
ရုုပ််ပြပ်ကာာတွနွ်း�်ပြ�င့််သ်ရုုပ််ပြပ်သောသာ

လူနူှငှ့်် ်သောလူ�လူသံောသာကာနု်းပ််စ္စစည်း�်များ�ာ� သယ်ယ််ပ့ူ်ုသ်ော�ာင့်သ်ော��လူပ်ု်င့်န်း�်�့ငု့်�်ာ အသောပြေေမံျား�ာ�

人や重量物の
運搬作業の基本

ပြများန်းမ်ျားာဘာာသာ

まんがでわかる

ミャンマー語

ဤ�တွ်ယ်ကူြကာည်း်ရု်ုများုသင့်သ်ော�ာကာ်ကာူကာ့ု လူူနှငှ့်် ်သောလူ�လူံသောသာကာုန်းပ််စ္စစည်း်�များ�ာ� သယ််ယ်ူပ့်ုသ်ော�ာင့်သ်ော�� လူုပ််သော�ာင့်�်သောသာ လူုပ််င့်န်း�်ေွင့်တ်ွွင့််

အလူုပ််လူုပ််သောန်းသောသာသူအာ�လူံု�အတွွကာ် �ည်း�ွ်ယ်ပ်ြီးပ်း� သောဘာ�ကာင့်�်သော��နှငှ့်် ်ကာ�န်း�်များာသန်း ်ရ်ှှင့်�်သော��၏ အသောပြေေံအေ�ကာ်များ�ာ�အာ�

သောလူလ်ူာ�န်း ်�ည်း်�ွယ််၍ ပြပ်ုလူုပ််ေ့ပ်ြေင့်�်ပြ�စ္စသ်ည်း။်




ဒီးသောန်းမ်ျားာှသောတွာ ်လူနူ်း့ ် သောလူ�လူတံွ့က်ာနု်းပ််စ္စစည်း�်

သောတွကွာ့ ုသယ်ယ််ပ့ူ်ုသ်ော�ာင့်တ်ွ့လ်ူပ်ု်င့်န်း�်များာှ

ပြ�စ္စတ်ွတွတ်ွ့ ်ေး�န်းာပြေင့်�်ဥပ်များာသောတွကွာ့ု

ကြကာည်း်ပ်ြီးပ်း�၊ ေး�များန်းာသောအာင့် ်ကာာကာယွ်တ်ွ့်

န်းည်း�်လူမ်ျား�သောတွကွာ့ ုသောလူလ်ူာကြကာည်း်�်သောအာင့််

ေး�န်းာတွာသောကြကာာင့်် ်4 ပ်တွန််း့အ်�ကာ်

အေ�့န်းအ်ကြကာာကြီးကား� အလူပ်ု်န်းာ�လူ့ကုာ�်တွာ

သောတွ ွများ�ာ�တွယ်သ်ောန်းာ်

ေး�န်းာပြေင့်�်ကာ့ ုပြ�စ္စသ်ောစ္စတွ့ ်အသောကြကာာင့်�်အ�င့်�်

အများ�့ု�များ�့ု�ရှှ့တွာသောကြကာာင့်် ်ဒီးများာှ သောသသောသ

ေ�ာေ�ာ သောလူလ်ူာသာွ�ကြကာ�သောအာင့််

ဟုတုွက်ာ့!်

ပ်�များ�ံ�ုအသောန်းန်း့ ်
ေး�န်းာတွာကာ ဘာယ်လ်ူ့ု

အေ�့န်းမ်ျားာှ ပြ�စ္စတ်ွာလူ?့

သောယ်ဘာယု်�အာ�ပြ�င့်် ်ပ်စ္စစည်း�်

သောတွကွာ့ ုများသယ်တ်ွ့အ်ေး၊ သယ်သ်ော�ာင့်တ်ွ့အ်ေး

သောတွမွျားာှ သောကာ�ာကာ့ ု�ေ့့ကုာတ်ွာများ�ာ�တွယ််

ဒီးသောပ်များယ်် ်အေသုောန်းာကာပ့််ငု့်�်များာှ

ပြပ်ုစ္စသုောစ္စာင့််သ်ောရှာှကာမ်ျားအုလူပ်ု်သောတွွ

လူပ်ု်တွ့အ်ေး ေး�န်းာတွာ ပ့်အုပြ�စ္စမ်ျား�ာ�

လူာတွယ််

ဥပ်များာအာ�ပြ�င့်််

ဘာ့�ုဘာာွ��့ပ််သာများာှ သောစ္စာင့််သ်ောရှာှကာေ်သံူ

ကာ့ ုသောပ်ွ�ေ�းပြီးပ်း�

အပ့််�ာသောပ််လူှသ့ပ့််�ု့ ်
လူပ်ု်တွ့အ်ေး ေး�န်းာတွ့်

ဥပ်များာသောတွရွှှ့တွယ််

ဘာာသောကြကာာင့်််

ေး�န်းာ�တွာလူ?့

တွညူ်းးတွ့လ်ူပ်ု်ရှာှ�များသုောတွကွာ့ ု�ပ််ေး

တွလူလ့ူလ့ူပ်ု်ပြေင့်�်၊ သောအ�တွ့သ်ောန်း�ာသောတွမွျားာှ

အလူပ်ု်လူပ်ု်ပြေင့်�်၊ ကာ့ယု်ဟ်ုန်းအ်သောန်းအ�ာ�

များများနှ်းပ်ြေင့်�်သောတွအွပြပ်င့်် တွစ္စသ်ောယ်ာကာတ်ွည်း�် အာ�များတွန်းဘ်ာ့

အလူပ်ု်လူပ်ု်ပြေင့်�်စ္စတွ့ ်အများ�့ု�များ�့ု�သောသာ

အသောကြကာာင့်�်အ�င့်�်သောတွသွောကြကာာင့်််

ေး�န်းာကြကာတွာပ်း



ေး�န်းာတွာလူာ�...

င့်ယ်သ်ောသ�တွာန်း့ပ့်် လူ�စ္စလ်ူ��ရုု

�ာ�လူ့ုမ်ျား�ဘာ�ူကာ!ွ!

အယ်!်?

"ဒီး သောပ်များယ်် ် ကာွန်းသ်ောတွာ် ကာ င့်ယ်သ်ောသ�

တွာမ့ျားု ် ဘာာများမှျားပြ�စ္စဘ်ာ�ူများလူာ�!"

တွကာယ်သ်ောတွာ ်အသကာန်ှစှ္စ�်ယ်န််း့ ် သံ�ု�ယ််

အတွငွ့်�်များာှသောတွာင့် ်လူသူောတွနွ်း့ ် သောလူ�လူတံွ့ပ််စ္စစည်း�်

သောတွကွာ့ ုသယ်သ်ော�ာင့်တ်ွ့အ်ေး ေး�န်းာတွတွတ်ွယ််

ေး�န်းာတွာကာ အသကာ်

အ�ွယ်န််း့မ်ျား�့ငု့်ဘ်ာ့

အသောကြကာာင့်�်�င့်�်အများ�့ု�

များ�့ု�သောကြကာာင့်် ်ပြ�စ္စ�်

တွာသောလူ

အ့ဒ်ီးလူ့မုျားပြ�စ္စသ်ောအာင့််

ဘာယ်လ်ူ့လုူပ်ု်�များလူ?့

ပ်�များ�ံ�ုအသောန်းန်း့ ် လူူေ်နွ်းအ်ာ�ကာ့သုံ�ု�တွ့အ်လူပ်ု်ကာ့ု

သောလူ့ာေ်��ု့ ် န်းပံ်းတွ၁်အသောန်းန်း့ ် စ္စဉ်း�စ္စာ�ကြကာည်း်�်သောအာင့််

အကာကူာ�့့ယ်ာအများ�့ု�များ�့ု�ရှှ့တွာသောကြကာာင့်် ်အသောပြေအသောန်းသောပ််

များတူွည်းပ်ြီးပ်း� စ္စန်းစ္စတ်ွကာ�အသံ�ုပြပ်ုကြကာ�သောအာင့််

များတွတွသ်ာလူ့ု ် လူူေ်နွ်းအ်ာ�န်း့ ် အလူပ်ု်လူပ်ု်�ု့ ်
လူ့အုပ််တွယ်�့်�ုင့် ်အဘာယ်အ်�ာကာ့ု

သတွ�့ာ��င့်သ်ောကာာင့်�်များလူ?့

ေး�န်းာတွာကာ အသောကြကာာင့်�်အေ�ကာ ်အများ�့ု�များ�့ု�

သောပ်းင့်�်စ္စပ််ပြီးပ်း�များပှြ�စ္စတ်ွတွတ်ွာ။ အလူပ်ု်ပ်တွဝ်န်း�်ကာ�င့်န််း့ ် န်းည်း�်လူမ်ျား�တွ့ုက်ာ့ ုအာရုံုစ္စ့ကုာပ်ြီးပ်း�

အသောကြကာာင့်�်�င့်�်သောတွကွာ့ ုတွတွန်ှ့ငု့်သ်များ့ သောလူ့ာေ်��ု့ ်

အသော��ကြီးကား�တွယ်။် အ��ူသပြ�င့်် ်အသောလူ�ေ�့န်းက်ာ့ ုဂရုုစ္စ့ကုာ�်များယ်။်

ဟုတုွက်ာ့!်

ကာ ့ေး�န်းာပြေင့်�်ကာ့ု

ကာာကာယွ်�ု့် ် အသောပြေေဗံဟုသုတုွသောတွကွာ့ု

သောလူလ်ူာကြကာည်း်�်သောအာင့်!်



စ္စကာပ််စ္စစည်း�်

နှငှ့်််

ကာ�့့ယ်ာများ�ာ�

ေး�န်းာပြေင့်�်များ ှကာာကာယွ်�်န်း ်လူပ်ု်င့်န်း�်

အသောကြကာာင့်�်အ�ာနှငှ့်် ်ကာ့ကုာည််းးသောသာ

စ္စကာပ််စ္စစည်း�်နှငှ့်် ်ကာ�့့ယ်ာများ�ာ�ကာ့ု

သော�ွ�ေ�ယ်က်ြကာ�သောအာင့််

အေတုွသောလူာများာှ�့�ုင့် ်ဝတွ�်င့်လ်ူ့ကုာတ်ွာန်း့ ်
ရုုပ််ပ့်ငု့်�်�့ငု့်�်ာစ္စမ်ွျား��ည်းက်ာ့ ုအာ�သောကာာင့်�်သောစ္စပြီးပ်း�

အလူပ်ု်ကာ့ ုအသော�ာကာအ်ကာပူြပ်ုတွ့်

(Powered) Assist suits သောတွကွာ့လုူည်း�်

အသံ�ုပြပ်ုသောန်းကြကာပ်းတွယ််

ေး�န်းာတွာကာ့ ုကာာကာယွ်�ု့် ် အဝတွအ်စ္စာ�

ကာလူည်း�် အသော��ကြီးကား�ပ်းတွယ််

လူပ်ု်င့်န်း�်ေငွ့်သ်ံ�ု�့န်းပ််သောတွကွာ သောပြေသော�ာကာ်

အတွကွာ ်ကာကွာတ်ွက့ာ့ကုာည််းးတွ့ ်အ�ွယ်အ်စ္စာ�န်း့ ်

များသောေ�ာလူယွ်တ်ွ့ ်အ�ာကာသောကာာင့်�်တွာသောလူ

အေန်း�်တွငွ့်�်များာှ �့န်းပ််အပ်း�စ္စး�ပြီးပ်း� ပြပ်ုစ္စု

သောစ္စာင့််သ်ောရှာှကာတ်ွ့လ်ူပ်ု်င့်န်း�် လူပ်ု်တွာကာ့ု

သောရှာှင့်က်ြကာဉ်း�များယ်သ်ောန်းာ်

NGNG အလူပ်ု်အဝတွအ်စ္စာ�ကာ့ ုသင့််သ်ောတွာ်တွ့ ်အ�ွယ်အ်စ္စာ�န်း့ ်
အလူပ်ု်များာှ အသောနှာှကာအ်ယ်ကှာမ်ျားပြ�စ္စသ်ောစ္စတွ့ ်ကာ�ံု � နှ့ငု့်�်န်း ်န်ှ့ငု့်တ်ွ့်

အ�ာသောတွကွာ့ ုဝတွ�်င့်က်ြကာ�သောအာင့််

ပြပ်ုစ္စသုောစ္စာင့််သ်ောရှာှကာသ်ော��သံ�ုအကာကူာ�့့ယ်ာများ�ာ�ပြပ်ုစ္စသုောစ္စာင့််သ်ောရှာှကာသ်ော��သံ�ုအကာကူာ�့့ယ်ာများ�ာ�

ပြပ်ုစ္စသုောစ္စာင့််သ်ောရှာှကာသ်ော��သံ�ု များေ�း ကာ�့့ယ်ာပြပ်ုစ္စသုောစ္စာင့််သ်ောရှာှကာသ်ော��သံ�ု များေ�း ကာ�့့ယ်ာ များတွတ်ွပ််�ပ််စ္စကာ်များတွတ်ွပ််�ပ််စ္စကာ်

သောလူ့ာေ��န်းက်ာသူည်း်အ်ေင့်�်သောလူ့ာေ��န်းက်ာသူည်း်အ်ေင့်�် နှစှ္စ�်ကာသ်ောရု့�သောပြပ်ာင့်�်�န်းက်ာသူည်း်ဘ်ာတုွပ်ြပ်ာ�နှစှ္စ�်ကာသ်ောရု့�သောပြပ်ာင့်�်�န်းက်ာသူည်း်ဘ်ာတုွပ်ြပ်ာ�

လူကာက်ာ့ငု့်ပ််းသောသာ လူကာက်ာ့ငု့်ပ််းသောသာ 

အကာေူး�ပ်တွ်အကာေူး�ပ်တွ်

Lifter (များယ်သူည်း်စ်္စကာ)်Lifter (များယ်သူည်း်စ်္စကာ)် သော�ွ�လူ�ာ�စ္စကာေ်း�ပ်တွ်သော�ွ�လူ�ာ�စ္စကာေ်း�ပ်တွ်

လူကာတ်ွနွ်း�်လူညှ်း�်လူကာတ်ွနွ်း�်လူညှ်း�်

နှစှ္စဘ်ား�တွပ််တွနွ်း�်လူညှ်း�်နှစှ္စဘ်ား�တွပ််တွနွ်း�်လူညှ်း�်
Jig ေ�့တွ်Jig ေ�့တွ်

ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်သယ်ယ််ပ့ူ်ုသ်ော�ာင့်သ်ော��သံ�ုကာ�့့ယ်ာများ�ာ�ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်သယ်ယ််ပ့ူ်ုသ်ော�ာင့်သ်ော��သံ�ုကာ�့့ယ်ာများ�ာ�



အသောလူ�ေ�့န်း်

ေး�န်းာပြေင့်�်များှ

ကာာကာယွ်�်န်း်

အတွကွာ်

ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်သောတွကွာ သောလူ�လူသံောန်း�င့််

ေး�န်းာ�ု့ ် ပြ�စ္စန်ှ့ငု့်သ်ောပြေကာ့ ုတွ့�ုသောစ္စတွယ််

ဒီးများာှ သင့််သ်ောတွာ်တွ့ ်အသောလူ�ေ�့န်းအ်တွကွာ်

စ္စသံတွမ်ျားတှွေ်�ကာသ်ောတွကွာ့ ုသောပြပ်ာပြပ်သောပ်�သာွ�များယ််

30Kg နှငှ့််အ်�ကာရ်ှှသ့ောသာ ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်ကာ့ ုများသယ်�်

အေ�့န်း ်သတွသ်တွမ်ျားတှွမ်ျားတှွ ်များရှှ့ဘာ ့လူပ်ု်�သောသာလူပ်ု်င့်န်း�်ပြ�စ္စပ််းကာအသကာ ်18 နှစှ္စအ်�ကာ ်အများ�့ု�သများး�သောတွွ

များယ်ကူာ့ငု့်တ်ွယွ်န်ှ့ငု့်တ်ွ့ ်ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်အသောလူ�ေ�့န်းက်ာ့ု

ဥပ်သောဒီအ� သတွမ်ျားတှွ�်ာ�တွယ််

20Kg နှငှ့််အ်�ကာရ်ှှသ့ောသာ ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်ကာ့ ုများသယ်�်

�ကာတ်ွ့ကုာလ်ူပ်ု်သော�ာင့်�်သောသာလူပ်ု်င့်န်း�်ပြ�စ္စပ််းကာ

"အများ�့ု�သများး� အလူပ်ု်သများာ� စ္စနံှနု်း�်စ္စည်း�်များ�ဉ်း�များ�ာ�" များှ

သောလူ�လူတံွ့က်ာနု်းပ််စ္စစည်း�်သောတွကွာ့ ုများယ်ကူာ့ငု့်တ်ွယွ်�ု့် ်

တွပြော�လူမ်ျား�ညွှ့န်းေ်�ကာသ်ောတွကွာ့လုူည်း�် သောပြပ်ာပြပ်သောပ်�ပ်းများယ််

သောလူ�လူသံောသာကာနု်းပ််စ္စစည်း�်များ�ာ�ကာ့ ုများယ်ကူာ့ငု့်တ်ွယွ်သ်ည်း်အ်ေးအတွကွာ ်လူမ်ျား�ညွှ့န်းေ်�ကာ်

အများ�့ု�သာ� - ေနှာာကာ့ယု်အ်သောလူ�ေ�့န်း၏် 40% နှငှ့််သ်ောအာကာ်အများ�့ု�သာ� - ေနှာာကာ့ယု်အ်သောလူ�ေ�့န်း၏် 40% နှငှ့််သ်ောအာကာ်

26,0kg26,0kg 13.2kg13.2kg

အများ�့ု�သများး�- ေနှာာကာ့ယု်အ်သောလူ�ေ�့န်း၏် 24% နှငှ့််သ်ောအာကာ ်(အများ�့ု�သာ�များ�ာ�၏ 60%)

ကာ့ယု်အ်သောလူ�ေ�့န်း ်55kg ရှှ့သောသာ အများ�့ု�သများး�ပြ�စ္စပ််းကာ

ကာ့�ုကာာ�စ္စာတွမ်ျား� - (ကာ�န်း�်များာသော��၊ အလူပ်ု်သများာ�နှငှ့်် ်လူမူျား�ူုလူံသုော�� ဝန်းက်ြီးကား�ဌာာန်း (လူပ်ု်င့်န်း�်ေငွ့်အ်တွငွ့်�် ေး�န်းာပြေင့်�်များ ှကာာကာယွ်�်န်း ်လူပ်ု်သော�ာင့်မ်ျားလုူမ်ျား�ညွှ့န်းေ်�ကာ)် (2013)

ကာ့ယု်အ်သောလူ�ေ�့န်း ်65kg ရှှ့သောသာ အများ�့ု�သာ�ပြ�စ္စပ််းကာ

အသောလူ�ေ�့န်းက်ာ့ ုအ��ူဂရုုပြပ်ု�ု့ ် လူ့အုပ််သောပ်များယ််၊်

ေး�န်းာတွာကာ အသောကြကာာင့်�်�င့်�်အများ�့ု�များ�့ု� သောပ်းင့်�်စ္စပ််�ာကာသောန်း

ပြ�စ္စတ်ွ့အ်တွကွာ ်အပြော�အေ�ကာသ်ောတွကွာ့လုူည်း�်

ဂရုုပြပ်ု�များယ်သ်ောန်းာ်

ေး�န်းာတွာကာ အသောကြကာာင့်�်�င့်�်များ�ာ�စ္စာွ

သောပ်းင့်�်စ္စပ််သာွ�ပြီးပ်း� ပြ�စ္စတ်ွတွတ်ွာများ�ာ�တွယ််

ေး�န်းာတွာကာ့ ုကာာကာယွ်�ု့် ် အသောကြကာာင့်�်�င့်�်

သောတွကွာ့ ုတွတွန်ှ့ငု့်သ်များ့ သောလူ့ာေ်��ု့ ်

အသော��ကြီးကား�ပ်းတွယ််

တွစ္စန််းည်း�်သောပြပ်ာ��င့် ်အသောကြကာာင့်�်�င့်�်

တွစ္စေ်တုွည်း�်ကာ့ပ့ု် သတွ�့ာ�သောန်း�င့််

သောတွာင့် ်ေး�န်းာတွတွတ်ွယ်လ်ူ့ုသ်ောပြပ်ာေ�င့််

တွာသောပ်းသ်ောန်းာ်

ပံ်မုျားနှ်းအ်ပြီးမ့ျားတွမ်ျား�ကာ့ ုေး�သောပ််များာှ

ဝန်းမ်ျားပ့်သောစ္စတွ့ ်လူပ်ု်င့်န်း�်ေငွ့်က်ာ့ု

လူပ်ု်သော�ာင့်�်ာ�ေ�င့်လ်ူ့ကုာတ်ွာ

ဒီးသောပ်များယ်် ်ေး�န်းာ�တွ့်

အသောကြကာာင့်�်�င့်�်သောတွကွာ

ဘာယ်လ်ူ့အု�ာသောတွရွှှ့တွာလူ?့

သောကာာင့်�်ပြီးပ်း!

သောန်းာကာစ်္စာများ�ကာန်ှာှများာှ

ေး�န်းာ�တွ့ ်တွက့ာ�တွ့ ်အသောကြကာာင့်�်�င့်�်

သောတွကွာ့ ုကြကာည်း်လ်ူ့ကုာ�်သောအာင့်!်



အသောကြကာာင့်�်�င့်�်

ေး�န်းာတွာကာ့ ုပြ�စ္စသ်ောစ္စတွ့ ်အသောကြကာာင့်�်

�င့်�်သောတွကွာ ဘာယ်လ်ူ့အု�ာသောတွွ

ရှှ့တွာပ်းလူမ့ျား််

အသောကြကာာင့်�်အ�င့်�် အများ�့ု�များ�့ု�

ရှှ့သောပ်များယ််၊် ဒီးသောန်း�ာများာှ

အဓ့ိကာ 4 ေေုွပ့ြီးပ်း� ရှငှ့်�်ပြပ်ပ်းများယ််

လူပ်ု်ရှာှ�ပြေင့်�်၊ အလူပ်ု်အသောကြကာာင့်�်�င့်�်များ�ာ�လူပ်ု်ရှာှ�ပြေင့်�်၊ အလူပ်ု်အသောကြကာာင့်�်�င့်�်များ�ာ�

ဒီးအ်ပြပ်င့် ်တွညူ်းးတွ့ ်ကာ့ယု်ဟ်ုန်းအ်သောန်းအ�ာ�န်း့ ်

အေ�့န်းအ်ကြကာာကြီးကား� အလူပ်ု်လူပ်ု်တွာသောတွ၊ွ

ကာာ�စ္စတွ့ ်ယ်ာဉ်းသောတွ�့ွ ် တွနု်းေ်းများကုာလူည်း�်

ေး�န်းာပြေင့်�်�့ ် အသောကြကာာင့်�်�င့်�်ပြ�စ္စန်ှ့ငု့်ပ််းတွယ််

သောများာှင့်တ်ွ့သ်ောန်း�ာများာှ အလူပ်ု်လူပ်ု်ပြေင့်�်၊ သ့ုမ်ျားဟုတုွ်

အာ�လူပ််�ကာ�်�ု့ ် ေကာေ်တ့ွ့ ်လူပ်ု်င့်န်း�်ေငွ့််

အသောပြေအသောန်းသောတွမွျားာှ ပြ�စ္စလ်ူယွ်တ်ွယ််

ေနှာာကာ့ယု်ပံ််သုဏ္ဍာာန်းသ်ောပ််လူ့ကုာပ်ြီးပ်း�

ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်သောတွ�့ွ ် အသောလူ�ေ�့န်း၊် သယ်ပံ််ု

သယ်န််းည်း�်သောတွကွာ့ ုသော�ွ�ေ�ယ်ပ်ြေင့်�်ပြ�င့်််

ေး�န်းာ�တွ့ ်အသောကြကာာင့်�်�င့်�်သောတွကွာ့ု

သောလူ့ာေ်�နှ့ငု့်မ်ျားာှပြ�စ္စပ််းတွယ််

ကာွန်းမ်ျားကာအ�ပ််ပ်တုွယ်�့်သုောတွာ ်အပြများင့်််

သောန်း�ာကာ အ�ာကာ့ယု်တူွ့အ်ေး သောလူကှာာ�ကာ့ု

သံ�ုတွာကာ အ�င့်သ်ောပြပ်တွယ််

ေး�န်းာသောစ္စတွ့ ်အသောကြကာာင့်�်�င့်�်သောတွကွာ့ု

တွတွန်ှ့ငု့်သ်များ့ သောရှာှင့်က်ြကာဉ်း�ု့ ်

အသော��ကြီးကား�ပ်းတွယ််

သောလူ�လူသံောသာကာနု်းပ််စ္စစည်း�်များ�ာ�ကာ့ ုများယ်ကူာ့ငု့်တ်ွယွ်ပ်ြေင့်�်သောလူ�လူသံောသာကာနု်းပ််စ္စစည်း�်များ�ာ�ကာ့ ုများယ်ကူာ့ငု့်တ်ွယွ်ပ်ြေင့်�် လူူေ်နွ်းအ်ာ�ပြ�င့်် ်လူကူာ့မုျားသယ်သ်ည်း်လ်ူပ်ု်င့်န်း�်လူူေ်နွ်းအ်ာ�ပြ�င့်် ်လူကူာ့မုျားသယ်သ်ည်း်လ်ူပ်ု်င့်န်း�် သဘာာဝများကာ�သောသာ ကာ့ယု်ဟ်ုန်းအ်သောန်းအ�ာ�သဘာာဝများကာ�သောသာ ကာ့ယု်ဟ်ုန်းအ်သောန်းအ�ာ�

ရုုတွတ်ွ�ကာ ်သ့ုမ်ျားဟုတုွ ်သတွလ့ူကာလ်ူတွွ ်လူပ်ု်ရှာှ�ပြေင့်�်ရုုတွတ်ွ�ကာ ်သ့ုမ်ျားဟုတုွ ်သတွလ့ူကာလ်ူတွွ ်လူပ်ု်ရှာှ�ပြေင့်�် �ပ််ေးတွလူလ့ူလ့ူပ်ု်သော�ာင့်ပ်ြေင့်�်�ပ််ေးတွလူလ့ူလ့ူပ်ု်သော�ာင့်ပ်ြေင့်�် ကာ့ငု့်တ်ွယွ်�်ာ��ေ�့န်း်ကာ့ငု့်တ်ွယွ်�်ာ��ေ�့န်း်

သောလူ�လူသံောသာကာနု်းပ််စ္စစည်း�်များ�ာ�ကာ့ ုများယ်ကူာ့ငု့်တ်ွယွ်သ်ည်း် ်အပြများင့်််သောလူ�လူသံောသာကာနု်းပ််စ္စစည်း�်များ�ာ�ကာ့ ုများယ်ကူာ့ငု့်တ်ွယွ်သ်ည်း် ်အပြများင့််် သောလူ�လူသံောသာကာနု်းပ််စ္စစည်း�်များ�ာ�နှငှ့်် ်ေနှာာကာ့ယု်အ်ကြကာာ� အကာာွအသောဝ�သောလူ�လူသံောသာကာနု်းပ််စ္စစည်း�်များ�ာ�နှငှ့်် ်ေနှာာကာ့ယု်အ်ကြကာာ� အကာာွအသောဝ�

အပ်ေူ�့န်းစ်္စသည်း်အပ်ေူ�့န်းစ်္စသည်း် ကြကာမ်ျား�ပြပ်င့်အ်သောပြေအသောန်းကြကာမ်ျား�ပြပ်င့်အ်သောပြေအသောန်း အလူပ်ု်သောန်း�ာ၊ စ္စကာက်ာ�့့ယ်ာအ�ာ�အသ့ုအလူပ်ု်သောန်း�ာ၊ စ္စကာက်ာ�့့ယ်ာအ�ာ�အသ့ု

ပ်တွဝ်န်း�်ကာ�င့်�့်ငု့်�်ာအသောကြကာာင့်�်�င့်�်များ�ာ�ပ်တွဝ်န်း�်ကာ�င့်�့်ငု့်�်ာအသောကြကာာင့်�်�င့်�်များ�ာ�

တွစ္စဦ်း�ေ�င့်�်�့ငု့်�်ာ အသောကြကာာင့်�်�င့်�်များ�ာ�တွစ္စဦ်း�ေ�င့်�်�့ငု့်�်ာ အသောကြကာာင့်�်�င့်�်များ�ာ� စ္စတ့ွပ့််ငု့်�်�့ငု့်�်ာ၊ လူမူျားသုော���့ငု့်�်ာ အသောကြကာာင့်�်�င့်�်များ�ာ�စ္စတ့ွပ့််ငု့်�်�့ငု့်�်ာ၊ လူမူျားသုော���့ငု့်�်ာ အသောကြကာာင့်�်�င့်�်များ�ာ�

အပြော�၊အပြော�၊

- သော��ကာသုများ�ုာဇဝင့်န်ှငှ့်် ်သော�ာဂးအေံ- သော��ကာသုများ�ုာဇဝင့်န်ှငှ့်် ်သော�ာဂးအေံ

-  ေနှာာကာ့ယု်ပံ််သုဏ္ဍာာန်း်-  ေနှာာကာ့ယု်ပံ််သုဏ္ဍာာန်း်

-  ကြွကာကာသ်ာ�ကြကာံ်ေ့ငု့်မ်ျားစု္စသည်း်-  ကြွကာကာသ်ာ�ကြကာံ်ေ့ငု့်မ်ျားစု္စသည်း်

အသကာန်ှငှ့်် ်လူင့့််အသကာန်ှငှ့်် ်လူင့့််

- လူပ်ု်င့်န်း�်ရှှ့ တွစ္စ�်ကာလ်ူနူှငှ့်် ်လူမူျား�ုကာ�်သံော�� ဝန်းသ်ော�ာင့်မ်ျားမုျား�ာ�အတွကွာ ်အကာ�ံု�ဝင့်သ်ောသာ လူမူျား�ာ�နှငှ့်် ်များသောပြပ်လူည်းမ်ျားမုျား�ာ�စ္စသည်း်- လူပ်ု်င့်န်း�်ရှှ့ တွစ္စ�်ကာလ်ူနူှငှ့်် ်လူမူျား�ုကာ�်သံော�� ဝန်းသ်ော�ာင့်မ်ျားမုျား�ာ�အတွကွာ ်အကာ�ံု�ဝင့်သ်ောသာ လူမူျား�ာ�နှငှ့်် ်များသောပြပ်လူည်းမ်ျားမုျား�ာ�စ္စသည်း်

- အလူပ်ု်အသောပ်် စ္စတ့ွသ်ောကာ�န်းပ််များနုှငှ့်် ်အလူပ်ု်အကာ့ငု့် ်လူပ်ု်�ကြီးကာ့ု �န်းပ််များ�ုရှှ့�န်း ်ေကာေ်ပ့ြေင့်�်- အလူပ်ု်အသောပ်် စ္စတ့ွသ်ောကာ�န်းပ််များနုှငှ့်် ်အလူပ်ု်အကာ့ငု့် ်လူပ်ု်�ကြီးကာ့ု �န်းပ််များ�ုရှှ့�န်း ်ေကာေ်ပ့ြေင့်�်

- အ�ကာလ်ူကူြီးကား�များ�ာ�နှငှ့်် ်လူပ်ု်သော�ာ်ကာ့ငု့်�်ကာမ်ျား�ာ��မံျား ှပံ်ပ့််�ုကာညူ်းးများ ုများလူံသုောလူာကာပ်ြေင့်�် - အ�ကာလ်ူကူြီးကား�များ�ာ�နှငှ့်် ်လူပ်ု်သော�ာ်ကာ့ငု့်�်ကာမ်ျား�ာ��မံျား ှပံ်ပ့််�ုကာညူ်းးများ ုများလူံသုောလူာကာပ်ြေင့်�် 

- လူမူျား�ုကာ�်သံော�� များသောပြပ်လူည်းမ်ျားမုျား�ာ�- လူမူျား�ုကာ�်သံော�� များသောပြပ်လူည်းမ်ျားမုျား�ာ�



ကာာကာယွ်ပ်ြေင့်�် (ဘာံသုံ�ု)

ေး�န်းာတွာကာ့ ုကာာကာယွ်�ု့် ် အကာ�့ု�ရှှ့တွာကာ

အတွန်းအ်သင့်် ်အန်းာ�ယ်ပူြေင့်�်ပ့်ပြ�စ္စပ််းတွယ််

သောအာကာက်ာအေ�ကာ4် ေ�ကာန််း့ ်

ကာ့ကုာည််းးတွ့အ်ေးသောတွမွျားာှ

များကြကာာေဏ အန်းာ�ယ်ကူြကာ�သောအာင့််

အန်းာ�ယ်ေူ�့န်းမ်ျားာှလူည်း�်

အသောကြကာာ�န်း ်တ်ွာ

သောကာာင့်�်တွယ်သ်ောန်းာ်!

သောန်း�့ငု့်�်တွာ တွစ္စမ်ျား�့ု�ကြီးကား�

ပြ�စ္စသ်ောန်းတွယ်လ်ူ့ုေ်စံ္စာ���င့််

ေ�ကာေ်�င့်�်အန်းာ�ယ်�ူသောအာင့်သ်ောန်းာ်

ကာာကာယွ်ပ်ြေင့်�်

 (သောစ္စာင့််သ်ောရှာှကာမ်ျားအုပ့်ငု့်�်)

အလူပ်ု်အသောကြကာာင့်�်အ�ာန်း့ ် အသောပြေအသောန်းကာ့ု

လူ့ကုာပ်ြီးပ်း� ေး�န်းာပြေင့်�်များ ှကာာကာယွ်န််းည်း�်

သောတွကွာ့ ုသောပြပ်ာပြပ်သောပ်�ပ်းများယ် ်ပ်�များ�ံ�ုအသောန်းန်း့ ်
သောစ္စာင့််သ်ောရှာှကာမ်ျားအုပ့်ငု့်�်!

ပ်�များ�ံ�ု ဒီးလူ့ကုာ့ယု်ဟ်ုန်းအ်သောန်းအ�ာ�ကာ့ ုများလူပ်ု်ပြ�စ္စတ်ွ့်

ပ်တွဝ်န်း�်ကာ�င့်၊် လူပ်ု်င့်န်း�်န်းည်း�်လူမ်ျား�သောတွကွာ့ ုသောပြပ်ာင့်�်�ု့ ်

အသော��ကြီးကား�ပ်းတွယ််
အသောလူ�ေ�့န်း်အသောလူ�ေ�့န်း်

သယ်ယ််ပ့ူ်ုသ်ော�ာင့်သ်ည်း်အ်ကာာွအသောဝ�သယ်ယ််ပ့ူ်ုသ်ော�ာင့်သ်ည်း်အ်ကာာွအသောဝ� သယ်ယ််ပ့ူ်ုသ်ော�ာင့်သ်ည်း်အ်ပြများန်းန်ှနု်း�်သယ်ယ််ပ့ူ်ုသ်ော�ာင့်သ်ည်း်အ်ပြများန်းန်ှနု်း�်

အကြီးကာမ့်ျားသော�အကြီးကာမ့်ျားသော�
ပံ်မုျားနှ်းအ်လူပ်ု်�ကာ ်ပ့်သုောလူ�တွ့ ်ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်သောတွကွာ့ုပံ်မုျားနှ်းအ်လူပ်ု်�ကာ ်ပ့်သုောလူ�တွ့ ်ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်သောတွကွာ့ု

သယ်�်ာ�ပ်းသလူာ�?သယ်�်ာ�ပ်းသလူာ�?

ပံ်မုျားနှ်းအ်လူပ်ု်�ကာ ်ပ့်သုောဝ�တွ့ ်အကာာွအသောဝ�ကာ့ုပံ်မုျားနှ်းအ်လူပ်ု်�ကာ ်ပ့်သုောဝ�တွ့ ်အကာာွအသောဝ�ကာ့ု

ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်သောတွကွာ့ ုများပြီးပ်း�သောရု့�သောန်းပ်းသလူာ�?ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်သောတွကွာ့ ုများပြီးပ်း�သောရု့�သောန်းပ်းသလူာ�?

ပံ်မုျားနှ်းအ်လူပ်ု်�ကာ ်အသောလူာတွကြီးကား� ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်သောတွကွာ့ုပံ်မုျားနှ်းအ်လူပ်ု်�ကာ ်အသောလူာတွကြီးကား� ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်သောတွကွာ့ု

သယ်သ်ောန်းပ်းသလူာ�?သယ်သ်ောန်းပ်းသလူာ�?

ပံ်မုျားနှ်းအ်လူပ်ု်�ကာ ်အကြီးကာမ့်ျားသော�များ�ာ�စ္စာွ ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်သောတွကွာ့ုပံ်မုျားနှ်းအ်လူပ်ု်�ကာ ်အကြီးကာမ့်ျားသော�များ�ာ�စ္စာွ ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်သောတွကွာ့ု

သောရု့�သောန်းပ်းသလူာ�?သောရု့�သောန်းပ်းသလူာ�?

ကာ့ယု်ဟ်ုန်းအ်သောန်းအ�ာ�၊ လူပ်ု်ရှာှ�များအုတွကွာ ်သတွ�့ာ��န်းအ်ေ�ကာမ်ျား�ာ�ကာ့ယု်ဟ်ုန်းအ်သောန်းအ�ာ�၊ လူပ်ု်ရှာှ�များအုတွကွာ ်သတွ�့ာ��န်းအ်ေ�ကာမ်ျား�ာ�

အလူပ်ု်လူပ်ု်သည်း်အ်ေး သောစ္စာင့််သ်ောရှာှကာေ်သံ�ူံအလူပ်ု်လူပ်ု်သည်း်အ်ေး သောစ္စာင့််သ်ောရှာှကာေ်သံ�ူံ

ေနှာာကာ့ယု်က်ာ့ ုန်းး�ကာပ််စ္စာွကာပ််�ာ�ပ်း။ေနှာာကာ့ယု်က်ာ့ ုန်းး�ကာပ််စ္စာွကာပ််�ာ�ပ်း။

NGNG

NGNG

NGNG

NGNG

OKOK

OKOK

OKOK

OKOK

အလူပ်ု်လူပ်ု်သည်း် ်များ�ကာန်ှာှပြပ်င့်၏် အပြများင့််က်ာ့ပုြမှျားင့််ပ််း။အလူပ်ု်လူပ်ု်သည်း် ်များ�ကာန်ှာှပြပ်င့်၏် အပြများင့််က်ာ့ပုြမှျားင့််ပ််း။

န်းမ့ျား််သောသာ ကာ့ယု်ဟ်ုန်းအ်သောန်းအ�ာ�ကာ့ ုယ်�ူသည်း်�်အေး ဒီ�ူကာ့သုောကာ�ွပ်း။န်းမ့ျား််သောသာ ကာ့ယု်ဟ်ုန်းအ်သောန်းအ�ာ�ကာ့ ုယ်�ူသည်း်�်အေး ဒီ�ူကာ့သုောကာ�ွပ်း။ ေနှာာကာ့ယု်က်ာ့ ုလူမ့်ျားပြီးပ်း� သောစ္စာင့််သ်ောရှာှကာမ်ျားပုြပ်ုလူပ်ု်ပြေင့်�်ကာ့ ုသောရှှာင့်က်ြကာဉ်းပ်း။ေနှာာကာ့ယု်က်ာ့ ုလူမ့်ျားပြီးပ်း� သောစ္စာင့််သ်ောရှာှကာမ်ျားပုြပ်ုလူပ်ု်ပြေင့်�်ကာ့ ုသောရှှာင့်က်ြကာဉ်းပ်း။

အပြော� သတွ�့ာ��န်းအ်ေ�ကာမ်ျား�ာ�အပြော� သတွ�့ာ��န်းအ်ေ�ကာမ်ျား�ာ�

သောစ္စာင့််သ်ောရှာှကာေ်သံကူာ့ ုသောပ်ွ�သည်း်အ်ေး၊သောစ္စာင့််သ်ောရှာှကာေ်သံကူာ့ ုသောပ်ွ�သည်း်အ်ေး၊

တွတွန်ှ့ငု့်သ်များ့ နှစှ္စသ်ောယ်ာကာန်ှငှ့််အ်�ကာ ်လူပ်ု်သော�ာင့်ပ််း။တွတွန်ှ့ငု့်သ်များ့ နှစှ္စသ်ောယ်ာကာန်ှငှ့််အ်�ကာ ်လူပ်ု်သော�ာင့်ပ််း။

ပြပ်ုစ္စသုောစ္စာင့််သ်ောရှာှကာသ်ော��သံ�ုအကာကူာ�့့ယ်ာများ�ာ�ကာ့ ုအသံ�ုေ�ပ်း။ပြပ်ုစ္စသုောစ္စာင့််သ်ောရှာှကာသ်ော��သံ�ုအကာကူာ�့့ယ်ာများ�ာ�ကာ့ ုအသံ�ုေ�ပ်း။

* အသောသ�စ္စတ့ွအ်တွကွာ ်"အကာကူာ�့့ယ်ာများ�ာ�" စ္စာများ�ကာန်ှာှသ့ု ်



သောန်းာကာတ်ွစ္စေ်ကုာသောတွာ ်များပြ�စ္စမ်ျားသောန်း

လူကာန််း့ ် ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်သောတွကွာ့ု

သယ်�်တွ့အ်ေး များနှ်းက်ာန်းတ်ွ့်

သယ်ယ််နူ်းည်း�်လူမ်ျား�သောတွနွ်း့ ် ပ်တွသ်ကာပ်ြီးပ်း�

ကြကာည်း်လ်ူ့ကုာ�်သောအာင့်!်

သဘာာဝများကာ�တွ့ ်ကာ့ယု်ဟ်ုန်းအ်သောန်းအ�ာ� များပြ�စ္စသ်ောစ္စဘာပ့ြီးပ်း�သာွ�နှ့ငု့်�ု့် ်၊

ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်�ာ�ရှှ့�များယ်် ်အပြများင့််က်ာ့ ုသတွ�့ာ�ပြီးပ်း�၊ စ္စင့်သ်ောရှှ � များာှ

အတွာ�အ�း�သောတွ ွများ�ာ�ပြေင့်�်စ္စတွ့၊် ကြီးကာ့ု တွင့်သ်ော�ာင့်�ွ်ကာေ်�ကာသ်ောတွကွာ့ု

လူပ်ု်သော�ာင့်က်ြကာ�သောအာင့််

သောလူက်ာ�င့််ေ်န်း�်ပံ်မုျားနှ်းလ်ူပ်ု်တွာကာလူည်း�် ေး�န်းာပြေင့်�်

ကာ့လုူည်း�် ကာာကာယွ်သ်ောပ်�တွယ်သ်ောန်းာ်!

OKOK
NGNG

ပ်တွဝ်န်း�်ကာ�င့်�်န်းတ်ွး�ပြေင့်�်ပ်တွဝ်န်း�်ကာ�င့်�်န်းတ်ွး�ပြေင့်�်

ဘာယ်သ်ောလူာကာပ့်် သတွ�့ာ�

သောန်းပ်းသောစ္စ ေး�န်းာတွာ ပြ�စ္စန်ှ့ငု့််

တွာလူည်း�်ရှှ့တွယ််

PDCA စ္စကာဝ့်ငု့်�်ကာ့လုူညှ်း်ပ်ြီးပ်း�

ေး�န်းာပြေင့်�် ပြ�စ္စပ််ာွ�နှ့ငု့်သ်ောပြေန်းည်း�်တွ့်

ပ်တွဝ်န်း�်ကာ�င့်တ်ွစ္စေ်�ုန်းတ်ွး��ု့ ် အာ�လူံ�ု

စ္စဉ်း�စ္စာ�ကြကာည်း်က်ြကာ�သောအာင့်။်

PDCA �့တုွာကာ Plan (စ္စးစ္စဥ်ပြေင့်�်) ၊ Do (လူပ်ု်သော�ာင့်ပ်ြေင့်�်)၊

Check (စ္စစ္စသ်ော��ပြေင့်�်၊ အကာပ့ြ�တွပ်ြေင့်�်) ၊

Action ( တွန်းပ်ြပ်န်းလ်ူပ်ု်သော�ာင့်မ်ျား၊ု ပြပ်ုပြပ်င့်သ်ောပြပ်ာင့်�်လူမ့ျား)ု သောတွကွာ့ု

�ပ််ေးတွလူလ့ူ ့လူပ်ု်�င့်�်၊ စ္စဉ်း�ကာမ်ျားပြပ်တွ ်စ္စး�ပ်ာွ�သော��ပြပ်ုပြပ်င့််

သောပြပ်ာင့်�်လူမ့ျား ုလူပ်ု်သော�ာင့်တ်ွ့ ်န်းည်း�်လူမ်ျား�တွစ္စေ်ပု်းပ့်

လူပ်ု်င့်န်း�်ေငွ့်မ်ျားာှ အာ�လူံ�ု အတွတူွကာ ွပ်�ူသောပ်းင့်�်

လူပ်ု်သော�ာင့်�်င့်�်န်း့ ်၊ ေး�န်းာတွ့လ်ူ ူအသော�အတွကွာက်ာ့ု

သောလူ့ာေ်�နှ့ငု့်�်င့် ်သောကာာင့်�်များယ်သ်ောန်းာ်

သောန်းာကာတ်ွစ္စေ်ကုာ တွကာယ််ပ်ြ�စ္စ�်ပ််

သာဓိကာသောတွကွာ့ ုကြကာည်း်က်ြကာ�သောအာင့်!်

ဟုတုွက်ာ့!်

ကာ့ယု်ဟ်ုန်းအ်သောန်းအ�ာ�နှငှ့်် ်လူပ်ု်ရှာှ�များမုျား�ာ�ကာ့ ုသတွ�့ာ�ပြေင့်�်ပြ�င့််၊် ေး�န်းာပြေင့်�်ကာ့ ုကာာကာယွ်န်ှ့ငု့်သ်ောသာ်လူည်း�်၊ကာ့ယု်ဟ်ုန်းအ်သောန်းအ�ာ�နှငှ့်် ်လူပ်ု်ရှာှ�များမုျား�ာ�ကာ့ ုသတွ�့ာ�ပြေင့်�်ပြ�င့််၊် ေး�န်းာပြေင့်�်ကာ့ ုကာာကာယွ်န်ှ့ငု့်သ်ောသာ်လူည်း�်၊

ဦး�စ္စာွ ေး�ကာ့ ုဝန်းမ်ျားပ့်လူယွ်သ်ောသာ ပ်တွဝ်န်း�်ကာ�င့်န်ှငှ့်် ်လူပ်ု်င့်န်း�်န်းည်း�်လူမ်ျား�သ့ု ် သောပြပ်ာင့်�်လူပ့်း။ဦး�စ္စာွ ေး�ကာ့ ုဝန်းမ်ျားပ့်လူယွ်သ်ောသာ ပ်တွဝ်န်း�်ကာ�င့်န်ှငှ့်် ်လူပ်ု်င့်န်း�်န်းည်း�်လူမ်ျား�သ့ု ် သောပြပ်ာင့်�်လူပ့်း။

ေနှာာကာ့ယု်က်ာ့ ုကာနု်းပ််စ္စစည်း�်နှငှ့်် ်တွတွန်ှ့ငု့်သ်များ့ေနှာာကာ့ယု်က်ာ့ ုကာနု်းပ််စ္စစည်း�်နှငှ့်် ်တွတွန်ှ့ငု့်သ်များ့

န်းး�ကာပ််သောအာင့်�်ာ�ပြီးပ်း�၊ �ွင့့်င့်အ်ာ�ဗဟု့ကုာ့ုန်းး�ကာပ််သောအာင့်�်ာ�ပြီးပ်း�၊ �ွင့့်င့်အ်ာ�ဗဟု့ကုာ့ု

န်းမ့ျား််သာွ�သောစ္စများည်း် ်ကာ့ယု်ဟ်ုန်းအ်သောန်းအ�ာ�ကာ့ ု�ာ�ပ်း။န်းမ့ျား််သာွ�သောစ္စများည်း် ်ကာ့ယု်ဟ်ုန်းအ်သောန်းအ�ာ�ကာ့ ု�ာ�ပ်း။

ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်ကာ့ ုများတွင့်သ်ည်း်အ်ေးတွငွ့််ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်ကာ့ ုများတွင့်သ်ည်း်အ်ေးတွငွ့််

အသကာက်ာ့ပံု်မုျားနှ်းရ်ှှ�ပြီးပ်း�၊ ဝမ်ျား�ဗု့ကာက်ြွကာကာသ်ာ�အသကာက်ာ့ပံု်မုျားနှ်းရ်ှှ�ပြီးပ်း�၊ ဝမ်ျား�ဗု့ကာက်ြွကာကာသ်ာ�

များ�ာ�တွငွ့် ်အာ��ည်း်ပ််း။များ�ာ�တွငွ့် ်အာ��ည်း်ပ််း။

ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်ကာ့ ုများတွင့်သ်ည်း်အ်ေးတွငွ့််ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်ကာ့ ုများတွင့်သ်ည်း်အ်ေးတွငွ့််

အ�င့်် ်2 �င့််က်ာ့ ုသတွက့ာပ််�ာ�ပ်း။ အ�င့်် ်2 �င့််က်ာ့ ုသတွက့ာပ််�ာ�ပ်း။ 

1 သောပြေသော�ာကာတ်ွစ္စ�်ကာက်ာ့ ုသောရှှ �သ့ု�်တုွ၍် ဒီ�ူကာ့သုောကာ�ွပြီးပ်း� �့ငု့်ပ််း။ 1 သောပြေသော�ာကာတ်ွစ္စ�်ကာက်ာ့ ုသောရှှ �သ့ု�်တုွ၍် ဒီ�ူကာ့သုောကာ�ွပြီးပ်း� �့ငု့်ပ််း။ 

2 ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်ကာ့ ုကာ့ငု့်�်ာ�ပြီးပ်း� ဒီ�ူကာ့�ုန်း ်က်ာာ များတွတ်ွပ််�ပ််ပ်း။2 ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်ကာ့ ုကာ့ငု့်�်ာ�ပြီးပ်း� ဒီ�ူကာ့�ုန်း ်က်ာာ များတွတ်ွပ််�ပ််ပ်း။

ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်ကာ့ကုာ့ငု့်�်ာ�သည်း်အ်ေးကာနု်းပ််စ္စစည်း�်ကာ့ကုာ့ငု့်�်ာ�သည်း်အ်ေး

သောကာ�ာကာ့�ုန်း ်ပ်ြီးပ်း� တွင့်ပ််း�ကာ့ုသောကာ�ာကာ့�ုန်း ်ပ်ြီးပ်း� တွင့်ပ််း�ကာ့ု

များလူမ့်ျားမ့ျားသောအာင့် ်သတွ�့ာ�ပ်း။များလူမ့်ျားမ့ျားသောအာင့် ်သတွ�့ာ�ပ်း။

သောေ�ာ်�ကွာလ်ူယွ်သ်ည်း် ်ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်ကာ့ ုသယ်သ်ည်း်အ်ေးသောေ�ာ်�ကွာလ်ူယွ်သ်ည်း် ်ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်ကာ့ ုသယ်သ်ည်း်အ်ေး

များသယ်�်လူယွ်�်န်း ်စ္စဥ်�စ္စာ�ပြီးပ်း�လူပ်ု်သော�ာင့်ပ််း။များသယ်�်လူယွ်�်န်း ်စ္စဥ်�စ္စာ�ပြီးပ်း�လူပ်ု်သော�ာင့်ပ််း။

သောေ�ာ်များ�ကွာသ်ောစ္စနှ့ငု့်သ်ောသာသောေ�ာ်များ�ကွာသ်ောစ္စနှ့ငု့်သ်ောသာ

လူကာအ်တ့ွက်ာ့ ုဝတွ�်င့်ပ်ြေင့်�်လူကာအ်တ့ွက်ာ့ ုဝတွ�်င့်ပ်ြေင့်�် လူကာက်ာ့ငု့်တ်ွပ််ပ်းလူကာက်ာ့ငု့်တ်ွပ််ပ်း

PP

AA

DD

CC

ကာ့ယု်ဟ်ုန်းအ်သောန်းအ�ာ�နှငှ့်် ်လူပ်ု်ရှာှ�များသုောတွကွာ့ ုသတွ�့ာ�ပ်း။ကာ့ယု်ဟ်ုန်းအ်သောန်းအ�ာ�နှငှ့်် ်လူပ်ု်ရှာှ�များသုောတွကွာ့ ုသတွ�့ာ�ပ်း။

များသယ်�်ာတွငွ့် ်စ္စဥ်�စ္စာ�ပြီးပ်း�လူပ်ု်သော�ာင့်က်ြကာ�သောအာင့််များသယ်�်ာတွငွ့် ်စ္စဥ်�စ္စာ�ပြီးပ်း�လူပ်ု်သော�ာင့်က်ြကာ�သောအာင့််

ကာာကာယွ်ပ်ြေင့်�်

 (ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်အပ့်ငု့်�်)

Plan―စ္စးစ္စဥ်ပြေင့်�်Plan―စ္စးစ္စဥ်ပြေင့်�်
Do―လူပ်ု်သော�ာင့်ပ်ြေင့်�်Do―လူပ်ု်သော�ာင့်ပ်ြေင့်�်

PDCA စ္စကာဝ့်ငု့်�်PDCA စ္စကာဝ့်ငု့်�်

Check―အကာပ့ြ�တွပ်ြေင့်�်Check―အကာပ့ြ�တွပ်ြေင့်�်

Action―ပြပ်ုပြပ်င့်သ်ောပြပ်ာင့်�်လူမ့ျားုAction―ပြပ်ုပြပ်င့်သ်ောပြပ်ာင့်�်လူမ့ျားု

<ဥပ်များာ> ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်ကာ့သုယ််<ဥပ်များာ> ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်ကာ့သုယ််

သည်း်အ်ေး များပ်�ကာမ်ျားကာကွာ်သည်း်အ်ေး များပ်�ကာမ်ျားကာကွာ်

လူကာတ်ွနွ်း�်လူညှ်း�် ကာ့သုံ�ု�များည်း်လူကာတ်ွနွ်း�်လူညှ်း�် ကာ့သုံ�ု�များည်း်

�့သုည်း် ်စ္စည်း�်များ�ဥ်��့သုည်း် ်စ္စည်း�်များ�ဥ်�

သတွမ်ျားတှွ�်ာ�သည်း။်သတွမ်ျားတှွ�်ာ�သည်း။်

<ဥပ်များာ> ကာမုျားပဏးတွငွ့်�်၌ စ္စည်း�်များ�ဉ်း�<ဥပ်များာ> ကာမုျားပဏးတွငွ့်�်၌ စ္စည်း�်များ�ဉ်း�

စ္စည်း�်ကာမ်ျား�များ�ာ�ကာ့ ုသောပြပ်ာပြပ်ပြီးပ်း�စ္စည်း�်ကာမ်ျား�များ�ာ�ကာ့ ုသောပြပ်ာပြပ်ပြီးပ်း�

သောစ္စသ်ောစ္စစ်္စပ််စ္စပ််လူပ်ု်သောပ်��န်း်သောစ္စသ်ောစ္စစ်္စပ််စ္စပ််လူပ်ု်သောပ်��န်း်

သောတွာင့်�်�့ေု့သ်ည်း။်သောတွာင့်�်�့ေု့သ်ည်း။်

<ဥပ်များာ> လူကာတ်ွနွ်း�်လူညှ်း�်များလူံု<ဥပ်များာ> လူကာတ်ွနွ်း�်လူညှ်း�်များလူံု

သောလူာကာ၍် လူူစ်္စမ်ွျား�အာ�ပြ�င့်််သောလူာကာ၍် လူူစ်္စမ်ွျား�အာ�ပြ�င့်််

သယ်သ်ော�ာင့်လ်ူာပြေင့်�်သောကြကာာင့်််သယ်သ်ော�ာင့်လ်ူာပြေင့်�်သောကြကာာင့်််

ေး�န်းာသည်း် ်သာဓိကာတွစ္စေ်ုေး�န်းာသည်း် ်သာဓိကာတွစ္စေ်ု

ရှှ့ေ့ပ််းသည်း။်ရှှ့ေ့ပ််းသည်း။်

<ဥပ်များာ> လူကာတ်ွနွ်း�်လူညှ်း�်<ဥပ်များာ> လူကာတ်ွနွ်း�်လူညှ်း�်

အလူံအုသောလူာကာမ်ျားရှှ့ပ်းကာ၊အလူံအုသောလူာကာမ်ျားရှှ့ပ်းကာ၊

အ�ကာလ်ူကူြီးကား�� ံသတွင့်�်ပ့်ု ်ပြီးပ်း�အ�ကာလ်ူကူြီးကား�� ံသတွင့်�်ပ့်ု ်ပြီးပ်း�

တွ့ငု့်ပ််င့်ပ်ြေင့်�်။ လူကာတ်ွနွ်း�်လူညှ်း�်ကာ့ ုအသံ�ုများပြပ်ုနှ့ငု့််တွ့ငု့်ပ််င့်ပ်ြေင့်�်။ လူကာတ်ွနွ်း�်လူညှ်း�်ကာ့ ုအသံ�ုများပြပ်ုနှ့ငု့််

ပ်းကာ လူ ူ2 ဦး�နှငှ့််အ်�ကာ်ပ်းကာ လူ ူ2 ဦး�နှငှ့််အ်�ကာ်

သယ်သ်ော�ာင့်က်ြကာ�န်း ်စ္စည်း�်များ�ဉ်း�များ�ာ�သယ်သ်ော�ာင့်က်ြကာ�န်း ်စ္စည်း�်များ�ဉ်း�များ�ာ�

ကာ့ ုသောပြပ်ာင့်�်လူပ့ြေင့်�်။ကာ့ ုသောပြပ်ာင့်�်လူပ့ြေင့်�်။



ကြကာမ်ျား�ပြပ်င့်သ်ောပ််ေ��ာ�တွ့ ်ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်ကာ့ ုများယ်�ု့ူ ်ကြီးကာ့ု �စ္စာ�ေ့သ်ည်း။်ကြကာမ်ျား�ပြပ်င့်သ်ောပ််ေ��ာ�တွ့ ်ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်ကာ့ ုများယ်�ု့ူ ်ကြီးကာ့ု �စ္စာ�ေ့သ်ည်း။်

တွန်းပ်ြပ်န်းလ်ူပ်ု်သော�ာင့်ေ်�ကာ်တွန်းပ်ြပ်န်းလ်ူပ်ု်သော�ာင့်ေ်�ကာ် တွန်းပ်ြပ်န်းလ်ူပ်ု်သော�ာင့်ေ်�ကာ်တွန်းပ်ြပ်န်းလ်ူပ်ု်သော�ာင့်ေ်�ကာ်

အသောပြေအသောန်း အသောပြေအသောန်း

သင့််သ်ောလူ�ာ်သောသာ ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်

စ္စနံှနု်း�်ကာ့ ု"အသောလူ�ေ�့န်း"်

စ္စာများ�ကာန်ှာှတွငွ့် ်ကြကာည်း်လ်ူ့ကုာသ်ောန်းာ်!

အကြီးကာမ့်ျားသော�များ�ာ�သောသာအကြီးကာမ့်ျားသော�များ�ာ�သောသာ

အကြီးကာမ့်ျားသော�န်းည်း�်သောသာအကြီးကာမ့်ျားသော�န်းည်း�်သောသာ

ကာတုွင့်�့်အ်ပြများင့််က်ာ့ု

ေး�သောလူာကာမ်ျားာှ�ာ�ပ်း!

2 များတွတွသ်ာ၍ လူူစ်္စမ်ွျား�အာ�ပြ�င့်််များတွတွသ်ာ၍ လူူစ်္စမ်ွျား�အာ�ပြ�င့်််

ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်ကာ့ ုသယ်�်သည်း်အ်ေးကာနု်းပ််စ္စစည်း�်ကာ့ ုသယ်�်သည်း်အ်ေး

အသောလူ�ေ�့န်းစ်္စနံှနု်း�်ကာ့ ုလူ့ကုာန််းာပ်း။အသောလူ�ေ�့န်းစ်္စနံှနု်း�်ကာ့ ုလူ့ကုာန််းာပ်း။

တွတွန်ှ့ငု့်သ်များ့ များသယ်�်လူယွ်က်ာသူောသာတွတွန်ှ့ငု့်သ်များ့ များသယ်�်လူယွ်က်ာသူောသာ

အပြများင့််တ်ွငွ့် ်ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်ကာ့ုအပြများင့််တ်ွငွ့် ်ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်ကာ့ု

�ာ�ကြကာ�သောအာင့်။်�ာ�ကြကာ�သောအာင့်။်

1

ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်ကာ့ ုကြကာမ်ျား�ပြပ်င့်သ်ောပ််တွငွ့် ်�ာ��န်း်ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်ကာ့ ုကြကာမ်ျား�ပြပ်င့်သ်ောပ််တွငွ့် ်�ာ��န်း်

လူ့အုပ််ပ်းကာ လူပ်ု်သော�ာင့်�်သည်း် ်အကြီးကာမ့်ျားသော�လူ့အုပ််ပ်းကာ လူပ်ု်သော�ာင့်�်သည်း် ်အကြီးကာမ့်ျားသော�

များ�ာ�သည်း်အ်�ာများ�ာ�ကာ့ ုတွသံောတွာင့်�်စ္စအ်ပြများင့်််များ�ာ�သည်း်အ်�ာများ�ာ�ကာ့ ုတွသံောတွာင့်�်စ္စအ်ပြများင့်််

တွငွ့်�်ာ�ပြီးပ်း�၊ အကြီးကာမ့်ျား�ည်းန််းည်း�်သည်း် ်အ�ာများ�ာ�ကာ့ုတွငွ့်�်ာ�ပြီးပ်း�၊ အကြီးကာမ့်ျား�ည်းန််းည်း�်သည်း် ်အ�ာများ�ာ�ကာ့ု

ကြကာမ်ျား�ပြပ်င့်သ်ောပ််တွငွ့် ်�ာ�ကြကာ�သောအာင့်။်ကြကာမ်ျား�ပြပ်င့်သ်ောပ််တွငွ့် ်�ာ�ကြကာ�သောအာင့်။်

3

2 လူပ်ု်င့်န်း�်ေငွ့်ပ််တွဝ်န်း�်ကာ�င့်က်ာ့ ုပြပ်င့်�်င့်ပ််း။လူပ်ု်င့်န်း�်ေငွ့်ပ််တွဝ်န်း�်ကာ�င့်က်ာ့ ုပြပ်င့်�်င့်ပ််း။ပြပ်ုစ္စသုောစ္စာင့််သ်ောရှာှကာသ်ော��သံ�ုအကာကူာ�့့ယ်ာများ�ာ�ကာ့ ုအသံ�ုေ�ပ်း။ပြပ်ုစ္စသုောစ္စာင့််သ်ောရှာှကာသ်ော��သံ�ုအကာကူာ�့့ယ်ာများ�ာ�ကာ့ ုအသံ�ုေ�ပ်း။1

ေနှာာကာ့ယု်က်ြီးကား�များာ�သောသာ သောစ္စာင့််သ်ောရှာှကာေ်သံကူာ့ ုများနှ့ငု့်မ်ျားန်းင့်�်များလူပ်ု်ဘာ့ေနှာာကာ့ယု်က်ြီးကား�များာ�သောသာ သောစ္စာင့််သ်ောရှာှကာေ်သံကူာ့ ုများနှ့ငု့်မ်ျားန်းင့်�်များလူပ်ု်ဘာ့

နှစှ္စသ်ောယ်ာကာန်ှငှ့််အ်�ကာပ်ြ�င့်် ်ကာညူ်းးပ်း။နှစှ္စသ်ောယ်ာကာန်ှငှ့််အ်�ကာပ်ြ�င့်် ်ကာညူ်းးပ်း။
3 ေး�ကာ့ ုဝန်းပ့််များနု်းည်း�်သောစ္စသောသာ ကာ့ယု်ဟ်ုန်း်ေး�ကာ့ ုဝန်းပ့််များနု်းည်း�်သောစ္စသောသာ ကာ့ယု်ဟ်ုန်း်

အသောန်းအ�ာ�ကာ့ယု်ပူ်း။အသောန်းအ�ာ�ကာ့ယု်ပူ်း။
4

ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်ကာ့ ုများယ်ပူြေင့်�်ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်ကာ့ ုများယ်ပူြေင့်�် လူကူာ့ ုပြပ်ုစ္စသုောစ္စာင့််သ်ောရှာှကာပ်ြေင့်�်လူကူာ့ ုပြပ်ုစ္စသုောစ္စာင့််သ်ောရှာှကာပ်ြေင့်�်

ပြပ်ုစ္စသုောစ္စာင့််သ်ောရှာှကာသ်ော�� သောဂဟုာတွငွ့် ်သောစ္စာင့််သ်ောရှာှကာေ်သံကူာ့ ုတွစ္စသ်ောယ်ာကာတ်ွည်း�် ကာညူ်းး�ု့ ် ကြီးကာ့ု �စ္စာ�ေ့သ်ည်း။်ပြပ်ုစ္စသုောစ္စာင့််သ်ောရှာှကာသ်ော�� သောဂဟုာတွငွ့် ်သောစ္စာင့််သ်ောရှာှကာေ်သံကူာ့ ုတွစ္စသ်ောယ်ာကာတ်ွည်း�် ကာညူ်းး�ု့ ် ကြီးကာ့ု �စ္စာ�ေ့သ်ည်း။်
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တွတွန်ှ့ငု့်သ်များ့ ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်များ�ာ�ကာ့ုတွတွန်ှ့ငု့်သ်များ့ ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်များ�ာ�ကာ့ု

အပြများင့််တ်ွငွ့် ်များတွင့်ပ််းနှငှ့််။်အပြများင့််တ်ွငွ့် ်များတွင့်ပ််းနှငှ့််။်
1

သောအာကာသ်ောပြေအန်းမ့ျား််အပြများင့််က်ာာွသည်း််သောအာကာသ်ောပြေအန်းမ့ျား််အပြများင့််က်ာာွသည်း််

သောန်း�ာတွငွ့်�်ာ��ာ�သောသာ ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်ကာ့ုသောန်း�ာတွငွ့်�်ာ��ာ�သောသာ ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်ကာ့ု

အ�ပ််ကာာွပြော�များနု်းည်း�်သောသာ လူနူှစှ္စဦ်း�နှငှ့်််အ�ပ််ကာာွပြော�များနု်းည်း�်သောသာ လူနူှစှ္စဦ်း�နှငှ့်််

အ�ကာပ်ြ�င့်် ်သယ်သ်ော�ာင့်က်ြကာ�သောအာင့်။်အ�ကာပ်ြ�င့်် ်သယ်သ်ော�ာင့်က်ြကာ�သောအာင့်။်

2 ကြကာမ်ျား�ပြပ်င့် ်စ္စ့သုောန်းပ်းကာ သတုွသ်ောပ်�ပ်း။ကြကာမ်ျား�ပြပ်င့် ်စ္စ့သုောန်းပ်းကာ သတုွသ်ောပ်�ပ်း။1
သောေ�ာ်လူမ့ျားလူယွ်သ်ောသာ �့န်းပ််ကာ့စု္စး�ပြီးပ်း� အလူပ်ု်လူပ်ု်ပ်း။သောေ�ာ်လူမ့ျားလူယွ်သ်ောသာ �့န်းပ််ကာ့စု္စး�ပြီးပ်း� အလူပ်ု်လူပ်ု်ပ်း။2

သဘာာဝများကာ�သောသာ ကာ့ယု်ဟ်ုန်းအ်သောန်းအ�ာ�ပြ�င့်််သဘာာဝများကာ�သောသာ ကာ့ယု်ဟ်ုန်းအ်သောန်းအ�ာ�ပြ�င့်််

ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်ကာ့ ုများယ်ပူြေင့်�် များလူပ်ု်မ့ျားသောအာင့် ်ကြီးကာ့ု �စ္စာ�ကြကာပ်းစ္စ့ု ်ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်ကာ့ ုများယ်ပူြေင့်�် များလူပ်ု်မ့ျားသောအာင့် ်ကြီးကာ့ု �စ္စာ�ကြကာပ်းစ္စ့ု ်
3

အပြများင့််တ်ွငွ့် ်တွင့်သ်ော�ာင့်�်ာ�သောသာ ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်များ�ာ�ကာ့ ုတွစ္စသ်ောယ်ာကာတ်ွည်း�် သောရု့�သောပြပ်ာင့်�်�ု့ ် ကြီးကာ့ု �စ္စာ�ေ့တ်ွယ်။်အပြများင့််တ်ွငွ့် ်တွင့်သ်ော�ာင့်�်ာ�သောသာ ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်များ�ာ�ကာ့ ုတွစ္စသ်ောယ်ာကာတ်ွည်း�် သောရု့�သောပြပ်ာင့်�်�ု့ ် ကြီးကာ့ု �စ္စာ�ေ့တ်ွယ်။်

တွန်းပ်ြပ်န်းလ်ူပ်ု်သော�ာင့်ေ်�ကာ်တွန်းပ်ြပ်န်းလ်ူပ်ု်သော�ာင့်ေ်�ကာ် တွန်းပ်ြပ်န်းလ်ူပ်ု်သော�ာင့်ေ်�ကာ်တွန်းပ်ြပ်န်းလ်ူပ်ု်သော�ာင့်ေ်�ကာ်

အသောပြေအသောန်း အသောပြေအသောန်း

အပြများင့််တ်ွငွ့် ်တွင့်သ်ော�ာင့်�်ာ�သောသာ ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်များ�ာ�ကာ့ ုသောရု့�သောပြပ်ာင့်�်ပြေင့်�်အပြများင့််တ်ွငွ့် ်တွင့်သ်ော�ာင့်�်ာ�သောသာ ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်များ�ာ�ကာ့ ုသောရု့�သောပြပ်ာင့်�်ပြေင့်�် သောေ�ာလူယွ်သ်ောသာကြကာမ်ျား�ပြပ်င့်န်ှငှ့်် ်�့န်းပ််ကာ့ဝုတွပ်ြီးပ်း� အလူပ်ု်လူပ်ု်ပြေင့်�်သောေ�ာလူယွ်သ်ောသာကြကာမ်ျား�ပြပ်င့်န်ှငှ့်် ်�့န်းပ််ကာ့ဝုတွပ်ြီးပ်း� အလူပ်ု်လူပ်ု်ပြေင့်�်

စ္စ့စု္စတွွသ်ောသာ ကြကာမ်ျား�ပြပ်င့်သ်ောပ််တွငွ့် ်သောေ�ာလူယွ်သ်ောသာ �့န်းပ််ကာ့စု္စး�ပြီးပ်း� ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်ကာ့ ုသယ်ေ့်သ်ည်း။်စ္စ့စု္စတွွသ်ောသာ ကြကာမ်ျား�ပြပ်င့်သ်ောပ််တွငွ့် ်သောေ�ာလူယွ်သ်ောသာ �့န်းပ််ကာ့စု္စး�ပြီးပ်း� ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်ကာ့ ုသယ်ေ့်သ်ည်း။်
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သောအာကာက်ာ သယ်ယ််ပ့ူ်ုသ်ော�ာင့်သ်ော��ကာ့စု္စဥ်�စ္စာ�သောအာကာက်ာ သယ်ယ််ပ့ူ်ုသ်ော�ာင့်သ်ော��ကာ့စု္စဥ်�စ္စာ�

ကြကာည်း်�်င့်၊် ဘာယ်သ်ောန်း�ာများာှ ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်ကာ့ုကြကာည်း်�်င့်၊် ဘာယ်သ်ောန်း�ာများာှ ကာနု်းပ််စ္စစည်း�်ကာ့ု

�ာ�တွာကာ ေး�န်းာနှ့ငု့်သ်ောပြေန်းည်း�်ပ်းသလူ?့�ာ�တွာကာ ေး�န်းာနှ့ငု့်သ်ောပြေန်းည်း�်ပ်းသလူ?့

အပြများင့်််11

အကာာွအသောဝ�22

ေး�သောလူာကာ်ေး�သောလူာကာ်

ေနှာာကာ့ယု်အ်န်းး�ေနှာာကာ့ယု်အ်န်းး�

oror

oror

ပ်ေံ�ုသောလူာကာ်ပ်ေံ�ုသောလူာကာ်

ေနှာာကာ့ယု်မ်ျား ှသောဝ�သောသာေနှာာကာ့ယု်မ်ျား ှသောဝ�သောသာ

သောန်းာကာ�်ံ�ုအသောန်းန်း့ ် လူပ်ု်င့်န်း�်ေငွ့် ်သောဘာ�ကာင့်�်လူံပုြေံု သော��နှငှ့်််

ကာ�န်း�်များာသန်း ်ရ်ှှင့်�်သော��များာှ၊ တွစ္စဦ်း�ေ�င့်�်စ္စး�့ ် အသပ့်ည်းာအပြပ်င့််

လူပ်ု်င့်န်း�်ေငွ့် ်များသောတွာ်တွ�များ ုများပြ�စ္စသ်ောစ္စတွ့ ်လူပ်ု်င့်န်း�်ေငွ့်တ်ွစ္စေ်ကုာ့ု

အာ�လူံ�ုန်း့အ်တွ ူ�န်းတ်ွး��ု့�့်တုွ့ ်အသသ့တွက့ာ အသော��ကြီးကား�ပ်းတွယ််

သောန်းစ်္စဥ် �ကာသ်ယွ်သ်ော��ကာလူည်း�်

အသော��ကြီးကား�ပ်းတွယ်သ်ောန်းာ်

သောဘာ�ကာင့်�်ကာင့်�်န်း့ ် အလူပ်ု်လူပ်ု်တွယ်�့်တုွာကာ

"ကာ့ယု််ေ်နှာာကာ့ယု်"် "မ့ျားသာ�စ္စ"ု

"ဘာဝ" ကာ့ ုကာာကာယွ်တ်ွာပ့်လူ့ု ်
များတှွ�်ာ�သောစ္စေ�င့်ပ််းတွယ််

ဟုတုွပ်ြီးပ်း! အာ�လူံ�ုပ်�ူသောပ်းင့်�်ပြီးပ်း�

ေး�န်းာပြေင့်�်များပြ�စ္စသ်ောစ္စတွ့ ်လူပ်ု်င့်န်း�်ေငွ့််

တွစ္စေ် ု�န်းတ်ွး�ကြကာများယ်!်
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