
フォークリフトの安全衛生

ဤရုုပ််ပြပ်သင်ထ်ော�ာက်က််ပူ်စ္စစည်း�်သည်း ်ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ်် အသး�ုပြပ်ုသည်း် ်လုပ်ု်င်န်�်ခွငွ်တ်ွငွ် ်အလုပ်ု်လုပ်ု်ထောန်ထောသာသအူာ�လုး�ုအတွကွ် ်
ထော��က်င်�်လုးပုြခွးု ထော��နှငှ််က််ျန်�်မာာထော�� အထောပြခွခွးနှငှ်် ်ပ်တွသ်က်၍် သင်ယ်ာ�ူန်အ်တွကွ် ်ဖန်တ်ွး��ာ�ပြခွင်�်ပြဖစ္စပ််ါသည်း။်

ま ん が で わ か る ビルマ語

က်ာတွနွ်�်ပြဖင်် ်ထောဖာ်ပြပ်�ာ�ထောသာ
ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််အလုပ်ု်၏ ထော��က်င်�်လုးပုြခွးု ထော��နှငှ်် ်က်ျန်�်မာာထော��

ပြမာန်မ်ာာ�ာသာ



က်း�ုက်ာ� - က်ျန်�်မာာထော��၊ အလုပ်ု်သမာာ�နှငှ်် ်လုမူာဖူုလုးထုော��ဝန်က်ြီးက်း�ဌာာန်၏ 

"အလုပ်ု်သမာာ�မာျာ��းခွးကု်ထ်ောသဆုံးး�ုမာအုစ္စး�င်ခ်ွးစ္စာ" 

အ� �းခွးကု်ထ်ောသဆုံးး�ုမာထုော��အနှတ�ာယာပ်ြဖစ္စပ််ာွ�မာအုထောပြခွအထောန် H31/R1 (2020 ခွနုှစှ္စ ်ထောမာလု)

1 တွးကု်မ်ားခွး�ပြခွင်�် (တွးကု်မ်ားပြခွင်�် အပ်ါအဝင်)် 816 ဦး�

2 ညှ်းပ််မားပြခွင်�်၊ ပြဖတွမ်ားပြခွင်�် 769 ဦး�

3 ပြပ်ုတွက််ျပြခွင်�်၊ လုှးမာ််က်ျပြခွင်�် 424 ဦး�

4 ပ်ျးလုာပြခွင်�်၊ ပြပ်ုတွက််ျပြခွင်�် 107 ဦး�

5 လုကဲ်ျပြခွင်�် 10 ဦး�

လုပ်ု်င်န်�်ခွငွ်ထ်ော��အနှတ�ာယာထ်ော�က်ာင်််
�းခွးကု်ထ်ောသဆုံးး�ုသအူထော�အတွကွ််

ဒီးထောန် ်

ဝန်ပ််င်ယံာာဥ််အလုပ်ု်�ဲ ်

ထော��က်င်�်လုးပုြခွးု ထော��၊ က်ျန်�်မာာထော��န်ဲပ််တွသ်က်ပ်ြီးပ်း�

ထောလုလ်ုာ�က်�ထောအာင်!်

"တွးကု်မ်ားခွး�ပြခွင်�် (တွးကု်မ်ားပြခွင်�် အပ်ါအဝင်)်" က်

အမာျာ�ဆုံးး�ုထောန်ာ်…။

ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််က်းု
ဂိုးထုောဒီါင်၊် စ္စက်ရ်ုးု ၊ ထောဆုံးာက်လ်ုပ်ု်ထော��လုပ်ု်င်န်�်ခွငွ်စ်္စတွဲ်

ထောန်�ာအမာျးု�မာျးု�မာာှ
အသး�ုပြပ်ု�က်တွယာထ်ောန်ာ်။ 

ဟုတုွတ်ွယာထ်ောန်ာ် !

သင်တ်ွန်�်တွက်�်ာ�ပြီးပ်း�တွဲသ်ကူ်
ထောမာာင်�်�င်ထ်ောတွာင််

လုပ်ု်င်န်�်ခွငွ်ထ်ော��အနှတ�ာယာ်
ပြဖစ္စပ််ာွ�တွယာထ်ောလု။

ဒီါဆုံးး�ုင််
လုပ်ု်င်န်�်ခွငွ်ထ်ော��အနှတ�ာယာ ်ပြဖစ္စပ််ာွ��တွဲ ်

အဓိးက်အထော�က်ာင်�်အ�င်�်က်းု
�က်ည်း်�်က်ည်း်�်ထောအာင်။်

ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််က်းု
ထောမာာင်�်ဖးု ် သင်တ်ွန်�်တွက်ပ်ြီးပ်း�

လုက်မ်ာတှွ�်�ာ�ဖးု ်
လုးတုွယာထ်ောန်ာ်။

စ္စက်ပ််စ္စစည်း�်အကြီးက်း�စ္စာ�က်း ုထောမာာင်�်
နှငှ်�်တွာမားုလ်ုးု ် သင်တ်ွန်�်တွက်ဖ်းုက််

အထော��ကြီးက်း�တွယာထ်ောန်ာ်။

ဟုယာ~်!



ဟုတုွတ်ွယာ။်

ပ်�မာဆုံးး�ု "တွးကု်မ်ားခွး�ပြခွင်�် (တွးကု်မ်ားပြခွင်�် 
အပ်ါအဝင်)် "။

ပြီးပ်း�ထောတွာ ်"တွးကု်မ်ားခွး�ပြခွင်�် " က်
အန်း�အန်ာ�က် ဝန်�်မ်ာ�ထောတွကွ် ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််န်ဲ ်

တွးကု်မ်ားခွး�တွာလုးမုာျးု� မာထောတွာ်တွဆုံးမာပု်ါ။

ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််က် ကြီးက်း�တွာမားုလ်ုးု ်
တွးကု်မ်ား�င် ်အနှတ�ာယာရ်ှိှးတွယာထ်ောန်ာ်။

ပြီးပ်း�ထောတွာ ်ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််က်
အရှိှးန်လ်ုည်း�်မာျာ�တွတွထ်ောတွာ်

သတွးပြပ်ုဖးု ် လုးတုွယာထ်ောန်ာ်။

�ယာလ်ုးလုုပ်ု်�င််
က်ာက်ယွာန်ှးငု်မ်ာလု ဲ?

ဟုတုွတ်ွယာထ်ောန်ာ်။

ဒီါထောပ်မာယာ် ်အထောပြခွခွးအထောန်န်ဲ ် ယာာဥ််ထောမာာင်�်က်
သတွးပြပ်ု�မာာှပဲ်ထောပ်ါထ်ောန်ာ ်?

ယာာဥ််ထောမာာင်�်တွစ္စထ်ောယာာက်တ်ွည်း�်
မာဟုတုွ�် ဲအန်း�အန်ာ�က် ဝန်�်မ်ာ�က်

လုည်း�် သတွးမာ�ာ�လုးု ်
မာ���ူထောလု !

ဟု ုဟုတုွက််ဲ ်!

ယာာဥ််ထောမာာင်�်က် ထောသခွျာထောပ်ါက် ်သတွးပြပ်ု�မာာှ
ပြဖစ္စထ်ောပ်မာယာ် ်အန်း�အန်ာ�က် ဝန်�်မ်ာ�က်လုည်း�်

ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််က် �ယာလ်ုးလုုပ်ု်ရှိာှ�တွတွတ်ွယာဆ်ုံးးတုွာက်းု
သတွး�ာ�ဖးုလ်ုည်း�် အထော��ကြီးက်း�တွယာ။်

"တွးကု်မ်ားပြခွင်�်" က်
ထောမာာင်�်နှငှ်ထ်ောန်တွဲဝ်န်ပ််င််ယ်ာာဥ််က်

န်း�းစ္စတွာထောတွနွ်ဲ ် တွးကု်မ်ားတွာလုးမုာျးု�
မာထောတွာ်တွဆုံးမာပုြဖစ္စတ်ွယာ။်

�ာ ?



ထောန်ာက်တ်ွစ္စခ်ွကု် "ညှ်းပ််မားပြခွင်�်၊ ပြဖတွမ်ားပြခွင်�်"။
ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််မာာှ လုပ်ု်ရှိာှ�တွဲအ်စ္စးတွအ်ပ်းငု်�်မာျာ�တွာထော�က်ာင်််

ညှ်းပ််မားတွဲ ်မာထောတွာ်တွဆုံးမာကု် မာျာ�တွယာ။်

ပြီးပ်း�ထောတွာ ်ထောန်ာက်ပ်ြပ်န်လ်ုှးမာ််လုာတွဲ ်ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််န်ဲ ်
န်း�းအ�က်ာ�မာာှ ညှ်းပ််မားတွဲ ်အပြဖစ္စအ်ပ်ျက်လ်ုည်း�် ရှိှးတွယာ။်

" ပြပ်ုတွက််ျပြခွင်�်၊ လုှးမာ််က်ျပြခွင်�်" ဆုံးးတုွာက်
�ယာလ်ုး ုလုပ်ု်င်န်�်ခွငွ်ထ်ော��အနှတ�ာယာမ်ာျးု�လု။ဲ

ဥ်ပ်မာာထောပြပ်ာ�မာယာဆ်ုံးး�ုင််
မာလုပ်ု်သင််တ်ွဲအ်�ာ

ပြဖစ္စထ်ောပ်မာယာ််

ဒီါဆုံးး�ုင််

လုက်ထ်ောတွွ�လုပ်ု်င်န်�်ခွငွ်က််းု

�က်ည်း်�်က်ည်း်�်ထောအာင် ်!

ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််�ဲ ် ပ်စ္စစည်း�်တွင်�်ာထောန်�ာမာာှ
လုကူ်း ုတွင်ပ်ြီးပ်း� အပြမာင််ထ်ောန်�ာအလုပ်ု်က်း ုလုပ်ု်တွာထော�က်ာင်််

ပြပ်ုတွက််ျတွဲအ်ပြဖစ္စအ်ပ်ျက်ထ်ောတွ ွရှိှးတွယာ။်

ကြီးက်း�မာာ�တွဲဒ်ီဏ်�်ာထော�က်ာင်််
အလုပ်ု်မာလုပ်ု်နှးငု်ပ်ြဖစ္စလ်ုာ�င််

မားသာ�စ္စလုုည်း�်စ္စးတွဆ်ုံးင်�်�ဲ�ပြီးပ်း�
ဝင်ထ်ောင်�ွက်မ်ာာှလုည်း�် ဒီကု်ခထော�ာက်မ်ာာှ...။ ဒီါထော�က်ာင်််

သင်တ်ွန်�်အထော�က်ာင်�်အ�ာက်း ုန်ာ�လုည်းပ်ြီးပ်း�
စ္စည်း�်က်မ်ာ�လုးကု်န််ာဖးုက်် အထော��ကြီးက်း�တွာထောပ်ါ။်

သင်တ်ွန်�်မာာှ သင်�်ာ�တွဲ်
သင််ထ်ောတွာ်တွဲ ်အသး�ုပြပ်ုန်ည်း�်က်းု

န်ာ�လုည်း�်ာ�ပြီးပ်း�
မာနှ်မ်ာနှ်က််န်က််န်အ်သး�ုပြပ်ု�မာယာ။်

ပြီးပ်း�ထောတွာ ်ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််�ဲ ်
လုပ်ု်ရှိာှ�ပ်းကု်း ုန်ာ�လုည်းထ်ောန်ဖးုလ်ုည်း�်

အထော��ကြီးက်း�တွယာ။်

အနှတ�ာယာမ်ာျာ�လုးကု်တ်ွာ…။



ထောဟု ်!
ပြီးပ်း�ထောတွာ ်အထောရှိှ �က်
Pallet ထောလု�ထောတွကွ်းု
သယာထ်ောပ်�ပ်ါဦး�ထောန်ာ်။

ဟုတုွက််ဲ ်!

လုက်က််းငု်က််း ု�ယာ�်က််
လုညှ်း်�်မာယာမ်ာနှ်�်

မာသးလုးု ်
အဆုံးင်မ်ာထောပြပ်ထောလုာက်�်�ူ

�င်တ်ွယာ~်။

ဒီါထောပ်မာယာ််
ထောန်ာက်ပ်ြပ်န်က်ြီးက်း�
ထောမာာင်�်မာယာဆ်ုံးး…ု

အင်�်၊
ထောန်ာက်�်က်ည်း်မ်ာနှ်က််း ု�က်ည်း်ပ်ြီးပ်း�
ထောမာာင်�်�င် ်�မာယာ�်င်တ်ွယာ။်

�ယာလ်ုးလုုပ်ု်�မာလု၊ဲ
ပြပ်င်ဆ်ုံးင်ထ်ောန်�တွာ�က်ာသာွ�လုးု ်

သယာယ်ာဖူးု ် မာမာှးထောတွာ�်�ူ။

ဟုတုွပ်ြီးပ်း !
ဒီးက်ထောန် သာွ��င််

ပြဖတွလ်ုမ်ာ�
ပြဖစ္စမ်ာာှပဲ် !

ဒီးလုးငု်�်က်ထောန်
ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််ပဲ်
ဝင်လ်ုးု�်တွာ

ပြဖစ္စထ်ောပ်မာယာ်…်။

တွစ္စထ်ောခွါက်ထ်ောန်ာက်ဆ်ုံးတုွပ်ြီးပ်း�
ပြပ်န်လ်ုညှ်း်ဖ်းု ်
လုးတုွယာ။်

ပြဖစ္စစ်္စဥ်် 1



ဟုတုွပ်ြီးပ်း !
�ယာသ်မူာ ှမာရှိှးထောလုာက်ပ််ါ

��ူ။

အခွကု် ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််လုည်း�်
မာလုပ်ု်ရှိာှ�ထောန်��ူဆုံးးထုောတွာ်

အဆုံးင်ထ်ောပြပ်မာာှပ်ါ။

အာ�����!!

�ာလုးု ် လုသူာွ�လုမ်ာ�က်ထောန်

မာသာွ�တွာလု!ဲ

ခွဏ်ထောလု�။

ထောတွာင်�်ပ်န်ပ််ါတွယာ…်။

ဒီးထောန်�ာက်းု
�ယာလ်ုးလုုပ်ု် ထော�ာက်ထ်ောန်တွာလု!ဲ?

အဆုံးင်ထ်ောပြပ်�ဲလ်ုာ�!

ဒီး ဒီးအတွးငု်�်…။



ဂိုရုုစ္စးကု်ပ််ါမာယာ…်။

မာင်�်လုည်း�်

သတွး�ာ�သင််တ်ွယာ်

မာဟုတုွ�်�ူလုာ� ?

ရုုတွတ်ွ�တွ်
ထောပြပ်��ကွ်လ်ုာနှးငု်တ်ွယာဆ်ုံးးတုွာ

မာသး��ူလုာ� ?

ယာာဥ််ထောမာာင်�်ပဲ်မာဟုတုွ�်နဲ်ဲ ်
အန်း�အန်ာ�က် ဝန်�်မ်ာ�ထောတွကွ်လုည်း�်

ဂိုရုုစ္စးကု်ဖ်းု ်
အထော��ကြီးက်း�တွယာ။်

ထောန်ာက်ဆ်ုံးတုွတ်ွဲအ်ခွျးန်မ်ာာှ
ထောန်ာက်�်က်ည်း်မ်ာနှ်တ်ွစ္စခ်ွတုွည်း�်က်းု

အာ�မာက်း�ုပ်ါန်ဲ ် !

အန်း�အန်ာ�က် အထောပြခွအထောန်က်းု
မာျက်လ်ုး�ုန်ဲ ် �က်ည်း်�်မာယာ ်!

ထောတွာင်�်ပ်န်ပ််ါတွယာ ်!!

ထောန်ာက်�်က်မ်ာာှ
ရှိှင်�်တွယာ!်

ပြီးပ်း�ထောတွာ ်မာင်�်လုည်း�်
မာဝင်�်ဧ�းယာာထောတွ�ဲွ ်

လုပ်ု်င်န်�်ခွငွ်စ်္စည်း�်မာျဥ််�ထောတွကွ်းု
လုးကု်န််ာ�မာယာ ်!

စ္စစ္စထ်ောဆုံး�တွဲအ်ခွျးန်မ်ာာှ
ညွှှန်ပ်ြပ်ပြခွင်�်၊ ထောခွ်ဆုံးးပုြခွင်�်က်းု

လုပ်ု်ဖးုလ်ုည်း�် အထော��ကြီးက်း�တွယာ။်

ပြီးပ်း�ထောတွာ ်ဂိုးထုောဒီါင်�်မဲာာှ ယာာဥ််ထောမာာင်�်�က်က််ထောန်
ပြမာင်�်ခွက်တ်ွဲထ်ောန်�ာလုည်း�် အမာျာ�ရှိှးတွယာ။်

ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််က်
လုညှ်း်�်လုယွာပ်ြီးပ်း�

ဒီးတွစ္စထ်ောခွါက်လ်ုးမုာျးု� ရုုတွတ်ွ�တွ်
ထော�ွ�လုျာ�လုာတွာမာျးု�

လုည်း�် ရှိှးတွယာ။်

ဒီါထော�က်ာင်််

ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််န်ာ�က်းု

လုး�ုဝ မာက်ပ််���ူ !

ဒီဏ်�်ာ�သာွ�မာယာဆ်ုံးး�ုင််
မားသာ�စ္စကု် စ္စးတွပ််မူာာှ

မာဟုတုွ�်�ူလုာ�။



ပြပ်ုတွက််ျ

နှးငု်တ်ွယာ။်

အာ…
Pallet က်

ထော���ကွ်ထ်ောန်တွယာ။် ထောသခွျာတွယာ…်။

ဒီါက်း ုသယာပ်ြီးပ်း��င််

အခွျးန်မ်ာှး

အလုပ်ု်ပြီးပ်း�မာာှပဲ် !

Pallet က်းု
လုွထဲောန်တွဲအ်ထောန်အ�ာ�အတွးငု်�်

ပ်းလုုးကု်မ်ာယာဆ်ုံးး�ုင််

ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််ထောပ််က်
ပ်စ္စစည်း�်က်း ုခွျမာယာဆ်ုံးး�ုင််
ပ်စ္စစည်း�်တွင်�်ာထောန်�ာက်းု

�က်မ်ာ�ပြပ်င်ထ်ောပ်် ထောသခွျာခွျ�မာယာ ်!

ပြီးပ်း��င််
ပ်ါဝါပ်းတွပ်ြီးပ်း�

ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််ထောပ််က်ထောန်
ဆုံးင်�်�မာယာ။်

ဆုံးင်�်�တွာအလုပ်ု်ရုုပ််လုးကု်တ်ွာ၊
ဒီးအတွးငု်�်

Pallet လုွထဲောန်တွာက်းု
ပြပ်င်လ်ုးကု်မ်ာယာ။်

လုးု ်
ထောပြပ်ာ�ာ�ထောပ်မာယာ်…်။

ဟု !
�ထောတွာမ်ာယာ ်!
�ထောတွာမ်ာယာ ်!
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အာ!!

ခွဏ်ထောလု� ! ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််က်
ထော�ွ�ထောတွာမ်ာယာထ်ောလု!

�ာ �ာလု!ဲ?

ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််ထောပ််က်ထောန်
ပ်စ္စစည်း�်က်းု

ပြပ်င်တ်ွာထောတွ ွမာလုပ်ု်ပ်ါန်ဲ။်

ပ်ါဝါလုည်း�်
မာပ်းတွ�်ာ���ူ။ ပ်စ္စစည်း�်တွင်�်ာ

ထောန်�ာက်းလုုည်း�်
မာခွျ�ာ���ူ။

ခွဏ်ထောလု�ပဲ်ဆုံးး�ုင််
အဆုံးင်ထ်ောပြပ်ထောလုာက်မ်ာာှပ်ါလုးု ်

ထောတွ�ွပြီးပ်း�…။

သင်တ်ွန်�်မာာှ
သင်�်ာ�တွဲအ်တွးငု်�်

မာလုပ်ု်လုးု ်
မာ���ူထောလု။

�ာ�လုးကု်ပ််ါထောတွာ၊်
ဒီးတွစ္စထ်ောခွါက်က််
မာထောတွာ်တွဆုံးမာု

မာပြဖစ္စသ်ာွ�ထောပ်မာယာ်…်

အက်ယာလ်ုးု ် ဒီးအတွးငု်�်

ခွနှာာက်းယုာန််ဲ ် လုးဗာာထောစ္စာင်�်

တွးကု်မ်ား�င််

�����������
�����������������
��������…



စ္စည်း�်မာျဉ်း�မာလုးကု်န််ာလုးု ်
ထောသဆုံးး�ုတွယာဆ်ုံးးတုွာ
တွက်ယာရ်ှိှးတွာပဲ်…။

ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််�ဲ ်
တွးငု်က်် လုပ်ု်ရှိာှ�ပြီးပ်း�

ခွနှာာက်းယုာန််ဲ ် ညှ်းပ််မား�င််

ထောန်ာက်ဆ်ုံးး�ု
�ယာထ်ောလုာက်အ်�း

ပြဖစ္စန်ှးငု်လ်ုဆဲုံးးတုွာ
သးပြီးပ်းလုာ�။

အဆုံးး�ုဆုံးး�ု
ထောသဆုံးး�ုတွဲမ်ာထောတွာ်တွဆုံးမာု

အ�း
ပြဖစ္စန်ှးငု်တ်ွယာ ်!

တွက်ယာက််းု
ထောတွာင်�်ပ်န်ပ််ါတွယာ။်

�ာမာမှာပြဖစ္စလ်ုးု ်
ထောတွာ်ထောသ�တွာထောပ်ါ။်

ပြီးပ်း�ထောတွာ ်!
အခွျးန်က််းကု်ထ်ော�ာက်လ်ုာလုးု ်

ထောက်ျ�ဇူူး�တွင်ပ််ါတွယာ ်!
စ္စးန်းယာာက် အသက်သ်ခွင််

ထောက်ျ�ဇူူး�ရှိငှ်ပ််ါ !

မာလုးကု်န််ာလုည်း�်
�ပ်ါတွယာဆ်ုံးးတုွဲ်
စ္စည်း�်မာျဉ်း�ဆုံးးတုွာ

မာရှိှး��ူ။

"ဒီးထောလုာက်က််ထောတွာ်
ထောအ�ထောဆုံး�ပ်ါ"

ဆုံးးတုွာမာျးု�က် မာထောတွာ်တွဆုံးမာကု်းု
ပြဖစ္စထ်ောစ္စနှးငု်တ်ွယာ။်



ထောန်ာက်တ်ွစ္စခ်ွကု် ဒီါက်းု
တွင်ဖ်းုပဲ််က်ျန်ထ်ောတွာတ်ွယာ။်

အလုပ်ု်လုပ်ု်တွာလုည်း�်
က်ွမ်ာ�က်ျင်လ်ုာပြီးပ်း။

တွစ္စစ်္စးတွထ်ောလုာက်ခ်ွင်ဗ်ာျ !

အင်�်��၊
ဒီးတွးငု်�်သယာသ်ာွ�မာယာဆ်ုံးးု
အဆုံးင်မ်ာထောပြပ်ထောလုာက်�်�ူ။

Pallet ထောပ််မာာှ
ပ်စ္စစည်း�်ထောတွကွ်းု

ဖးက်းငု်�်ာ�ထောပ်�မာယာထ်ောလု။

အနှတ�ာယာ်

မာမာျာ���ူလုာ� ?

ဒီးပ်စ္စစည်း�်က်းု
�ယာလ်ုးလုုပ်ု်�င််

မာလုထဲောအာင်�်ာ�နှးငု်မ်ာလုဗဲာျ။
အင်�်၊ င်ါ

Pallet ထောပ််
တွက်လ်ုးကု်ခ်ွဲ�်မာလုာ�?

ဒီးပ်စ္စစည်း�်က်
လုကဲ်ျလုယွာမ်ာယာ််

ပ်းပဲု်။

ထောအ�ထောဆုံး�ပ်ါ။
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မာလုးု�်ပြီးပ်း !

လုကဲ်ျပြီးပ်းထောဟု ်! အ

ထောန်ာက်�်ပ််န်ည်း�်န်ည်း�်

န်ာလုးကု်တ်ွာ!!

အဆုံးင်ထ်ောပြပ်�ဲလ်ုာ�?

�ပ်ါတွယာ၊်
ဒီ�ူက်း ုန်ည်း�်န်ည်း�်ထောလု�ပဲ်

�းမားသာွ�တွာ။
�ာအသးမာျာ�လုလဲုးု ်

လုာ�က်ည်း်လ်ုးကု်တ်ွာ !



အစ္စက်တွည်း�်က် !

ဒီးတွစ္စထ်ောခွါက်က််
ဒီဏ်�်ာန်ည်း�်န်ည်း�်ပဲ်
�သာွ�ထောပ်မာယာ်…်။

ထောတွာင်�်ပ်န်ပ််ါတွယာ…်။

လုး�ုဝ
မာလုပ်ု်���ူ !

ထောန်စ်္စဥ်် ရှိှးသင််တ်ွဲ်

စ္စး�ု�းမ်ာမာရှုှိးဖးု ်

အထော��ကြီးက်း�တွယာ။်

အဆုံးင်မ်ာထောပြပ်တွာထောတွွ
ရှိှး�င် ်က်ွန်ထ်ောတွာဆ်ုံးးက်းု

လုာတွးငု်ပ််င်ပ််ါ။

ဟုတုွက််ဲ ်!

ပြီးပ်း�ထောတွာ ်ဒီးလုးမုာျးု�ပ်စ္စစည်း�်ထောတွကွ်
ဖလုင်ထ်ောက်ာ်ပြပ်ာ�ထောတွနွ်ဲပ််တွပ်ြီးပ်း�

တွစ္စစ်္စတုွစ္စစ်္စည်း�်တွည်း�် စ္စ�ုာ��င််
သယာ�်လုယွာတ်ွဲပ််စ္စစည်း�်ပ်းစု္စး

ပြဖစ္စသ်ာွ�မာယာထ်ောလု။

က်းယုာ်�်ာသာက်းယုာ်
မာထောပြဖရှိငှ်�်ပ်ါန်ဲ။်

ထော��က်င်�်မာာှပဲ်ဆုံးးပုြီးပ်း�

အပြီးမဲာမာထောတွ�ွ�ဲ

Pallet န်ဲ ်
ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််ထောပ်် တွက်ပ်ြီးပ်း�

အပြမာင််အ်လုပ်ု်န်ဲ ် ထော�ွ�လုျာ�တွာက်းု
လုပ်ု်င်န်�်ခွငွ်စ်္စည်း�်မာျဥ််�အထောန်န်ဲ ်

တွာ�ပြမာစ္စ�်ာ�တွယာထ်ောလု !

ဒီးအပြမာင််န််ဲဆ်ုံးးလုုည်း�်
ထောခွါင်�်န်ဲသ်ာက်ျ�င််

�ယာလ်ုးု
ပြဖစ္စသ်ာွ�မာလု ဲ!

အပြမာင််အ်လုးကု််
ထောသဆုံးး�ုတွဲ်

မာထောတွာ်တွဆုံးမာအု�း

ပြဖစ္စန်ှးငု်တ်ွယာထ်ောလု!



မာဝင်�်ဧ�းယာာနှငှ်် ်ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််၏ အန်း�အန်ာ�သးု ်

လုး�ုဝ မာသာွ�ပ်ါနှငှ််။်

ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််က်း ုထောမာာင်�်နှငှ်�်န် ်က်ွမ်ာ�က်ျင်မ်ာသုင်တ်ွန်�်က်းု

ပြီးပ်း�ထောပြမာာက်�်န် ်လုးအုပ််ပ်ါသည်း။် �းုအ်ပြပ်င် ်ပြီးပ်း�ထောပြမာာက်ပ်ြခွင်�်

လုက်မ်ာတှွလ်ုည်း�် က်းငု်ထ်ောဆုံးာင်�်ာ�ပ်ါ။

က်ွမ်ာ�က်ျင်မ်ာသုင်တ်ွန်�်ပြီးပ်း�ထောပြမာာက်ပ်ြခွင်�်လုက်မ်ာတှွ်
* အမာျာ�ဆုံးး�ုပ်စ္စစည်း�်အထောလု�ခွျးန် ်1 တွန်ထ်ောအာက်ရ်ှိှးသည်း််
ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််က်း ုထောမာာင်�်နှငှ်�်န်အ်တွကွ် ်အ��ူသင်�်က်ာ�ထော��။

ညှ်းပ််မားပြခွင်�်

ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််၏ အန်း�အန်ာ�

ပြပ်ုတွက််ျပြခွင်�်၊ လုှးမာ််က်ျပြခွင်�်

ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််တွငွ် ်တွင်�်ာ�ထောသာ ပ်စ္စစည်း�်မာျာ�က်း ုဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််ထောပ််မာှ

ဆုံးင်�်၍ ပြပ်င်ဆ်ုံးင်ပ််ါ။

ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််၏ ပ်စ္စစည်း�်တွင်�်ာထောန်�ာနှငှ်် ်Pallet ထောပ််တွငွ် ်လုကူ်းု

တွင်ပ်ြခွင်�်က်း ုအထောပြခွခွးအာ�ပြဖင်် ်တွာ�ပြမာစ္စ�်ာ�ပ်ါသည်း။်

ဝန် ်ပ််င််ယ်ာာဥ််အလုပ်ု်တွငွ် ်သတွးပြပ်ုထောစ္စလုးသုည်း် ်အခွျက်မ်ာျာ�

ခွနှာာက်းယုာန််ဲ ် ညှ်းပ််မား�င််
အဆုံးး�ုဆုံးး�ု

ထောသဆုံးး�ုတွဲမ်ာထောတွာ်တွဆုံးမာု
အ�း

ပြဖစ္စန်ှးငု်တ်ွယာ ်!

အခွကု် ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််လုည်း�်
မာလုပ်ု်ရှိာှ�ထောန်��ူဆုံးးထုောတွာ်

အဆုံးင်ထ်ောပြပ်မာာှပ်ါ။

အာ�����!!

အပြမာင််အ်လုးကု််
ထောသဆုံးး�ုတွဲ်

မာထောတွာ်တွဆုံးမာအု�း
ပြဖစ္စန်ှးငု်တ်ွယာထ်ောလု!

အနှတ�ာယာဆ်ုံးးတုွာ
အး�်သစ္စ�ာထောက်ာင်�်ထောလုာက်ထ်ောအာင် ်

အန်း�အန်ာ�မာာှပဲ် ရှိှးထောန်တွာက်းု
ထောက်ာင်�်ထောက်ာင်�်န်ာ�လုည်း�ဲ်လ်ုာ�?

အလုပ်ု်ခွငွ်ထ်ော��က်င်�်လုးပုြခွးု ထော��န်ဲ ် က်ျန်�်မာာထော��မာာှ

တွစ္စဦ်း�ခွျင်�်စ္စး�ဲ ် အသးအပြမာင်န််ဲ ်

စ္စည်း�်မာျဥ််�လုးကု်န််ာပြခွင်�်က် အထော��အကြီးက်း�ဆုံးး�ုပဲ်။

ဒီးထောန်�ာမာာှ ထောန်ာက်တ်ွစ္စထ်ောခွါက််
ပြဖစ္စစ်္စဥ််ထောလုလ်ုာပြခွင်�်က်းု
ပြပ်န်�်က်ည်း်�်က်�ထောအာင်။်

ဇူးာတွထ်ောက်ာင်ထ်ောတွ�ဲွ ်
ရူု�မားကု်မ်ာကု်

တွစ္စထ်ောယာာက်ထ်ောယာာက်န််ဲ ်
ဆုံးင်ထ်ောန်တွယာထ်ောန်ာ်။

ဟုင်?်
�ာထောပြပ်ာလုးကု်တ်ွာလု?ဲ



ဤက်ဲသ်းုထ်ောသာ က်းစ္စစမာျာ�တွငွ်လ်ုည်း�် သတွး�ာ�ပ်ါ !

ထော��က်င်�်လုးပုြခွးု ထော��နှငှ်် ်က်ျန်�်မာာထော��အတွကွ််
သးထောက်ာင်�်စ္စ�ာမာျာ�!

ဂိုးထုောဒီါင်�်တဲွငွ် ်ထောပြပ်��ကွ်လ်ုာပြခွင်�်တွးုက််း ု
သတွးပြပ်ုပ်ါ!

ပ်စ္စစည်း�်ပ်းတုွင်ပ်ြခွင်�်၊ ပ်စ္စစည်း�်ပြီးပ်းုက်ျပြခွင်�်
မာျာ�တွငွ် ်သတွးပြပ်ုပ်ါ!

မာတွည်းပ်ြီးင်းမ်ာထောသာထောမာာင်�်နှငှ်မ်ာတုွငွ် ်
သတွးပြပ်ုပ်ါ!

ယာာဥ််�ပ််န်ာ�ခွျးန်တ်ွငွ် ်သတွးပြပ်ုပ်ါ!

ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််အလုပ်ု်

လုပ်ု်င်န်�်ခွငွ်ထ်ော��အနှတ�ာယာဆ်ုံးးတုွာ

အပြခွာ�သ�ဲူ ် က်းစ္စစမာဟုတုွ�်ဲ
က်းယုာတ်ွးငု် ်�င်�်နှှး�က်ွမ်ာ�ဝင်ထ်ောန်�မာယာ််

အထော�က်ာင်�်အ�ာ ပြဖစ္စတ်ွယာ။်

ဟုတုွတ်ွယာ ်!
စ္စည်း�်မာျဥ််�က်းလုုးကု်န််ာပြီးပ်း�

ထောန်တ်ွးငု်�်အထောက်ာင်�်ဆုံးး�ုကြီးက်းု �စ္စာ�မာယာ ်!

တွစ္စခ်ွခုွပုြဖစ္စခ်ွဲ�်င််
ထောပြပ်ာ�ထောအာင်လ်ုးု ်

အလုပ်ု်ခွငွ်မ်ာာှ
ထောန်တ်ွးငု်�် ထောပြပ်ာဆုံးးဆုုံးက်ဆ်ုံးးဖးုလ်ုည်း�်

အထော��ကြီးက်း�တွယာထ်ောလု။

စ္စည်း�်မာျဉ်း�က်း ုလုးကု်န််ာတွယာဆ်ုံးးတုွာ

“ခွနှာာက်းယုာ”် “မားသာ�စ္စ”ု

“ထောန်�းငု်မ်ာ�ုဝ” က်း ုက်ာက်ယွာတ်ွဲက််းစ္စစလုးု ်

မာတှွ�်ာ�ထောစ္စခွျင်တ်ွယာ။်



2021 ခွနုှစှ္စ ်မာတွလ်ုတွငွ် ်�တုွထ်ောဝသည်း်

�တုွထ်ောဝသ ူ- က်ျန်�်မာာထော��၊ အလုပ်ု်သမာာ�နှငှ်် ်လုမူာဖူုလုးထုော��ဝန်က်ြီးက်း�ဌာာန်

စ္စးစ္စဉ်းသ ူ- Mizuho Information & Research Institute, Inc.
ပ်�ူထောပ်ါင်�်ထောဆုံးာင်�ွ်က်သ် ူ- က်နု်�်လုမ်ာ�က်နု်တ်ွင်သ်ယာယ်ာပူ်းုထ်ောဆုံးာင်ထ်ော��လုပ်ု်င်န်�်၊ 
ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််နှငှ်် ်ပ်တွသ်က်၍် ထော��က်င်�်လုးပုြခွးု မာသုင်�်က်ာ�ထော��ဆုံးးငု်�်ာသင်ထ်ော�ာက်က်် ူပြပ်ုစ္စပုြခွင်�်
�တုွလ်ုပ်ု်သ ူ- Sideranch Inc.

က်ာတွနွ်�်ပြဖင်် ်ထောဖာ်ပြပ်�ာ�ထောသာ

ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််အလုပ်ု်၏ ထော��က်င်�်လုးပုြခွးု ထော��နှငှ်် ်က်ျန်�်မာာထော��

ပ်စ္စစည်း�်အလုနွ်အ်က်ွးတွင််
ပြခွင်�်တွငွ် ်ဂိုရုုပြပ်ုပြခွင်�်။

ရုုတွတ်ွ�တွထ်ောက်ွ� ပြခွင်�်က်း ု
မာလုပ်ု်ပ်ါနှငှ််။်

မာဝင်�်ဧ�းယာာသးု ်

မာဝင်ပ်ြခွင်�်။

ဝန်ပ််င််ယ်ာာဥ််၏
အထောန်ာက်မ်ာ ှမာပြဖတွပ်ြခွင်�်။

မာည်း်သည်း််ထောန်�ာတွွင်် အနှတ�ာယာ်ရှှိးထော�က်ာင််�က်းု စ္စဉ်း�စ္စာ��က်ည်း်�်က်ပ်ါစ္စးု !်

ထော��အနှတ�ာယာ်ခွန် ််မာှန််�ထော��ထောလု်က်ျင်််ခွန််� (KYT)

ဤထောန်�ာသည်း် အနှတ�ာယာ်ရှှိးထောသာ

ထောန်�ာပြဖစ္စ်သည်း်!

အပြခွာ�အနှတ�ာယာ်ရှှိးထောသာထောန်�ာမာျာ� ရှိှး ၊ မာရှိှး စ္စဉ်း�စ္စာ��က်ည်း်�်က်ပ်ါစ္စးု !်

အလုုပ််ခွွင််၌ အလုုပ််လုုပ််�ာတွွင်် မာပြမာင််နှးုင််ထောသာ အနှတ�ာယာ်က်းု သးရှိှး�ာ��ထောအာင််!

ရုုပ််ပြပ်ပြဖင်် ်သင်ယ်ာပူြခွင်�်



ဤစ္စာ�ွက်စ်္စာတွမ်ာ�နှငှ််ပ််တွသ်က်၍် စ္စးစု္စမ်ာ�ထောမာ�ပြမာန်�်လုးပု်ါက်

ထောအာက်ပ််ါဌာာန်�း ထောမာ�ပြမာန်�်နှးငု်ပ််ါသည်း။်

က်ျန်�်မာာထော��၊ အလုပ်ု်သမာာ�နှငှ််လ်ုမူာဖူုလုးထုော�� ဝန်က်ြီးက်း�ဌာာန် 
အလုပ်ု်သမာာ�စ္စးနှနု်�်ဌာာန် ထော��က်င်�်လုးပုြခွးု ထော��နှငှ်် ်က်ျန်�်မာာထော��

ဌာာန် ထော��က်င်�်လုးပုြခွးု ထော��ဌာာန်ခွွဲ


