
Panasonic Group ၏ စမံီခန ့်ခ ွဲရ ေးအရ ခခံမူဝါဒ 

 

ပထမဥေီးစ ွာ 

 

Panasonic Group သည ်လပ်ုငန််းလပ်ုဆ ောငမ်ှုအော်းလ ်ုးက  ုတ ်ုးတကဆ်ေခြင််းအခပင ်

တညဆ် ောငသ် ူKonosuke Matsushita မှ ြျမှတ ်ော်းဆသော ေီမ ြန  ြ် ွဲမှုအဆတ ်းအဆြေါ်က  ုလ ကုန်ောရန ်

ရညရ် ယ ်ော်းလျကရ်ှ သည။်   ု  အခပင ်ေီမ ြန်  ြ ွဲမှုအဆတ ်းအဆြေါ်၏ အဆခြြ ခြေ်သည်  အဆခြြ မူဝါဒ၊ 

ယ ကုကညမ်ှု၊ ကျင် ဝတ ်၇ ြျကက်  ုဆြောကသ်ညမ်ျော်း၊ ေ်ီးပ ော်းမ တြ်ကမ်ျော်း၊ အေုရှယယ်ောရှငမ်ျော်းနငှ် အတ ူ

မျှဆဝကော   အုဆတ ်းအဆြေါ်နငှ် အည ီလပ်ုဆ ောငရ်န ်ကတ ခပြုပပီ်း မညသ် ု  ပငက်ကည် ရှုဆေကောမူ 

ကျွန်ပ်ုတ ု  ဘကမှ် ဤကွဲ သ ု  လပ်ုဆ ောငဆ်နဆကကောင််းက  ုအတညခ်ပြုဆေလျကရ်ှ ပါသည။် 

 

ယြအုကက မ်တ င ်က ယုတ် ငုတ်ောဝနယ်မူှုရှ ဆသောေီမ ြန်  ြ ွဲမှုက  ုရညရ် ယ၍် "လပ်ုငန််းကမုပဏေီနေ်" 

အသေ်သ ု   ဆခပောင််းလွဲြွဲ ဆသေ်ာလည််း အဆခြြ မူဝါဒတ င ်အဆလ်းဆပ်းဆြေ်ာခပြွဲ သည်  "လမူှုဘဝဆန  ငုမ်ှု 

ြ  ွံ့ ပြ ြု်းဆရ်းနငှ်  တ ်ုးတကဆ်ေရန ်ရညရ် ယ၍် ကမ္ော ယဥ်ဆကျ်းမှုတ ်ုးတကဆ်ရ်းတ င ်အကျ ြု်းခပြုခြင််း"၊ 

တေ်နည််းအော်းခြင်  ကျွန်ပ်ုတ ု  လပ်ုငန််း၏ ရညရ် ယြ်ျကခ်ြေ်သည်  "လူ  အြ ွဲွံ့အေည််း ြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကဆ်ရ်း 

အတ က ်ပ  ပ ု်းကညူခီြင််း" က  ုဆြော်ဆ ောငရ်နအ်ဆခြြ ခြေ်သည်  "ေီမ ြန်  ြ ွဲဆရ်းအဆခြြ မူဝါဒ" က  ု

လကရ်ှ လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းအဆခြအဆနနငှ်  လပ်ုငန််းပတဝ်န််းကျငတ် င ်က ်ုးကော်းဆေရင််းခြင်  နေ်ှဆပါင််း ၆၀ ြန်   

အတ င််း ပ မအကက မ်အဆနခြင်  ကက်ီးမော်းေ ောခပင ်ငမ်ှုက  ုလပ်ုဆ ောငြ်ွဲ သည။် 



 

တေ်ဦ်းြျင််းေီတ ငရ်ှ ဆသော အရညအ်ြျင််းနငှ်  ေ မ််းရညက်  ုအခမင်   ်ုးဆြေ်ာခပပပီ်း အ  ပုါ 

တေ်ဦ်းြျင််းေီတ ငရ်ှ သင် ဆသော ေ ခပပ ုေ က  ုဆလ်းဆလ်းနကန်ကေ်ဥ််းေော်း၍ အခပနအ်လနှ ်

ဆခပောသင် သညမ်ျော်းက  ုဆခပောကကော်းကော မတကူ ွဲခပော်းဆသောလေူ မ််းအော်းအရင််းအခမေ်မျော်း၏ 

မတကူ ွဲခပော်းဆသော  ငခ်မငြ်ျကမ်ျော်းက  ုေုဆ ောင််း၍ အရညအ်ဆသ ်းခမင် မော်းဆသော  ်ုးခြတြ်ျကက်  ု

လျငခ်မနေ် ော ြျမှတပ်ပီ်း တ န်   တုခ်ြင််းမရှ ဘွဲ တ ်ုးတကဆ်အောငလ်ပ်ုဆ ောငခ်ြင််းခြင်  အသ ်ုးခပြုသ ူ

ဆြောကသ်ညမ်ျော်းနငှ်  လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းက  ုအဆကောင််း  ်ုးဝနဆ် ောငမ်ှုဆပ်းမညခ်ြေ်သည။်   ု  အခပင ်

လကရ်ှ အဆခြအဆနက  ုအပမွဲတဆေ ရ ု ်းသော်းေ ော ဆြေ်ာ တုပ်ပီ်း လကရ်ှ ဦ်းတညြ်ျကသ်ည ်လူ  အြ ွဲွံ့အေည််း 

အဆခြအဆနနငှ်  ဆသ ြယခ်ြင််း၊ တေ်နည််းအော်းခြင်  ပ ုမ ုဆကောင််းမ နဆ်သောေီမ ြျကမ်ျော်း ရှ ပါက တ ု    ငု််းခြင််း 

မရှ ဘွဲ တတန် ငုသ်မျှ အခမန ် ်ုး ပ ုမ ုဆကောင််းမ နဆ်သောလမ််းဆကကောင််းအသေ်က  ုဆရ ်းြျယမ်ညခ်ြေ်သည။် 

ဤသညမှ်ော ကျွန်ပ်ုတ ု  ၏ မူလြျမှတ ်ော်းသည်  အဆခြြ ဆတ ်းဆြေါ်နည််းနငှ်  လပ်ုဆ ောငြ်ျကလ်မ််းညွှနက်  ု

ခပနလ်ညပ်ါဝငဆ်ေရနအ်တ က ်လပ်ုဆ ောင ်ော်းသည်  ခပနလ်ညခ်ပင ်ငမ်ှု ခြေ်သည။် 

 

ဤေီမ ြန်  ြ ွဲဆရ်းအဆခြြ မူဝါဒက  ုအော်းလ ်ုးနငှ် အတ ူမျှဆဝကော လကဆ်တ ွံ့ဆြော်ဆ ောငမ်ည ်

ခြေ်ဆကကောင််းက  ုကတ ခပြုကော အော်းလ ်ုးအော်း ဝန ်မ််းတေ်ဦ်းြျင််းေ၏ီ အခပြုအမူက  ုကကည် ရှု  

အကွဲခြတဆ်ေ၍ ဆမျှောမ်ှန််း ော်းဆသောအခပြုအမအူော်း  ကလ်ကဆ် ောငရ် ကဆ်ေကော လကရ်ှ အော်းလ ်ုး 

နငှ် အတ ူ"ေ တဆ်ရောက ယုပ်ါတေ်သော်းတည််း"၊ ေ တဆ်ရော က ယုပ်ါ သောယောဝဆခပောဆသော 

ေ ခပလူ  အြ ွဲွံ့အေည််း ဆြေ်ာဆ ောငရ်ောတ င ်Panasonic Group တေ်ြလု ်ုးနငှ် အတ ူ



ဆရှွံ့ ကလ်မှ််းြျီသ ော်းမညခ်ြေ်ပါသည။် 

 

၂၀၂၁ ြနုေှ် ဆအောကတ် ဘုောလ ၁ ရက ်

လပ်ုငန််းအုပ်ေု အမှုဆ ောငအ်ရောရှ ြျြုပ် Yuki Kusumi 

  



၁။ လပု ငန ေး၏တွာဝန  

 

လပ်ုငန််းမျော်း တညရ်ှ ရခြင််း၏ အဆကကောင််းအရင််းမှော အဘယန်ည််း။ ကျွန်ပ်ုတ ု  ၏ 

တညဆ် ောငသ်ခူြေ်သည်  Konosuke Matsushita  သည ်လပ်ုငန််း၏ အြန််းကဏ္ဍ၊ တောဝနမ်ှော 

"ပ ုမ ုဆကောင််းမ နေ် ောဆန  ငုလ် သုည"် ဟသူည်  လသူော်းတ ု  ၏  နဒက  ုခြည်  ည််းခြင််းခြေ်သညဟ် ု

ယ ကုကည ်ော်းသည။် 

 

တေ်နည််းအော်းခြင်  လသူော်းတ ု  ၏ ဆန  ငုမ်ှုဘဝတ င ်အသ ်ုးဝငသ်ည်  အရညအ်ဆသ ်းဆကောင််းမ နဆ်သော 

 တုက်နုမ်ျော်းနငှ်  ဝနဆ် ောငမ်ှုမျော်းက  ုသင် ဆလျေ်ာဆသောဆ ်းနှုန််းခြင်  လ ဆုလောကေ် ော ဆပ်းေ မ််းပပီ်း 

လူ  အြ ွဲွံ့အေည််း တ ်ုးတကမ်ှုအတ က ်ပ  ပ ု်းကညူရီနမှ်ော လပ်ုငန််းမျော်း၏ မူလတောဝနဟ် ုယ ူ ော်းသည။် 

  ု  အခပင ်ဤသ ု  တောဝနရ်ှ သည် လပ်ုငန််း၏ ပ ုငရ်ှငသ်ည ်လပ်ုငန််းသည ်လပ်ုငန််းအဆနခြင် မဟတုဘ်ွဲ 

လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းပ ငုခ်ြေ်ဆကကောင််း ယ ကုကညပ်ပီ်း ဤသညက်  ု"လပ်ုငန််းသည ်လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းအတ က ်

အြ ွဲွံ့အေည််းခြေ်သည"် ဟဆူသော ေကော်းလ ်ုးခြင်  ဆြေ်ာခပြွဲ သည။် 

 

လပ်ုငန််းသည ်"လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းအတ က ်အြ ွဲွံ့အေည််း" ခြေ်ဆကကောင််းက  ုေဥ််းေော်းကကည် ပါက 

လပ်ုငန််းလပ်ုဆ ောငရ်ောတ င ်လ အုပ်ဆသော ေီမ ြန်  ြ ွဲမှုအရင််းအခမေ်ခြေ်သည်  လသူော်းအရင််းအခမေ်၊ 

မတညဆ်င ၊ ဆခမ၊ ပေစည််းမျော်းသည ်လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းမှ အပ်နငှ််း ော်းသည် အရောမျော်းခြေ်သည။် 

လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းမှ အပ်နငှ််း ော်းသည်  အရင််းအခမေ်မျော်းက  ုအသ ်ုးခပြု၍ ေီ်းပ ောဆရ်းလပ်ုခြင််း က ်



လပ်ုငန််းသည ်၎င််းတ ု  က  ုအဆကောင််း  ်ုးအသ ်ုးြျပပီ်း   အုသ ်ုးြျမှုမှ အခမတရ်လဒက်  ုြနတ််ီးကော 

လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းအဆပေါ် ခပနလ်ညအ်ကျ ြု်းခပြုရမညခ်ြေ်သည။် 

 

ဆယဘယုျအော်းခြင်  လပ်ုငန််း၏ ရညရ် ယြ်ျကမ်ှော အကျ ြု်းအခမတရ်ရှ ရနဟ် ု ငခ်မငက်ကသည။် 

သ ု  ဆသေ်ာ Panasonic Group သည ်အကျ ြု်းအခမတက်  ု"လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းအော်း အကျ ြု်းခပြုသည်  

 လုောဒအ်ခြေ် လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းမှ ဆပ်းအပ်ဆသောအရော" ဟ ုယ ူ ော်းသည။် တေ်နည််းအော်းခြင်  

လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းအော်း အကျ ြု်းခပြုမှုပမောဏအလ ကု ်အကျ ြု်းအခမတလ်ည််း ကက်ီးမော်းလောပပီ်း  န်  ကျငဘ်က ်

အဆနခြင်  အကျ ြု်းအခမတမ်  ကရ်ှ ခြင််းမှော လပ်ုငန််းသည ်ဤလူ  အြ ွဲွံ့အေည််းတောဝနက်  ုဆကျပ နဆ်အောင ်

မဆ ောငရ် ကခ်ြင််း တေ်နည််းအော်းခြင်  လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းတောဝနက်  ုဆကျပ နဆ်အောငဆ် ောငရ် ကန် ငုေ် မ််း 

မရှ ခြင််းခြေပ်ပီ်း ဆေောလျငေ် ော ခပြုခပငဆ်ခပောင််းလွဲရန ်လ အုပ်ဆကကောင််း မှတယ်ူန ငုသ်ည။် 

 

  ု  အခပင ်လပ်ုငန််းသည ်ဆြောကသ်ညမ်ျော်း၊ လပ်ုငန််းမ တြ်ကမ်ျော်း၊ အေုရှယယ်ောရငှမ်ျော်း၊ 

လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းေသည်  မျော်းေ ောဆသောမ တြ်ကမ်ျော်းနငှ်  အမျ ြု်းမျ ြု်းဆသော က ် ဆရ်းပ ုေ က  ု  န််းသ မ််းကော 

လပ်ုငန််းေီမ ြန်  ြ ွဲလျကရ်ှ သည။် "အြ ွဲွံ့အေည််းအတ က ်အြ ွဲွံ့အေည််း" ခြေ်ဆသော လပ်ုငန််း၏ 

အ  ပုါမ တြ်ကမ်ျော်း အကျ ြု်းေီ်းပ ော်း က ်မ မ တ ု  က ယုပ် ငုလ်ပ်ုငန််းြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကဆ်အောငလ်ပ်ုခြင််းက  ု

လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းမှ လကြ် မညမ်ဟတုဘ်ွဲ မ တြ်ကမ်ျော်းအော်းလ ်ုးနငှ် အတ ူြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကဆ်အောငလ်ပ်ုခြင််း 

သောလျှင ်လပ်ုငန််းက  ုဆရရှညြ်  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကဆ်ေမည်  နည််းလမ််းခြေ်သည။် 

 



လပ်ုငန််းမှ လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းတောဝနမ်ျော်းက  ုဆကျပ နဆ်အောငဆ် ောငရ် ကသ်မူျော်းမှော အ  ပုါလပ်ုငန််းတ င ်

အလပ်ုလပ်ုက ငုဆ်နကကသမူျော်း ခြေ်သည။်  င် ကွဲဆခပောင််းလွဲလျကရ်ှ ဆသောလူ  အြ ွဲွံ့အေည််းတ င ်

လတူေ်ဦ်းြျင််းေီသည ်ဆပ်းအပ် ော်းဆသောအလပ်ုက  ုလ ကုန်ောရ ု ၊ လပ်ုဆ ောငရ် ု ခြင်  လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းအဆပေါ် 

ဆကောင််းကျ ြု်းက  ု ကလ်ကြ်နတ််ီးဆပ်းပပီ်း လပ်ုငန််း၏ လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းတောဝနမ်ျော်းက  ုဆကျပ နဆ်အောင ်

ဆ ောငရ် ကန် ငုမ်ညမ်ဟတုပ်ါ။ လပ်ုငန််းတ င ်လပ်ုက ငုဆ်နကကသတူေ်ဦ်းြျင််းေီသည ်ဆန  ေဥ် 

အနည််းငယမ်ျှပငခ်ြေ်ဆေ မ မ တ ု  ၏အလပ်ုက  ုပ မု ုဆကောင််းမ နဆ်အောင ်လပ်ုဆ ောငသ် ော်းခြင််းသည ်

လသူော်းတ ု  ၏ ဆန  ငုမ်ှုနငှ်  လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းက  ုတ ်ုးတကြ်  ွံ့ ပြ ြု်းလောဆေမည ်ခြေ်သည။် 

 

၂။ Panasonic Group ၏ တွာဝန နငှ ့် ယခုလပု သင ့်ရသွာအ ွာ 

 

တညဆ် ောငသ်သူည ်လပ်ုငန််း၏ ေေ်မှနဆ်သောတောဝနက်  ု ကတ် ကုဆ်တ ်းဆတောြွဲ ပပီ်း ၁၉၃၂ ြနုေ်ှ 

ဆမလ ၅ ရကဆ်န  တ င ်  အုြျ နရ်ှ  ဝန ်မ််းအော်းလ ်ုးက  ုေုဆဝ်းဆေပပီ်း အော်းဆကောင််းဆသော 

ဆကကညောြျကတ်ေ်ြကု  ု တုခ်ပနြ်ွဲ သည။် Panasonic Group သည ်  ဆုကကညောြျကက်  ု

"ေေ်မှနဆ်သောတောဝနက် သု ရှ ခြင််း" ဟဆူသော အဓ ပပောယခ်ြင်  "တညဆ် ောငခ်ြင််းတောဝန"် ဟ ု

ဆြေါ်  ကုကသည။် 

 

တညဆ် ောငသ်သူည ်"ကျွန်ပ်ုတ ု   ေကမ်ှုလပ်ုငန််းရငှမ်ျော်း၏ တောဝနမှ်ော  င််းရွဲမ ွဲဆတမှုက  ု

ပဆပျောကဆ်ေကော ကကယဝ်ြျမ််းသောလောဆေခြင််းခြေ်ပပီ်း ဤအတ ကသ်ောလျှင ်လပ်ုငန််းသည ်



ကက်ီးပ ော်းြျမ််းသောြ င် ရရှ မည"် ဟ ုဆခပောကကော်းြွဲ ပပီ်း အ  ပုါကောလ ဂျပနန် ငုင် ၏ ဆရပ ုကလ် ငု််းမှ ဆရကွဲ သ ု   

တတန် ငုသ်မျှ ပေစည််းမျော်း၏ ဆ ်းနှုန််းက  ုဆလျှော ြျခြင််း တေ်နည််းအော်းခြင်  "ပေစည််းမျော်းက  ု

 ကတ် ကု ်တုလ်ပ်ုခြင််း" ခြင်   င််းရွဲမ ွဲဆတမှုက  ုပဆပျောကဆ်ေမညဟ် ုဆခပောကကော်းြွဲ သည။် 

 

သ ု  ဆသေ်ာ ဤ "ဆရပ ုကလ် ငု််းဒဿန" ဆတ ်းဆြေါ် ပ ု ည် သ င််းြွဲ ဆသော တညဆ် ောငသ်၏ူ ေေ်မှနဆ်သော 

ရညရ် ယြ်ျကက်  ု"လသူော်းမျော်း၏ ဆပျေ်ာရွှငမ်ှုက  ုက ယုန်ငှ် ေ တန်ေ်ှမျ ြု်းလ ်ုး ြျမ််းသောမှုခြင်  

  န််းသ မ််း ော်းပပီ်း  ကလ်ကတ် ်ုးတကဆ်နသည။် ေ တပ် ငု််း  ငုရ်ောတညပ်င မ်ဆအ်းြျမ််းမှုနငှ်  

ရုပ်ပ ုင််း  ငုရ်ောပေစည််း အဆ ောကအ်ပ  မျော်း ဆပါင််းေပ်မှုခြင်  လသူော်းမျော်း၏ ဆပျေ်ာရွှငမ်ှုသည ်

ပ မ  ်ုးအဆနခြင်  တညပ်င မ်လောမည"် ဟဆူသော ေကော်းခြင်  ဆြေ်ာခပြွဲ သည။် 

 

တညဆ် ောငသ်သူည ်ဤတောဝနက်  ုဆအောငခ်မငဆ်ေရနအ်တ က ်၂၅ နေှ် တေ်ခြတအ်ဆနခြင်  

 ယခ်ြတခ်ြတက်ော "ဆပျေ်ာရွှငြ် ယရ်ောနယဆ်ခမ"၊ တေ်နည််းအော်းခြင်  "ေ ခပလူ  အြ ွဲွံ့အေည််း" 

တညဆ် ောငရ်န ်ရညရ် ယ၍် "၂၅၀ နေ်ှ ေီမ ြျက"် က ြုျမှတြ်ွဲ သည။်   ု  အခပင ်၂၅၀ နေ်ှ ေီမ ြျကသ်ည ်

ပ မတေ်ကက မ် ၂၅၀ နေ်ှခြင်  ပပီ်း  ်ုးမညမ်ဟတုဘ်ွဲ ဆနောကန်ေ်ှဆပါင််း ၂၅၀ ကကောလျှငလ်ည််း 

ပ ု၍ဆကောင််းမ နဆ်သောေ နောမူနော ခြေ်ဆေရန ်အ  ပုါဆြတ၏် ေ နှုန််းနငှ် က ကုည်ဆီသောနည််းလမ််းခြင်  

ဆရှ ွံ့ ကတ် ်ုးလပ်ုဆ ောငသ်င သ်ညဟ် ုရှင််းခပြွဲ သည။် 

 

"ဆရပ ုကလ် ငု််းဒဿန" က  ုရငှ််းခပြွဲ သညမှ်ော လ နြ်ွဲ ဆသောနေ်ှဆပါင််း ၉၀ ြန်  ကခြေ်ဆသေ်ာလည််း 



က ယုန်ငှ် ေ တန်ေ်ှမျ ြု်းလ ်ုး ြျမ််းသောဆေမည်  အဆတ ်းအဆြေါ်မှော ယဆန  ဆြတက်ောလ  တ င ်ဆြတမီ်လျက ်

ရှ သည။် 

 

လကဆ်တ ွံ့တ င ်ြ  ွံ့ ပြ ြု်းပပီ်းန ငုင် မျော်းက  ုအဓ က ော်း၍ လူ  အြ ွဲွံ့ေည််းက  ုရုပ်ပ ငု််း  ငုရ်ောပေစည််းမျော်းခြင်  

ခြည်  ည််းလောြွဲ ဆသေ်ာလည််း အ ်ူးသခြင်  တေ်နေ်ှပပီ်းတေ်နေ်ှ လျငခ်မနေ် ော သဘောဝပတဝ်န််းကျင ်

ပျကေီ််းလောခြင််းနငှ်  ေ မ််းအငက်နုြ်မ််းလောခြင််းက  ုေဥ််းေော်းကကည် ပါက ကျွန်ပ်ုတ ု   သော်းသမီ်း၊ ဆခမ်းနငှ်  

ဆနောကမ်ျ ြု်း ကမ်ျော်းအတ က ်ယြကုွဲ သ ု  ဆသော ကကယဝ်ဆသောဆန  ငုမ်ှု  ကလ်ကရ်ရှ ဆရ်းတ င ်

အလ နေ် ု်းရ မ်တကက်ီးခြေရ်သည။် 

 

ကျွန်ပ်ုတ ု  သည ်ယဆန   ကတ် ငု ်ြျမ််းသောကကယဝ်မှုက  ုလ ကုေ်ော်းရင််းခြင်  ရုပ်ပ ုင််း  ငုရ်ောပေစည််း 

ပ  ပ ု်းခြင််းက  ုအဓ က ော်း၍ ဆန  ငုလ်ောြွဲ ကကဆသေ်ာလည််း "ေ ခပလူ  အြ ွဲွံ့အေည််း" မှ ဆဝ်းက ောဆသော 

အဆခြအဆနခြေ်ဆနဆကကောင််းက  ုသ ရှ ရမညခ်ြေ်သည။် သ ု  ဆသေ်ာ လောရောလမ််းက  ုခပနဆ်ခပောင််းလညှ် န ငုမ်ည ်

မဟတုပ်ါ။ ကျွန်ပ်ုတ ု   လကရ်ှ  ရှ ဆနသည် ဆနရောမှ "က ယုဆ်ရောေ တပ်ါတေ်သော်းတည််း" တေ်နည််းအော်းခြင်  

က ယုန်ငှ်  ေ တန်ေ်ှြလု ်ုးက  ုြျမ််းသောဆေမည်  "ေ ခပလူ  အြ ွဲွံ့အေည််း" ၏ ပ ုေ က  ုေ တက််ူးပ ုဆြေ်ာပပီ်း ၎င််းအော်း 

အဆကောငအ် ညဆ်ြောရ်န ်ဆရှ ွံ့ ကလ်ပ်ုဆ ောငရ်မညခ်ြေသ်ည။် 

 

ကျွန်ပ်ုတ ု  သည ်"ေ ခပလူ  အြ ွဲွံ့အေည််း" ဆြေ်ာဆ ောငန် ငုရ်န ်လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းခပဿနောအြျ ြုွံ့က  ု

  ပ်တ ကုရ်င ် ငု၍် ဆခြရှင််းရနအ်တ က ်ပ  ပ ု်းကညူသီ ော်းရန ်လ အုပ်သည။် အ ်ူးသခြင်  ၂၁ ရောေုနေှ်တ င ်



ကမ္ော ပတဝ်န််းကျင ် ငုရ်ော ခပဿနောမျော်းက  ုဦ်းေော်းဆပ်းက ငုတ် ယသ်င သ်ည။် 

 

Panasonic Group သည ်၁၉၉၁ ြနုေ်ှတ င ်ကမ္ော ပ မ  ်ုးအခြေ် သဘောဝပတဝ်န််းကျင ် ငုရ်ော 

ပဋ ဉောဉ်တေ်ရပ်က  ုခပဋ္ဌောန််းြွဲ ပပီ်း အ  ပုါက ေစရပ်နငှ်  အြျ နက်ကောရှညေ် ော ရင ် ငုြ်ွဲ ရသည။် 

ဆနောကပ် ုင််းတ ငလ်ည််း သဘောဝပတဝ်န််းကျင ် ငုရ်ောခပဿနောမျော်း ဆခြရငှ််းခြင််းက  ုဦ်းဆ ောငသ်ည်  

ကမုပဏအီဆနခြင်  တတေ် မ််းသမျှ  တုက်နုမ်ျော်းနငှ်  ဝနဆ် ောငမ်ှုမှတေ် င်  

သဘောဝပတဝ်န််းကျင ် ငုရ်ော ဝန ်ပ်ုဝနပ် ု်းက  ုဆလျှော ြျခြင််းနငှ်   တုလ်ပ်ုမှုလပ်ုငန််းမျော်းတ င ်

ေ မ််းအငဆ်လျှော ြျခြင််းအပါအဝင ်အမျ ြု်းမျ ြု်းဆသောရှုဆ ောင် မှဆန၍ 

တကက်ကဆသောကက ြု်းပမ််းအော်း တုမ်ှုက  ု ကလ်ကလ်ပ်ုဆ ောငရ်န ်လ အုပ်ပါသည။် 

 

၃။ အရ ခခံမူဝါဒ 

 

Panasonic Group လပ်ုငန််း၏ ရညရ် ယြ်ျကန်ငှ်  တောဝနမှ်ော တညဆ် ောငခ်ြင််းတောဝနခ်ြေ်ပပီ်း 

ဤသညက်  ုရှင််းလင််းေ ောဆြော်ခပ ော်းသညမ်ှော အဆခြြ မူဝါဒခြေ်သည။် အဆခြြ မူဝါဒသည ်

တေ်နည််းအော်းခြင်  ေီမ ြန်  ြ ွဲမှု  ငုရ်ောလမ််းညွှနအ်ဆနခြင်  ကမုပဏ၏ီ လမ််းဆကကောင််းက  ုသတမှ်တရ်ောတ င ်

အဆခြြ အကျ  ်ုးဆသော အဆခြြ လည််းခြေ်သည။် 

 

ေကမ်ှုလပ်ုငန််းရငှမ်ျော်း၏ တောဝနမ်ျော်းက  ုသ ရှ နော်းလညပ်ပီ်း လမူှုဘဝဆန  ငုမ်ှု ြ  ွံ့ ပြ ြု်းဆရ်းနငှ်  



တ ်ုးတကဆ်ေရန ်ရညရ် ယ၍် ကမ္ော ယဥ်ဆကျ်းမှုတ ်ုးတကဆ်ရ်းတ င ်အကျ ြု်းခပြုဆေမည ်

 

ဤေကော်း၏ အဓ ပပောယမှ်ော "ကျွန်ပ်ုတ ု  သည ်ေကမ်ှုလပ်ုငန််းရငှမ်ျော်းအဆနခြင်  လူ  အြ ွဲွံ့အေည််း၏ 

ြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကဆ်ရ်းတ င ်ပ  ပ ု်းကညူသီ ော်းမညဟ်သူည် ေ တဓ်ောတခ်ြင်  ဤတောဝနက်  ုအ ကမ်ခပတ ်

 ကလ်ကဆ်ြော်ဆ ောငသ် ော်းမည"် ဟ၍ူ ခြေ်သည။် 

 

ကျွန်ပ်ုတ ု  သည ်အဆကောင််း  ်ုးဆသော တုက်နုက်  ုအမျော်းတကော က ်သောလ နဆ်သောဝနဆ် ောငမ်ှုခြင်  

လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းအော်း ပ  ပ ု်းကော လမူှုဘဝဆန  ငုမ်ှု ြ  ွံ့ ပြ ြု်းဆရ်းနငှ်  တ ်ုးတကဆ်ေရန ်ရညမှ်န််းဆသောဆကကောင်  

ကမ္ော န ငုင် အသ်ီးသ်ီး က ်ပ မု ုခမင် မော်းဆသောယဥ်ဆကျ်းမှုလူ  အြ ွဲွံ့အေည််းက  ုတညဆ် ောငန် ငုရ်န ်

ရညရ် ယပ်ပီ်း ဆန  ေဥ်တ ်ုးတကမ်ှုရှ ဆေရန ် ကလ်ကက်က ြု်းေော်းအော်း တုဆ်နရမညခ်ြေ်သည။် 

 

၄။ ယံကုြည မှု၊ ြျင ့်ဝတ  ၇ ချြ  

 

Panasonic Group ၏ ဝန ်မ််းမျော်းခြေ်ဆသော ကျွန်ပ်ုတ ု  သည ်ဆန  ေဥ်လပ်ုငန််းဆ ောငတ်ောမျော်းက  ု

လကဆ်တ ွံ့ဆ ောငရ် ကသ် ော်းခြင််းအဆပေါ်သဆဘော ော်းက  ု"ယ ကုကညမ်ှု" နငှ်  "ကျွန်ပ်ုတ ု  လ ကုန်ောသင် သည်  

ကျင် ဝတ ်(ကျင ဝ်တ ်၇ ြျက)်" ခြင်  ဆြေ်ာခပ ော်းသည။် 

 

・ယံကုြည မှု - ဝန ်မ််းတေဦ််းေီ၏ ရင််းနှ်ီးဆသောပူ်းဆပါင််းဆ ောငရ် ကမ်ှုမရှ ပါက ြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကရ်န ်



ြကြ်ွဲပပီ်း တေ်ဦ်းြျင််းေီ၏ ရ ု ်းသော်းမှုခြင်  ေည််းလ ်ုးညညီွှတေ် ောတောဝနက်  ုလ ကုန်ောဆ ောငရ် ကခ်ြင််း 

 

လပ်ုငန််းမှ တေ် င်  လူ  အြ ွဲွံ့အေည််း ြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကဆ်ရ်းတ င ်ပ  ပ ု်းကညူရီနအ်တ က ်ဦ်းေ ော 

ဝန ်မ််းအော်းလ ်ုးမှ ပူ်းဆပါင််း၍ ေ တသ်ဆဘော ော်းက  ုတေ်သော်းတည််း ော်းကော ဆန  ေဥ်အလပ်ုတ င ်

ဆခြောင် မှနေ် ော လပ်ုက ငုရ်န ်လ အုပ်သည။် အြ ွဲွံ့အေည််းတ ငု််းတ င ်ခမင် မော်းဆသောရညမှ်န််းြျကမ်ျော်း 

 ော်းရှ ပပီ်း ဝန ်မ််းမျော်းသည ်  ရုညမှ်န််းြျကက်  ုမ မ တ ု  ၏ ရညမှ်န််းြျကဟ် ုေ တန်လှ ်ုးသော်း ွဲမှ 

မှတယ်ကူော ဝန ်မ််းမျော်းအကကော်းတ င ်ယ ကုကညမ်ှုက  ုအဆခြြ ဆသော အြ ွဲွံ့လ ကုလ်ပ်ုဆ ောငမ်ှုရှ မသှောလျှင ်

အြ ွဲွံ့အေည််း၏ ရညမှ်န််းြျကအ်ခပင ်လူ  အြ ွဲွံ့အေည််း၏ ြ  ွံ့ ပြ ြု်းမှုက  ုဆြေ်ာဆ ောငန် ငုမ်ညခ်ြေ်သည။် 

 

・လူ ့်အဖ ွဲ ွဲ့အစည ေးအတ ြ  ပံ့်ပ ုေးြညူ ီခင ေး - ရပ်ရ ောအကျ ြု်းခပြုေကမ်ှုလပ်ုငန််းမျော်းသည ်

အဆခြြ မူဝါဒတ င ်ဆြေ်ာခပ ော်းသည် အတ ငု််း ကျွန်ပ်ုတ ု  ၏ေကမ်ှုလပ်ုငန််းရငှမ်ျော်းသည ်ဤကျင် ဝတက်  ု

ပ မဦ်းေ ော  ော်းရှ ရမညခ်ြေသ်ည ်

 

ကျွန်ပ်ုတ ု  ၏ တောဝနသ်ည ်"ေ ခပလူ  အြ ွဲွံ့အေည််း" ဆြေ်ာဆ ောငန် ငုရ်န ်လပ်ုငန််းမှတေ် င်  

ကမ္ော န ငုင် မျော်း၏ ြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကဆ်ရ်း၊ ကက်ီးပ ော်းြျမ််းသောဆရ်း၊ ကမ္ော ပတဝ်န််းကျငန်ငှ်  

သဟဇောတခြေ်ဆရ်းက  ုပ  ပ ်ုးကညူရီနခ်ြေ်သည။် ဤသ ု  ဆသောအသ က  ုအပမွဲက ငုဆ် ောငပ်ပီ်း ကျွန်ပ်ုတ ု  သည ်

အဆကောင််း  ်ုးဆသောအရညအ်ဆသ ်း၊ ကနုက်ျေရ တန်ငှ  ်ဝနဆ် ောငမ်ှုက  ုလကဆ်တ ွံ့ဆြေ်ာဆ ောငရ်န ်

ဆန  ေဥ်လပ်ုငန််းဆ ောငတ်ောတ င ်လပ်ုဆ ောငရ်နလ် အုပ်သည။် 



 

・တ ွာေးမျှတမှုနငှ ့် ရ ု ေးသွာေးမှု - တရော်းမျှတမှုနငှ်  ရ ု ်းသော်းမှုက  ုလူ  ဘဝ၏ အဆခြြ အခြေ် ော်း၍ 

မညမ်ျှပင ် ်ူးြျွန ်ကခ်မကဆ်နဆေကောမူ ရ ု ်းသော်းဆခြောင် မတခ်ြင််းမရှ ပါက ေ  ော်းရသမူခြေ်န ငုပ်ါ 

 

ကျွန်ပ်ုတ ု  သည ်ဆယဘယုျအော်းခြင်  လူ  အြ ွဲွံ့အေည််း၏ ေ နှုန််းမျော်းနငှ်  နည််းနောမျော်းက  ု

လ ကုန်ောရမညခ်ြေ်ပပီ်း ေ တအ်လ ကု မုလ ကုဘ်ွဲ တရော်းမျှတပပီ်း ဘကမ်လ ကုဆ်သော၊ မှနက်နဆ်သော 

လပ်ုဆ ောငမ်ှုက  ုလပ်ုဆ ောငရ်မညခ်ြေ်သည။် အပမွဲတဆေ ရ ု ်းသော်းဆခြောင် မတေ် ောခြင်  တရော်းမျှတဆသော 

လပ်ုဆ ောငမ်ှုက  ုလပ်ုဆ ောငရ်န ်အဆရ်းကက်ီးသည။် မညမ်ျှပငအ်သ ပညောဗဟသုုတ ကကယဝ်ဆေကောမူ၊ 

အရညအ်ြျင််းရှ ဆေကောမူ တရော်းမျှတမှုနငှ်  ရ ု ်းသော်းမှု မရှ သမူျော်းသည ်Panasonic Group ၏ 

ဝန ်မ််းအခြေ် အရညအ်ြျင််းမရှ သမူျော်းဟ ုသတမ်ှတရ်မညခ်ြေ်သည။် 

 

・အတတူြ ပူေးရပါင ေးရ ွာင   ြ  ခင ေး - အတတူက ပူ်းဆပါင််းဆ ောငရ် ကခ်ြင််း  သုညမှ်ော ကျွန်ပ်ုတ ု  ၏ 

ယ ကုကညြ်ျကတ် င ်ော်းရှ ဆသောအရော၊ မညမ်ျှပင ်တေ်ဦ်းြျင််းအရ  ်ူးြျွန ်ကခ်မကဆ်သော 

လသူော်းအရင််းအခမေ်ခြေ်ပါဆေ အတတူက ပ်ူးဆပါင််းဆ ောငရ် ကခ်ြင််း မရှ ပါက အငအ်ော်းမရှ ဆသော 

အြ ွဲွံ့အေည််းသကသ်ကသ်ောလျှင ်ခြေ်လ မ် မည ်

 

ကျွန်ပ်ုတ ု  သည ်တေ်ဦ်းြျင််းေီ၏ အငအ်ော်းမျော်းက  ုေုဆပါင််း၍ အြ ွဲွံ့လ ကုလ်ပ်ုဆ ောငမ်ှုက  ု

ခမြှင် တငခ်ြင််းခြင်  ပ ုမ ကုက်ီးမော်းဆသောဆအောငခ်မငမ်ှုရလဒက်  ုဆမ ်း တုန် ငုသ်ည။် မတကူ ွဲခပော်းဆသော 



 ငခ်မငယ် ူြျကမ်ျော်း၊ က ယုရ်ညက် ယုဆ်သ ်းမျော်းက  ုအသ ်ုးြျ၍ အြျင််းြျင််း တေ်ြတုည််းအခြေ် 

ပူ်းဆပါင််းဆ ောငရ် ကရ်နမှ်ော အဆရ်းကက်ီးသည။်   သု ု  မလပ်ုဆ ောငန် ငုပ်ါက မညမ်ျှပင ်

အရညအ်ြျင််းရှ ဆသောလသူော်းအရင််းအခမေ်မျော်း ေုေည််းဆနကောမူ အြ ွဲွံ့အေည််းအဆနခြင်  အငအ်ော်းက  ု

ခပသန ငုမ်ညမ်ဟတုဆ်ပ။ 

 

・မ တု မနစ ရသွာကြ  ေးစွာေးမှု ဖင ့် တ ေုးတြ ရအွာင လပု ရ ွာင  ခင ေး - ကျွန်ပ်ုတ ု  ၏ တောဝနက်  ု

ပပီ်းဆခမောကဆ်အောငခ်မငရ်နအ်တ က ်မ တုမ်နေ်ေ ောကက ြု်းေော်းခြင််းသည ်အဓ ကဆသော ြျကခ်ြေ်ပပီ်း 

ဤသ ု  ကက ြု်းေော်းမှသော ေေ်မှနဆ်သောပင မ််းြျမ််းဆရ်းနငှ်  တ ်ုးတကဆ်ရ်း ရရှ န ငုမ်ညခ်ြေ်သည ်

 

ကျွန်ပ်ုတ ု  သည ်တောဝနဆ်အောငခ်မငရ်နအ်တ က ်အငအ်ော်းရှ သမျှ ကက ြု်းေော်းအော်း တု၍် 

အြကအ်ြွဲမျော်းက  ုဆကျော်လွှော်းကော ဆရှွံ့ က်ဆလျှောကရ်မညခ်ြေ်သည။် မညသ်ည် အလပ်ုက မု   ုအပမွဲ 

အဆလ်းအနက ်ော်း ဆလ လော၊ ဆတ ်းဆတောကော၊ ခပင််းခပဆသောေ တ် ော်းခြင်  ကက ြု်းေော်းဆြေ်ာဆ ောငခ်ြင််းခြင်  

အသေ်အသေ်ဆသော ဉောဏရ်ညဉ်ောဏဆ်သ ်းနငှ်  တ ီ ငမ်ှုမျော်း ဆပါကြ် ော်းလောပပီ်း ဆရှ ွံ့ ကတ် ်ုးတကမ်ှု 

က လုည််း ယဆူ ောငလ်ောန ငုမ်ညခ်ြေ်သည။် 

 

・ယဥ ရြျေး ခင ေးနငှ ့် နှ မ ့်ချ ခင ေး - လသူော်းတေ်ဦ်းအဆနခြင  ်ယဉ်ဆကျ်းမှုနငှ်  နှ မ် ြျဆသောေ တ ်ော်းမရှ လျှင ်

လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းသည ်ေည််းေနေ်ကျနမှုရှ မညမ်ဟတုဆ်ပ ဆကောင််းမ နဆ်သောယဉ်ဆကျ်းမှုနငှ  ်နှ မ ်ြျမှုမျော်း 

တညရ်ှ ရော လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းက  ုအလ ှငခ်ြင််းခြင  ်ကကယဝ်ဆသောဘဝတေ်ြကု  ုဆြေ်ာခပန ငုသ်ည ်



 

ကျွန်ပ်ုတ ု  သည ်လပ်ုငန််းတ င ်ယဉ်ဆကျ်းသ မ်ဆမ ွံ့ ပပီ်း နှ မ ်ြျမှုရှ ေ ောခြင်  လပ်ုဆ ောငရ်န ်လ အုပ်သည။် 

ဆန  ေဉ်ဘ၀တ င ်တေ်ြကလ်ကူ  ုအပမွဲဆလ်းေော်းခြင််း၊ မညသ်ူ  က မု   ုဆလ်းဆလ်းေော်းေော်း  က ် ခြင််း၊ 

မောနဆ် ောငလ်ွှော်းမှုက  ုဆရှောငက်ကဉ်ပပီ်း မ မ က ယုက်  ုဆသဆသြျောြျော ဆဝြနပ် ုင််းခြော်းေ တရ်ှ ရန ်

အဆရ်းကက်ီးသည။် 

 

・လ ြု ရလျွာညရီထ  ဖစ  ခင ေး - သဘောဝတရော်း၏ ပ  ပ ်ုးမှုနငှ်  လ ကုဆ်လျောညဆီ  မခြေ်လျှင ်

ြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကရ်နြ်ကြ်ွဲပပီ်း လူ  အြ ွဲွံ့အေည််း၏ လမ််းဆကကောင််းနငှ်  က ကုည်မီှုမရှ ဘွဲ လသူော်းမျော်း 

အဆပေါ်တ င ်ဘကလ် ကုပ်ါက ဆအောငခ်မငမ်ှုက  ုမဆမျှေ်ာလင် သင် ပါ 

 

ကျွန်ပ်ုတ ု  သည ်လူ  အြ ွဲွံ့အေည််း၏ ဆခပောင််းလွဲမှုနငှ်   င် ကွဲဆခပောင််းလွဲမှုက  ုမှနက်နေ် ော ပ်ုက ငုပ်ပီ်း 

လ ကုဆ်လျောညဆီ  ခြေ်ဆအောင ် ကလ်ကလ်ပ်ုဆ ောငရ်မည။်   ု  သ ု  လပ်ုဆ ောငရ်နအ်တ က ်

ခြေ်ဆပေါ်လျကရ်ှ ဆသောအရော၏ အဆပေါ်ယ က သုောလျှင ်ကကည် ရမညမ်ဟတုဘ်ွဲ ဆနောကက် ယတ် ငရ်ှ သည  ်

ကက်ီးမော်းဆသောခြေ်ေဥ်အ င် နငှ်  အ  ပုါအနေ်ှသောရက  ု ပ်ုက ငုရ်နလ်ည််း အဆရ်းကက်ီးသည။် 

 

က ယုပ် ုငအ်ဆတ ်း၊ ယ ကုကညြ်ျကမ်ျော်းနငှ  ်ြျညဆ်နေှာငခ်ြင််းမရှ ဘွဲ အဆကကောင််းအရောမျော်းက  ုအရှ အတ ငု််း 

ဓမမဓ ဋ္ဌောနက်ျကျခြင်  မှနက်နဆ်သောဘကမှ် ကကည် ရှုရနလ် အုပ်သည။်   ု  အခပင ်

တ ်ုးတကြ်  ွံ့ ပြ ြု်းလျကရ်ှ ဆသော လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းနငှ်  လ ကုဆ်လျောညဆီ  ခြေ်ရန ်ကျွန်ပ်ုတ ု  သညလ်ည််း 



ဆန  ေဥ် တ ်ုးတကဆ်အောငခ်မငရ်န ်ခပင််းခပဆသောလှု ဆ ေ်ာမှုနငှ  ်ကက ြု်းေော်းအော်း တုမ်ှု ရှ ရမည။် 

 

・ရြျေးဇူေးသ တတ  ခင ေး - ဆကျ်းဇူ်းသ တတခ်ြင််းသည ်ကျွန်ပ်ုတ ု  အော်း အ  ်ုးမရှ  ဆပျေ်ာရွှငမ်ှုနငှ  ်

တကက်ကမှုက  ုဆပ်းေ မ််းကော ြကြ်ွဲမှုမှနသ်မျှက  ုဆကျော်လွှော်းန ငုဆ်ေပပီ်း ေေ်မှနဆ်သော ဆပျောရ်ွှငမ်ှု၏ 

အရင််းအခမေ်ခြေသ်ည ်

 

ကျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ဆန  ေဥ်အလပ်ုနငှ်  ဆန  ငုမ်ှုဘဝသည ်လပ်ုဆြေ်ာက ငုြ်ကမ်ျော်း၊ မ တြ်ကမ်ျော်း၊ မ သော်းေုနငှ်  

ကျယခ်ပန်  ဆသောလူ  အြ ွဲွံ့အေည််းရှ လသူော်းမျော်းဆကကောင်  ခြေ်တညလ်ောခြင််းခြေ်သည။် ရရှ လောဆသော 

အကအူည၊ီ အဆ ောကအ်ပ  မျော်းအဆပေါ် အပမွဲတဆေ "ဆကျ်းဇူ်းတငခ်ြင််း" ဟဆူသောေ တ ်ော်းခြင်  

ခပနလ်ညဆ်ကျ်းဇူ်း ပ်ရန ်အဆရ်းကက်ီးသည။် 

 

အခပနအ်လနှဆ်ကျ်းဇူ်းတငရ်ှ ခြင််းနငှ်  လအူမျော်းအော်း ဆကျ်းဇူ်းခပန ်ပ်ခြင််းေ တ ်ော်းခြင်  

ကျွန်ပ်ုတ ု  သည ်လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းအော်း ြ  ပြ ြု်းတ ်ုးတကဆ်ေခြင််းသည ်ကျွန်ပ်ုတ ု  အော်း 

အ  ်ုးမရှ ဆသောဆပျေ်ာရွှငမ်ှုနငှ်  အြကအ်ြွဲဟသူမျှက  ုဆကျေ်ာလွှော်းဆေန ငုသ်ည် ြ နအ်ော်းနငှ်  သတတ  က  ု

ဆပ်းေ မ််းဆသောဆကကောင် ခြေ်သည။် 

 

၅။ Panasonic Group ၏ "စမံီခန ့်ခ ွဲရ ေးအရ ခခမူံဝါဒ" 

 



Panasonic Group တ င ်အဆခြြ မူဝါဒ၊ ယ ကုကညမ်ှု၊ ကျင် ဝတ ်၇ ြျကက်  ုအဓ က ော်း၍ 

လကဆ်တ ွံ့ဆြေ်ာဆ ောငရ်နအ်ဆတ ်းအဆြေါ်အ  က  ု"ေီမ ြန်  ြ ွဲဆရ်းအဆခြြ မူဝါဒ" ဟ ုအဓ ပပောယ ်

သတမှ်တ ်ော်းသည။် တညဆ် ောငသ်၏ူ ညောလကရ် ု ်းအဆနခြင်  ေေ်ကက ြုဆြတမှ် ေေ်ပပီ်းဆြတ၏် 

ခပနလ်ညတ်ညဆ် ောငဆ်ရ်းကောလနငှ်  တ ်ုးြျွဲွံ့ ြ  ွံ့ ပြ ြု်းဆရ်းကောလတ င ်လကဆ်တ ွံ့ကညူပီ  ပ ်ုးြွဲ သည်  

ဥကက ဋ္ဌဆဟောင််း Arataro Takahashi သည ်ေီမ ြန်  ြ ွဲဆရ်းမူဝါဒက  ုလကဆ်တ ွံ့ဆြေ်ာဆ ောငဆ်ရ်းနငှ်  

ပတသ်က၍် ဆအောကပ်ါအတ ငု််း ဆခပောကကော်းြွဲ သည။် 

 

ပပ ြုင ် ငုမ်ှုခပင််း နတ်ွဲ ဆနရောမှော ဘယသ်မူှမယဉှ်န ငုတ်ွဲ  အဆကောင််း  ်ုးအလပ်ုက  ုလပ်ုပပီ်း 

ေော်းသ ်ုးသဆူတ  ဆပျေ်ာဆပျေ်ာရွှငရ်ွှငန်ွဲ   အသ ်ုးခပြုန ငုမ်ယ် အလပ်ုက လုပ်ုရင ်ဆသြျောဆပါက ် လုောဘက်  ု

ရရှ မှောခြေ်တယ။်  လုောဘမ်ရဘ်ူး  တုော ေော်းသ ်ုးသဆူတ က  ုဆပျေ်ာရွှငဆ်ေတွဲ အလပ်ုက လုပ်ုမဆနဘ်ူး  တုွဲ  

သကဆ်သခြေ်ပါတယ။် ဒါဆကကောင်  ခြေ်ေဥ်က ြု ွဲခြမ််းေ တခ်ြောပပီ်း အဆခြရှောရမှောခြေ်ပါတယ။် 

 

ကျွန်ပ်ုတ ု  ရွဲ   ရညရ် ယြ်ျကဟ်ော အကျ ြု်းအခမတဆ်နောကက်  ုလ ကုြ် ု  ၊ ကမုပဏကီ  ုတ ်ုးတကဆ်အောင ်

လပ်ုြ ု  မဟတုဘ်ွဲ ေော်းသ ်ုးသအူော်းလ ်ုးရွဲ   ေ ေေ်ဆရ ်းြျယတ်ွဲ အ ွဲမှော အဆရ ်းြ ရဆေမယ်  ဆကောင််းမ နတ်ွဲ  

အလပ်ုက  ုလပ်ုသ ော်းြ ု  ခြေ်ပါတယ။် လသူော်းဆတ ရွဲ   ဘဝက  ုကကယဝ်လောဆေပပီ်း ဆန  ငုမ်ှုဘဝက  ု

ပ ုမ ုြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကဆ်ေကော ယဥ်ဆကျ်းမှုက  ုခမင် တငဆ်ပ်းမယ် အလပ်ုက လုပ်ုမယ ် ရုင ်ဆသြျောဆပါက ်

 လုောဘက်  ုရရှ မှောခြေ်ပါတယ။် 

 



အ  ပုါ လုောဘမ်ရရှ ဘ်ူး  တုောက ဆသြျောဆပါက ်အဆခြြ မှော မှော်းယ င််းဆနတယလ် ု   

နော်းလညလ် ကုရ်င ်အွဲ ဒကီဆန ခပြုခပငဆ်ခပောင််းလွဲမှုအမျ ြု်းမျ ြု်း   ကဆ်ပေါ်လောမှောခြေ်ပါတယ။် 

"ေကမ်ှုလပ်ုငန််းနယပ်ယက် မဆကောင််းတော"၊ "ပပ ြုငဘ်ကက်မုပဏဆီတ က ဆ ်းြျကတ်ောဆကကောင်  

ဆ ်းက ကပ်ျကတ်ော"   ပုပီ်း အခြော်းသဆူတ က  ုအခပေ်တငရ်ငဆ်တော  ေီမ ြြန်  ြ ွဲဆရ်းဟော မှော်းယ င််းဆနလ ု   

ခြေ်ပါလ မ် မယ။် 

 

အ ကပ်ါေကော်းတ င ်ဆြေ်ာခပြွဲ သည် အတ ငု််း ကျွန်ပ်ုတ ု  သည ်ေ ခပလူ  အြ ွဲွံ့အေည််းခြေ်ရန ်ရညရ် ယ၍် 

လူ  အြ ွဲွံ့အေည််း ြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကဆ်ရ်းတ င ်ပ  ပ ်ုးကညူရီန ်ကနုပ်ေစည််းအရညအ်ဆသ ်း၊ ကနုက်ျေရ တ၊် 

ဝနဆ် ောငမ်ှုတ င ်အမျော်း ကသ်ောလ နဆ်သော၊ ဆြောကသ်ညမ်ျော်း  မှ ဆရ ်းြျယြ် ရမည် အလပ်ုက  ု

လပ်ုရမညခ်ြေ်သည။်   သု ု  တ ်ုးတကဆ်ေရနအ်တ က ်မ တုမ်နေ်ဘွဲ ခပြုခပငဆ်ခပောင််းလွဲပပီ်း 

ပ ုမ ုတ ်ုးတကဆ်ကောင််းမ နဆ်အောင ်လပ်ုဆ ောငရ်မညခ်ြေ်သည။် 

 

အကယ၍် ကနုပ်ေစည််း မဆရောင််းရပါက ကနုပ်ေစည််းမှတေ် င်  လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းအော်း 

ြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကဆ်အောင ်လပ်ုဆ ောငရ်ောတ င ်အဆ ောကအ်ကမူခပြုန ငုဘ်ွဲ လပ်ုငန််းအဆနခြင်  

တောဝနဆ်ကျပ နဆ်နသညဟ် ုမ  နု ငုပ်ါ။   အုဆခြအဆနတ င ်ဆ ်းနှုန််းက  ုဆလျော ြျဆရောင််းလ ကုမ်ည ်

ဟသူည်  အဆတ ်းရှ ရမညမ်ဟတုပ်ါ။ ပ မဦ်းေ ော ကနုက်ျေရ တက်  ုကျ ြု်းဆကကောင််း ဆီလျော်ဆအောင ်

လပ်ုခြင််း၊ ကနုပ်ေစည််းအရညအ်ဆသ ်းနငှ်  ေ မ််းဆ ောငရ်ညက်  ုခမြှင် တငခ်ြင််းတ ု  အခပင ်ပပီ်းခပည် ေ ုဆသော 

ဝနဆ် ောငမ်ှု ခြေ်ဆေရန ်ကက ြု်းေော်းအော်း တုရ်နလ်ည််း အဆရ်းကက်ီးသည။် 



 

တေ်နည််းအော်းခြင်  ေီမ ြန်  ြ ွဲဆရ်းအဆခြြ မူဝါဒနငှ် အည ီအလပ်ုလပ်ုက ငုဆ်နသဆရ ွံ့ ဆ ်းနှုန််း 

ကက်ီးခမင် ခြင််း၊ ပေစည််းအရညအ်ဆသ ်း၊ ေ မ််းဆ ောငရ်ည ်မဆကောင််းခြင််းတ ု  အော်း လျေ်လျျူရှု ော်းခြင််းက  ု

ြ င် မခပြုဘွဲ ကျွန်ပ်ုတ ု  သည ်ကျ ြု်းဆကကောင််း ဆီလျေ်ာမှု၊ တ ်ုးတကမ်ှုတ င ်

ကက ြု်းေော်းအော်း တုရ်မညခ်ြေ်သည။် 

 

အမှနပ်င ်ကနုက်ျေရ တက်  ုကျ ြု်းဆကကောင််း ဆီလျော်ဆအောငလ်ပ်ုခြင််း၊ ကုနပ်ေစည််းအရညအ်ဆသ ်းနငှ်  

ေ မ််းဆ ောငရ်ညက်  ုတ ်ုးခမြှင် ခြင််းမှော မလ ယက်ဆူသေ်ာလည််း ေီမ ြန်  ြ ွဲဆရ်းအဆခြြ မူဝါဒက  ုဆသြျောေ ော 

လ ကုန်ောပပီ်း လကဆ်တ ွံ့ဆြေ်ာဆ ောငရ်န ်ေ တပ် ငု််းခြတ ်ော်းပါက   မှုဉောဏရ်ညဉ်ောဏဆ်သ ်းနငှ်  

တ ီ ငမ်ှုမျော်း ဆပါကြ် ော်းလောပပီ်း တ ်ုးတကြ်  ွံ့ ပြ ြု်းရနအ်တ က ်မှနက်နဆ်သောကက ြု်းပမ််းအော်း တုမ်ှုက  ု

မ တုမ်နေ်  ကလ်ကလ်ပ်ုဆ ောငသ် ော်းန ငုမ်ညမ်ှော မလ ွဲဧကနပ်ငခ်ြေ်သည။် 

 

  ု  အခပင ်ကျွန်ပ်ုတ ု  ၏ လပ်ုငန််းသည ်မညမ်ျှပင ်ြျွဲွံ့  ငန် ငုပ်ပီ်း အြ ွဲွံ့အေည််းမှော ကက်ီးမော်းလောဆေကောမူ 

လပ်ုငန််း၏ အဆခြြ သဆဘောတရော်းသည ်တေ်ဦ်းေီခြင်  လညပ်တသ်ည် လပ်ုငန််းနငှ် တညူပီပီ်း 

ဆြောကသ်ညမ်ျော်းနငှ်  လပ်ုငန််း  သုည် အနေ်ှသောရသည ်တညူဆီကကောင််းမှတယ်ရူန ်လ အုပ်သည။် 

 

၁၉၃၅ ြနုေှ် Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. ပူ်းတ ွဲေဆတော ရှယယ်ောအြ ွဲွံ့အေည််းသ ု   

က်ူးဆခပောင််းြျ နတ် င ်ခပဌောန််းြွဲ သည်  "အဆခြြ ရ ု ်းတ င််းေည််းမျဉ််းမျော်း" တ င ်ဆအောကပ်ါအပ ုဒပ်ါရှ သည။် 



 

Matsushita Electric သည ်အနောဂတတ် င ်မညမ်ျှကက်ီးမော်းလောသညခ်ြေ်ဆေ နှ မ ်ြျဆသောဝန ်မ််း 

ခြေ်ရမညဟ်ဆူသော သဆဘော ော်းက  ု ကလ်က ် န််းသ မ််းရမညခ်ြေ်ပပီ်း မ မ က ယုက်  ု

  ငုင်ယတ်ေ်ြတု င ်အလပ်ုလပ်ုဆနဆကကောင််းဆတ ်း၍ အလပ်ုလပ်ုဆ ောငဆ်နြျ နတ် င ်ရ ု ်းသော်း၊ ဆြျွတောပပီ်း 

နှ မ ်ြျမှုရှ ရမညခ်ြေ်သည ်

 

တညဆ် ောငသ်သူည ်"ကနုသ်ညတ်ေ်ဆယောက"် ၏ အဆခြြ လ အုပ်ြျကက်  ုဆအောကပ်ါအြျက ်၃ 

ြျကခ်ြင်  ဆြေ်ာခပ ော်းသည။် 

・အဆရောင််းအဝယ၏် အဓ ပပောယက်  ုနော်းလညခ်ြင််း 

・ဆြောကသ်ည၏် ေ တ ်ော်းက  ုသ ရှ န ငုခ်ြင််း 

・တေ်ပါ်းသ ူက ်နှ မ် ြျတတခ်ြင််း 

 

ကျွန်ပ်ုတ ု  တေ်ဦ်းြျင််းေီသည ်မ မ တ ု   အဆရောင််းအဝယခ်ပြုရသည်  အဆကကောင််းအရင််းအဓ ပပောယက်  ု

ဆသြျောေ ော သ နော်းလည၍် ဆြောကသ်ညမ်ျော်း မညသ် ု  ဆတ ်းဆြေါ်ဆနသည် အဆပေါ် အခြော်းသမူျော်း က ်

ပ ုမ ုသ ရှ ြ ေော်းပပီ်း အပမွဲတဆေ နှ မ် ြျေ ောနငှ်  ဆကျ်းဇူ်းတငေ် တရ်ှ ဆသောသဆဘော ော်း လ အုပ်သည။် 

 

၆။ စမံီခန ့်ခ ွဲရ ေးအရ ခခံမူဝါဒအွာေး လြ ရတ ွဲ့ရဖွာ ရ ွာင  ခင ေး 

 



ေီမ ြန်  ြ ွဲဆရ်းအဆခြြ မူဝါဒသည ်လကဆ်တ ွံ့ဆြေ်ာဆ ောငမှ်ောသော လ ကုန်ောဆ ောငရ် ကန် ငုဆ်သောအရော 

ခြေ်သည။် ဥကက ဋ္ဌဆဟောင််း Arataro Takahashi သည ်"ေီမ ြန်  ြ ွဲဆရ်းအဆခြြ မူဝါဒ  သုညမှ်ော 

မှတသ်ော်းရ ု ခြင်  မညသ်ည် ဆနရောတ ငမ်ျှ အသ ်ုးမဝငဆ်သောအရော ခြေ်သည။် ဤသညက်  ု

မဆရ ွံ့ဆခပောင််းန ငုဆ်သော "ဆြောငဆ်ဒ်းရငှ််း" ခြေ်ဆေရန ်က ယုတ် ငုလ်ကဆ်တ ွံ့ ဆြေ်ာဆ ောငပ်ပီ်း ြနဓောက ယုခ်ြင်  

သငယ်ရူနမှ်ော အဆရ်းကက်ီးသည"် ဟ ုဆခပောကကော်းြွဲ ပပီ်း ဥကက ဌဆဟောင််း က ယုတ် ငုသ်ညလ်ည််း 

အုပ်ေုလပ်ုငန််းမျော်းေ ော၏ ခပနလ်ညတ်ညဆ် ောကခ်ြင််းနငှ်  ြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကခ်ြင််းက  ု

လကဆ်တ ွံ့ဆ ောငရ် ကန် ငုြ်ွဲ သည။် 

 

ဤဆနရောတ င ်ေီမ ြန်  ြ ွဲဆရ်းအဆခြြ မူဝါဒအော်း လကဆ်တ ွံ့ဆြေ်ာဆ ောငရ်ောတ င ်ကက ြုတင ်

သ  ော်းသင် သည်  အဓ ကအြျကမ်ျော်းက  ုရှင််းခပမညခ်ြေ်သည။် 

 

(၁) "ဆြေ်ာဆ ောငသ်င် ဆသောအနောဂတ"် ပ ုေ က  ုေ တက််ူးပ ုဆြေ်ာပပီ်း အဆရ်းကက်ီးဆသောဆြောကသ်ညတ်နြ် ု်းက  ု

ရရှ ဆအောင ်အော်း တုခ်ြင််း 

 

ကျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ရညရ် ယြ်ျကမှ်ော ေ တဆ်ရော က ယုပ်ါ သောယောဝဆခပောဆသော "ေ ခပလူ  အြ ွဲွံ့အေည််း" 

ဆြေ်ာဆ ောငရ်နခ်ြေ်သည။် လပ်ုငန််းအသ်ီးသ်ီးတ ငလ်ည််း ဤတညူဆီသောရညရ် ယြ်ျကရ်ှ ကကပပီ်း မ မ တ ု  ၏ 

ရညရ် ယ ်ော်းမည်  အနောဂတက်  ုပ ုဆြော်ကော၊ အဆကောငအ် ညဆ်ြော်ရနအ်တ က ်ဆရှွံ့ က် 

လပ်ုဆ ောငသ် ော်းရန ်လ အုပ်သည်။ 



 

ဤဆနရောတ ငဆ်ခပော ော်းသည်  ရညရ် ယ ်ော်းသည် အနောဂတ ် သုညမ်ှော လကရ်ှ အဆခြအဆနအဆပေါ် 

 ပ်တ ်ုးြျွဲွံ့ ော်းသည် အရောလည််းမဟတု၊် မ မ တ ု  ၏ က ယုပ် ငုရ်ှုဆ ောင် မှ ဆတ ်းဆြေါ်သည် အရောလည််း 

မဟတုပ်ါ။ အနောဂတ ်လသူော်းတ ု  ၏ ဆန  ငုမ်ှု၊ လူ  အြ ွဲွံ့အေည််း၊ ကမ္ော ပတဝ်န််းကျငမှ်ော မညသ် ု   

ခြေ်သင် သနည််း၊ မညသ်ည် ပ ေု ခြေ်ပါက ကျွန်ပ်ုတ ု  ၏ သော်းသမီ်း၊ ဆခမ်းခမေ်မျော်းအ   က ယုဆ်ရော၊ ေ တပ်ါ 

ယြ ုက ်ပ ုမ ုဆကောင််းမ နေ် ောဆန  ငုန် ငုမ်ညန်ည််း။ ဟသူည်  လသူော်းက  ုဗဟ ခုပြု၍ ဆြေ်ာဆ ောငသ်င် ဆသော 

အနောဂတပ် ုေ က  ုေ တက််ူးပ ုဆြော်ရနလ် အုပ်သည။် 

 

  မုှ ဆနောကခ်ပန ်တု၍် မ မ လပ်ုငန််းသည ်မညက်ွဲ သ ု  အသ ်ုးဝငဆ်အောင ်လပ်ုသင် သနည််း၊ အမျော်း က ်

သောလ န၍် အသ ်ုးဝငဆ်ေရန ်မ မ လပ်ုငန််းသည ်မညသ် ု  ဆသော ခပြုခပငဆ်ခပောင််းလွဲမှုက ခုပြုလပ်ု၍ 

ယဥ်ှပပ ြုငန် ငုေ် မ််းက  ုခမြှင် တငသ်င် သနည််း၊ မညသ် ု  ဆသောအ င် မျော်းက  ုလပ်ုဆ ောငသ်င် သနည််းက  ု

ဆတ ်းဆတော၍ ဆေ ေပ်ေ ော လကဆ်တ ွံ့ဆြေ်ာဆ ောငရ်မညခ်ြေ်သည။် 

 

ရညရ် ယ ်ော်းသည် အနောဂတက်  ု ်ူးခြော်းဆသောမ မ တ ု  ၏ကနုပ်ေစည််းနငှ  ်ဝနဆ် ောငမ်ှုမှတေ် င်  

ဆြော်ဆ ောငရ်နအ်တ က ်အဆရ်းကက်ီးဆသောဆြောကသ်ညတ်နြ် ု်းရရှ ဆအောင ်အော်း တုရ်နလ် အုပ်သည။် 

အဆရ်းကက်ီးဆသောဆြောကသ်ညတ်နြ် ု်း  သုညမှ်ော လ နက်ျွ ဆသောေ မ််းဆ ောငရ်ညန်ငှ်  အရညအ်ဆသ ်းရှ ရန ်

မဟတုပ်ါ။   ု  အခပင ်ဆြောကသ်ညဆ်ခပောကကော်းသည် အရောက  ုဆခပောကကော်းသည် အတ ငု််း ဆြေ်ာဆ ောငခ်ြင််း 

မဟတုပ်ါ။ ဆြောကသ်ညမ်ျော်းဆဘ်းတ င ်အမှနတ်ကယ ်ရှ ၍ ဆြောကသ်ညမ်ျော်း၏ အြကအ်ြွဲမျော်းနငှ်  



ခပဿနောမျော်း၏အနေှသ်ောရ၊   ု  ဆနောက ်ဆြောကသ်ညမ်ျော်း၏ အနောဂတက်  ုရှု ခမင၍် 

ဆြောကသ်ညမ်ျော်းအတ က ်အမှနတ်ကယအ်သ ်ုးဝငဆ်ေမည် အရောက ု ဆြော်ဆ ောငဆ်ပ်းခြင််းခြေ်သည။် 

 

လကရ်ှ ဆြောကသ်ညမ်ျော်း၏ ေကော်းသ မျော်းက  ုဂရုတေ ုကန်ော်းဆ ောငက်ော ဆြောကသ်ည၏်ဆနရောမှ ဆန၍ 

ကနုပ်ေစည််းမျောက  ုပ ုမ ုဆကောင််းမ နဆ်အောင ်လပ်ုဆ ောငသ် ော်းရန ်လ အုပ်သည။် တေ်ြကတ် င ်

"ဆြောကသ်ညမ်ျော်းဆဘ်းတ င ်အမှနတ်ကယ ်ရှ ခြင််း"   သုညမ်ှော ဆြောကသ်ညမ်ျော်းအတ က ်

အနောဂတဆ်န  ငုမ်ှုနငှ်  လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းက  ုခပြုခပငဆ်ခပောင််းလွဲဆေခြင််းအ   ေဥ််းေော်း၍   အုရောက  ု

လကဆ်တ ွံ့ဆြေ်ာဆ ောငရ်နအ်တ က ်ကျွန်ပ်ုတ ု  သည ်ဆြောကသ်ညမ်ျော်းအတ က ်ရွဲဝင် ေ ော အနောဂတက်  ု

ေ နဆ်ြေါ်မှုခပြုခြင််းခြေသ်ည။် 

 

Panasonic Group တ င ်ဤဆတ ်းဆြေါ်နည််းခြင်  ြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကလ်ောဆသောလပ်ုငန််းမျော်းေ ောရှ သည။် 

ဥပမောအော်းခြင်  ဆမေ်ာတောလပ်ုငန််း။ တညဆ် ောငသ်သူည ်ယြမှုေ၍တ င ်အ မ်တေ်လ ်ုးတ င ်ပျမ််းမျှ 

ဆမေ်ာတော ၁၀ လ ်ုး အသ ်ုးခပြုမည ဆ်န   ဆသြျောဆပါကဆ်ရောကရ်ှ လောမညဟ်သူည်  အနောဂတက်  ု၁၉၃၀ 

ြနုေ်ှတ င ်ေ တက််ူးပ ုဆြေ်ာပပီ်း ဆမေ်ာတောလပ်ုငန််းက  ုတညဆ် ောငြ်ွဲ သည။်   ု  အခပင ်  ကုောလတ င ်

"လသူော်းမျော်းအတ က ်သတင််းအြျကအ်လက ်ပ ုမ ုလ ယက်ေူ ောရယရူန"် အတ က ်ယြငဆ် ်းနှုန််း၏ 

 ကဝ်ကဆ် ်းခြင်  ဆရဒယီ မုျော်းက  ုမျော်းေ ောဆသောအ မ်  သ ု   ပ ု  ဆ ောငရ်နရ်ညရ် ယပ်ပီ်း ကနုက်ျေရ တက်  ု

 ကဝ်ကဆ်လျွံ့ောြျြွဲ သည။် 

 



လကဆ်တ ွံ့ဆြော်ဆ ောငရ်မည် အနောဂတလ်မ််းမှော ရှညလ်ျော်းပပီ်း မတဆ်ေောကသ်ည။် လကဆ်တ ွံ့တ င ်

သညုမှေ၍ လပ်ုက ငုရ်ဆသောဆမေ်ာတောလပ်ုငန််းသည ်အေပ ငု််းတ င ်အလပ်ုမခြေ်ြွဲ ဘွဲ၊ 

ကမုပဏအီတ င််းတ ငလ်ည််း "ေကရ် ုက  ုပ တသ်င် တယ"် ဟသူည်  ေကော်းသ မျော်း   ကဆ်ပေါ်လောြွဲ သည။် 

 

သ ု  ဆသေ်ာ ဥကက ဋ္ဌဆဟောင််း Arataro Takahashi သည ်ေီမ ြန်  ြ ွဲဆရ်းမူဝါဒက  ုလကဆ်တ ွံ့ဆြေ်ာဆ ောငဆ်ရ်း၊ 

တေ်နည််းအော်းခြင်  အမျော်း ကသ်ောလ နဆ်သော အရညအ်ဆသ ်း၊ ကနုက်ျေရ တန်ငှ  ်ဝနဆ် ောငမ်ှုက  ု

ဆေ ဆေ ေပ်ေပ်လကဆ်တ ွံ့ဆြေ်ာဆ ောငရ်န ်လပ်ုငန််းဌောနရှ  ဝန ်မ််းအော်းလ ်ုးနငှ်  ေကော်းဆခပော၍ 

ကနု ်တုလ်ပ်ုဆရ်း၊ နည််းပညော၊ အဆရောင််းပ ငု််းအသ်ီးသ်ီးတ င ်ဝန ်မ််းမျော်းက မ တုမ်နေ်ဘွဲ 

ကက ြု်းပမ််းအော်း တုက်ကသခြင်   ကတ် ကု ် သုလ  ုတ ်ုးတကဆ်အောငခ်မငလ်ောပပီ်း မညမ်ျှပင ်

အဆရအတ ကက်  ုပ ုမ ု တုလ်ပ်ုဆေကောမူ ဝယလ် အုော်းအလ ကု ် တုလ်ပ်ုမှုလ ကုမ်မှီဆအောင ်

ဆအောငခ်မငလ်ောြွဲ သည။်   သု ု  ဆအောငခ်မငရ်န ်နေ်ှဆပါင််း ၂၀ ြန်  အြျ နယ်ြူွဲ ရဆသေ်ာလည််း ဆမေ်ာတောလပ်ုငန််း 

တ ်ုးတကမ်ှုသည ်ဆနောကပ် ုင််း အ မ်သ ်ုးလျှပ်ေေ်ပေစည််းလပ်ုငန််း ြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကဆ်ရ်းတ င ်မျော်းေ ော 

အဆ ောကအ်ပ  ခြေ်ြွဲ သည။် 

 

  ကုွဲ သ ု  ပင ်ကျွန်ပ်ုတ ု  သည ်လပ်ုငန််းအသ်ီးသ်ီးတ င ်ဆြေ်ာဆ ောငသ်င် ဆသော အနောဂတပ် ေု က  ု

ေ တက််ူးပ ုဆြော်၍ အဆရ်းကက်ီးဆသောဆြောကသ်ညတ်နြ် ု်းက  ုရရှ ဆအောငအ်ော်း တုရ်မညခ်ြေ်သည။် 

 

(၂) "လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းတရော်းမျှတမှု" ၊ "အတယူဥ်ှတ ွဲဆန  ငုခ်ြင််းနငှ်  အတြူ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကခ်ြင််း" အော်း 



လကဆ်တ ွံ့ဆြော်ဆ ောငခ်ြင််း 

 

ကျွန်ပ်ုတ ု  သညလ်ူ  အြ ွဲွံ့အေည််းမှ အပ်နငှ််း ော်းသည်  ေီမ ြန်  ြ ွဲမှုအရင််းအခမေ်က  ုအသ ်ုးခပြု၍ 

လပ်ုငန််းလပ်ုဆ ောငပ်ပီ်း ဤအရင််းအခမေ်မျော်းက  ုလူ  အြ ွဲွံ့အေည််းအတ က ်မှနက်နေ် ော ေမီ လညပ်တက်ော 

သက ် ငုသ်မူျော်းအဆပေါ် တငရ်ှ ဆနဆသောတောဝနဝ်တတ ရော်းမျော်းက  ုအခပည် အဝ ခြည်  ည််းဆပ်းရမည် 

ခြေ်သည။် 

 

ဥပဆဒနငှ်  လမူှုဆရ်းကျင ဝ်တမ်ျော်းက  ုမြျ ြု်းဆြောကဘ်ွဲ "လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းအတ က ်မှနက်နဆ်သောအရော" က  ု

အပမွဲေဥ််းေော်းပပီ်း မှနက်နဆ်သောအသ ပညောက  ုသငယ်ကူော လကဆ်တ ွံ့ဆြော်ဆ ောငရ်မညခ်ြေ်သည။် 

တညဆ် ောငသ်သူည ်အ  ပုါအဆရ်းကက်ီးမှုက  ု"လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းတရော်းမျှတမှု" ဟဆူသောေကော်းလ ်ုးခြင်  

ဆြေ်ာခပြွဲ သည။် ဝန ်မ််းမျော်း က ယုေ် တက်ျန််းမောဆေရန ်အဓ က ော်းဦ်းေော်းဆပ်း၍ 

"လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းတရော်းမျှတမှု" က  ုမ တုန်ေ်ဘွဲ လကဆ်တ ွံ့ဆြေ်ာဆ ောငခ်ြင််းသည ်လူ  အြ ွဲွံ့အေည််း၊ 

ေကမ်ှုလပ်ုငန််းနယပ်ယန်ငှ်  ေီ်းပ ော်းမ တြ်ကမ်ျော်း၏ ေေ်မှနဆ်သောြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကဆ်ရ်းတ င ်အဆ ောကအ်ပ   

ခြေ်ဆေမညခ်ြေ်သည။် 

 

  ု  အခပင ်ကျွန်ပ်ုတ ု  သည ်လပ်ုငန််းလပ်ုဆ ောငရ်ောတ င ်အ ်ူးသခြင်  ရင််းနှ်ီးဆသော က ် ဆရ်းက  ု

က ငုေ် ွဲ၍ ကနုက်ကမ််းမျော်း ဆ ောကပ်  ဆပ်းဆသောကမုပဏ၊ီ အလပ်ုအပ်နှ သည်  ပူ်းဆပါင််းဆ ောငရ် ကဆ်ရ်း 

ကမုပဏ၊ီ ဆအဂျငေ်ီ၊ ကန ်ရ ုကတ်ော၊ ကနုပ်ေစည််းမျော်းက  ုဆရောင််းြျဆသောအဆရောင််း  ငုမ်ျော်း၊ 



က ယုေ်ော်းလယှ ် ငုမ်ျော်းနငှ်   က ် ဆရ်းတ င ်ကက်ီးပ ော်းြျမ််းသောရန၊် ြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကရ်န ်ကက  ၍ 

လကဆ်တ ွံ့ဆြော်ဆ ောငရ်မညခ်ြေ်သည။် 

 

လူ  အြ ွဲွံ့အေည််း ြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကဆ်ရ်းက  ုဆမျှေ်ာမှန််းသတူေ်ဦ်းအဆနခြင်  အ  ပုါမ တြ်ကမ်ျော်း 

အကကော်းတ င ် ငခ်မငြ်ျကမ်ျော်းက  ုပ င ပ် င လ်င််းလင််း ဆခပော   ုက ် ရနန်ငှ  ်အခပနအ်လနှ ်

နော်းလညမ်ှုရှ ရန၊် ကနုပ်ေစည််းနငှ်  နည််းပညော၊ အလပ်ုတ ်ုးတကဆ်ရ်းေသညတ် ု  နငှ် ပတသ်က၍် 

အခပနအ်လနှ ်အသ ပညောဆဝမျှရန ်လ အုပ်သည။် ဤကွဲ သ ု   လ တလ်ပ်ေ ောခပြုမူလပ်ုဆ ောငရ်င််းခြင်  

အြျင််းြျင််းပူ်းဆပါင််းဆ ောငရ် ကက်ော အခပနအ်လနှအ်ရညအ်ဆသ ်းမျော်းက  ုခမြှင် တငဆ်ပ်းပပီ်း 

ေုဆပါင််းအငအ်ော်းက  ုခပသခြင််းခြင်  လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းတ င ်ကက်ီးမော်းဆသောအြန််းကဏ္ဍမှ ပါဝငခ်ြင််းမှော 

Panasonic Group "အတယူဥ်ှတ ွဲဆန  ငုခ်ြင််းနငှ်  အတြူ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကခ်ြင််း" ၏ အဆခြြ  

အဆတ ်းအဆြေါ်ပငခ်ြေ်သည။် 

 

(၃) အသ ်ုးမဝငခ်ြင််း၊ ရပ်တန်  ဆနခြင််း၊ အေမှခပနလ်ပ်ုရခြင််းတ ု  က  ုပဆပျောကဆ်အောငလ်ပ်ုခြင််း 

 

"၁။ လပ်ုငန််း၏တောဝန"် တ င ်ဆြေ်ာခပြွဲ ဆသော ကျွန်ပ်ုတ ု  ၏ အကျ ြု်းအခမတအ်ခမငခ်ြင်  ကကည် မည ်

  ပုါက အရှု  ်းဆပေါ် ခြင််းက  ု"အခပေ်" ဟမု  နု ငုပ်ါ။ သ ု  ဆသေ်ာ မညမ်ျှပငမ်ျော်းေ ောဆသော အကျ ြု်းအခမတမ်ျော်း 

  ကဆ်ပေါ်ဆနဆသောလပ်ုငန််းခြေ်ဆေကောမူ အ  ပုါလပ်ုငန််းတ င ်အသ ်ုးမဝငခ်ြင််း၊ ရပ်တန်  ဆနခြင််း 

မျော်းေ ောရှ ပါက မူလကမျော်းေ ော  ကရ်ှ သင် သည် အကျ ြု်းအခမတ ်က ်ဆလျော နည််းဆနခြင််းခြေ်သည။် 



ဝန ်မ််း၊ အေုရှယယ်ောရှငမ်ျော်း၊ လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းအော်း ခပနလ်ညဆ်ပ်းအပ်ရန၊် ပ ုမ ုမျော်းခပော်းဆသော 

ဆြောကသ်ညန်ငှ်  အနောဂတအ်ြ ွဲွံ့အေည််းအော်း အဆ ောကအ်ပ  ခပြုရနအ်တ က ်ဆင ဆကက်းဆနောကက်  ု

မလ ကုခ်ြင််း ဟဆူသောရှုဆ ောင် မှကကည် ပါက ဤသညမှ်ော "အခပေ်" ခြေ်သည။် 

 

ဤကွဲ သ ု   အရှု  ်းခပခြင််းမှော အခပေ်ခြေ်ပပီ်း    ုကမ်က လပ်ုငန််းတ င ်အသ ်ုးမဝငခ်ြင််း၊ ရပ်တန်  ဆနခြင််း၊ 

အလပ်ုက  ုအေမှခပနလ်ပ်ုဆနရခြင််းတ ု  မှော "အခပေ်" ခြေ်သည။် ဥပမောအော်းခြင်  တေ်ဦ်းြျင််းေီ၏အလပ်ုမှော 

မညမ်ျှပငဆ်သ်းငယဆ်ေကောမူ   အုရောမှော လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းရှ လသူော်းအော်းလ ်ုးအတ က ်တညရ်ှ ဆနဆသော 

အရောခြေ်ပပီ်း လူ  အြ ွဲွံ့အေည််း၏ ြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကဆ်ရ်းနငှ်  အပမွဲ ကေ်ပ်လျကရ်ှ သည။် 

 

  ကုွဲ သ ု   ေဥ််းေော်းပါက ကျွန်ပ်ုတ ု  ၏ လပ်ုငန််းလပ်ုဆ ောငမ်ှုတ င ်အသ ်ုးမဝငဆ်သောအရောတေ်ြမုျှပင ်

မရှ သင် ဘွဲ ဆန  ေဥ် တေ်ဦ်းြျင််းေီသည ်ေကက န်  တ ငု််းတ င ်အသ ်ုးမဝငဆ်သောအရောက  ုသတ ခပြု၍ 

အသ ်ုးမဝငဆ်သောအရော မရှ ဆရ်းက  ုခမြှင် တငသ် ော်းရန ်လ အုပ်သည။်   ု  ဆကကောင်  ကျွန်ပ်ုတ ု  သည ်

ဥပမောအော်းခြင်  ဝကအ်ူတေ်ဆြျောင််း၊ ေောရ ကတ်ေရ် ကက် ငုတ် ယလ်ျှငပ်င ်အ  ပုါအလပ်ုသည ်

လူ  အြ ွဲွံ့အေည််း ြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကဆ်ရ်းတ င ်အဆ ောကအ်ကခူပြုသင် ဆကကောင််း နော်းလည ်ော်းပပီ်း 

အဆကောင််း  ်ုးအလပ်ုက  ုအပမွဲလပ်ုဆ ောငရ်န ်အော်း တုသ်င် သည။် 

 

ဆသြျောဆပါကပ်င ်အလပ်ုလပ်ုဆ ောငန်ည််းမှော ဆြတန်ငှ် အည ီဆခပောင််းလွဲလျကရ်ှ ဆသောလ်ည််း 

မညသ်ည် ဆြတတ် ငမ်   ုအသ ်ုးမဝငခ်ြင််း၊ ရပ်တန်  ဆနခြင််း၊ အေမှခပနလ်ပ်ုရခြင််းတ ု  က  ုလ ်ုးဝ 



ပဆပျောကဆ်အောငလ်ပ်ုခြင််းခြင်  အလပ်ုနငှ်  လပ်ုငန််းအရှ နန် ှုန််းမှော ခမန ်နလ်ောကော၊ အလပ်ုြ င ်

ယဥ်ှပပ ြုငန် ငုေ် မ််းက  ုအော်းဆကောင််းဆေပပီ်း လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းက  ုအဆ ောကအ်ကခူပြုသ ော်းရမညခ်ြေ်သည။် 

 

(၄) လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းဆခပောင််းလွဲမှုအဆပေါ် တ ု  ခပနခ်ြင််း 

 

လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းသည ်ဆန  ေဉ်ဆခပောင််းလွဲလျကရ်ှ ပပီ်း အ  ပုါဆခပောင််းလွဲမှုအရှ နန် ှုန််းသညလ်ည််း 

နေ်ှေဉ်တ ်ုးခမြှင် လျကရ်ှ သည။်   ကုွဲ သ ု  ဆခပောင််းလွဲမှုတ င ် တုယ်တုသ် ော်းသည် ၊ ဆပျောကက် ယသ် ော်းသည်  

အရောမျော်းလည််း ရှ ပါက အသေ်ဆပေါ်  ကလ်ောသည် အရောလည််း ရှ မညခ်ြေ်ဆသေ်ာလည််း ခြ ြုင ကုကည် ပါက 

လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းသည ်အပမွဲတဆေ တ ်ုးတကြ်  ွံ့ ပြ ြု်းလျကရ်ှ သညဟ် ု  နု ငုသ်ည။် 

 

  ု  အခပင ်ယဆန  ဆြတတ် င ်ကမ္ော ပတဝ်န််းကျင ် ငုရ်ော ခပဿနောကွဲ သ ု   ြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကမ်ှုအဆပေါ် 

တ ု  ခပန၍် ဆပေါ်ဆပါကလ်ောသည်  လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းခပဿနောမျော်းလည််း မျော်းေ ောရှ သည။် သ ု  ဆသေ်ာ 

အ  ပုါခပဿနောမျော်းက လုည််း ဆခြရှင််းသင် သည် အရောအဆနခြင်  ဆတ ်း၍ ပ ုမ ုဆကောင််းမ နဆ်သော 

တ ု  ခပနဆ် ောငရ် ကမ်ှုနငှ်  လမ််းဆကကောင််းအသေ်က  ုရညရ် ယ ်ော်းပါက ကျွန်ပ်ုတ ု  ၏ လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းသည ်

ဆန  ေဥ်နငှ် အမျှဆခပောင််းလွဲဆနရင််းခြင်   ကလ်ကြ်  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကဆ်နသညဟ် ု  နု ငုပ်ါသည။် 

တညဆ် ောငသ်သူည ်ကမ္ောဆပေါ် ရှ  အရောအော်းလ ်ုးအဆပေါ် "လှုပ်ရှော်းြ  ွံ့ ပြ ြုတ ်ုးတကဆ်ရ်း" န ယောမ 

သကဆ်ရောကဆ်နသညဟ် ုယ ကုကညြ်ွဲ သည။် 

 



ကျွန်ပ်ုတ ု  သည ်က ယုဆ်ရောေ တပ်ါ ြျမ််းသောကကယဝ်ဆသော "ေ ခပလူ  အြ ွဲွံ့အေည််း" က  ု

အဆကောငအ် ညဆ်ြော်န ငုရ်န၊် လပ်ုငန််းအသ်ီးသ်ီးတ င ်အဆကောငအ် ညဆ်ြေ်ာသင ဆ်သော အနောဂတက်  ု

ပ ုဆြော်ပပီ်း၊ ဆြောကသ်ညမ်ျော်း၏ အနောဂတက်  ုကကည ရ်ှုကော ဆြောကသ်ညမ်ျော်းအတ က ်အမှနတ်ကယ် 

အသ ်ုးဝငဆ်သော  တုက်နုမ်ျော်းနငှ  ်ဝနဆ် ောငမ်ှုမျော်းက  ုဆပ်းဆ ောငန် ငုရ်န ်ရညမှ်န််းလျကရ်ှ ပါသည။် 

  သု ု  လပ်ုဆ ောငရ်ောတ င ်ကျွန်ပ်ုတ ု  အဆနခြင  ်အြ င အ်လမ််းနငှ  ်ပြ မ််းဆခြောကမ်ှု နေှမ်ျ ြု်းလ ်ုးရှ ဆသော 

အဆခပောင််းအလွဲမျော်းက  ုရင ် ငုရ်မညခ်ြေ်ပါသည။် 

 

  သု ု  ဆသော ဆခပောင််းလွဲမှုနငှ  ်န မ တမ်ျော်းက  ုတ ု  ခပနရ်ောတ င ်ခြေ်ပျကဆ်နသည အ်ရောက  ုအဆပေါ်ယ မှ 

 ပ်ုက ငုမ် ော်းဘွဲ ဦ်းေ ော အရှ က အုရှ အတ ငု််း ဓမမဓ ဋ္ဌောနက်ျကျခြင်  မှနက်နဆ်သောဘကမှ် ကကည် ရှုကော 

၎င််းတ ု  ဆနောကက် ယမှ် ကက်ီးမော်းဆသော ေီ်း င််းမှုက  ုြမ််း ပ်ုန ငုရ်န ်အဆရ်းကက်ီးပါသည။်   ု  ဆနောက ်

ဆခပောင််းလွဲမှုက  ုတ ု  ခပနန် ငုရ်နအ်တ က ်ယြအုြျ န ် ဆကောင််းဆကောင််း အလပ်ုခြေ်ြွဲ သည် နည််းလမ််း 

ခြေ်ဆနပါဆေ တေ်ြါတရ တ င ်  နုည််းလမ််းက  ုရပ်တန်  ပေ်ရန ်ဆတ ်း ော်းရမညခ်ြေ်သည။် 

 

ရပ်တန်  သင် သညက်  ုသတတ  ရှ ရှ ခြင်  ရပ်တန  ပ်ပီ်း ြ ေော်းြျကအ်သေ်၊ နည််းလမ််းအသေ်မျော်းနငှ  ်

ဆန  ရကတ် ငု််းက  ု"ဆန  သေ်" အခြေ် ဆလျှောကလ်မ်ှ်းသင သ်ည။် ဤသ ု  ဆသောသဆဘော ော်းမျ ြု်းခြင  ်

ကျွန်ပ်ုတ ု  သည ်လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းဆခပောင််းလွဲမှုမျော်းတ င ်ေ တပ်ါဝငေ်ော်းပပီ်း ေ နဆ်ြေါ်မှုမျော်းက  ု

ေ တအ်ော်း ကသ်နေ် ောခြင  ် ကလ်ကဆ် ောငရ် ကသ် ော်းရန ်လ အုပ်ပါသည။် 

 



၇။ ရဖွာြ သည ၏ အရ ေးပါမှု 

 

လပ်ုငန််းအော်းလ ်ုးတ င ်ဆြောကသ်ညမှ်  တုက်နုမ်ျော်းနငှ  ်ဝနဆ် ောငမ်ှုမျော်းက  ုဆရ ်းြျယခ်ြင််း၊ 

ဝယယ်ခူြင််းတ ု   ပါဝငပ်ါသည။် ဤသညမှ်ော ဆရောင််းကနုသ် ော်းဆသော  တုက်နုမ်ျော်းပငခ်ြေ်ဆေ၊ 

ဆြောကသ်ညမ်ျော်းအတ က ်ေောြျြုပ်ြျြုပ်၍ ပ ုမှနဆ်ပ်းဆြျရန ်လ အုပ်သည  ်ဝနဆ် ောငမ်ှုမျော်းပငခ်ြေ်ဆေ 

အလော်းတပူငခ်ြေ်သည။် 

 

  ု  ဆကကောင  ်ဤကွဲ သ ု  ဆသော အြ ု်းတနဆ်ြောကသ်ညမ်ျော်းအဆပေါ် အပမွဲ မ မ က ယုက်  ု

ဆြောကသ်ညအ်ဆနခြင  ်ဆတ ်းဆတောပပီ်း၊ ေ တရ်င််းမှနခ်ြင  ်ဝနဆ် ောငမ်ှုဆပ်းကော တေ်ေ ုတေ်ြခုြေ်ပ ော်းပါက 

ြျကြ်ျင််းသင ဆ်လျေ်ာေ ော တ ု  ခပနရ်မညမှ်ော ေီ်းပ ော်းဆရ်းလပ်ုငန််းတ င ်သဘောဝပငခ်ြေ်ပါသည။် 

 

ဤသ ု  ဆသောသဆဘော ော်းက  ုအခြော်းဆနရောမျော်း က ်ပ ုမ ုြ ငုမ်ောေ ော လကဆ်တ ွံ့ကျင သ် ်ုးန ငုမှ်သောလျှင ်

ဆြောကသ်ညမ်ျော်း၏ယ ကုကညမ်ှုက  ုရရှ ပပီ်း ဆြောကသ်ညမ်ျော်းမှ မ မ တ ု  အော်း  ကလ်ကဆ်ရ ်းြျယသ် ော်းမည ်

ခြေ်သည။်   ု  အခပင ်ဆြောကသ်ညမ်ျော်း  မ ှ"Panasonic က  ုဆရ ်းြျယြ်ွဲ တော မှနက်နသ် ော်းတယ"် 

ဟဆူသော ေကော်းသ မျော်းပျ ွံ့ န ှ  လောပါက ကျွန်ပ်ုတ ု  ၏လပ်ုငန််းတ ်ုးတကမ်ှုနငှ  ်ြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကမ်ှုက  ု

ြ င ခ်ပြုြျက ်ရသညဟ် ု  လု ပုါသည။် 

 



တညဆ် ောငသ်သူည ်လပ်ုငန််းလပ်ုဆ ောငခ်ြင််းအဆပေါ် သ၏ူသဆဘော ော်းနငှ  ်ပတသ်က၍် 

ေကော်းဆပါင််းမျော်းေ ော ြျန ်ော်းြွဲ ဆသေ်ာလည််း   အုနကမှ် "ဆြောကသ်ည၏် အဆရ်းပါမှု" ဟဆူသော 

အယအူ အဆကကောင််းက  ုဆအောကပ်ါအတ ငု််း ဆခပော   ုော်းသည။် 

 

・ဆြောကသ်ညမ်ျော်းအော်း ဆပျော်ရွှငမ်ှုဆပ်းခြင််းတ င ်လပ်ုငန််းတညရ်ှ မှုတနြ် ု်းရှ သည် 

ဆြောကသ်ညအ်ော်း  တုက်နုပ်ေစည််းဆရောင််းြျခြင််း  သုညမ်ှော ကနုပ်ေစည််း၏တနြ် ု်းက  ုဆြောကသ်ညမ်ှ 

လကြ် ယ ကုကညဆ်ေရ ုသောမက ဆပျေ်ာရွှငမ်ှုနငှ  ်လ ခုြ ြုမှုက  ုြ ေော်းရရှ ဆေခြင််းတ ု  က လုည််း   လု ပုါသည။် 

ဤဆပျေ်ာရွှငမ်ှုတ င ်ကက်ီးမော်းဆသောတနြ် ု်းရှ ပါသည။်   ု  ဆကကောင  ်မညက်ွဲ သ ု  ဆသော  ကသ် ယမ်ှုနငှ  ်

ဝနဆ် ောငမ်ှုမျော်းဆပ်းရမညက်  ုဆသြျောေဉ််းေော်းရန ်လ အုပ်ပါသည။် ဤသ ု  လပ်ုခြင််းအော်းခြင  ်

ကျွန်ပ်ုတ ု  လည််း အခမတအ်ခပင ်ဆပျေ်ာရွှငမ်ှုက လုည််း ရရှ န ငုမ်ညခ်ြေ်ပါသည။် 

 

・ဆြောကသ်ည၏် မနဆ်နဂျောခြေ်လောခြင််း 

ေီ်းပ ော်းဆရ်းလပ်ုငန််းလပ်ုရောတ င ်က ငုတ် ယသ်ည  ် တုက်နုပ်ေစည််းမျောက  ုဆသြျော န််းေေ်ပပီ်း 

ယ ကုကညမ်ှုရှ ရှ ခြင  ်ဆရောင််းြျရနအ်ဆရ်းကက်ီးပါသည။် သ ု  ဆသေ်ာ   သု ု  လပ်ုဆ ောငသ်ည အ်ြါတ င ်

သငသ်ညဝ်ယယ်သူအူဆနခြင ခ်ြေ်လောပပီ်း ဆြောကသ်ည၏် မနဆ်နဂျော* ခြေ်သကွဲ သ ု    တုက်နုမ်ျော်းက  ု

ဆသြျောေေ်ဆ ်းဆပ်းရမညမ်ှော အဆရ်းကက်ီး  ်ုးအြျကခ်ြေ်ပါသည။် မ မ က ယုတ် ငုက် 

ဆြောကသ်ည၏်မနဆ်နဂျောဟ ုေဥ််းေော်းပါက ဆြောကသ်ညမ်ှော အြ ုမညသ်ညက် လု ုအပ်ဆနသည၊် 

မညသ် ု  ဆသောအရောက  ုလ ြုျငဆ်နသညက်  ုသ ရှ ရမညခ်ြေ်ပပီ်း ကနုပ်ေစည််းမျော်းက  ုရှောဆြ ေေ်ဆ ်းဆပ်းကော 



ဆြောကသ်ညအ်တ က ်အကျ ြု်းအခမတရ်ှ ဆေရန ် ည သ် င််းေဉ််းေော်းဆပ်းရောတ င ်ပ ုမ ုလ ယက်လူောမည် 

ခြေ်သည။် 

 

*မနဆ်နဂျော - ေတ ်ုး  ငုရ်ှ  အလပ်ုသမော်း (ဝန ်မ််းမျော်း) အကကော်း အဆရောင််းနငှ  ်ေီမ ြန်  ြ ွဲခြင််းမျော်းကွဲ သ ု  ဆသော 

ေတ ်ုး  ငုအ်ော်းလ ်ုးက  ုကက်ီးကကပ်သ။ူ 

 

・ဆြောကသ်ညမ်ျော်းက  ုဂရုေ ကုဆ်သောေ တ ်ော်းမှ လပ်ုငန််းြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကလ်ောခြင််း 

ကက ြု်းေော်းပမ််းေော်း ြနတ််ီး ော်းဆသော  တုက်နုပ်ေစည််းမျော်းက  ုဧည် သညမ်ျော်း  မှ 

ြျီ်းကျျူ်းဂုဏခ်ပြုြ ရခြင််း၏ ဆပျေ်ာရွှငမ်ှုသည ်ဝယယ်ြူ ရခြင််း၏ ဆပျေ်ာရွှငမ်ှု ကသ်ောလ နပ်ါသည။် 

ကမုပဏတီေ်ြမုှော မညမ်ျှပငက်က်ီးမော်းသညခ်ြေ်ဆေ ဝန ်မ််းတေ်ဦ်းြျင််းေီသည ်ဆြောကသ်ညမ်ျော်း၏ 

ဆတောင််း  ြုျကမ်ျော်းက  ုနှ မ ်ြျေ ောလ ကုန်ောရန ်အဆရ်းကက်ီးပါသည။်   သု ု  ခပြုလပ်ုခြင််းခြင  ်

ဆြောကသ်ညမ်ျော်း  မှ ဆနောက ်ပ်ပ  ပ ု်းကညူမီှုမျော်းရရှ မညခ်ြေ်ပပီ်း တေ် င် ပပီ်း တေ် င် ပ  ပ ု်းကညူမီှုမျော်း 

ရရှ ခြင််းခြင်  ကမုပဏသီည ်ြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကလ်ောမညခ်ြေ်သည။် 

 

・ဆြောကသ်ညမ်ျော်းက  ု က ် ဆရ်းည  ြျင််းဆသောကမုပဏမီျော်း ပပ ြုလွဲသ ော်းခြင််း 

ဆေျ်းနှုန််းတသူည  ်အုဒ န််းဆြါက ် ွဲ  ငု ်နေ်ှ  ငုရ်ှ ြွဲ လျှင ်ဆေတနော ော်းပပီ်း ဆြောကသ်ညမ်ျော်းက  ု

တနြ် ု်း ော်းဆသော  ငုန်ငှ  ်ဆြောကသ်ညမ်ျော်းက  ု က ် ဆရ်းည  ြျင််းဆသော  ငု ်လဆူတ  မညသ်ည်   ငုတ် င ်

ေုခပ ြုမညန်ည််းဟ ုဆခပောရမယ ် လုျှင ်ဆြောကသ်ညမ်ျော်းက  ုတနြ် ု်း ော်းဆသော  ငုတ် ငပ်ငခ်ြေလ် မ် မည။် 



Matsushita Electric သည ်မညမ်ျှပငက်က်ီးမော်းသညခ်ြေ်ပါဆေ ၎င််း၏အသ ငအ်ခပငသ်ည ်

ဆြောကသ်ညမ်ျော်းက  ုတနြ် ု်း ော်းဆသော အုဒ န််းဆြါက ် ွဲ  ငု၏် သဆဘော ော်းနငှ  ်က ွဲလ ွဲဆနမညမ်ဟတုပ်ါ။ 

လအူဆရအတ ကန်ငှ  ်အဆရောင််းပမောဏက  ုဂုဏယ်ရူသည  ်အဆခြအဆနမျ ြု်းတ င ်လတူ ငု််းသည ်

သတ မကပ်ဘွဲ ဆြောကသ်ညမ်ျော်းအဆပေါ်  က ် ဆရ်းည  ြျင််းလျှင ်  ကုမုပဏသီည ်

ပပ ြုလွဲသ ော်းလ မ ်မညဟ် ု ငပ်ါသည။် 

 

ကမုပဏ ီမညမ်ျှပငက်က်ီးကက်ီး၊ အြ ွဲွံ့အေည််းက ကက်ီးပ ော်းတ ်ုးတကပ်ပီ်း မညမ်ျှပင ်ရှုပ်ဆ  ်းဆနပါဆေ 

ကျွန်ပ်ုတ ု  သည ်ဆြောကသ်ညမ်ျော်းက  ုဆကောင််းေ ော ဂရုေ ုကသ်ည် ေ တ ်ော်းခြင်  ဆန  ေဉ် လပ်ုငန််းြ ငတ် င ်

လပ်ုက ငုရ်မညခ်ြေ်သည။်   ု  အခပင ်လပ်ုငန််းတေ်ြေီုသည ်မတ ်ုးတကဆ်နပါက ဆြောကသ်ညဦ််းေော်းဆပ်း 

ဟဆူသောအဆတ ်းခြင  ်လပ်ုငန််းက  ုမလပ်ုဆ ောငန် ငုဆ်နဆကကောင််း၊ တေ်ဆနရောရောတ င ်

မှော်းယ င််းဆနဆသောဆကကောင်  ဆြောကသ်ည၏်ယ ကုကညမ်ှုက  ုအခပည အ်ဝ ရရှ မဆနဟ ုဆတ ်းဆတော၍ 

အဆကကောင််းရင််းက  ုေ ုေမ််းေေ်ဆ ်းပပီ်း ဆေောလျငေ် ော ခပြုခပငရ်ပါမည။် 

 

၈။ ြ ယု တ ငု  တွာဝန ယမူှုရှ ရသွာ စမံီခန ့် ခ ွဲမှု 

 

Panasonic Group တ င ်ေီမ ြန  ြ် ွဲမှုသည ်ေီမ ြန  ြ် ွဲသတူေ်ြတုည််း၏ တောဝနမ်ဟတုပ်ါ။ ကျွန်ပ်ုတ ု   

ဝန ်မ််းတေ်ဦ်းေီသည ်မ မ တ ု  က ယုက်  ုမ မ တ ု  အလပ်ု၏ တောဝနြ် ၊ ေီမ ြန  ြ် ွဲသအူခြေ် သတမှ်တက်ော 

အလပ်ုလပ်ုက ငုခ်ြင််း၊ ကမုပဏ၏ီမူဝါဒက  ုလ ကုန်ောခြင််းခြင  ်လ တလ်ပ်ဆသော ေီမ ြန  ြ် ွဲမှုက  ုတောဝနသ် ေ ော 



ဆ ောငရ် ကလ်ျကရ်ှ သည။် ဤသညမှ်ော က ယုတ် ငု ်တောဝနယ်မူှုရှ ဆသော ေီမ ြန  ြ် ွဲမှု၏ အဆခြြ အယအူ  

ခြေ်သည။် 

 

အြ ွဲွံ့အေည််းတ ငု််းတ င ်လတူေ်ဦ်းေီသည ်အ င ခ်မင အ်ြ ွဲွံ့အေည််းမျော်း၏ အဆတ ်းအဆြေါ်နငှ  ်

မူဝါဒမျော်းက  ုအဆခြြ ၍ မ မ တ ု  က ယုပ် ုငလ်ပ်ုငန််းခြေ်သညဟ်ဆူသော အသ တရော်းခြင  ်အလပ်ု 

လပ်ုဆ ောငရ်န ်လ အုပ်ပပီ်း မ မ က ယုက် တု ်ုးတကဆ်အောင ်ခပြုလပ်ုရန ်လ အုပ်ပါသည။် က ယုတ် ငု ်

တောဝနယ်မူှုရှ ဆသော ေီမ ြန  ြ် ွဲမှုသည ်Panasonic Group ၏ ေီမ ြန  ြ် ွဲမှု၏ အဆခြြ အုတခ်မေ်မျော်း ွဲမှ 

တေ်ြခုြေ်ပပီ်း ၎င််းသည ်လူ  ေ မ််းအော်းအရင််းအခမေ်မျော်းက  ုခပြုေုပျ ြု်းဆ ောငဆ်ပ်းသည  ်ယဉ်ဆကျ်းမှု 

တေ်ြလုည််းခြေ်သည။် 

 

လပ်ုငန််းတ င ်က ယုတ် ငု ်တောဝနယ်မူှုရှ ဆသော ေီမ ြန  ြ် ွဲမှု၏ ဆသော ြျကအ်ဆနခြင  ်တညဆ် ောငသ်သူည ်

"ပ မဦ်းေ ော၊ ေီမ ြန  ြ် ွဲသကူ ယုတ် ငုက် ရညမှ်န််းြျကန်ငှ  ်ေီမ ြန  ြ် ွဲမှု  ငုရ်ော ြ ယြူျက ်ြ ငုမ်ောပပီ်း 

  အုရောက  ုဝန ်မ််းမျော်း  လည််း အပမွဲတမ််း ဆခပောကကော်းပပီ်း နော်းဝငဆ်အောင ်လပ်ုဆ ောငခ်ြင််း" ၊ 

"ေ တပ် ုင််းခြတ၍် လကဆ်အောကင်ယသ်ော်းမျော်း   အလပ်ုက  ုအပ်နှ ပပီ်း က ယုပ် ုငတ်ောဝနန်ငှ  ်

လပ်ုပ ုငြ် င အ်ောဏောခြင  ်လ တလ်ပ်ေ ော လပ်ုက ငုန် ငုဆ်ေရန ်ခပြုလပ်ုခြင််း" ဟ ုဆခပောကကော်းြွဲ သည။် 

 

လသူော်းမျော်းသည ်က ယုတ် ငုဘ်ောလပ်ုသင သ်ညက်  ုသ ရှ ၍ ဆအောငခ်မငမ်ှု၏ အဆရ်းပါမှုက  ု

သတ ခပြုမ လောပပီ်း ခပင််းခပဆသောလှု ဆ ေ်ာမှုက  ုြ ေော်းရသည အ်ြါ၊ ၎င််းတ ု  ၏ ဉောဏပ်ညောက  ု



ညြှေ် တုလ် ေု တရ်ှ ပပီ်း တ ီ ငဉ်ောဏပ်ညောအော်းခြင  ်ကက်ီးမော်းသည  ်ေ မ််းအော်းမျော်းက  ုအသ ်ုးြျလ ကုကသည။် 

  ု  ဆကကောင  ်အ ကလ်ကူက်ီးသည ်မ မ ၏လကဆ်အောကင်ယသ်ော်းမျော်းအော်း အလပ်ုက  ုတောဝနအ်ပ်နှ ခြင််း 

အခပင ်အ ကပ်ါ လှု ွံ့ဆ ေ်ာမှုခြေ်ဆပေါ်လောဆေရနအ်တ က ်လပ်ုဆ ောငရ်န ်လ အုပ်သည။်   သု ု   

လပ်ုဆ ောငခ်ြင််းခြင  ်လတူေ်ဦ်းေီသည ်မ မ လပ်ုက ငုရ်ကျ ြု်းနပ်သညက်  ုြ ေော်းရရှ ပပီ်း အလပ်ုမှတေ် င  ်

ဆပျေ်ာရွှငမ်ှုနငှ  ်ဝမ််းဆခမောကမ်ှု ခြေ်ဆပေါ်လောဆေသည်  အယအူ သည ်က ယုတ် ငု ်တောဝနယ်မူှုရှ ဆသော 

ေီမ ြန  ြ် ွဲမှု၏ အဆခြြ ခြေ်သည။် 

 

တညဆ် ောငသ်သူည ်ဝန ်မ််းတေ်ဦ်းေီ၏ အလပ်ုအဆပေါ် ရှု ခမငပ် ုက  ု"ဝန ်မ််း၏ ေ်ီးပ ော်းဆရ်းလပ်ုငန််း" 

ဟဆူသော ဆဝါဟောရခြင ဆ်ြေ်ာခပပပီ်း "လတူေ်ဦ်းေီသည ်လ တလ်ပ်ဆသောေီမ ြန  ြ် ွဲမှုအြ ွဲွံ့တေ်ြ၏ု 

အဓ ကဇောတဆ်ကောငန်ငှ  ်ေီမ ြန်  ြ ွဲသခူြေ်သည"် ဟဆူသော ေ တဓ်ောတခ်ြင  ်အလပ်ုလပ်ုဆ ောငခ်ြင််း၊ 

အဆကကောင််းအရောမျော်းအဆပေါ်   ေု တဓ်ောတခ်ြင်  ရှု ခမင၍် အ  ်ုးအခြတြ်ျကြ်ျဆေြျငသ်ညဟ် ု

ဆတောင််း  ြုွဲ သည။် 

 

ဝန ်မ််း၏ ေ်ီးပ ော်းဆရ်းလပ်ုငန််းက  ုလကဆ်တ ွံ့ဆြော်ဆ ောငရ်ောတ င ်တောဝန ်မ််းဆ ောငသ်ူ 

တေ်ဦ်းေီသည ်အေ မ််းရှ သမျှက  ုအကနု ်တု၍် ပ ုမ ုဆကောင််းမ နဆ်သော နည််းလမ််းမျော်းနငှ  ်အ င် မျော်းက  ု

ြနတ််ီးကော သတတ  ရှ ရှ  အဆကောငအ် ညဆ်ြော်၍ ပ ုမ ုဆကောင််းမ နဆ်သော ရလဒမ်ျော်း ရရှ ရန ်တောဝနရ်ှ ပပီ်း 

ဤကွဲ သ ု  ဆသော တောဝနသ် ေ တရ်ှ ရန ်မရှ မခြေ်လ အုပ်ပါသည။် 

 



မ ုကြ်ရ ုဆဝ ြ်မီ်းြ ုလပ်ုငန််းက  ုတညဆ် ောငြ်ျ နမှ် တောဝနယ်ြူွဲ ပပီ်း ကမ္ောလ ်ုး  ငုရ်ောလပ်ုငန််းအခြေ် 

ခမြှင တ်ငက်ော ဆနောကပ် ုင််းတ င ်Matsushita Housing Equipment ၏ ဥကက ဌတောဝနက်  ု

 မ််းဆ ောငြ်ွဲ ဆသော Morimasa Ogawa သည ်ဤတောဝနယ်ေူ တက်  ု"က ယုတ် ငု ်တောဝနယ်ေူ တ်" ဟ ု

အမညဆ်ပ်းြွဲ ပါသည။် ကျွန်ပ်ုတ ု  တေ်ဦ်းေီတ ငု််းတ င ်ဤက ယုပ် ုငတ်ောဝနယ်မူှုအသ ေ တရ်ှ ရန ်လ အုပ်ပပီ်း 

ဝန ်မ််းေီ်းပ ော်းဆရ်းက  ုလကဆ်တ ွံ့ဆြော်ဆ ောငရ်မညခ်ြေသ်ည။် 

 

  ု  အခပင ်တညဆ် ောငသ်သူည ်ဝန ်မ််းငယမ်ျော်းအော်း ဝန ်မ််း၏ ေီ်းပ ော်းဆရ်းလပ်ုငန််းအဆကကောင််း 

ဆခပောခပဆသောအြါတ င ်လ တလ်ပ်ဆသော ေီမ ြန  ြ် ွဲမှုအြ ွဲွံ့အော်း "ညဘကဆ်ရောင််းသည  ်

အုဒ န််းဆြါက ် ွဲ  ငု*်" ခြင်  ဥပမောဆပ်းပပီ်း အဒု န််းဆြါက ် ွဲက  ုတကတ်ကက်ကကကဆရောင််းြျပပီ်း 

ဆြောကသ်ညအ်ော်း "ဒဆီန   အရသောက ဘယလ် ရုှ ပါလွဲ" ဟ ုဆမ်းကော ဆြောကသ်ည၏် ဆခြကကော်းသ က  ု

အဆခြြ ပပီ်း တ ်ုးတကခ်ပင ်ငမ်ှုမျော်းခပြုလပ်ုခြင််းကွဲ သ ု   အော်း တုမ်ှုနငှ  ်ေ တအ်ော်း ကသ်နမ်ှု 

လ အုပ်ဆကကောင််း   ြုွဲ သည။် 

 

ဥပမောအော်းခြင  ်အြ ွဲွံ့အေည််းကက်ီးတေ်ြ၏ု အြ ွဲွံ့ဝငတ်ေ်ဆယောကခ်ြေ်ဆနလျှငပ်င ်ဆပ်း ော်းသည  ်

အလပ်ုတေ်ြကု လုပ်ုပပီ်း သတမှ်တ ်ော်းဆသော အလပ်ုလပ်ုဆ ောငန်ည််းနငှ  ်လပ်ု  ်ုးလပ်ုနည််းက  ု

လ ကုန်ောရ ု ခြင်  မလ ဆုလောကပ်ါ။ မ မ တ ု  ၏ အလပ်ုက  ုပ ုမ ုဆကောင််းမ နဆ်သောအလပ်ုခြေ်ဆေရနအ်တ က ်

ကျွန်ပ်ုတ ု  တေ်ဦ်းေီတ ငု််းသည ်ဆတ ်းဆတောပပီ်း တ ်ုးတကမ်ှုမျော်း  ကလ်ကလ်ပ်ုဆ ောငသ် ော်းရန ်မခြေ်မဆန 

လ အုပ်ပါသည။် 



 

ဆန  ေဉ်နငှ အ်မျှ တ ်ုးတကဆ်ခပောင််းလွဲဆနဆသော လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းတ င ်မ မ တေ်ဦ်းတည််း၏ ဆတ ်းဆြေါ် ပ ုနငှ  ်

ရှုဆ ောင ခ်ြင  ်လပ်ုဆ ောငပ်ါက ဆြောကသ်ညမ်ျော်း  မှ  ကလ်ကဆ်ရ ်းြျယြ် ရန ငုမ်ည ်မဟတုပ်ါ။ 

"ယဆန  ၏ အဆကောင််း  ်ုးသည ်မနကခ်ြန၏် အဆကောင််း  ်ုးမဟတုန် ငု။် မနကခ်ြနတ် င ်မနကခ်ြန၏် 

အဆကောင််း  ်ုးက  ုြနတ််ီးရမည်" ဟ ုဆတ ်းပပီ်း အခမင က်  ုအပမွဲတမ််းရညမှ်န််း ော်းရန ်လ အုပ်သည။် 

* ညဘကတ် င ်လညှ် လညဆ်ရောင််းြျဆသော အုဒ န််းဆြါက ် ွဲ  ငု။် ခမညဆ်သောဝေီီသ က  ု" ညဘကဆ်အော်သ  

(Yonaki) " ဟ ုဆြေါ် ကကသည။် 

 

က ယုတ် ငုတ်ောဝနယ်မူှုရှ ဆသောေီမ ြန်  ြ ွဲမှုအဆတ ်းအဆြေါ်က  ုပ ဆုြေ်ာြွဲ သညမှ်ော ၁၉၃၃ ြနုေှ်တ င ်ေတင ်

မ တ ်ကြ်ွဲ ဆသော "လပ်ုငန််းြ ွဲဆဝမှုေနေ"် ခြေ်သည။် လပ်ုငန််းြ ွဲဆဝမှုေနေ်သည ်ကမုပဏတီေ်ြလု ်ုးက  ု

 တုက်နုတ်ေ်ြြုျင််းအလ ကု ်ြ ွဲခြမ််းေ တခ်ြောကော လပ်ုငန််းြ ွဲတေ်ြေုီတ င ်ြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကမ်ှု၊ 

 တုလ်ပ်ုမှုနငှ  ်အဆရောင််းမှ အခမတအ်ေ န််းမျော်းက  ုေီမ ြန  ြ် ွဲခြင််းအ   အရောအော်းလ ်ုးအတ က ်

တောဝနယ်ဆူပ်းသည  ်လ တလ်ပ်ပပီ်း အကျ ြု်းအခမတရ်ှ ဆသော အြ ွဲွံ့အေည််းေနေခ်ြေ်သည။် 

လပ်ုငန််းြ ွဲမျော်းသည ်၎င််းတ ု  ၏က ယုတ် ငုတ်ောဝနယ်မူှုရှ ဆသော ေီမ ြန်  ြ ွဲမှုရှ ရန ်လ အုပ်ပပီ်း 

  ေီုမ ြန်  ြ ွဲမှုသည ်လပ်ုငန််းြ ွဲမနဆ်နဂျောမျော်းနငှ  ်ဝန ်မ််းမျော်းအော်း ြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကလ်ောဆေပပီ်း ဤသ ု  ခြင်  

ယဆန   Panasonic Group တညရ်ှ ဆနခြင််းခြေ်ပါသည။် 

 

၉။ စုရပါင ေးအသ ပညွာြ  ုရပါင ေးစပ ထွာေးရသွာ ဝန ထမ ေးအွာေးလံေုး၏စမံီခန ့်ခ ွဲမှု 



 

Panasonic Group တ င ်"က ယုတ် ငု ်တောဝနယ်မူှုရှ ဆသော ေီမ ြန  ြ် ွဲမှု" က  ုဆကျပ နေ် ော 

အဆကောငအ် ညဆ်ြော်န ငုရ်န ်ဝန ်မ််းတေ်ဦ်းေီသည ်မ မ က ယုက်  ုမ မ လပ်ုငန််း၏ တောဝနြ် ၊ 

ေီမ ြန်  ြ ွဲသအူဆနခြင်  လပ်ုက ငု၍် "ဝန ်မ််း၏ ေ်ီးပ ော်းဆရ်းလပ်ုငန််း" က  ုဆြော်ဆ ောငက်ော လတူေ်ဦ်းေီ၏ 

အသ ပညောက  ုေုဆပါင််း၍ ေီမ ြန်  ြ ွဲခြင််း တေ်နည််းအော်းခြင်  ေုဆပါင််းအသ ပညောက  ုဆပါင််းေပ်ပပီ်း 

ေီမ ြန်  ြ ွဲခြင််းက  ုအဆလ်း ော်းလျကရ်ှ သည။် တညဆ် ောငသ်သူညလ်ည််း "အဆကောင််း  ်ုး 

ေီမ ြန  ြ် ွဲမှုသည ်ေုဆပါင််းအသ ပညောခြင  ်ေီမ ြန  ြ် ွဲခြင််းခြေ်သည"် ဟဆူသော ေကော်းက  ု

ဆခပောကကော်းြွဲ ပါသည။် 

 

"မ မ က ယုတ် ငု ်တောဝနယ်မူှုရှ ဆသော အသ ေ တ"် ခြင  ်အလပ်ုလပ်ုဆ ောငခ်ြင််းမှော "ဝန ်မ််း၏ 

ေီ်းပ ော်းဆရ်းလပ်ုငန််း" လပ်ုဆ ောငရ်ောတ င ်မရှ မခြေ်လ အုပ်ဆသောအရောခြေ်ပပီ်း ကျွန်ပ်ုတ ု   

တေ်ဦ်းေီတ ငု််းသည ်အမျော်း ကသ်ောလ နဆ်သောအလပ်ုခြေ်ရန ်ရညမ်ှန််း၍ မ မ က ယုမ် မ  တ ်ုးတကဆ်အောင ်

 ကလ်ကလ်ပ်ုဆ ောငရ်န ်လ အုပ်ပါသည။် သ ု  ဆသေ်ာ လတူေ်ဦ်းသည ်မညမ်ျှပင ်အရညအ်ြျင််းရှ ပါဆေ 

လတူေ်ဦ်း၏ အသ ပညောသည ်အကန  အ်သတရ်ှ သည။် က ယုတ် ငု ်နည််းလမ််းတကျ ေီမ ြန  ြ် ွဲခြင််းနငှ  ်

အလပ်ုလပ်ုဆ ောငခ်ြင််းသည ်ယောယအီော်းခြင  ်အလပ်ုခြေ်လျှငပ်င ်ဆနောက ် ်ုးတ င ်မ မ က ယုက်  ု

အော်းက ်ုးခြင််း၏ အနတရောယရ်ှ ဆသော သကဆ်ရောကမ်ှုမျော်း ဆပေါ်  န််းလောမညခ်ြေ်ပပီ်း 

ကကောရှညြ် မညမ်ဟတုပ်ါ။ 

 



  အုေော်း လအူမျော်း၏ အသ ဉောဏပ်ညောမျော်းက  ုေုဆ ောင််းပပီ်း အရညအ်ဆသ ်းခမင  ်  ်ုးခြတြ်ျကမ်ျော်း 

အခမနြ်ျခြင််းသည ်လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းက  ုအခမန ် ်ုးအရှ နအ်ဟနုခ်ြင  ် ကလ်ကအ်ကျ ြု်းခပြုန ငုဆ်ေမည ်

ခြေ်သည။် 

 

ေုဆပါင််းအသ ပညောမျော်း ေုဆ ောင််းန ငုရ်န ်ပ မဦ်းေ ော ရော ်ူးကက်ီးသသူည ်မ မ ၏ 

လကဆ်အောကင်ယသ်ော်းမျော်းနငှ  ်ပူ်းဆပါင််းဆ ောငရ် ကက်ော တေ်ဦ်းေီ၏ ဆကောင််းက ကမ်ျော်းက  ု

အဆကောင််း  ်ုးအသ ်ုးြျရန ်အဆရ်းကက်ီးပါသည။် လတူ ငု််း၏ အရညအ်ြျင််းမျော်းက  ုအခမင်   ်ုး 

ခပသရနအ်တ က ်အ ကလ်ကူက်ီးမျော်းသည ်လကဆ်အောကင်ယသ်ော်းမျော်းက  ုယ ကုကည၍် ကက်ီးမော်းဆသော 

တောဝနန်ငှ  ်လပ်ုပ ုငြ် င် က  ုဆပ်းအပ်ကော ဝန ်မ််းတေ်ဦ်းြျင််းေီအော်း မ မ တ ု  ၏ သက ် ငုရ်ောဆနရောတ င ်

ဉောဏရ်ညဉ်ောဏဆ်သ ်းနငှ်  တ ီ ငမ်ှုမျော်းက  ုတကက်ကေ ော ြနတ််ီးန ငုဆ်ေရနအ်တ က ်အော်းဆပ်းတ ကုတ် န််းရန ်

လ အုပ်သည။် 

 

  ု  အခပင ်လကဆ်အောကင်ယသ်ော်းမျော်း၏ အကက ခပြုြျကမ်ျော်းနငှ  ်အ  ခုပြုြျကမ်ျော်းက  ု

ဆလ်းဆလ်းနကန်က ်နော်းဆ ောငဆ်ပ်းပပီ်း   အုကက ခပြုြျကမ်ျော်းက  ုတတန် ငုသ်မျှ အသ ်ုးခပြုရနက်က ြု်းေော်းပါ 

တေ်ြကတ် င ်  အုကက ြုခပြုြျကမ်ျော်းက  ုအသ ်ုးမခပြုန ငုဆ်သောအြါ   အုသ ်ုးမခပြုန ငုရ်သည်  

အဆကကောင််းအရင််းက  ုဆကောင််းေ ောရှင််းခပပပီ်း လကဆ်အောကင်ယသ်ော်းမျော်း၏ ေ တအ်ော်း ကသ်နမ်ှုနငှ  ်

လ တလ်ပ်မှုက  ုမ  ်ုးရှု  ်းဆေဘွဲ ပ ုမ ုတက်ကကလောန ငုဆ်ေရန ် ည သ် င််းေဥ််းေော်းဆပ်းရမညခ်ြေ်သည။် 

 



ကမုပဏ ီသ ု  မဟတု ်အြ ွဲွံ့အေည််း၏ မူဝါဒမျော်းက  ုြ ငုမ်ောလောဆေရနအ်တ က ်အ ကလ်ကူက်ီးသည ်

၎င််း၏လကဆ်အောကင်ယသ်ော်းမျော်း  သ ု   "အ ကလ်ကူက်ီး၏ အဆတ ်းက  ုလကဆ်အောကင်ယအ်ော်းသ ု   

ဆခပောကကော်းခြင််း" ခပြုရန ်လ အုပ်ပါသည။် သ ု  ဆသေ်ာလည််း အ ကလ်ကူက်ီးက ညွှနက်ကော်းြျကဆ်ပ်းရ ု ခြင ၊် 

လကဆ်အောကင်ယသ်ော်းမျော်းက ၎င််းက  ုလ ကုန်ောရ ု ခြင်  ြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကမ်ှု ရှ လောမညမ်ဟတုပ်ါ။ 

  တုငသ်ောမက "လကဆ်အောကင်ယသ်ော်း၏ အဆတ ်းက  ုအ ကသ် ု   ဆခပောကကော်းခြင််း" တေ်နည််းအော်းခြင  ်

လကဆ်အောကင်ယသ်ော်းမျော်းက မ မ အ ကလ်ကူက်ီးက  ုဆခပောသင ဆ်ခပော  ကုသ်ည ေ်ကော်းက  ုဆခပောန ငုသ်ည်  

ယဉ်ဆကျ်းမှုသည ်ေုဆပါင််းအသ ပညောက  ုဆပါင််းေပ် ော်းဆသော ဝန ်မ််းအော်းလ ်ုး၏ေီမ ြန်  ြ ွဲမှုတ င ်

မရှ မခြေ် လ အုပ်ပါသည။် 

 

ဥပမောအော်းခြင်  ဝန ်မ််းအသေ်ခြေ်လျှငပ်င ်လတူေ်ဦ်းေီသည ်လ တလ်ပ်ဆသောေီမ ြန  ြ် ွဲမှုအြ ွဲွံ့တေ်ြ၏ု 

အဓ ကဇောတဆ်ကောငခ်ြေ်ပပီ်း ေီမ ြန်  ြ ွဲသဟူသူည်  "ဝန ်မ််း၏ ေီ်းပ ော်းဆရ်းလပ်ုငန််း" ေ တသ်ဆဘော ော်းခြင်  

တ ်ုးတကသ်င ဟ် ု ငသ်ည် အရောက  ုအ  ခုပြုခြင််းေသခြင  ်လကဆ်အောကင်ယသ်ော်းမျော်းသညလ်ည််း 

လ တလ်ပ်ဆသောေီမ ြန  ြ် ွဲမှုတ င ်ပါဝငဆ် ောငရ် ကရ်နလ် အုပ်ပါသည။် 

 

  ု  အခပင ်မတကူ ွဲခပော်းဆသော  ငခ်မငယ် ူြျကမ်ျော်းနငှ  ်သတ ခပြုြျကမ်ျော်းက  ုေုဆ ောင််းရနလ်ည််း 

အဆရ်းကက်ီးပါသည။် ကမ္ောတေ်ဝှမ််းရှ  ဆေျ်းက ကမ်ျော်းတ င ်ဆြောကသ်ညမ်ျော်းနငှ  ်ဆတ ွံ့  ရုဆသော 

ကျွန်ပ်ုတ ု  သည ်အရှ နအ်ဟနုခ်ြင  ်ဆခပောင််းလွဲတ ်ုးတကဆ်နဆသော လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းတ င ်ကျွန်ပ်ုတ ု  ၏ 

ဆြောကသ်ညမ်ျော်း  မှ  ကလ်ကဆ်ရ ်းြျယြ် ရဆေရနအ်တ က ်ကျွန်ပ်ုတ ု  ၏အလပ်ုက  ုမတကူ ွဲခပော်းဆသော 



ရှုဆ ောင မ်ျော်းနငှ  ်ဆတ ်းဆြေါ် ပ နုည််းလမ််းမျော်းမှ ြျဉ််းကပ်ရန ်လ အုပ်ပါသည။် မတကူ ွဲခပော်းဆသော 

 ငခ်မငယ် ူြျကမ်ျော်းနငှ  ်သတ ခပြုြျကမ်ျော်းက  ုခြေ်ဆပေါ်ဆေသညမှ်ော မတကူ ွဲခပော်းဆသော 

က ယုရ်ညက် ယုဆ်သ ်းမျော်း ခြေ်ပါသည။် လတူေ်ဦ်းေီတ ငု််း၏ ပငက် ယုေ်ရ ုကမ်ျော်းက  ုအခပနအ်လနှ ်

လကြ် ဆလ်းေော်းရန ်အလ နအ်ဆရ်းကက်ီးသည။် 

 

မတကူ ွဲခပော်းဆသော က ယုရ်ညက် ယုဆ်သ ်းမျော်းက  ုအသ ်ုးြျခြင််းခြင  ်အသ ပညောက  ုေုဆ ောင််းပပီ်း 

အြ ွဲွံ့အေည််းသညလ်ည််း  ကလ်ကပ်ပီ်း ြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကလ်ောန ငုပ်ါသည။် တေ်နည််းအော်းခြင  ်

မတကူ ွဲခပော်းမှုမျော်းသည ်ယဉှ်ပပ ြုငန် ငုေ် မ််းက  ုတ ်ုးခမင လ်ောဆေပါသည။်   ု  အခပင ်မတကူ ွဲခပော်းမှုက  ု

အသ ်ုးြျန ငုဆ်ေရန ်အ ကလ်ကူက်ီးမျော်းသည ်တေ်ဦ်းြျင််းေ၏ီ က ယုရ်ညက် ယုဆ်သ ်းအလ ကု ်

မတညူဆီသော အတော်းအ ်ီးမျော်းက  ုြယရ်ှော်းကော ေ နဆ်ြေါ်မှု အြ င အ်လမ််းရရှ ဆေရနအ်တ က ်

ပ  ပ ု်းကညူရီန ်လ အုပ်သည။် 

 

  ု  အခပင ်အြ ွဲွံ့အေည််းတ င ်"လကဆ်အောကင်ယသ်ော်း၏ အဆတ ်းက  ုအ ကသ် ု   ဆခပောကကော်းခြင််း" က  ု

အသကဝ်ငဆ်ေပပီ်း မတကူ ွဲခပော်းမှုမျော်းက  ုအကျ ြု်းရှ ရှ  အသ ်ုးြျန ငုဆ်ေရနအ်တ က ်အြ ွဲွံ့အေည််းရှ  

တေ်ဦ်းေီတ ငု််းသည ်"မ မ သည ်ဤအြ ွဲွံ့အေည််းအတ င််း ဆခပောသင သ်ညမ်ျော်းက  ုမညသ်ည် အြျ နတ် ငမ်   ု

ဆခပောန ငုသ်ည"် ဟ ုြ ေော်းန ငုဆ်ေသည အ်ဆခြအ ဆနခြေ်ဆအောင ်ရညမ်ှန််း ော်းရန ်လ အုပ်ပါသည။် 

အ ကဆ်အောကရ်ော ်ူးမျော်း မြ ွဲခြော်းဘွဲ ခပဿနောမျော်းက  ုမျှဆဝကကပပီ်း၊ ေ ခပပ ုေ နငှ  ်လပ်ုဆ ောငသ်င် ဆသော 

မူဝါဒ၊ နည််းလမ််းမျော်းက  ုတကက်ကေ ော ဆ  ်းဆန ်းကကပပီ်း၊ အကက်ီးတန််းအြ ွဲွံ့အေည််းမျော်း၏ 



ညွှနက်ကော်းြျကမ်ျော်းနငှ  ်မူဝါဒမျော်းက  ုအ ကလ်ကူက်ီးဆရော လကဆ်အောကင်ယသ်ော်းမျော်းပါ မျကေ် ေ ုမှ တ ်

လ ကုန်ောကကရမညမ်ဟတုဘ်ွဲ အပမွဲတမ််း မှနက်နဆ်သော  ငခ်မငြ်ျကမ်ျော်း ြလယှန် ငုမ်ှသောလျှင ်

ေုဆပါင််းအသ ပညောမျော်း ေုေည််းန ငုမ်ညခ်ြေ်ပါသည။် 

 

ေုဆပါင််းအသ ပညောမျော်း ေုဆ ောင််းခြင််း၏ အဓ ကအြျကမှ်ော အ ကလ်ကူက်ီးနငှ  ်

လကဆ်အောကင်ယသ်ော်း နေ်ှဦ်းေလ ်ုးသည ်က ယုပ် ုငအ်ဆတ ်းနငှ  ်ယ ကုကညြ်ျကခ်ြင  ်ြျညဆ်နေှာငခ်ြင််းမရှ ဘွဲ 

အရှ က အုရှ အတ ငု််း ဓမမဓ ဋ္ဌောနက်ျကျခြင်  မှနက်နဆ်သောဘကမှ် ကကည် ရှု ခြင််းခြေ်သည။် 

တေ်နည််းအော်းခြင  ်"ရ ု ်းသော်းဆသောေ တ"် ခြင  ်အလပ်ုလပ်ုဆ ောငရ်န ်အဆရ်းကက်ီးပါသည။် 

 

Panasonic Group ၏ ဌောနအော်းလ ်ုးတ င ်ေေ်မှနဆ်သော ေုဆပါင််းအသ ပညောခြင်  ဝန ်မ််းအော်းလ ်ုး၏ 

ေီမ ြန  ြ် ွဲမှုက  ုလကဆ်တ ွံ့ဆြေ်ာဆ ောငခ်ြင််းခြင  ်ဆြောကသ်ညမ်ျော်း  မှ ဆရ ်းြျယြ် ရဆေမည်  

ပပ ြုငဘ်ကက်င််းဆသော အရညအ်ဆသ ်း၊ ကနုက်ျေရ တန်ငှ  ်ဝနဆ် ောငမ်ှုမျော်း ခြေ်ဆေရန ်

လကဆ်တ ွံ့ဆြော်ဆ ောငသ် ော်းရမည။် 

 

၁၀။.လူ ့်စ မ ေးအွာေးအ င ေးအ မစ မျွာေးြ  ုပျ  ေးရထွာင ပပီေး ၎င ေးတ ု ့်ြ  ုအသံေုးချ ခင ေး 

 

(၁) လမူျော်းအဆပေါ် Panasonic Group ၏ ဆတ ်းဆြေါ် ပ  ု

 



ကမုပဏ၏ီ ေေုုဆပါင််းေ မ််းအော်းသည ်လတူေ်ဦ်းေ၏ီ ေုဆပါင််းေ မ််းအော်းခြေ်သည။်   ု  ဆကကောင  ်

ေုေုဆပါင််းေ မ််းအော်းက  ုတ ်ုးခမြှင လ်ောဆေရနအ်တ က ်လတူေ်ဦ်းေီသည ်မ မ လပ်ုငန််းတ င ်

လပ်ုသင သ်ညမ်ျော်းက  ုရှောဆြ ရနန်ငှ  ်၎င််း၏ ေ မ််းရညအ်ော်းလ ်ုးက  ုတကက်ကေ ော ခပသပပီ်း တ ်ုးတကမ်ှုမျော်း 

ခပြုလပ်ုရန ်လ အုပ်ပါသည။် 

 

  ု  ဆနောက ်ဝန ်မ််းတေ်ဦ်းေီ၏ ရညမှ်န််းြျကမ်ျော်းနငှ  ်ကမုပဏ၏ီ ဦ်းတညြ်ျကတ် ု   က ကုည်မှီသောလျှင၊် 

  ု  အခပင ်တေ်ဦ်းြျင််း၏ ရညမှ်န််းြျကမ်ျော်းက  ုတ ်ုးြျွဲွံ့ဆ ောငရ် ကခ်ြင််းသည ်ကမုပဏ၏ီ ဦ်းတညြ်ျက ်

ခြေ်မှသောလျှင ်တေ်ဦ်းြျင််းေ၏ီ ကက ြု်းပမ််းအော်း တုမ်ှုမျော်းက  ုေုေည််းန ငုပ်ပီ်း အြ ွဲွံ့အေည််းတေ်ြအုဆနခြင  ်

ဆြောကသ်ညမ်ျော်း  မှဆရ ်းြျယြ် ရပပီ်း အမျော်း ကသ်ောလ နဆ်ကောင််းမ နဆ်သော အလပ်ုက  ု

လပ်ုဆ ောငန် ငုမ်ညခ်ြေ်သည။် 

 

  သု ု  ခပြုလပ်ုရနအ်တ က ်အ ကလ်ကူက်ီးသည ်လကဆ်အောကင်ယသ်ော်းတေ်ဦ်းေီ၏ တေ်ဦ်းြျင််း 

က ယုရ်ညက် ယုဆ်သ ်းနငှ  ်အရညအ်ြျင််းမျော်းက  ုဆကောင််းေ ော နော်းလညသ်ဆဘောဆပါကပ်ပီ်း တေ်ဦ်းြျင််းေီ၏ 

 ်ူးြျွနဆ်သောအြျကမ်ျော်းက  ုဆတောကပ်ဆအောငလ်ပ်ုကော လပ်ုက ငုရ်ကျ ြု်းနပ်ဆသောေ တခ်ြင်  

အရညအ်ြျင််းမျော်းက  ုခပသဆေန ငုရ်န ်ကက ြု်းေော်းရမည ်ခြေသ်ည။် တေ်ြျ နတ်ည််းတ င ်

လကဆ်အောကင်ယသ်ော်းမျော်းသည ်မ မ တ ု   လပ်ုန ငုေ် မ််းက  ုယ ကုကညပ်ပီ်း မ မ က ယုက်  ု

 ကလ်ကတ် ်ုးတကဆ်အောင ်လပ်ုဆ ောငရ်န ်လ အုပ်သည။် 

 



တေ်နည််းအော်းခြင  ်Panasonic Group ၏ ြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကရ်န ်ကျွန်ပ်ုတ ု   ဝန ်မ််းတေ်ဦ်းြျင််းေီတ င ်

တောဝနရ်ှ ပါသည။် Panasonic Group သည ်အနောဂတတ် င ်လူ  အြ ွဲွံ့အေည််း၏ ြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကမ်ှုက  ု

 ကလ်ကအ်ကျ ြု်းခပြုန ငု၊် မန ငုမှ်ော အလပ်ုလပ်ုက ငုဆ်နဆသော ကျွန်ပ်ုတ ု  တေ်ဦ်းြျင််းေီ၏ 

ေ တဆ်နသဆဘော ော်းနငှ  ်အခပြုအမူဆပေါ်တ င ်မူတညပ်ါသည။် 

 

ဤသ ု  ဆသောအဆကကောင််းအရင််းခြင်  ကျွန်ပ်ုတ ု  ေီမ ြန  ြ် ွဲမှု၏အဆခြြ အုတခ်မေ်မှော လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းမှ 

ကျွန်ပ်ုတ ု  အော်း အပ်နှ  ော်းဆသော အြ ု်းတန ်"လူ  ေ မ််းအော်းအရင််းအခမေ်မျော်း" က  ုခပြုေုပျ ြု်းဆ ောင ်

အသ ်ုးြျရနခ်ြေ်ပပီ်း တညဆ် ောငသ်မူှ "ေီ်းပ ော်းဆရ်းလပ်ုငန််းသည ်လသူော်းမျော်းခြေ်သည"် ဟ၍ူ 

ဆခပောကကော်းြွဲ သည။် 

 

"ေီ်းပ ော်းဆရ်းလပ်ုငန််းသည ်လသူော်းမျော်းခြေ်သည"် - မညသ်ည ေီ်မ ြန  ြ် ွဲမှုတ ငမ်   ု

မှနက်နဆ်သောလမူျော်းခြင  ်အေပျ ြု်းမှသော ြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကန် ငုမ်ညခ်ြေ်သည။် ကမုပဏတီေ်ြတု င ်

သမ ုင််းဆကကောင််းနငှ  ်အေဉ်အလောမညမ်ျှပင ်ဆကောင််းမ နဆ်နပါဆေ၊ အေဉ်အလောက  ုမှနက်နေ် ော 

လကြ် ဆသောသမူျော်းက  ုမရရှ န ငုပ်ါက တခြည််းခြည််း  တုယ်တုက်ျ င််းလောမညခ်ြေ်သည။် 

ေီမ ြန  ြ် ွဲမှုအြ ွဲွံ့အေည််း၊ နည််းလမ််းတ ု  မှော အဆရ်းကက်ီးဆသေ်ာလည််း   အုရောမျော်းက  ုအသ ်ုးြျမညမ်ှော 

လသူော်းမျော်းပငခ်ြေ်ပါသည။် <အလယပ် ငု််းြျနလ်ပ်ှခြင််း>   ု  ဆကကောင  ်ေီ်းပ ော်းဆရ်းေီမ ြန  ြ် ွဲမှုတ င ်

ဦ်းေ ောပ မ ကျွန်ပ်ုတ ု  သည ်လမူျော်းက  ုရှောဆြ ပပီ်း ခပြုေုပျ ြု်းဆ ောငဆ်ပ်းရမညခ်ြေ်ပါသည။် 

 



(၂) က ယုပ် ုငေ် မ််းရညက်  ုခမြှင တ်ငခ်ြင််း 

 

Panasonic Group ၏ အြ ွဲွံ့ဝငတ်ေ်ဦ်းအဆနခြင  ်ကျွန်ပ်ုတ ု  သည ်အဆခြြ ေီမ ြန  ြ် ွဲမှုမူဝါဒ 

အဆပေါ်အဆခြြ ၍ အပမွဲတမ််း "ရ ု ်းသော်းဆသောေ တ"် ခြင  ်မှနက်နဆ်သောတနြ် ု်းက  ုေီရင ် ်ုးခြတပ်ပီ်း ဆန  ေဉ် 

ခပင််း နေ် ော လကဆ်တ ွံ့ဆြေ်ာဆ ောငက်ော   အုဆတ ွံ့အကက ြုက  ုနှ မ ်ြျေ ောဆတ ်းဆြေါ်မှုမှတေ် င  ်

ကျွန်ပ်ုတ ု  ၏အရညအ်ြျင််းမျော်းက  ုခမြှင တ်ငရ်မညခ်ြေ်သည။် 

 

အ ်ူးသခြင  ်"လ ကုန်ောသင် သည် ကျင ဝ်တ ်(ကျင် ဝတ ်၇ ြျက)်" သည ်Panasonic Group ၏ 

အြ ွဲွံ့ဝငတ်ေ်ဦ်းအခြေ် မ မ က ယုက်  ုြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကဆ်ေရနအ်တ က ်လမ််းညွှနြ်ျကခ်ြေ်ပပီ်း၊ 

တေ်ြျ နတ်ည််းမှောပင ်လူ  အြ ွဲွံ့အေည််း ြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကဆ်ရ်းက  ုအကျ ြု်းခပြုလ ဆုသော လပ်ုငန််းရငှတ်ေ်ဦ်း 

အဆနခြင  ်ပ ုမ ုဆကောင််းမ နေ် ော ဆန  ငုန် ငုဆ်ေရန ်လမ််းညွှနြ်ျကလ်ည််း ခြေ်ပါသည။် ဥကက ဌဆဟောင််း 

Arataro Takahashi သည ်အ  ပုါ လကဆ်တ ွံ့ဆြော်ဆ ောငခ်ြင််း၏ အဓ ပပောယက်  ုဆအောကပ်ါအတ ငု််း 

ဆ  ်းဆန ်း ော်းပါသည။် 

 

"ကျင် ဝတ ်၇ ြျက"်   တုော ေီမ ြန  ြ် ွဲမှုအဆခြြ မူဝါဒရွဲ   ဆနောကက် ယမှ် ကျင် ဝတဆ်တ ခြေ်ပါတယ။် 

ဥပမောအဆနနွဲ  ၊ "လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းအတ က ်ပ  ပ ်ုးကညူခီြင််း" ရွဲ   အဆကကောင််းအရောဟော "အဆခြြ မူဝါဒ" က  ု

လကဆ်တ ွံ့ဆြော်ဆ ောငခ်ြင််းခြေ်ပပီ်း၊ ဒါက  ုြ ငုမ်ောေ ော လကဆ်တ ွံ့လကဆ်တ ွံ့ဆြော်ဆ ောငခ်ြင််းဟော 

အရညအ်ဆသ ်း၊ ကနုက်ျေရ တန်ွဲ   ဝနဆ် ောငမ်ှုပ ုင််းမှော ပပ ြုငဘ်ကက်င််းခြေ်လောပပီ်း ဆြောကသ်ည ် မှ 



ဆရ ်းြျယြ် ရသည  ်အလပ်ုက  ုလပ်ုခြင််းက  ု  လု ပုါတယ။် ဒလီ နုော်းလညလ် ကုမ်ယ ် ရုင ်"ကျွန်ပ်ုတ ု   

 တုလ်ပ်ုဆနတွဲ   တုက်နုဆ်တ ဟော လူ  အြ ွဲွံ့အေည််းအတ က ်အမှနတ်ကယ ်အကျ ြု်းခပြုဆနသလော်း၊ 

အြလုကရ်ှ  လပ်ုဆနတွဲ နည််းအတ ငု််း လပ်ုလ ု   အ ငဆ်ခပရွဲ  လော်း" ေတွဲ   ငခ်ြငသ် ်ုးသပ်ြျကမ်ျော်းက  ု

အ ကမ်ခပတ ်ခပြုလပ်ုရပါမယ။် ဒလီ  ု ငခ်ြငသ် ်ုးသပ်ြျကဆ်တ နွဲ   ေေ်ဆ ်းမှုဆတ က  ုဆန  ေဉ်နငှ အ်မျှ 

 ပ်ြါ ပ်ြါ ခပြုလပ်ုပပီ်း ေုဆ ောင််းခြင််းခြင်  ဉောဏရ်ညဉ်ောဏဆ်သ ်းနွဲ   တ ီ ငက်က  မှုမျော်း 

ဆပါကြ် ော်းလောပပီ်း အဆခြြ မူဝါဒဟော အလပ်ုမှော တ ကျေ ော  ငဟ်ပ်လောမှောခြေ်ပါတယ။် ဒါဆကကောင  ်

ရှင််းလင််းခပတသ်ော်းတွဲ  အဆခြြ မူဝါဒမရှ ဘွဲ လသူော်းဆတ က  ုခပြုေုပျ ြု်းဆ ောငဆ်ပ်းြ ု  လည််း မခြေ်န ငုပ်ါဘ်ူး။ 

 

ကမုပဏမီျော်းသည ်လူ  ေ မ််းအော်းအရင််းအခမေ်မျော်း ပျ ြု်းဆ ောငရ်ောတ င ်သင ဆ်လျေ်ာပပီ်း မှနက်နေ် ော 

ခပြုေုပျ ြု်းဆ ောငဆ်ပ်းရန ်တောဝနရ်ှ ပါသည။် တေ်ြကတ် င ်ကျွန်ပ်ုတ ု   တေ်ဆယောကြ်ျင််းေီတ ငလ်ည််း 

ခမင် မော်းဆသောရညမှ်န််းြျက ်ော်း၍ မ မ ခြေ်လ သုည အ်ရောမျော်းအတ က ် ကလ်ကက်က ြု်းေော်းကကရမည ်

ခြေ်သည။် 

 

(၃) လူ  ေ မ််းအော်းအရင််းအခမေ် ပျ ြု်းဆ ောငဆ်ရ်းအယအူ  

 

တညဆ် ောငသ်သူည ်Panasonic Group ၏ လူ  ေ မ််းအော်းအရင််းအခမေ် ပျ ြု်းဆ ောငဆ်ရ်း၏ 

အဆရ်းပါမှုက  ု"ကနုပ်ေစည််းမျော်းမ တုလ်ပ်ုမှီ လသူော်းမျော်းက  ုပျ ြု်းဆ ောငပ်ါ" ဟဆူသော ေကော်းလ ်ုးခြင  ်



ဆြေ်ာခပြွဲ ပါသည။် ကနုပ်ေစည််းဆကောင််းတေ်ြ ု တုလ်ပ်ုရနအ်တ က ်  ကုနုပ်ေစည််းနငှ်  

သင် ဆလျေ်ာဆသောသကူ  ုဦ်းေ ော ြနတ််ီးရန ်လ အုပ်သညဟ် ုယ ကုကည ်ော်းသည။် 

 

ဤသ ု    ရုင ်လသူော်းမျော်းက  ုမညက်ွဲ သ ု   ခပြုေုပျ ြု်းဆ ောငက်ော အသ ်ုးြျမညန်ည််း။ 

အ  ပုါဆမ်းြ န််းအတ က ်အဆခြြ အဆတ ်းအဆြေါ်မှော၊ ေီမ ြန  ြ် ွဲဆရ်းအဆခြြ မူဝါဒက  ုဆကောင််းေ ောနော်းလည ်

သဆဘောဆပါကပ်ပီ်း ၎င််းတ ု  က  ုအဆခြြ ၍ အလပ်ုက  ုအဆလ်းအနက ်ော်းလပ်ုဆ ောငက်ော နှ မ ်ြျေ ော 

ဆတ ်းဆတော ငခ်ြငပ်ပီ်း ဆန  ေဉ်တ ်ုးတကဆ်ရ်းက  ု ကတ် ကုရ်ညမ်ှန််းလျကရ်ှ သည်  "လူ  ေ မ််းအော်း 

အရင််းအခမေ်မျော်း" က  ုခပြုေုပျ ြု်းဆ ောငဆ်ပ်းရန ်ခြေ်သည။် 

 

လူ  ေ မ််းအော်းအရင််းအခမေ်မျော်း ပျ ြု်းဆ ောငရ်ောတ င ်အဆရ်းကက်ီးဆသောအြျကမှ်ော ေ တပ် ုင််းခြတ၍် 

အလပ်ုက လုကဆ်အောကင်ယသ်ော်းမျော်း   အလပ်ုအပ်နှ ခြင််းခြေ်သည။် ဤသညမ်ှော "က ယုတ် ငု ်

တောဝနယ်မူှုရှ ဆသော ေီမ ြန  ြ် ွဲမှု" ၏ ဆသော ြျကလ်ည််းခြေ်သည။် လမူျော်းက  ုခပြုေုပျ ြု်းဆ ောငဆ်ပ်းသညမှ်ော 

အလပ်ု၏လပ်ုငန််းြ ငခ်ြေ်ပပီ်း အလပ်ုက  ုပ ုမ ုဆကောင််းမ နဆ်အောင ်လပ်ုဆ ောငန် ငုဆ်ေရနအ်တ က ်

လပ်ုငန််းြ ငတ် င ်က ယုပ် ငုအ်လပ်ုဟ ုမှတယ်၍ူ လပ်ုက ငုပ်ပီ်း၊ က ယုတ် ငု ်ေဉ််းေော်းဆတ ်းဆြေါ်၍ 

လကဆ်တ ွံ့လပ်ုဆ ောငက်ော သငယ်သူ ော်းရန ်လ အုပ်သည။် 

 

အပ်နှ ခြင််း  သုညမှ်ော အရောအော်းလ ်ုးက  ုလကဆ်အောကင်ယသ်ော်းမျော်း   ပေ် ော်းြွဲ ခြင််းဟ ု

  လု ခုြင််းမဟတုပ်ါ။ အ ကလ်ကူက်ီးသည ်ဆနောက ် ်ုးအ  တောဝနရ်ှ သညဟ် ုမ မ က ယုက်  ုသတ ခပြုရင််း 



လကဆ်အောကင်ယသ်ော်းမျော်းအော်း အမှအီြ ကုင််းေ ော က ယုတ် ငုဆ်တ ်းဆတောပပီ်း  ကလ်ကတ် ်ုးတက်ဆေရန ်

အတ က ်တ ကုတ် န််းရန ်လ အုပ်ပါသည။် အရောရောတ ငု််းက  ုသငက်ကော်းဆပ်းရမညမ်ဟတုဘ်ွဲ 

က ယုတ် ငုဆ်တ ်းဆြေါ် န ငုဆ်ေရန၊် သတ ခပြုမ ဆေရန၊် ၎င််းတ ု  က ယုတ် ငု ်ခပြုလပ်ုန ငုရ်နအ်တ က ်

ဆခပော   ုက ် ဆရ်းသည ်အလ နအ်ဆရ်းကက်ီးသည။် 

 

တေ်ြါတရ တ င ်ကောယက ရှငအ်ဆကကောင််းက  ုေဉ််းေော်းပပီ်း ကကမ််းကကမ််းတမ််းတမ််း  က ် ရန ်

လ အုပ်ဆသော်လည််း အဆရ်းအကက်ီး  ်ုးမှော လကဆ်အောကင်ယသ်ော်းတ ငု််းအော်း မ မ အ ကလ်ကူက်ီးက  ု

ယ ကုကညေ် တြ်ျပပီ်း မ မ တ ်ုးတကမ်ှုအတ က ်ေ တဆ်အ်းြျမ််းသောေ ော အလပ်ုလပ်ုက ငုန် ငုဆ်ေရန ်ရ ု ်းသော်းမှုနငှ်  

ြျေ်ြငက်ကငန်ောေ ော က ် ရမညခ်ြေ်သည။် 

 

ဤကွဲ သ ု   "ဆေောင် ကကည် ၍ အပ်နှ ခြင််း" သဆဘော ော်းခြင  ်အ ကလ်ကူက်ီးက တောဝနမ်ျော်းက  ု

ဆကျပ နဆ်အောင ် မ််းဆ ောငန် ငုရ်န ်လကဆ်အောကင်ယသ်ော်းမျော်းဆရှ ွံ့တ ငဦ််းဆ ောငပ်ပီ်း အနောဂတတ် င ်

ခြေ်ဆပေါ်လောန ငုသ်ည  ်အနတရောယမ်ျော်းက  ုဆလ်းဆလ်းနကန်က ်ေဉ််းေော်းရနလ်ည််း လ အုပ်ပါသည။်   ု  အခပင ်

လကဆ်အောကင်ယသ်ော်းမျော်း  မှ သငယ်နူ ငုသ်ည ် အရောမျော်းရှ ပပီ်း အ ကလ်ကူက်ီးတေ်ဆယောက ်

အဆနခြင လ်ည််း တ ်ုးတကမ်ှုက  ုခြေ်ဆပေါ်ဆေန ငုပ်ါသည။် 

 

လကဆ်တ ွံ့ဆြေ်ာဆ ောငခ်ြင််း၏ ဥပမောအဆနခြင်  ဆခပောရလျှင ်Saga ေကရ် ုတညဆ် ောငခ်ြင််း၏ 

အပ ုင််းခြေ်သည။် ဥကက ဌဆဟောင််း Arataro Takahashi သည ်၁၉၅၅ ြနုေှ်မျော်းဆနေှာင််းပ ငု််းတ င ်Saga 



ေီရငေ်ရုှ  Kyushu Matsushita Electric အတ က ်ဓောတြ်ွဲဆခြောကေ်ကရ် ုက  ုတညဆ် ောငရ်န ်

အဆတ ွံ့အကက ြု မရှ သ ူအသက ်၃၀ ဝန််းကျင ်လငူယန်ေ်ှဦ်း က  ုဆရ ်းြျယြ်ွဲ ပါသည။် 

ေကရ် ုတညဆ် ောကဆ်ရ်းလပ်ုငန််းတ င ်အဆတ ွံ့အကက ြုမရှ သ ူ  လုငူယ ်နေှ်ဦ်းက  ုေကရ် ုသေ် 

တညဆ် ောကခ်ြင််း၊ ေကပ်ေစည််းတညဆ် ောကမ်ှုမှေ၍  တုလ်ပ်ုမှုေတငသ်ည အ်ြျ နအ်   

အရောအော်းလ ်ုးက  ုအပ်နှ ြွဲ ပါသည။် 

 

ဥကက ဌဆဟောင််း Takahashi သည ်အဆသ်းေ တအ်ဆခြအဆနမျော်းက  ုမသတမ်ှတဘ်ွဲ အဆခြြ  

အယအူ က သုော ခပသြွဲ ပပီ်း တေ်ြကတ် ငလ်ည််း အဆ ောကအ်ဦ်း၏ မူလဆ ောကလ်ပ်ုဆရ်း 

ကနုက်ျေရ တ ်က ် ကဝ်ကဆ်လျှော ြျရန ်ညွှနက်ကော်းခြင််းကွဲ သ ု  ဆသော တင််းကျပ်ဆသော ဆတောင််း  မုှုမျော်း 

က လုည််း တငခ်ပြွဲ သည။် သ ု  ဆသေ်ာလည််း ၎င််းတ ု  နေ်ှဦ်းသည ်ရုန််းကနက်ော ဉောဏရ်ညဉ်ောဏဆ်သ ်းနငှ်  

တ ီ ငက်က  မှုမျော်းခြင  ်ကက ြု်းေော်းြွဲ ကကပပီ်းဆနောက ်ရလဒအ်ဆနခြင  ်၎င််းတ ု  သည ်ကနဦ်းဘတဂ်ျက ်က ်

နည််းဆသောဆင ပမောဏခြင  ်ေကရ် ုက  ုတညဆ် ောငန် ငုြ်ွဲ ပါသည။်   ု  ဆနောက ်ဆနောကပ် ုင််းတ ငလ်ည််း 

  နုေ်ှဦ်းသည ်ေီမ ြန်  ြ ွဲသမူျော်းအဆနခြင  ်န ငုင် ရပ်ခြော်းမှ ေကရ် ုမျော်း တညဆ် ောငခ်ြင််းနငှ  ်

အုပ်ေုကမုပဏမီျော်း၏ ေီမ ြန  ြ် ွဲဆရ်းတ င ်ပ  ပ ု်းကညူြီွဲ ကကသည။် 

 

လူ  ေ မ််းအော်းအရင််းအခမေ်က  ုပျ ြု်းဆ ောငခ်ြင််းသည ်အ ကလ်ကူက်ီး၏ အဆရ်းကက်ီး  ်ုးအလပ်ု 

ခြေ်သည။် Panasonic Group သည ်"ေ ခပလူ  အြ ွဲွံ့အေည််း"  သီ ု  ဦ်းတညပ်ပီ်း လူ  အြ ွဲွံ့အေည််း၏ 

ြ  ွံ့ ပြ ြု်းတ ်ုးတကမ်ှုအတ က ် ကလ်ကပ်  ပ ု်းကညူသီ ော်းရန ်ရညမှ်န််းလျကရ်ှ သည။် ဤကွဲ သ ု   



ကျယခ်ပန  ဆ်သော အဆတ ်းအဆြေါ်မျော်းနငှ  ်ရညမှ်န််းြျကမ်ျော်းြျမှတ ်ော်းသည် အနက ်ကျွန်ပ်ုတ ု   တေ်ဦ်းေီ၏ 

လပ်ုငန််းတ င ်ပါဝငပ်တသ်ကဆ်နသည  ်အြျ နက်ောလမှော တေ်ြဏမျှသောခြေ်သည။်   ု  ဆကကောင  ်

လပ်ုငန််းက  ုအပမွဲမခပတ ်ကလ်ကလ်ပ်ုက ငုသ် ော်းမည် ရှုဆ ောင မှ်ကကည လ်ျှငလ်ည််း အ ကလ်ကူက်ီးသည ်

ဆနောကမ်ျ ြု်း ကက်  ုအပ်နငှ််းမည  ်လကဆ်အောကင်ယသ်ော်းမျော်းက  ုခပြုေုပျ ြု်းဆ ောငဆ်ပ်းရမညခ်ြေ်သည။် 

 

အ ကလ်ကူက်ီးတ င ်လကဆ်အောကင်ယသ်ော်းမျော်းက  ုမ မ  ကသ်ောဆအောင ်လမ််းညွှနဆ်ပ်းရန ်

တောဝနရ်ှ ပါသည။် လအူြ ွဲွံ့အေည််း  င က်ွဲဆခပောင််းလွဲမှု အရှ နအ်ဟနု ်အရှ နခ်မြှင လ်ောသညန်ငှ အ်မျှ 

ယြအု   အသ ်ုးခပြုြွဲ ဆသောနည််းလမ််းမျော်းသည ်ဆနောကမ်ျ ြု်း ကမ်ျော်းအတ က ်အသ ်ုးဝငလ် မ် မည ်

မဟတုပ်ါ။ လကဆ်အောကင်ယသ်ော်းတေ်ဦ်းမှ ရော ်ူးတေ်ြကု  ုတောဝနယ်သူည ်အြါ ြကြ်ွဲဆသော 

အလပ်ုမျော်းက  ုအြျ နမ်ဆရ ်း လ ကုဆ်လျောညဆီ  ခြေ်ဆအောင ်တောဝနယ်ဆူ ောငရ် ကေ် မ််း ရှ ဆေရနအ်တ က ်

ပျ ြု်းဆ ောငရ်နလ် အုပ်သည။် 

 

ဤအြျကမ်ျော်းအခပင ်လမူျော်းက  ုပျ ြု်းဆ ောငခ်ြင််း၊ အသ ်ုးြျခြင််းနငှ် ပတသ်က၍် အခြော်းဆသော 

အြ ု်းတနအ်ကက ဉောဏမ်ျော်းေ ောက  ုကျွန်ပ်ုတ ု  အတ က ်ြျန ်ော်းြွဲ ပါသည။် လသူော်းအရင််းအခမေ် 

ပျ ြု်းဆ ောငဆ်ရ်းနငှ  ်သင၏်က ယုပ် ုင ်ဆလ လောမှုမျော်းတ င ်၎င််းတ ု  က  ုဆသြျောဆပါက ်

အသ ်ုးြျဆေလ ပုါသည။် 

 


