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ဆ ောက်လုပ်ဆ ေးအလုပ်အက ငုအ်ခငွ့််အလမ်ေးစနစ်နငှ့်ပ်ကသ်က်၍

「ဆ ောကလ်ပ်ုဆ ေး အလပ်ုအက ငုအ်ခငွ့််အလမ်ေးစနစ်သဆကေတ」



●ဆ ောကလ်ပ်ုဆ ေးအလပ်ုအက ငုအ်ခငွ့်အ်လမေ်းစနစ်သညက်ျွမ်ေးကျငလ်ပ်ုသောေး၏လမူှုအောမခဝံငထ်ောေးသည့်အ်ဆ ခအဆန၊လပ်ုငနေ်းခငွ ်ောဇဝင်
မျောေးအောေးစကမ်ှုလပ်ုငနေ်းမျောေးတငွမ်ှတပံ်ုတငသ်ငွေ်းစုဆ ောငေ်းထောေးဆသောစနစ် ြစ်သည။်

●ဤစနစ်အောေးအသံေုး ပြု၍ကျွမ်ေးကျငလ်ပ်ုသောေး၏အ ညအ်ချငေ်း၊အဆတွွေ့အကကြံုအလ ကု၊်အကျ ြုေးခစံောေးခငွ့် ်ရှ  န ်ပင ်ငပ်ပ ေး၊အနောဂတ၏်
ဆ ောကလ်ပ်ုဆ ေးလပ်ုငနေ်းပ ့်က ငုရှ်ငမ်ျောေးအ ြစ်ထ နေ်းသ မ်ေးဆစောင့်ဆ်ရှောက ်ခင်

ဆ ောက်လုပ်ဆ ေးအလုပ်အက ငုအ်ခွင့််အလမ်ေးစနစ်အကကမ်ေးြျငေ်းရှငေ်းလငေ်းချက်

＜ အရည်အချင််း၊အတ  ွေ့အက  ြုံစုတ ောင််းခြငခင််း＞

○အဆတွွေ့အကကံြု（အလပ်ုလပ်ု က）်
○ဗဟုသတု၊ကျွမ်ေးကျငမ်ှု（က ငုဆ် ောငထ်ောေးဆသောလ ငုစ်င）်
○စ မံခန ့်ခွ် မှုစွမ်ေး ည်

（မှတ်ပုံတငသ်ငွေ်းထောေးဆသောအဓ ကကျွမ်ေးကျငလ်ပ်ုသောေးသငတ်နေ်း・
အလုပ်ဆခေါငေ်းဆ ောငအ်ဆတွွေ့အကကံြု ）

＜ပ ုမ ုတ ောင််းမ န်တ ောအ ျ ြုံ်းခ စော်းမှုအ   ်
ပ ဝ်န််း ျငထ် န််း  မ််းခြငခင််း＞

ကဒအ်ဆ ောင ်ြင့်ဆ်ြောကသ်ညက်မုပဏ နငှ့်ဆ်ြောကသ်ညတ် ု ့်
အောေးနညေ်းပညောအ င ့်အတနေ်း၊အကျ ြုေးဆကျေးဇူေးတ ု ့်က မု တ ်က်

ဆပေး ခငေ်း 1

ဒတု ယအ င့််

တတ ယအ င့််

စတထုထ အ င့််

အဆ ခခံအ င့်က်ျွမ်ေးကျငလ်ပု်

သောေး（သငယ်သူအူ င့််）

：
အလယ်အလတက်ျွမ်ေးကျငလ်ပု်သောေး

（တက်ဆ မောကသ်အူ င့်် ）

အလုပ်သမောေးဆခေါငေ်းဆ ောငအ် ြစလ်ပု်ငနေ်း
ခွငတ်ွငလ်ပုက် ငုန် ငုသ်ူ

အ င့် ်မင့်စ် မံခန် ့်ခွ မှုစွမ်ေး ညရှ် သူ

(မှတ်ပုံတငသ်ငွေ်းထောေးဆသောအဓ က
ကျွမ်ေးကျငလ်ပ်ုသောေးအစရှ သည)်

လပ်ုသကန်စှ် 〇နစှ်

ပထမအ င့််

လပ်ုသကန်စှ် 〇နစှ်

○○ကျွမ်ေးကျငသ်ငတ်နေ်းပ ု ့်ချချက်

ပထမအ င့်□်□ 
ကျွမ်ေးကျငလ်ပ်ုသောေးပညောရှင်

အြွ ွေ့ဆခေါငေ်းဆ ောငအ်ဆတွွေ့အကကြံု 〇နစှ်

လပ်ုသကန်စှ် ★နစှ်

မှတ်ပုံတငသ်ငွေ်းထောေးဆသောအဓ က

ကျွမ်ေးကျငလ်ပ်ုသောေးအစရှ သ ြင့််

အလပ်ုသမောေးဆခေါငေ်းဆ ောင်
အဆတွွေ့အကကြံု ★နစှ်

အ င့်အ်လ ုကက်တ၏်အဆ ောငခွ်  ခောေးမှု

【ဝန်တ ောငခ်】

●အငတ်ောနက်မှဆလ ောက်လ ောတင ်ခငေ်းယနေ်း၂၅၀၀

●ဆကောငတ်ောမှဆလ ောက်လ ောတင ်ခငေ်းယနေ်း၃၅၀၀

 ဒ ်  ်မ််း ၁၀နစှ်

※သက်တမ်ေးကောလအတွငေ်းကဒဆ်ပျောက် ခငေ်း၊ပျက်စ ေး ခငေ်းမျောေးရှ ပေါက
ယနေ်း၁၀၀၀ ြင့် ်ပနလ်ည်ထတု်ယူန ငု်

ကျွမ်ေးကျငလ်ပ်ုသောေးမျောေး၏မှတပံ်ုတငသ်ငွေ်းဆကကေးကျွမ်ေးကျငလ်ပ်ုသောေးမျောေးပ မု ုဆကောငေ်းမွနဆ်သောအကျ ြုေးခံစောေးမှု ရှ ဆစ နအ်တကွ်

အလုပ်ကုမပဏ ၏သတငေ်းအချကအ်လက်

ကျွမ်ေးကျငလ်ုပ်သောေး၏သတငေ်းအချကအ်လက်

အလုပ် ောဇဝင(်အဆတွွေ့အကကြံု)သတငေ်းအချကအ်လက်

နညေ်းပညောမ တ ်က ်ခငေ်း

အလပ်ုအက ငုအ်ခငွ့်အ်လမ်ေးစနစ်



ကျွမ်ေးကျငလ်ုပ်သောေး

ピッ！

ပထမအ င ်
  င််းအချ အ်လ မ်ျော်းမှ ပ် ု ငခ်ြငခင််း၊
မှ ပ် ု ငတ်က ်းတပ်း  င််းခြငခင််း။
( ျွမ််း ျငလ်ပ်ု ော်းမျော်း၏အပ ုင််း)

ကနထ်ရ ုကက်မုမဏ အ ြစလ်ပ်ုငနေ်းခငွစ်တငြ်ွင့်လ်စှ်
သည့််ကမုပဏ သညလ်ပ်ုငနေ်းခငွစ်တငြ်ွင့်လ်စှသ်ညန်ငှ့််
လပ်ုငနေ်းခငွ၊်စောချြုပ်ပေါအချကအ်လကမ်ျောေးအောေးမတှပံ်ု
တငသ်ငွေ်း မည။်

ကုမပဏ မှလုပ်ငနေ်းခွငစ်ောချြုပ်ပေါအချက်အလက်မျောေးနငှ့်စ်ပ်လျ််းေး၍

၄ငေ်းတ ု ့်၏ဆ ောက်လုပ်ဆ ေးစနစ်အသ ေးသ ေးအောေးမတှ်ပံုတငပ်ပ ေး
မ မ တ ု ့်၏ကုမပဏ ဝငက်ျွမ်ေးကျငလ်ုပ်သောေးမျောေး၏အချက်အလက်

မျောေး(နောမည်၊အလုပ်အက ုင၊် ောထေူး(အလုပ်သမောေးဆခေါငေ်းဆ ောင)်
အောေးမှတ်ပံုတငသ်ငွေ်း န။်

・ကနထ်ရ ုက်စောချြုပ်
・မ မ တ ု ့်၏ကုမပဏ ဝငက်ျွမ်ေးကျငလ်ုပ်သောေးမျောေး  ့်အချက်အလက်

   ယအ င ်
လပ်ုငန််းခ ငမှ် ပ် ု ငခ်ြငခင််း

စ  ုထအ င ်
တ ော လ်ပ်ုတရ်းစနစ် မှ ပ် ု ငခ်ြငခင််း

 ဌမ အ င ်
အတ  ွေ့အက  ြုံအခြငမင်

・လုပ်ငနေ်းခွင် အမည်။
・လုပ်ငနေ်းအဆကကောငေ်းအ ောအစရှ သည်

 န်ထရ ု ၏်လ တ်အော ခ်  မုပဏီမျော်းအပ ုင််း
ပထမအ င ်
  င််းအချ အ်လ မ်ျော်းမှ ပ် ု ငခ်ြငခင််း၊မှ ပ် ု ငတ်က ်းတပ်း  င််းခြငခင််း။

○လ ုအပ်ဆသောသတငေ်းအချက်အလက်မျောေး
.ကောယကံရှငန်ငှ့် ် ငုဆ်သောက ုယ်ဆ ေးက ုယ်တောအချက်အလက်မျောေး(
လ ပ်စော ၊အမည် ၊ဆမွေး က်၊လ၊ခုနစ်ှ ၊လ င် ၊န ငုင်သံောေး အစရှ သည)်
.သက်  ငု ်ောကုမပဏ ၏အမည်၊အလုပ်အမျ ြုေးအစောေး
.လူမှုွေ့အောမခံဝငထ်ောေး ခငေ်းအဆ ခအဆန၊ဆ ောက်လုပ်ဆ ေးပငစ်ငပ်ူေးတွ 
ဝငထ်ောေး ခငေ်းအဆ ခအဆန အစရှ သည်

○ဆထောက်ခံသည့််သတငေ်းအချက်အလက်မျောေး
.က ုငဆ် ောငထ်ောေးဆသောလ ုငစ်င၊်သငတ်နေ်းတက်ဆ ောက်ထောေးဆသော
 ောဇဝင၊်အသ မှတ် ပြုလက်မှတ်( မုျောေး)
.ကျနေ်းမောဆ ေးဆ ေးစစ်ချက်အဆထောက်အထောေး

ကုမပဏ 

(လကဆ်အောကခ်)ံ

.ကုနပ်စစည်ေးနပံေါတ်၊တည်ဆန ော

.ဆ ောက်လုပ်ဆ ေးလုပ်ငနေ်း  ငု ်ောခွင့် ်ပြုချက်

. ငေ်းနှ ေးဆငွ ၊စက်မှုွေ့လုပ်ငနေ်းအစရှ သည်

.လူမှုအောမခံဝငထ်ောေး ခငေ်းအဆ ခအဆန
အစရှ သည်

ပဥ္စမ အ င ်
အလပ်ုအ  ငု ် ယုတ်ရ်းရောဇဝငစု်တ ောင််းခြငခင််း

.ကုနပ်စစည်ေးနပံေါတ်၊တည်ဆန ော

.ဆ ောက်လုပ်ဆ ေးလုပ်ငနေ်း  ငု ်ောခွင့် ်ပြု
ချက်သတငေ်းအချက်အလက်
. ငေ်းနှ ေးဆငွ ၊စက်မှုွေ့လုပ်ငနေ်းအစရှ သည်
.လူမှုအောမခံဝငထ်ောေး ခငေ်းအဆ ခအဆန
အစရှ သည်

ကျွမေ်းကျငလ်ပ်ုသောေးနငှ့်သ်က ် ငု ်ောကမုပဏ ၏
 ကစ်ပ်မှု

 န်ထရ ု ၏်အပ ုင််း
ပထမအ င ်
  င််းအချ အ်လ မ်ျော်းမှ ပ် ု ငခ်ြငခင််း၊မှ ပ် ု ငတ်က ်းတပ်း  င််းခြငခင််း။

ကနထ်ရ ုက်ကုမပဏ သည် လုပ်ငနေ်းခွငတ်ွင်
card leader အောေးတပ် င ်မည်။

မည်သည့််အချ န် ၊မည်သ ု ့်ဆသောအလုပ်ခွငတ်ွင၊်
မည်သ ု ့်ဆသောအလုပ်အမျ ြုေးအစောေး ြင့်၊်
မည်သည့်် ောထေူး (အလုပ်သမောေးဆခေါငေ်းဆ ောင်
စသည် ြင့်)် ြင့်အ်လုပ်လုပ်ခ ့်သည်က ုဆန ့်စ််း
လုပ်ငနေ်း လဒအ် ြစ်အ လက်ထဆ ောနစ်စနစ်

 ြင့်မ်ှတ်တမ်ေးတငစ်ုဆ ောငေ်းထောေးပေါမည်။

ဒ ု ယ အ င ်
  ရ်ယခူြငခင််း

2

ဆ ောကလ်ပ်ုဆ ေးနယပ်ယတ်ငွဆ်နထ ငုခ်ွင့်လ် ငုစ်ငအ်လ ုက်လကခ်ံသည့်စ်ံနှုနေ်းသတမ်ှတခ်ျကမ်ျောေး

ကုမပဏ 

(ကနထ်ရ ုက်)



ဆ ောကလ်ုပ်ဆ ေးအလုပ်အက ငုအ်ခငွ့်အ်လမ်ေးကဒ၏်ဒ ဇ ုငေ်း

【သောမနက်ဒ（်ဆရှွေ့）】 【ဆ  ဆ ောငက်ဒ（်ဆရှွေ့）】 【ဆရှွေ့】

●IC ကတထ် တငွ် IC chip  ပောေးဆလေးပေါဝငပ်ေါသည။်(  ကသ်ယွထ်ောေး ခငေ်းမရှ တ ့် IC ကတ် )
●IC chipတငွ် Data အ ြစ် ကျွမ်ေးကျငလ်ပ်ုသောေးမျောေး၏ IDက ု သ မ်ေး ညေ်းထောေးရှ ပေါသည။်
●IC chipထ တငွ် Data မျောေးအောေး လျ ြု ွေ့ ဝကှက်ောကယွ ်ခငေ်းအစရှ သည့််အောမခံစနစ် ြင့်စ် မံထောေးရှ ပေါသည။်

※အန ဆ ောငဆ်လေးဆထောင့်က်ွက်၏အစ တ်အပ ုငေ်းသည်ကျွမ်ေးကျငလ်ုပ်သောေးမျောေး၏
Idနပံေါတ်၁၄လံုေး ြစ်သည်။
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・「建設キャリアアップシステム」တငွရှ်ောဆြွ ခငေ်း
（http://www.kensetsu-kikin.or.jp/ccs/index.htm）
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မှ ပ် ု င ် င််းထော်းတ ောအချ အ်လ ်
မျော်းစစတ် ်းခြငခင််း

Log-inဝငရ်န်

တမ်းခြငမန််းစ ုစမ််းလ တု ော
အတက ောင််းအရော အမျ ြုံ်းမျ ြုံ်း

ဆ ောက်လုပ်ဆ ေးအလပ်ုအက ငုအ်ခငွ့်အ်လမ်ေးစနစ်၏ပငမ်စောမျကန်ေှာ(Homepage)
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အထေူးကျွမ်ေးကျင် နည်ေးပညောအလုပ်သင် န ငုင် ံခောေးသောေးဆ ောက်လုပ်ဆ ေးလုပ်သောေး
လက်ခံသည့််လုပ်ငနေ်း
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.န ငုင် ံခောေးသောေးလကခ်မံှုွေ့ နငှ့်ပ်တသ်ကသ်ည့်အ်စ အစ်း်
အောေးခငွ့် ်ပြုချက ်ယ ူခငေ်း။
.ဆ ောကလ်ပ်ုဆ ေးလပ်ုငနေ်း ်းပဆဒ ပုဒမ် ၃အ 
ခငွ့် ်ပြုချကက် ု  ယထူောေး ခငေ်း
.ဆ ောကလ်ပ်ုဆ ေးအလပ်ုအက ငုအ်ခငွ့်အ်လမ်ေးစနစ်
တငွမ်ှတပံ်ုတငသ်ွငေ်းထောေး ခငေ်း
.ဆ ောကလ်ပ်ုဆ ေးလပ်ုငနေ်းအြွ ွေ့အစညေ်းမှပူေးတွ ထူ
ဆထောငထ်ောေးသည့်အ်ြွ ွေ့အစညေ်း(ဆ မယော၊လမ်ေးပနေ်း

 ကသ်ွယဆ် ေးနငှ့်ပ် ု ့်ဆ ောငဆ် ေးဝနက်က ေးဌာနောနတငွ်
မှတပံ်ုတငသ်ွငေ်း နလ် အုပ်)တငွပ်ေါဝင ်ခငေ်း။

အစရှ သည်

.နညေ်းပညောအလပ်ုသငသ်ငတ်နေ်းအစ အစ်းခ်ငွ့် ်ပြု
ချကအ်ောေးလကခ် ံယ ူခငေ်း
.ဆ ောကလ်ပ်ုဆ ေးလပ်ုငနေ်း ်းပဆဒ ပုဒမ် ၃အ 
ခငွ့် ်ပြုချကက် လုကခ် ံယထူောေး ခငေ်း
.ဆ ောကလ်ပ်ုဆ ေးအလပ်ုအက ငုအ်ခငွ့်အ်လမ်ေးစနစ်တငွမ်ှတ်
ပံုတငသ်ွငေ်း ခငေ်း

အစရှ သည်

.သင့်တ်င့်ဆ်လ ောကပ်တဆ်သောကက ေးကကပ်ဆ ေးအစ စ်းခ်ငွ့် ်ပြုချက်
အောေးလကခ် ံယ ူခငေ်း
.ဆ ောကလ်ပ်ုဆ ေးလပ်ုငနေ်း ်းပဆဒ ပုဒမ် ၃အ 
ခငွ့် ်ပြုချကက်  ုယထူောေး ခငေ်း
.ဆ ောကလ်ပ်ုဆ ေးအလပ်ုအက ငုအ်ခငွ့်အ်လမ်ေးစနစ်
တငွမ်ှတပံ်ုတငသ်ွငေ်းထောေး ခငေ်း

အစရှ သည်
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.အမှတစ််း(်၁)အထေူးကျွမ်ေးကျငန် ငုင် ံခောေးလပ်ုသောေး
န ့်ပတသ်က၍်
➢ဂျပနလ်မူျ ြုေးနငှ့်တ်နေ်းတ(ူသ ု ့်)သောလနွဆ်သောလစော
ခစံောေးခငွ့််

➢အတညတ်ကျ ြစ်ဆသောလစောဆပေးဆချမှု
➢လပ်ုငနေ်းကျွမ်ေးကျငမ်ှုအလ ကုလ်စောတ ေုး မြှင့်မ်ှုွေ့
.အမှတစ််း(်၁)အထေူးကျွမ်ေးကျငန် ငုင် ံခောေးသောေးနငှ့််
ပတသ်က၍်အလပ်ုခန ့်စ်ောချြုပ်မချြုပ်  ုမ အဆ ေးကက ေး
ဆသောအဆကကောငေ်းအ ောမျောေးအောေးမ ခငဘ်ောသောစကောေး ြင့််

ရငှေ်းလငေ်းဆြေ်ာ ပ ခငေ်း။
.အမှတစ််း(်၁)အထေူးကျွမ်ေးကျငန် ငုင် ံခောေးလပ်ုသောေးအောေး
ဆ ောကလ်ပ်ုဆ ေးအလပ်ုအခငွ့်အ်လမ်ေးစနစ်တငွ်
မှတပံ်ုတငသ်ွငေ်း ခငေ်း။ အစရှ သည်

.နညေ်းပညောသငလ်ပ်ုသောေးမျောေးနငှ့်ပ်တသ်တ၍်
➢ဂျပနလ်မူျ ြုေးနငှ့်တ်နေ်းတ(ူသ ု ့်)သောလနွဆ်သောလစောခစံောေး
ခငွ့််
➢・အတညတ်ကျ ြစ်ဆသောလစောဆပေးဆချမှု
・စောချြုပ်ပေါအဆကကောငေ်းအ ောမျောေးနငှ့်ပ်တသ်တ၍်
နညေ်းပညောသငတ်နေ်းသောေးမှ ပည့် ်ပည့်ဝ်ဝနောေးလညဆ်သော
ဘောသောစကောေး ြင့်ရ်ငှေ်းလငေ်းဆြေ်ာ ပ၍လတမ်ှတထ် ေုးခ ငုေ်း
ဆစ ခငေ်း။
.နညေ်းပညောသငတ်နေ်းသောေးမျောေးအောေးဆ ောကလ်ုပ်ဆ ေးအလပ်ု
အက ငုအ်ခငွ့်အ်လမ်ေးစနစ်တငွ် မှတပံ်ုတငသ်ွငေ်း ခငေ်း။

※အမှတစ််း(်၁)သငတ်နေ်းသောေးသညအ်မှတစ််း(်၂)သ ု ့်မဆ ပော
ငေ်းမ မှတပံ်ုတငသ်ွငေ်းပပ ေး ြစ် မည။် အစရှ သည်

.န ငုင် ံခောေးသောေးဆ ောကလ်ပ်ုဆ ေးလပ်ုသောေးမျောေးနငှ့််
ပတသ်တ၍်

➢ဂျပနလ်မူျ ြုေးနငှ့်တ်နေ်းတ(ူသ ု ့်)သောလနွဆ်သောလစောခစံောေးခငွ့််
➢အတညတ်ကျ ြစ်ဆသောလစောဆပေးဆချမှု
➢ လပ်ုငနေ်းကျွမ်ေးကျငမ်ှုအလ ကုလ်စောတ ေုး မြှင့်မ်ှု
.န ငုင် ံခောေးသောေးဆ ောကလ်ပ်ုဆ ေးလပ်ုသောေးနငှ့်ပ်တသ်တ၍်အ
လပ်ုခန ့်စ်ောချြုပ်မချြုပ်  ုမ အဆ ေးကက ေးဆသောအဆကကောငေ်းအ ော
မျောေးအောေးမ ခငဘ်ောသောစကောေး ြင့်ရ်ငှေ်းလငေ်းဆြေ်ာ ပ ခငေ်း။
.န ငုင် ံခောေးသောေးဆ ောကလ်ပ်ုဆ ေးလပ်ုသောေးအောေးဆ ောကလ်ပ်ုဆ ေး
အလပ်ုအက ငုအ်ခငွ့်အ်လမ်ေးစနစ်တငွမ်ှတပံ်ုတငသ်ွငေ်း ခငေ်း
အစရှ သည်
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.အထေူးကျွမ်ေးကျငန် ငုင် ံခောေးသောေးနငှ့်န် ငုင် ံခောေးသောေး
ဆ ောကလ်ပ်ုဆ ေးလပ်ုသောေးတ ု ့်၏စုစုဆပေါငေ်းအဆ အတကွ်

သညအ်ချ န ်ပည့်ဝ်နထ်မ်ေးအဆ အတကွထ်က်
မဆကျေ်ာလနွဆ်စ ခငေ်း။

.နညေ်းပညောသငတ်နေ်းသောေးမျောေး၏အဆ အတကွ်သည်
အချ န ်ပည့်ဝ်နထ်မ်ေးမျောေး၏စုစုဆပေါငေ်းအဆ အတကွထ်ကမ်

ဆကျေ်ာလနွဆ်စ ခငေ်း။
※ထေူးချွနအ်လပ်ုသငက်မုပဏ နငှ့်ထ်ေူးချွနက်က ေးကကပ်ဆ ေးအြွ ွေ့အ
စညေ်းမျောေးမှ အပ

.အမှတစ််း(်၁)အထေူးကျွမ်ေးကျငန် ငုင် ံခောေးသောေးနငှ့်န်  ငုင် ံခောေးသောေး
ဆ ောကလ်ပ်ုဆ ေးလပ်ုသောေးတ ု ့်၏စုစုဆပေါငေ်းအဆ အတကွ်
သညအ်ချ န ်ပည့်ဝ်နထ်မ်ေးအဆ အတကွထ်ကမ်ဆကျေ်ာ
လနွဆ်စ ခငေ်း။

ဆ ောကလ်ပ်ုဆ ေးနယပ်ယတ်ငွဆ်နထ ငုခ်ွင့်လ် ငုစ်ငအ်လ ကုလ်ကခ်ံသည့်စံ်နှုနေ်းသတမ်ှတခ်ျကမ်ျောေး

※၂၀၂၂ခုနစ်ှဧပပ လ၁ က်ဆန ့်မစှ၍သတ်မတှ်လူ်း ေးဆ (မျ်း်ေးတောေးထောေးဆသောအစ တ်အပ ုငေ်း)အောေးနညေ်းပညောသငတ်နေ်းတွငဆ်လ ောက်ထောေးမည။် 5


