်�ယ်�်င့်တ်ွယ််

ဒီးသောန် ် တွစ�်ကာပ့််

�သောလုာကာပ််ါတွယ်!်

ဟုင့်၊် ဒီးလု�်��ာှ

စကာဘ်ား�စး�လု့ု�်�့လ်ုာ�?

သောတွာင့်�်ပ်န်ပ််ါတွယ်!်!

သောဟုသ်ောကာာင့််
ဘာယ်ဘ်ာကာမ်ြခွ�်�

ကာသာာွ�သောလု!
အာ� !?



ဟုင့််
�့�ုလုာ�?

လုပ်ု်င့်န်�်ခွငွ့်က်ာ့သုော�ာကာ�ု့် ်

န်ည့်�်န်ည့်�်ပ့်လု့သုောတွာတ်ွာ!

မြ�န်မ်ြ�န်န််င့်�်�ယ်!်

တွကာယ်�ွ်ာ
ခွ�လုာပြီးပ်း~!

ဒီါသောပ်�ယ်် ်င့်ါ�်ာှ

�း�ရ့ှှိတွယ်!်

ဒီးသောန် ် ကာံ

�သောကာာင့်�်ပ်ါလုာ�!

သောတွာင့်�်

!?

အာ�!!

လုပ်ု်င့်န်�်ခွငွ့်က်ာ့ ုမြ�င့်�်ပြီးပ်း!

အယ်!်?

သောတွာ်သောသာ�တွယ်၊်
အခွ�့န်�်း...

သောတွာင့်�်ပ်န််
ပ်ါတွယ်!်

အ့်



………………

စးန်းယ်ာ... ကာွန်သ်ောတွာ် ဘာယ်လ်ု့ု
လုပ်ု်ခွ့�် သောကာာင့်�်�လု?့

စကာဘ်ား�စး�သောန်တွနု်�် သာတွ့
�ာ���ယ််အ်ခွ�ကာသ်ောတွွ

အ��ာ�ကြီးကား�ရှိှ့တွယ်။်

အရု့ု�ကာ�့ု�တွာ မြပ်န်သ်ောကာာင့်�်

တွ့အ်� ့သာံ�ုပ်တွ.်..

အာ�!

စကာဘ်ား��ာှ စည့်�်ကာ�်�အ�
သောလုာာကာလ်ု�်�� ှ�စး�န်င့်�်�ပ်ါ!

အခွ�့န် ်လုံလုုံသုောလုာကာသ်ောလုာကာယ််�ူာ�မြခွင့်�်!

�း�သော�ာင့်�်လု�ကာ ်�စး�န်င့်�်�!

စကာဘ်ား�ကာ့ ုဘာယ်ဘ်ာကာမ်ြခွ�်��စှး���ည့်!်

ဦး��ပ်ု်သော�ာင့်�်ကြကာပ်ါစ့ု ်!

သောရှိှ �သောလုာာကာ ်သာတွ�့ာ�ပ်ါ�်ယ်.်...

��ပ််ကာာ��ာှ ��ကာက်ာယွ်သ်ောန်�ာ (Blind Spot)န့် ်
ဘား�အတွငွ့်�် ပ့်ငု့်�်ကာာွမြခွာ�ခွ�ကာ ်သောတွရွှိှ့လု့ု ်၊ ပ့်ပုြီးပ်း�

သာတွ�့ာ��ု့ ် လု့အုပ််တွယ်။်

စကာဘ်ား�သောကြကာာင့်် ်သောသာ�ံ�ုခွ့�်တွ့ ်�သောတွာ်တွ��ု
�ကာဝ်ကာ ်သောလုာကာက်ာ၊ အ�့်ကာသောန် �းတွာ 500

အတွငွ့်�်�ာှပ့် မြ�စပ််ာွ�သောန်တွာ။

ကာ့ယု််အ်မြပ်စန့််က်ာ့ယု်ပ့််

စကာဘ်ား�စး�သာည့််အ်ခွါ သာတွ�့ာ��န်အ်ခွ�ကာ�်�ာ�

စတ့ွ�်ရှိှည့်မ်ြခွင့်�်သာည့် ်အနှတ�ာယ်ရ်ှိှ့သောသာာ

သော�ာင့်�်နှငှ့်မ်ြခွင့်�်ကာ့ ုမြ�စသ်ောစသောသာာသောကြကာာင့််၊်

အခွ�န့် ်လုံလုုံသုောလုာကာသ်ောလုာကာယ််ပူြီးပ်း�� ှလုပ်ု်သော�ာင့်ပ််ါ။

စး���ည့််သ်ောန်�ာကာ့ ုလု့ကုာန််ာမြခွင့်�်မြ�င့်် ်�သောတွာ်တွ�

��ု�ာ�ကာ့ ု�မြ�စခ်ွင့် ်ကာာကာယွ်န်ှ့ငု့်ပ််ါသာည့်။်

သောလုာာကာလ်ု�်�� ှစး�န်င့်�်ခွ�့န်တ်ွငွ့် ်လု�်�သာာွ�

လု�်�လုာ��ာ�ကာ့ ုဦး�စာ�သောပ်�ပြီးပ်း�� ှစး�န်င့်�်ပ်ါ။

�း�သောကြကာာင့်် ်မြ�င့်က်ာငွ့်�်ကာယွ်သ်ာာွ�မြခွင့်�်၊ ဟုန်ခ်ွ�ကာ်

ပ်�ကာမ်ြခွင့်�်တွ့ုသ်ောကြကာာင့်် ်အလုနွ်အ်နှတ�ာယ်�်�ာ�ပ်ါသာည့်!်

စကာဘ်ား��သောတွာ်တွ��သုောကြကာာင့်် ်သောသာ�ံ�ုသာ ူ56% �ာှ ဦး�သောခွါင့်�်

ဒီဏ်�်ာ�ရှိှ့ကြကာသာည့်။် (2020 ခွနုှစှအ်တွငွ့်�်)

အာ�!



CASE 2

သောခွတွတ �ပ််ပ်ါ�့တုွ့်

�့ငု့်�်ဘာတုွပ့််...

ဒီါသောပ်�ယ်််
လု�်��သောလုာာကာ်

ခွ�င့်ဘ်ာ�ူ...

စကာဘ်ား�န့် ် မြပ်န််
လု့ု�်ပ်ါ�်လုာ�

သာာွ�လု့ုသ်ောတွာ်

�သောလုာကာ�်ာှပ်ါ!

လု�်�ကာ စ့သုောန်ရုံုပ်ါပ့်

သောအ�ခွပံ့်�ုသောပ််လု့ု ်

အယ် ်နှငှ့်�်သောတွ!ွ?
ဟုာ�~ဒီးသောန်လ်ုည့်�်
ပ်င့်ပ််န်�်သာာွ�ပြီးပ်း...

သောတွာ်သောသာ�တွာသောပ်ါ.်..သောတွာင့်�်ပ်န်ပ််ါတွယ််

အ�သောလု�!?လုလူုည့်�်�ရှိှ့ သောတွာ်
ဘာာ��ှမြ�စသ်ောလုာကာပ််ါဘာ�ူ

ဟု�်?

နှငှ့်�်သောတွကွာ�တွ့သ်ောန်သ်ောတွကွာ့ု

သောကြကာာကာလ်ု့ကုာတ်ွာ
နှငှ့်�်သောတွနွ့် ် သောခွ�ာ်လု့
လုယွ်သ်ောန်တွာလုာ�



ပ်င့်ပ််န်�်�င့် ်အ�ာှ�

သောတွ ွပ့်လုုပ်ု်�့တွာပ့်...

ကာာ�လုာသောန်သောပ်�ယ်််

�းသောလုာကာပ််ါ�့ ်

လုကူာ�ူ��ဉ်း�ကာ�ာ�န့် ်
လုည့်�် သောဝ�သောန်တွယ််

ဒီး�ာှ ကာာ�သောတွ ွအ��ာ�ကြီးကား�
�့သုောတွာ ်လု�်�မြ�တွ�ု့် ် သောတွာ်သောတွာ်သောလု�ခွကာတ်ွာပ့်

သောတွာင့်�်ပ်န်ပ််ါတွယ််

အ့ု�..
အ!

သောန်ာကာက်ာ�တွ့အ်�့

သောတွာ်သောတွာ်ပ်င့်ပ််န်�်�ာှပ့်...
��ပ််ကာာ�ပ့်

အယ်?်

အခွမုြ�န်မ်ြ�န်န််င့်�်�င့််

မြ�တွန်ှ့ငု့်သ်ောလုာကာတ်ွယ်.်..�း�ပ်ွ့ုင့််က်ာ
အန်းသော�ာင့််

သောမြပ်ာင့်�်သောတွာ�်ယ်!်

အ�့်ကာ

မြ�င့်သ်ောန်�ပြီးပ်း...

ဟုတ့ွ!်!
သောရှိှ �ကာ့သုောသာခွ�ာကြကာည့််ဟ်ု!!

တွကာယ် ်အ�့်ကာ့ု

အမြ�န်�်ံ�ုမြပ်န်ခ်ွ�င့်တ်ွယ််

ကာာ�ကာ �င့်�်�ာ�
သောလုာကာသ်ောအာင့််

န်း�န်း�သောလု��ာှပ့်..!?ဟုာ



ကာွန်သ်ောတွာ ်ဘာယ်လ်ု့ု

လုပ်ု်ခွ့�် သောကာာင့်�်�လု.့..

စ့သုောန်ရုံုပ့်

မြ�င့်�်တွာကာ့ု

အ့်

လု�်���ကာန်ှာှမြပ်င့်က်ာ

သောအ�ခွသ့ောန်တွယ်.်..

ဒီး�သောတွာ်တွ���ုာှ

ကာွန်သ်ောတွာ် ဒီဏ်�်ာ�ခွ့ပ််ါတွယ််

ည့်ဘာကာ ်နှငှ့်် ်�ာသားဥ်တွ ု�့�ု�ွာ�သောသာာ

 အခွ�့န်တ်ွငွ့် ်မြ�င့်�်န် ်ခွကာခ်ွသ့ာည့်!်
လုကူာ�ူ��ဉ်း�ကာ�ာ�သောပ်် တွငွ့် ်�င့်�်၍ကာ�ူပ်ါ!

�့ငု့်�်ဘာတုွ�်�ာ�ကာ့ ုလု့ကုာန််ာပ်ါ!န်ာ�ကြကာပ််�တွပ််ပ်ါနှငှ့််!်

အ��ူသာမြ�င့်် ်နှငှ့်�်သောတွကွာ�သောန်တွ့သ်ောန်န့်် ်
အပ်ခူွ�့န်က်ာ�သောန်တွ့သ်ောန်သ်ောတွ�ွာှ လု�်���ကာန်ှာှမြပ်င့််

သောအ�ခွသ့ောန်မြခွင့်�်ကာ့ ုသာတွ�့ာ�ကြကာပ်ါ

�ခ့ွ့ကုာသ်ာကူာ့ ုအကာာအကာယွ်သ်ောပ်��ု့ ်
အတွကွာလ်ုည့်�်၊ စကာဘ်ား�ပ်�ကာစ်း��ံ�ုရံုု��ု

��ာ�သောလု�ာ်သောကြကာ�သောင့်တွွာဝန်ယ််�ူအုာ�ခွကံာ့ု
ဝင့်�်ာ�ကြကာ�သောအာင့််စကာဘ်ား�ဟုာ ကာ���လုနွ်သ်ာူ

ကာ့လုုည့်�် �ခ့ွ့ကုာသ်ောစတွ့်
ယ်ာဥ််တွစ�်�့ု�ပ်ါပ့်...!

စကာဘ်ား�စး�သာည့််အ်ခွါ သာတွ�့ာ��န်အ်ခွ�ကာ�်�ာ�

န်ာ�ကြကာပ််တွပ််�ာ�ပ်ါကာ ပ်တွဝ်န်�်ကာ�င့်က်ာ့ ုအာရုံုစ့ကုာန်ှ့ငု့်အ်ာ� 

သောလု�ာန််ည့်�်သောစသောသာာ သောကြကာာင့်် ်အနှတ�ာယ်ရ်ှိှ့ပ်ါသာည့်။်

* န်ာ�ကြကာပ််တွပ််၍ သော�ာင့်�်နှငှ့်မ်ြခွင့်�်ကာ့ ုပြီး�့ု�န်ယ်စ်း�င့်စ် ုသောတွာ်သောတွာ်��ာ���ာ�တွငွ့် ်တွာ�မြ�စ�်ာ�သာည့်။်

သောခွတွတ �ပ််ပ်ါဟုသူာည့်် ်�့ငု့်�်ဘာတုွရ်ှိှ့သောသာာ

သောန်�ာတွငွ့် ်�ပ်�ကာ�်ကာကွာ ်�ပ််�သောအာင့််

ည့်ဘာကာ ်နှငှ့်် ်�ာသားဥ်တွ ု�့�ု�ွာ�သောသာာ အခွ�့န်တ်ွငွ့််

အကာာွအသောဝ�နှငှ့်် ်အ�ာဝတုွု��ာ�ကာ့ ုမြ�င့်�်န်ခ်ွကာခ်ွ့

သောသာာသောကြကာာင့်် ်သာတွ�့ာ�ပြီးပ်း� စး�န်င့်�်ပ်ါ။

လုကူာ�ူ��ဉ်း�ကာ�ာ�၏ လု�်�သာာွ�လု�်�လုာအပ့်ငု့်�်ကာ့ု

မြ�တွသ်ာည့််အ်ခွါ လု�်�သာာွ�လု�်�လုာ��ာ� မြ�တွသ်ာာွ�

မြခွင့်�်အတွကွာ ်အတွာ�အ�း�မြ�စန်ှ့ငု့်သ်ာည့်် ်အသောမြခွအသောန်

�ရှိှ့သာည့််အ်ခွါ�လှုွ၍့၊ �င့်�်ပြီးပ်း� တွနွ်�်လု�ကာလ်ု�်�သောလုာာကာပ််ါ



ယ်ာဥ််စည့်�်ကာ�်�လု�်�စည့်�်ကာ�်���ာ�ကာ့ ု
လု့ကုာန််ာပ်ါ

စကာဘ်ား�စး�သာည့််အ်ခွါ
စည့်�်ကာ�်�ကာ့ ုလု့ကုာန််ာပ်ါ

��ပ််ကာာ�၏ ��ကာက်ာယွ်သ်ောန်�ာ
(Blind Spot) ကာ့ ုသာတွ�့ာ�ပ်ါ

ကာ���လုနွ်သ်ာမူြ�စလ်ုာနှ့ငု့်သ်ာည့််

သာယ်ယ််ပ့ူ်ုသ်ော�ာင့်သ်ော��ယ်ာဉ်း�သောတွာ်တွ��တုွငွ့််
 သာတွ�့ာ���ည့််အ်ခွ�ကာ�်�ာ�

��ပ််ကာာ�လု့�ု�့ု� ယ်ာဉ်းသောတွ�ွာှ ��ကာက်ာယွ်သ်ောန်�ာ

(Blind Spot) သောတွရွှိှ့တွယ်။် ဘာယ်ဘ်ာကာသ်ောကာွ�တွ့အ်ခွါ

ဘား�အတွငွ့်�်ပ့်ငု့်�်ကာာွမြခွာ�ခွ�ကာက်ာ့လုုည့်�် သာတွ�့ာ��သောအာင့််

ယ်ာဥ််စည့်�်ကာ�်�လု�်�စည့်�်ကာ�်�သောတွကွာ့ု

လု�စလ်ု��ရုုတွ့အ်နှတ�ာယ်ရ်ှိှ့တွ့ ်သာာွ�လုာ�ကုာ့ ု�ပ််တွန် ်�်သောအာင့််

အ��ူသာမြ�င့်် ်သောအာကာပ််ါ စည့်�်ကာ�်���ာ�ကာ့ ုလု့ကုာန််ာပ်ါ

● စကာဘ်ား�မြ�င့်် ်စည့်�်ကာ�်�အ� ကာာ�လု�်�� ှစး�န်င့်�်ပ်ါ

    (သောလုာာကာလ်ု�်��ာှခွွင့်�်ခွ�ကာမ်ြ�စသ်ာည့်)်

● ကာာ�လု�်�၏ ဘာယ်ဘ်ာကာမ်ြခွ�်�� ှစး�န်င့်�်ပ်ါ 

● သောလုာာကာလ်ု�်�တွငွ့် ်လု�်�သာာွ�လု�်�လုာ��ာ�ကာ့ ုဦး�စာ�သောပ်�ပြီးပ်း�၊

    ကာာ�လု�်�ဘာကာ�် ှမြ�ည့်�်ည့်ာင့်�်စာွ သော�ာင့်�်ကြကာ�သောအာင့်။်

    လု�်�သာာွ�လု�်�လုာ��ာ�အာ� အနှတ�ာယ်က်ာ့ ု�ခွစံာ��ပ်ါသောစနှငှ့်််

စကာဘ်ား�၊ သော�ာ်သောတွာ်ကာာ�သောတွ�ွာှ အသောမြခွအသောန်ကာ့ု

လု့ကုာပ်ြီးပ်း� ကာ���လုနွ်သ်ာ�ူ�ာ� မြ�စသ်ာာွ�နှ့ငု့်တ်ွယ််�ခ့ွ့ကုာ�်ကုာ့ ုသောလုာာခ်ွ��ု့ ် ဦး�သောခွါင့်�်ကာ့ ုအကာာအကာယွ်သ်ောပ်�တွ့်

စကာဘ်ား�စး�ဦး��ပ်ု်သော�ာင့်�်�ု့က်ာလုည့်�် အသော��ကြီးကား�ပ်ါတွယ််

အနှတ�ာယ်က်ာ �င့်�်တှွ�်�ာ�ဘာ့
ကာ့ယု််အ်န်း��ာှ ရှိှ့သောန်တွယ်�့်တုွာ

သောသာခွ�ာသာသောဘာာသောပ်ါကာက်ြကာပြီးပ်းလုာ�?

သောဘာ�ကာင့်�်�ု့အ်တွကွာက်ာ
ယ်ာဥ််စည့်�်ကာ�်�လု�်�စည့်�်ကာ�်�သောတွကွာ့ု

လု့ကုာန််ာ�ု့ ် အသော��ကြီးကား�တွယ်သ်ောန်ာ်

အ့တ်ွာ�့ ုသောန်ာကာတ်ွစသ်ောခွါကာ်
မြပ်န်က်ြကာည့််က်ြကာည့််�်သောအာင့််

ဒီး�က့ာဇာာတွသ်ောကာာင့်သ်ောတွ�့ွ ်
အ�ာှ�လုပ်ု်တွ့ပံ််ကုာ တွစသ်ောယ်ာကာ်

သောယ်ာကာန့်် ် တွသူောန်တွယ်သ်ောန်ာ် ဟု�်? တွစခ်ွခုွသုောမြပ်ာလု့ကုာလ်ုာ�?



2022 ခွုနှစှ ်�တွ်လုတွွင့်�်တုွ်သောဝသာည့််

�တုွသ်ောဝသာ:ူ ကာ�န်�်�ာသော��၊ အလုပ်ု်သာ�ာ�နှငှ့်် ်လု�ူ�ူုလုံသုော��ဝန်က်ြီးကား�ဌာာန်

စးစဥ််သာ:ူ Mizuho Research & Technologies, Ltd.

ပ်�ူသောပ်ါင့်�်သော�ာင့်�ွ်ကာသ်ာ:ူ ယ်ာဉ်း�သောတွာ်တွ��ုနှငှ့်် ်သာကာ�့်ငု့်သ်ောသာာ

သောဘာ�ကာင့်�်လုံမုြခွံု သော��နှငှ့်် ်ကာ�န်�်�ာသာန် ်ရှ်ှိင့်�်သော�� ပ်ည့်ာသောပ်��့ငု့်�်ာ

သာင့်သ်ော�ာကာက်ာပူ်စစည့်�်�န်တ်ွး�� ုWorking

�တုွလ်ုပ်ု်သာ:ူ Sideranch Inc.

ရုုပ််မြပ်ကာာတွနွ်�်မြ�င့််သ်ာရုုပ််မြပ်သောသာာ

သာယ်ယ််ပ့ူ်ုသ်ော�ာင့်သ်ော�� လုပ်ု်င့်န်�်ခွငွ့်�်သောတွာတ်ွ��ု
တွာ��း�ကာာကာယွ်သ်ော��

လုပ်ု်င့်န်�်ခွငွ့်�်သောတွာ်တွ��သုောတွဟွုာ
ကာ့ယု််အ်န်း�န်ာ��ာှရှိှ့သောန်တွ့ ်မြပ်ဿန်ာ

သောတွမွြ�စပ်ြီးပ်း� တွမြခွာ�သာ�့ူ ် ကာစ့စ�ဟုတုွပ််ါဘာ�ူ

အလုပ်ု်သာာွ�အလုပ်ု်မြပ်န်ခ်ွ�့န်�်ာှပ့်�ဟုတုွဘ်ာ့
လုပ်ု်င့်န်�်ခွငွ့်�်ာှ

အနှတ�ာယ်ရ်ှိှ့တွယ်�့်တုွာကာ့ု
သာတွ�့�ာ�လု့ု�်�ဘာ�ူသောန်ာ်

ဟုတုွပ်ြီးပ်း
�န်ကာမ်ြ�န်က်ာစပြီးပ်း�

အသောကာာင့်�်�ံ�ုကြီးကာ့ု �စာ��ယ်!်

ကာ့ယု််အ်သာကာတ်ွင့်သ်ာာ�ကာဘာ ့တွမြခွာ�သာူ
�့ ် အသာကာန့််�့်ငု့်တ်ွ့က်ာစ့စမြ�စလ်ု့ု ်

ယ်ာဉ်းစည့်�်ကာ�်� လု�်�စည့်�်ကာ�်��့ ်
အသော��ပ်ါပံ်ကုာ့ ုသောသာခွ�ာ သောတွ�ွကြကာည့််သ်ောစခွ�င့်ပ််ါတွယ််



ဤစာ�ွကာစ်ာတွ�်�နှငှ့််ပ််တွသ်ာကာ၍် စံစု�်�သော��မြ�န်�်လု့ပု်ါကာ

သောအာကာပ််ါဌာာန်� ံသော��မြ�န်�်နှ့ငု့်ပ််ါသာည့်။်

ကာ�န်�်�ာသော��၊ အလုပ်ု်သာ�ာ�နှငှ့်် ်လု�ူ�ူုလုံသုော��ဝန်က်ြီးကား�ဌာာန်
အလုပ်ု်သာ�ာ�စနံှနု်�်ဌာာန်

သောဘာ�ကာင့်�်လုံမုြခွံု သော��နှငှ့်် ်ကာ�န်�်�ာသော��ဌာာန်
သောဘာ�ကာင့်�်လုံမုြခွံု သော��ဌာာန်ခွွ့


