
ဤဖတ်ယ်ူကူြ�ည့််ရု်ှုမှုသုင်ထ်ော�ာ��်�ူု� ဂုို�ထော�ာင်လ်ု�ပ််င်န်း�် လု�ပ််ထော�ာင်ရ်ထောသာ လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်တ််ငွ် ်အလု�ပ််လု�ပ််ထောန်းထောသာ
သအူာ�လုး��အတ်�ွ ်ရည့်ရွ်ယူပ်ြီးပ်း� ထော���င်�်ထောရ�နှငှ်် ်�ျန်း�်မှုာသန်း ်ရ်ှှင်�်ထောရ�၏ အထော�ခွခွးအခွျ�မ်ှုျာ�အာ� ထောလုလ်ုာရန်း်

ရည့်ရွ်ယူ၍် �ပ်ုလု�ပ််ခွ့�်ခွင်�်�ဖစ်သ်ည့်။်

倉庫業の安全衛生
まん が で わ か る �မှုန်းမ်ှုာ�ာသာ

ミャンマー語

ရှု�ပ််�ပ်�ာတ်နွ်း�်�ဖင််သ်ရှု�ပ််�ပ်ထောသာ

ဂုို�ထော�ာင်လ်ု�ပ််င်န်း�် ထော���င်�်လုး��ခွးု ထောရ�နှငှ်် ်�ျန်း�်မှုာသန်း ်ရ်ှှင်�်ထောရ�





�ု���ာ�- �ျန်း�်မှုာထောရ�၊ အလု�ပ််သမှုာ�နှငှ်် ်လုမူှုဖူုလုး�ထောရ� ဝန်းက်ြီး�း�ဌာာန်း လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ် ်ထော���င်�်ထောရ� �ု��်

"အလု�ပ််သမှုာ� အထောသအထောပ်ျာ�န််းင်် ်ဒဏ်ရ်ာရမှု ုစ်းရင်ခ်ွးစ်ာ" အရ အထောသအထောပ်ျာ�န်ှငှ်် ်ဒဏ်ရ်ာရ�ခုွု��မ်ှုမုှုျာ�

�ဖစ်ပ််ာွ�မှုအုထော�ခွအထောန်း (2020 ခွ�နှစှ် ်တ်�ုျထောသာပ်း�ထောသတ်န်းဖု်��)

(�ဖစ်ပ််ာွ�မှုအုခွျုု�မှုာှ 2020 ခွ�နှစှ် ်�ဖစ်ပ််ာွ�မှုအုထောရအတ်�ွအ်ာ�လုး�� (685 မှု)ု ထောပ််မှုတူ်ည့်ထ်ောသာ အခွျုု�)

1 လု�ပ််ထော�ာင်မ်ှု၏ု တ်း� ်�ပ်န်းမ်ှု၊ု အာ�မှုတ်န်းမ်ှု�ဖစ်န်ှု�င်ထ်ောသာ လု�ပ််ထော�ာင်မ်ှုု 151 ဦး� (22%)

2 ထောခွျာ်လု�့ျ�ခွင်�် 143 ဦး� (21%)

3 �ပ်ုတ်�်ျ�ခွင်�်၊ ထောခွျာ်�ျ�ခွင်�် 94 ဦး� (14%)

4 ည့်ပ််�ခွင်�်၊ ည့်ပ််ပ်ါ�ခွင်�် 86 ဦး� (13%)

5 တ်ု���်ာ �ခုွု��မု်ှု�ခွင်�် 61 ဦး� (  9%)

လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှုမုှုျာ�ထောကြ�ာင်် ်ထောသ�း��သထူောပ််ထောပ်ါ�မ်ှုအုထော�ခွအထောန်းလု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှုမုှုျာ�ထောကြ�ာင်် ်ထောသ�း��သထူောပ််ထောပ်ါ�မ်ှုအုထော�ခွအထောန်း

ဒးထောန်း ် ဂုို�ထော�ာင်လ်ု�ပ််င်န်း�်

ထော���င်�်လုး��ခွးု ထောရ�နှငှ်် ်�ျန်း�်မှုာသန်း ်ရ်ှှင်�်ထောရ�နှငှ်််

ပ်�သ်�ပ်ြီးပ်း� ထောလုလ်ုာကြ�ရထောအာင်!်

"လု�ပ််ထော�ာင်မ်ှု၏ု တ်း� ်�ပ်န်းမ်ှု၊ု အာ�မှုတ်န်းမ်ှု�ဖစ်န်ှု�င်ထ်ောသာ
လု�ပ််ထော�ာင်မ်ှု”ု ၊ “ထောခွျာ်လု�့ျ�ခွင်�်”၊

“�ပ်ုတ်�်ျ�ခွင်�်၊ ထောခွျာ်�ျ�ခွင်�်” ထောတ်�ွ အ�ဖစ်မ်ှုျာ�တ်ယူထ်ောန်းာ်

ဂုို�ထောဒါင်လ်ု�ပ််င်န်း�်�
လုူအ်ဖ့ွ�အစ်ည့်�်�ု� ပ်းပု််��ထောပ်�ထောန်းတ့််

အထောရ�ကြီး�း�တ့် ်အလု�ပ််ပ့်ထောန်းာ်

ဟု�တ်တ််ယူထ်ောန်းာ်!

ဒးလုု�မှုျုု� လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်မ်ှုာှထောတ်ာင််
လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှုထုောတ်ွ

�ဖစ်ထ်ောန်းတ်ယူ်

� ့လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှုထုောတ်�ွဖစ်ရ်တ့််

အဓုိ�အထောကြ�ာင်�်ရင်�်ထောတ်�ွု�

ကြ�ည့််က်ြ�ည့််ရ်ထောအာင်။်

အယူ~်!

��န်းပ််စ်စည့်�် အမှုျုု�မှုျုု��ု�
�နု်း�်သမ်ုှု��ာ�တ်ာပ့်

လုု�အပ််တ့်အ်ခွါ ပု်�ထ်ော�ာင််
ရမှုယူ် ်တ်ာဝန်းက်ြီး�း�ထောလု�တ့််

အလု�ပ််တ်စ်ခ်ွ�ပ့်ထောန်းာ်



ဟု�တ်တ််ယူ်
ဥပ်မှုာ "လု�ပ််ထော�ာင်မ်ှု၏ု

တ်း� ်�ပ်န်းမ်ှု၊ု အာ�မှုတ်န်းမ်ှု�ဖစ်န်ှု�င်ထ်ောသာ
လု�ပ််ထော�ာင်မ်ှု”ု မှုာှ�ု�ရင််

အ��ူသ�ဖင်် ်ထောလု�လုးတ့် ်��န်းပ််စ်စည့်�်ထောတ်�ွု�
မှုယူဖုူ�လ်ု�ပ််တ့်အ်ခွျုန်းန််း့ ် ��န်းပ််စ်စည့်�်�ု� မှု �ာ�လုျ�်
ခွနှာာ�ု�ယူ�်ု� လုညှ့််ဖု်�လ်ု�ပ််တ့်အ်ခွါထောတ်မွှုာှ၊ ခွါ��ု�

�ခုွု��န််းာ�ျင်ထ်ောစ်တ်တ်လ်ုု� ် သတ်�ုပ်ုကြ�ရထောအာင်။်

�တ်�်ပူ်း��ထောတ်�ွ ကြ�ည့််လ်ုု��ရ်ှုး�န်း့ ်
အထောလု�ခွျုန်း�်ု� မှုသရုတ်ာထောကြ�ာင်််

သတ်�ုာ�ဖု� ် လုု�တ်ယူထ်ောန်းာ်

��န်းစ််ည့်ပု််�ထ်ော�ာင်ရ်တ်ာ မှုျာ�လုာပြီးပ်း�၊
��န်းပ််စ်စည့်�် အ��တ်အ်သငွ်�်လု�ပ််ရတ့််
အထောရအတ်�ွတ််ု��လုာတ်ာ�လုည့်�်

အထောကြ�ာင်�်အရင်�်တ်စ်ခ်ွ�ပ်ါပ့်

အ့ဒ်းလုု�မှု�ဖစ်ထ်ောအာင််
�ယူလ်ုု�လု�ပ််ရမှုလု?့

စ်ည့်�်မှုျဥ်�ထောတ်�ွ မှုျာ�လုနွ်း�်လုု� ်
စ်တု်ရု်ှုပ််ဖု�ထ်ော�ာင်�်လုု��တ််ာ...

အဓုိ��ထောတ်ာ ်သတ်�ုာ�ရင််
ပြီးပ်း�တ်ာပ့်မှုလုာ�?

စ်တု်ရု်ှုပ််ရတ်ယူ�်ု�ရင်ထ်ောတ်ာင််
�ု�ယူတ််ု�င်ထ်ောရာ ပ်တ်ဝ်န်း�်�ျင်�်
သထူောတ်ပွ်ါ �ခုွု��မ်ှုမုှု�ဖစ်ထ်ောအာင််

လု�ပ််ဖု��် အထောရ�ကြီး�း�တ်ယူ!်

ဟု�တ် ်ဟု�တ်�့်!်

�ု�ယူတ််ု�င် ်သတ်�ုာ�ရမှုာှအ�ပ်င်၊်

သတ်မ်ှုတှ်�်ာ�တ့် ်စ်ည့်�်မှုျဥ်�န်း့ ် လု�ပ််င်န်း�်

လု�ပ််�း��လု�ပ််န်းည့်�်ထောတ်�ွု� လုု��န််းာဖု��်

အထောရ�ကြီး�း�ပ်ါတ်ယူ်

��န်းပ််စ်စည့်�်�ု� သယူတ့််အ်ခွျုန်းန််း့ ်၊ မှု ယူတူ့်အ်ခွျုန်းမ်ှုာှ ခွါ�၊ ပ်ခွး��၊ 
လု�ထ်ောမှုာင်�်စ်တ်ာထောတ်�ွု� �ခုွု��န််းာ�ျင််

ထောစ်ခွ့တ့်် ်သာဓိ��ဖစ်ရ်ပ််ထောတ် ွ�ဖစ်ပ််ာွ�ထောန်းတ်ယူ။်

ဟုမ်ှု?



ထောန်းာ�တ််စ်ခ်ွ��ထောတ်ာ ်"ထောခွျာ်လု�့ျ�ခွင်�်”
တ်စ်ခ်ွျုန်းတ််ည့်�်မှုာှ ��န်းပ််စ်စည့်�်အထော�မှုာ�အ်�မှုာ��ု�
သယူထ်ော�ာင်လ်ုာတ့်အ်ခွါ၊ ထော�ခွထော�ာ�န််းာ�မှုာှရှှုတ့််

အတ်ာ�အ�း�ထောတ်�ွု� သတ်မုှု�ပ်ုမုှု� ့ခွလု�တ်တ််ု��မု်ှုတ့််
သာဓိ�ထောတ် ွအမှုျာ�ကြီး�း�ရှှုတ်ယူ်

အ��ူသ�ဖင််၊် ဂုို�ထောဒါင်ဝ်င်ထ်ောပ်ါ�အ်န်းး�မှုာှ
ပ်ျဉ်ခွျပ််စ်တ်ာထောတ်�ွု� �ာ��ာ�တ်ာမှုျုု�
ရှှုတ်ာထောကြ�ာင်် ်သတ်�ုာ�ဖု� ် လုု�ပ်ါတ်ယူ်

“�ပ်ုတ်�်ျ�ခွင်�်၊ ထောခွျာ်�ျ�ခွင်�်” ထောတ်�ွ

�ယူလ်ုု�အခွျုန်းထ်ောတ်မွှုာှ �ဖစ်တ််တ်တ််ာလု?့

ဥပ်မှုာအာ��ဖင််၊်
ပ်ျဉ်ခွျပ််စ်င်ထ်ောပ််� ��န်းပ််စ်စည့်�်
ထောတ်�ွု� စ်စ်ထ်ော��ဖု�လ်ု�ပ််ရင်�်၊

ဒါ�ု�

လု�ထ်ောတ်ွ�လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်�်ု�

ကြ�ည့််က်ြ�ရထောအာင်!်

ပ်ျဉ်ခွျပ််စ်င်ထ်ောပ််�ု� တ်�လ်ုု��်
တ့်အ်ခွါ လု�ထ်ောခွျာ်ပြီးပ်း�၊ �ပ်ုတ်�်ျ

တ့် ်သာဓိ�ထောတ်ရွှှုတ်ယူ်

ဒဏ်ရ်ာရပြီးပ်း� အလု�ပ််မှုလု�ပ််နှု�င်ရ်င််
မုှုသာ�စ်�ထောတ် ွစ်တု်ပ််ရူပြီးပ်း� ဝင်ထ်ောင်ပုွ်�င်�်

မှုာှလုည့်�် ဒ��ခထောရာ�မ်ှုာှထောန်းာ်...
ဒါထောကြ�ာင်် ်ပ်း�မှုနှ်းအ်ပြီးမ့ှုတ်မ်ှု��ု�
သတ်�ုာ�ပြီးပ်း� လု�ပ််ထော�ာင်ဖု်� ်

� အထောရ�ကြီး�း�တ်ာထောပ်ါ်

��န်းပ််စ်စည့်�်ထောတ်�ွု� သယူတ့််အ်ခွါ၊ အ ထောရှှ ��ု�
မှု�မှုင်ရ်တ်ာမှုျုု� မှု�ဖစ်ထ်ောစ်ဖု� ် သယူမ်ှုယူ်အ်ရာရ့ ်
အ�မှုင််�်ု�သတ်�ုပ်ုပြီးပ်း�၊ လု�တ််နွ်း�်လုညှ့်�်စ်တ်ာ

ထောတ်�ွု�သး��ပြီးပ်း�၊ ပ်း�မှုနှ်း�်�ပ််တ်ဝ်န်း�်�ျင်�်ု�
သတ်မုှုကူြ�ရထောအာင််

မှုနှ်း�်န်းတ့်် ်သယူထ်ော�ာင်န််းည့်�်၊ သယူယ်ူနူ်းည့်�်
�ု�တ်ာ� ခွါ�န်းာ�ခွင်�်�ု� �ာ�ယွူထ်ောပ်��ခွင်�်န်း့ ်
��စ််ပ််ထောန်းတ်ာထောကြ�ာင်် ်အထောရ�ကြီး�း�တ်ယူ်

သထော�ာထောပ်ါ�ပ်ြီးပ်း...



CASE 1
ဒးပ်း�� 2 ပ်း���ု�

ဟုု����်ု�သယူသ်ာွ�ထောပ်�

ဟု�တ်�့်!်

ဒးအရွယူအ်စ်ာ�ပ့်ရှှုတ့် ်ပ်း���ု�ရင်ထ်ောတ်ာ်
လုယွူလ်ုယွူထ်ောလု�သယူလ်ုု�ရ်နှု�င်မ်ှုယူ်ပ််း�ပ့်

အု��! ထောလု�လုု��တ််ာ!

ဒါထောပ်မှုယူ် ်လု�တ််နွ်း�်လုညှ့်�်သး��ရထောလုာ�်
ထောအာင်လ်ုည့်�် အထောလု�ခွျုန်း�်မှုရှှု�ပ်န်း�်�ူ...

� ့ ထောရာ!် …”

န်းာလုု��တ််ာ ...

ခွါ�န်းာသာွ�တ်ာလုာ�?

တ်စ်ထ်ောယူာ�ထ်ောယူာ�်

�ု� ထောခွ်လုာခွ့မ်ှုယူ!်



ခွါ�န်းာလုု��တ််ာ!

အာ�မှုတ်န်းမ်ှု�ဖစ်န်ှု�င်တ့်် ်
�ု�ယူဟ်ုန်း်

အထောန်းအ�ာ�န်း့ ် သယူ်
လုု��လ်ုု�မ်ှုျာ�လုာ�?

အ�င်ထ်ော�ပ်ရ့လ်ုာ�?

တ်စ်ထ်ောန်းရာရာမှုာှ န်းာ
သာွ�တ်ာလုာ�?

ခွါ�န်းာသာွ�တ်ယူ်

�င်ပ််ါတ်ယူ်

�ျန်းတ််ာထောတ် ွ�ွန်းထ်ောတ်ာ်လု�ပ််ထောပ်�
မှုာှ�ဖစ်လ်ုု� ် အန်းာ�ယူလူုု��ပ််ါ

ရှုး� �ခွန်း�်�မ့ှုာှ
အန်းာ�ယူကူြ�မှုလုာ�

တ်စ်ထ်ောယူာ�တ််ည့်�်လု�ပ််ရမှုယူ�်ု�ရင််

အ��န်းစ််�ပြီးပ်း�မှု ှသယူရ်တ်ာ

ပု်��ထုောရာ�တ််ယူ်

နှစှ်ခ်ွ�

�ပ််တ်င်ပ်ြီးပ်း�

ရပြီးပ်း
သာွ�မှုယူ!်

ထော�ခွထော�ာ�န််းာ��ု�ထောတ်ာ်
မှု�မှုင်ရ်ထောပ်မှုယူ် ်ဒးအတ်ု�င်�်ပ့်
သယူသ်ာွ�လုု��ထ်ောတ်ာမ်ှုယူ်

အာ�!



န်းာလုု��တ််ာ

�ာ�ဖစ်သ်ာွ�တ်ာလု!့?

နှစှ်ထ်ောယူာ�စ််လုး�� ထော���င်�်လုု� ်
ထောတ်ာ်ထောသ�ထောပ်မှုယူ် ်ဒဏ်ရ်ာ

�ပ်င်�်�ပ်င်�်�န်း�်န်း်
ရသာွ�နှု�င်တ််ယူ်

အာ�မှုတ်န်းမ်ှု�ဖစ်န်ှု�င်�် ့ထောလု�လုးတ့် ်��န်းပ််စ်စည့်�်
ထောတ်�ွု� မှုသယူပ််ါန်း့!် ထောလု�လုးတ့်�်�န်းပ််စ်စည့်�်ထောတ်ွ

အတ်�ွ ်လု�တ််နွ်း�်လုညှ့်�်�ု� သး��ရမှုယူ်

ဟု�တ်�့်!်

မှုင်�်�ထောတ်ာ ်��န်းပ််စ်စည့်�်
ပ်မှုာဏ်�ု� ထောလု့ာခ်ွျပ်ါ

ထောရှှ � ဒါမှုမှှုဟု�တ် ်ထော�ခွထော�ာ�န််းာ�
�ု� မှု�မှုင်ရ်တ့် ်အထောန်းအ�ာ�န်း့ ်

ထောရှု့�လုု�မ်ှုရ��ူထောလု!

ပြီးပ်း�ထောတ်ာ ်အရာအာ�လုး����်
လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ် ်စ်းစ်ဥ်၊ စ်န်းစ်�်ျ၊ သန်း ်ရ်ှှင်�်၊

သပ််ရပ််ဖု� ် လု�ပ််ရမှုယူ်

ဟု�တ်�့်!်

င်ါလုည့်�် ထောလု့ာ�လ်ုမ်ှု��ု�
လုး�လုး�ထောလုာ�ထ်ောလုာ�်

မှုစ်စ်ထ်ော���ာ�ခွ့လ်ုု� ်
စ်တု်မ်ှုထော�ာင်�်�ဖစ်မု်ှုပ်ါတ်ယူ်

စ်ည့်�်မှုျဥ်�ထောတ်�ွု� လုု��န််းာရင််
မှုထောတ်ာ်တ်�မှု ုအမှုျုု�မှုျုု��ု�

�ာ�ယွူန်ှု�င်ပ််ါတ်ယူ်
သတ်�ုာ�

ပ်ါမ်ှုယူ်



CASE 2

ဒးထောန်း ် ထောန်းပ်လူုု� ် အပ်ရူှပ်ှ်တ်ာ�ု�

သတ်�ုာ�ရမှုယူ်

ဒ�တ်ယုူတ်န်း�်မှုာှရှှုထောန်းတ့််
အ့ဒ်း��န်းပ််စ်စည့်�်ထောတ်ရ့ွ ် ပ်စ်စည့်�်
န်းးပ်ါတ်ထ်ောတ်�ွု� စ်စ်ထ်ော��ထောပ်�ဦး�

ဟု�တ်�့််

မှုျ�န်ှာှမှုထော�ာင်�်ပ်ါလုာ�
အ�င်ထ်ော�ပ်ရ့လ်ုာ�?

�ာမှုမှှု�ဖစ်ပ််ါ��ူ

ထောလု�ှာ��ု� ထောသခွျာ

စ်န်းစ်တ််�ျ သး��ထောန်းာ်

ဟု�တ်�့်!်

ဒါထောပ်မှုယူ်…်.

ထောလု�ှာ��ာ��ာ�တ့််

ထောန်းရာ� ထောဝ�လုု��တ််ာ…

ထောလု�ှာ�သာွ�ယူဖုူ��်လုည့်�်

စ်တု်ရု်ှုပ််ဖု�ထ်ော�ာင်�်တ်ယူ်

ဒးထောလုာ�အ်�မှုင််�်ထောတ်ာ်
ထောလု�ှာ�မှုပ်ါ� ့တ်�လ်ုု�ရ်ပ်ါတ်ယူ်



ဒးထောန်းရာ� န်းးပ်ါတ်�်

မှုနှ်းတ််ယူ်

ထောန်းာ�တ််စ်ခ်ွ�� ဒးပ်း���ု�

စ်စ်ထ်ော��ကြ�ည့််ရ်ထောအာင််

!!

အ�င်ထ်ော�ပ်ရ့လ်ုာ�?



သတ်�ုာ�ဦး�!

�ာ�ဖစ်သ်ာွ�တ်ာလု!့?

အပ်ရူှပ်ှ်တ်ာ

�ဖစ်န်ှု�င်တ််ယူ်

ထောအ�တ့်ထ်ောန်းရာ�ု�
ထောရှု့�လုု��က်ြ�ရထောအာင််

ဟု�တ်လ်ုာ�၊ အလု�ပ််
မှုစ်ခွင်�်တ်ည့်�်�

ထောန်းမှုထော�ာင်�်တ်ာထောပ်ါ်
ထောခွါင်�်�ု� ခွု��မု်ှုထောသ�လုာ�?

ဟု�တ်�့််
ထောခွါင်�်�ု�

မှုခွု��မု်ှုပ်ါ��ူ

ထောန်းမှုထော�ာင်�်တ့်အ်ခွါ

သတ်င်�်ပု်�ပ််ါ

�မှုင််မ်ှုာ�တ့်ထ်ောန်းရာထောတ်�ွ ��န်းပ််စ်စည့်�်ထောတ်�ွု� စ်စ်ထ်ော��တ့််
အခွါ၊ အနှတရာယူ�်င်�်စ်ာွ အသး���ပ်ုတ့်န််းည့်�်လုမ်ှု�အတ်ု�င်�်

လုု��န််းာပြီးပ်း�၊ ထောလု�ှာ�န်း့ ် ထော�ာ�ထ်ောလု�ှာ�ထောတ်�ွု�
အသး���ပ်ုရမှုယူ　်　　

တ်ု�င်ထ်ောတ်ထွောပ််�ု�
မှုတ်�ပ််ါန်း့ ်

�မှုင််မ်ှုာ�တ့်ထ်ောန်းရာထောတ်မွှုာှ
အလု�ပ််လု�ပ််တ့်အ်ခွါ

�ပ်ုတ်�်ျနှု�င်ထ်ော�ခွရှှုတ်ယူ်

ဟု�တ်�့််

မှုင်�်လုည့်�် လု�ပ််ထောဖာ်�ု�င်ဖ်��်
ထောန်းမှုထော�ာင်�်�ဖစ်ထ်ောန်းရင််
အန်းာ�ယူခူွု�င်�်ရမှုယူထ်ောန်းာ်

ဟု�တ် ်ဟု�တ်�့်!်

အ��ူသ�ဖင်် ်ပ်�ူပ်င်�်တ့်ရ်ာသးမှုာှ
�ု�ရင် ်အပ်ရူှပ်ှ်နှု�င်တ််ယူ်

�ခုွု��ဒ်ဏ်ရ်ာရရင််
မုှုသာ�စ်�ထောတ်ွ

စ်တု်ပ််ရူလုမုှု််မှုယူ်

သတ်�ုာ�ပ်ါမ်ှုယူ်



CASE 3

forklift ��န်းသ်ယူ�်ာ�
ထောမှုာင်�်ရတ်ာလုည့်�်

ထောတ်ာ်ထောတ်ာ်ထောလု��ျင််သ်ာ�ရလုာပြီးပ်း

သယူယ်ူပုူ်�ထ်ော�ာင်တ့််အ်လု�ပ််
�လုည့်�် ထောန်းာ��်ပ််န်းည့်�်
န်းည့်�်ထောလု�ပ့်�ျန်းထ်ောတ်ာတ််ာ

�မှုန်း�်မှုန်း ်ပြီးပ်း�ထောအာင်လ်ု�ပ််မှုယူ!်

ပ်တ်ဝ်န်း�်�ျင်�်ု�

စ်စ်ထ်ော��ဦး�ထောန်းာ်

ဟု�တ်�့််

အထောရ�ကြီး�း�တ့််
ထော�ာ�ခ်ွျာ�ု�
ထောမှုထ်ောန်းတ်ယူ…်

အ! အထောတ်ာ်ပ့်
ဒးန်းာ�မှုာှရှှုထောန်းတ်ာ!

ခွဏ်ထောလုာ�!်
ထော�ာ�ခ်ွျာ�ု�ထောမှုထ်ောန်းတ်ယူထ်ောန်းာ်!



အနှတရာယူရ်ှှုတ်ယူ!် အဒ့း
�ု� မှု�ဖတ်န််း့!်

!!

အ့!်?

အာ�!

ဟုမ်ှု?



�ာလုု�ဒ် းလုု�ထောန်းရာမှုျုု�မှုာှ
ထောရာ�ထ်ောန်းတ်ာလု!့

ဒးထောန်းရာ� မှုဝင်ရ်တ့််
ဧရုယူာထောလု!

ထောတ်ာင်�်ပ်န်းပ််ါတ်ယူ်

အ�င်ထ်ော�ပ်ရ့လ်ုာ�?

ခွု��မု်ှုသာွ�ထောသ�လုာ�?

မှုဝင်ရ်တ့်ဧ်ရုယူာ��့ု�

ဝင်လ်ုု�လ်ုး��ဝမှုရ��ူထောလု

အလုျင်လ်ုု�ထောန်းရင်ထ်ောတ်ာင််
သတ်မ်ှုတှ်�်ာ�တ့်လ်ုမ်ှု�အတ်ု�င်�်ထောလု့ာ�ရ်မှုယူ်

မှုင်�်လုည့်�်
သတ်�ုာ�ရမှုယူ်

အထောန်းာ��်��်ု�

စ်စ်ထ်ော��ပြီးပ်း�ပြီးပ်းလုာ�?

ပ်တ်ဝ်န်း�်�ျင်အ်ထော�ခွအထောန်း�ု�
စ်စ်ထ်ော��ဖု� ် ပ်ျ��်�ွခ်ွ့ရ်င််

မှုထောတ်ာ်တ်�မှု�ုဖစ်တ််တ်တ််ယူ်

စ်ည့်�်မှုျဥ်�ထောတ်�ွု� လုု��န််းာတ်ာ�၊
အလု�ပ််�ု�ထောခွျာထောခွျာထောမှုွ�ထောမှုွ� ပြီးပ်း�ထောစ်ပြီးပ်း�၊

မုှုမုှု�ု�ယူ�်ု� �ာ�ယွူရ်ာလုည့်�်
ထောရာ�တ််ယူ်

ဟု�တ်�့်!်



��န်းပ််စ်စည့်�် သယူသ်ည့််အ်ခွါ ထောခွျာ်လု�့ျ�ခွင်�်မှု�ှာ�ယွူ်

ရန်း ်ထော��ပ်တ်ဝ်န်း�်�ျင် ်�မှုင်�်ငွ်�်�ု� သတ်�ုပ်ုကြ�ရထောအာင််

ထောလု�လုးထောသာ��န်းပ််စ်စည့်�်မှုျာ�

�မှုင််ထ်ောသာထောန်းရာ

ထော�ခွထော�ာ�န််းာ�

မှုဝင်ရ်သည့််ဧ်ရုယူာ / 
forklift ��န်းသ်ယူ�်ာ�

��န်းပ််စ်စည့်�် သယူသ်ည့််အ်ခွါ ခွါ�န်းာ�ခွင်�်မှု ှ�ာ�ယွူရ်န်း ်

အထောလု�ခွျုန်းန်ှငှ်် ်အရွယူအ်စ်ာ��ု� သတ်�ုပ်ုကြ�ရထောအာင််

ဂုို�ထော�ာင်လ်ု�ပ််င်န်း�်တ်ငွ် ်သတ်�ုာ�ရမှုည့််အ်ခွျ�မ်ှုျာ�

မှုဝင်ရ်သည့််ဧ်ရုယူာနှငှ်် ်forklift ��န်းသ်ယူ�်ာ�အန်းး�တ်ငွ် ်

လုး��ဝ�ဖတ်သ်န်း�်�ခွင်�်မှု�ပ်ုရထောအာင််

�မှုင််မ်ှုာ�ထောသာထောန်းရာမှုျာ�တ်ငွ် ်အလု�ပ််လု�ပ််ထောသာအခွါ

�ပ်ုတ်�်ျတ်တ်သ်ည့်�်ု� သတ်�ုပ်ုကြ�ရထောအာင််

!!

အနှတရာယူ�် �င်မ်ှုတှ်မ်ှု�ာ��့
�ု�ယူ်အ်န်းး�မှုာှ ရှှုထောန်းယူ�်ု�တ်ာ

ထောသခွျာသထော�ာထောပ်ါ�က်ြ�ပြီးပ်းလုာ�?

လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ် ်ထော���င်�်လုး��ခွးု ထောရ�အတ်�ွ်
လုတူ်စ်ဦ်း�ခွျင်�်စ်းရ့ ် အသနု်း့ ် စ်ည့်�်မှုျဥ်�ထောတ်�ွု�

လုု��န််းာဖု� ် အထောရ�ကြီး�း�တ်ယူ်

ဒးမှုာှ ထောန်းာ�တ််စ်ထ်ောခွါ�်
Case Study �ု�

�ပ်န်းက်ြ�ည့််ရ်ထောအာင်။်

ဒး��့ဇာာတ်ထ်ော�ာင်ထ်ောတ်ရ့ွ ်
အမှုာှ�လု�ပ််တ့်ပ််း�� တ်စ်ထ်ောယူာ�်

ထောယူာ�န််း့ ် တ်ထူောန်းတ်ယူထ်ောန်းာ်
ဟုမ်ှု?

တ်စ်ခ်ွ�ခွ�ထော�ပ်ာလုု��လ်ုာ�?

� ့ ထောရာ!် …”
ထော�ခွထော�ာ�န််းာ��ု�ထောတ်ာ်

မှု�မှုင်ရ်ထောပ်မှုယူ် ်ဒးအတ်ု�င်�်ပ့်
သယူသ်ာွ�လုု��ထ်ောတ်ာမ်ှုယူ်

ဒးထောလုာ�အ်�မှုင််�်ထောတ်ာ်
ထောလု�ှာ�မှုပ်ါ� ့တ်�လ်ုု�ရ်ပ်ါတ်ယူ်



ဒးအခွျ�မ်ှုျာ��ု� သတ်�ုာ�ရထောအာင်!်

ထော���င်�်လုး��ခွးု ထောရ�နှငှ်် ်�ျန်း�်မှုာသန်း ်ရ်ှှင်�်ထောရ�အတ်�ွ်

အကြ�း�ပ်ုခွျ�မ်ှုျာ�!

ဂုို�ထော�ာင်လ်ု�ပ််င်န်း�်

ထော�ာ�ထ်ောလု�ှာ��စ်�်ပ်ု်တ်ငွ် ်တ်�ထ်ောန်း�ခွင်�်၊ ထော�ာ�ထ်ောလု�ှာ� သု�မ်ှုဟု�တ် ်

ထောလု�ှာ��ု� ထောအာ�ထ်ော�ခွယူု�င်န််း့ထ်ောန်းသည့််ထ်ောန်းရာမှုျာ�တ်ငွ် ်ထော�ာင်မ်ှု�ာ�ရပ်ါ။
*အထောသ�စ်တု်အ်တ်�ွ ်"ရှု�ပ််�ပ်�ာတ်နွ်း�်�ဖင််သ်ရှု�ပ််�ပ်ထောသာ ထော���င်�်လုး��ခွးု ထောရ�နှငှ်််
�ျန်း�်မှုာသန်း ်ရ်ှှင်�်ထောရ�၊ လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှု�ုာ�ယွူတ််ာ��း�ထောရ� အထော�ခွခွး
(�း�သး�� သင်ထ်ော�ာ��်ပူ်စ်စည့်�်)” တ်ငွ်�်ု���ာ�ပ်ါ

ထောလု�လုးထောသာ��န်းပ််စ်စည့်�်မှုျာ��ု� သယူထ်ော�ာင်သ်ည့််အ်ခွါ အမှုျုု�သာ�မှုျာ�သည့််

၎င်�်တ်ု�၏် ခွနှာာ�ု�ယူအ်ထောလု�ခွျုန်း၏် 40% ၊ အမှုျုု�သမှုး�မှုျာ�သည့် ်24% ��်

ပု်�ထောလု�ထောသာ အရာ�ု� လု�အ်ာ��ဖင်် ်မှုသယူထ်ော�ာင်ရ်ပ်ါ

(�ျန်း�်မှုာထောရ�ဝန်းက်ြီး�း�ဌာာန်း၊ အလု�ပ််သမှုာ�နှငှ်် ်လုမူှုဖူုလုး�ထောရ� ဝန်းက်ြီး�း�ဌာာန်း

လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်အ်တ်ငွ်�် ခွါ�န်းာ�ခွင်�်မှု ှ�ာ�ယွူရ်န်း ်လု�ပ််ထော�ာင်မ်ှုလုုမ်ှု�ညွှ့န်းခ်ွျ�မ်ှု)ှ

ပ်�ူပ်င်�်ထောသာရာသးတ်ငွ် ်ဂုို�ထောဒါင်အ်တ်ငွ်�်၌ အပ်ရူှပ်ှ်�ခွင်�်�ု� သတ်�ုပ်ုပ်ါ။

ထောန်းမှုထော�ာင်�်�ဖစ်ပ််ါ� ခွျ�ခ်ွျင်�် တ်ု�င်ပ််င်က်ြ�ရထောအာင်။်
*အထောသ�စ်တု်အ်တ်�ွ ်"ရှု�ပ််�ပ်�ာတ်နွ်း�်�ဖင််သ်ရှု�ပ််�ပ်ထောသာ ထော���င်�်လုး��ခွးု ထောရ�နှငှ်််
�ျန်း�်မှုာသန်း ်ရ်ှှင်�်ထောရ�၊ လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှု�ုာ�ယွူတ််ာ��း�ထောရ� အထော�ခွခွး
(�း�သး�� သင်ထ်ော�ာ��်ပူ်စ်စည့်�်)” တ်ငွ်�်ု���ာ�ပ်ါ

ဂုို�ထောဒါင်အ်တ်ငွ်�်တ်ငွ် ်အနှတရာယူ�်င်�်စ်ာွ အလု�ပ််လု�ပ််ရန်း၊် အ�ာအ�ယွူ်

ဦး���ပ််�ု� မှုပ်ျ�မ်ှု��ွ ်ထော�ာင်�်ရမှုည့်။် ပ်သူည့်ဟ်ု��ု��ာ

အ�ာအ�ယွူဦ်း���ပ််�ု� ခွွတ်�်ခွင်�်မှု�ပ်ုရ။

ထော�ာ�ထ်ောလု�ှာ�/ထောလု�ှာ�အသး���ပ်ုန်းည့်�်

ခွါ�န်းာ�ခွင်�်�ု��ာ�ယွူရ်န်း်

အထောလု�ခွျုန်း�်ု� �န်း ်သ်တ်ပ််ါ

အပ်ရူှပ်ှ်�ခွင်�်

ဦး���ပ််အမှုာ (အ�ာအ�ယွူဦ်း���ပ််) 

�ု�ထော�ာင်�်ပ်ါ

အမှုျုု�သာ�

အနှတရာယူရ်ှှုသည့်် အနှတရာယူရ်ှှုသည့််

ခွနှာာ�ု�ယူ်
အထောလု�ခွျုန်း်

၏ 40%
အ�ု

ခွနှာာ�ု�ယူ်
အထောလု�ခွျုန်း်

၏ 24%
အ�ု

အမှုျုု�သမှုး�

အနှတရာယူရ်ှှုသည့််အနှတရာယူရ်ှှုသည့််

လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်မ်ှုထောတ်ာ်တ်�မှုထုောတ်ဟွုာ
တ်�ခွာ�သရ့ူ�်စု်စမှုဟု�တ်�် ့�ု�ယူ်အ်န်းး�န်းာ�မှုာှ

ရှှုထောန်းတ့် ်�ပ်ဿန်းာထောတ်ပွ်ါ။

တ်စ်ခ်ွ�ခွ� မှုာှ�သာွ�တ့််
အခွျုန်းအ်တ်�ွ၊်

ထောန်းစ််ဥ် လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်မ်ှုာှ
��သ်ယွူထ်ောရ��

အထောရ�ကြီး�း�ပ်ါတ်ယူထ်ောန်းာ်

ဟု�တ်ပ်ြီးပ်း!
စ်ည့်�်မှုျဥ်�ထောတ်�ွု�လုု��န််းာပြီးပ်း�

ထောန်းတ််ု�င်�် ကြီး�ုု �စ်ာ�မှုယူ!်

စ်ည့်�်မှုျဥ်�ထောတ်�ွု� လုု��န််းာ�ခွင်�်�

"�ု�ယူ်ခ်ွနှာာ�ု�ယူ"် "မုှုသာ�စ်�"

"�ဝ" �ု� �ာ�ယွူတ််ာပ့်လုု� ်

မှုတှ်�်ာ�ထောစ်ခွျင်ပ််ါတ်ယူ။်



2022 ခွ�နှစှ် ်မှုတ််လုတ်ွင်�်�တ််ထောဝသည့််

��တ်ထ်ောဝသ:ူ �ျန်း�်မှုာထောရ�၊ အလု�ပ််သမှုာ�နှငှ်် ်လုမူှုဖူုလုး�ထောရ�ဝန်းက်ြီး�း�ဌာာန်း

စ်းစ်ဥသ်:ူ Mizuho Research & Technologies, Ltd.

ပ်�ူထောပ်ါင်�်ထော�ာင်ရွ်�သ်:ူ လု��်ာ�ထောရာင်�်ဝယူမ်ှု၊ု ဂုို�ထော�ာင်လ်ု�ပ််င်န်း�်နှငှ််သ်��်ု�င်ထ်ောသာ

ထော���င်�်လုး��ခွးု ထောရ�နှငှ်် ်�ျန်း�်မှုာသန်း ်ရ်ှငှ်�်ထောရ� ပ်ည့်ာထောပ်��ု�င်ရ်ာ သင်ထ်ော�ာ��်ပူ်စ်စည့်�်ဖန်းတ််း�မှု ုWorking

��တ်လ်ု�ပ််သ:ူ Sideranch Inc.

ရှု�ပ််�ပ်�ာတ်နွ်း�်�ဖင််သ်ရှု�ပ််�ပ်ထောသာ

ဂုို�ထော�ာင်လ်ု�ပ််င်န်း�် ထော���င်�်လုး��ခွးု ထောရ�နှငှ်် ်�ျန်း�်မှုာသန်း ်ရ်ှငှ်�်ထောရ�

�ယူထ်ောန်းရာ� အနှတရာယူရ်ှှုလု ့စ်ဉ်�စ်ာ�ကြ�ည့််ရ်ထောအာင်!်

ထော��အနှတရာယူခ်ွန်း ်မ်ှုနှ်း�်မှုထုောလု�်ျင််ထ်ောရ� (KYT)

ဒါ� အနှတရာယူရ်ှှုတ့် ်

အခွျ�ထ်ောတ်ပွ်ါ။

တ်�ခွာ�အနှတရာယူရ်ှှုတ့်အ်ခွျ�ထ်ောတ် ွရှှုထောသ�လုာ��ု�တ်ာ စ်ဉ်�စ်ာ�ကြ�ည့််ရ်ထောအာင်။်

လု�ပ််င်န်း�်ခွငွ်တ််ငွ် ်လု�ပ််င်န်း�်လု�ပ််ထောန်းစ်ဥ် ပ်�န်း�်�ယွူထ်ောန်းထောသာ အနှတရာယူမ်ှုျာ��ု� သရုထောအာင်!်

သရှု�ပ််ထောဖာ်ပ်း�မှုျာ��ဖင်် ်ထောလုလ်ုာ�ခွင်�်

ထော�ခွထော�ာ�န််းာ��ု�
သတ်�ုပ်ုပ်ါ။

ထောရွ�လုျာ�ထောန်းထောသာ
forklift ��န်းသ်ယူ�်ာ�
အန်းး�သု� ် မှုသာွ�ရ။

ဝင်ထ်ောပ်ါ�မ်ှုျာ��ု� စ်းစ်ဥ်၊
စ်န်းစ်�်ျ၊ သန်း ်ရ်ှှင်�်၊ သပ််ရပ််
ထောအာင်�်ာ�ပြီးပ်း�၊ ခွလု�တ််
မှုတ်ု��မု်ှုထောစ်ရန်း ်သတ်�ုပ်ုပ်ါ။



ဤစ်ာရွ�စ််ာတ်မ်ှု�နှငှ််ပ််တ်သ်�၍် စ်း�စ်မ်ှု�ထောမှု��မှုန်း�်လုု�ပ်ါ�

ထောအာ�ပ််ါဌာာန်း�း ထောမှု��မှုန်း�်နှု�င်ပ််ါသည့်။်

�ျန်း�်မှုာထောရ�၊ အလု�ပ််သမှုာ�နှငှ်် ်လုမူှုဖူုလုး�ထောရ�ဝန်းက်ြီး�း�ဌာာန်း
အလု�ပ််သမှုာ�စ်းနှနု်း�်ဌာာန်း

ထော���င်�်လုး��ခွးု ထောရ�နှငှ်် ်�ျန်း�်မှုာထောရ�ဌာာန်း
ထော���င်�်လုး��ခွးု ထောရ�ဌာာန်းခွွ့


