まんが

で

わかる

မြ�န််မာာဘာာသာာ
ビルマ語

陸上貨物運送事業の安全衛生
ကာာတွွန်း�း ဖြ�င့် �် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ

ကုုန်း�း လမ်းး�ကုုန််တင််သယ််ယူူပို့့��ဆော�ာင််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�၏ ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ��ံ ရေး�းနှှင့် �် ကျျန်းး�မာာရေး�း

ဤရုုပ််ပြ�သင််ထော�ာက််ကူူပစ္စစည်း�း သည်် ကုုန်း�း လမ်းး�ကုုန််တင််သယ််ယူူပို့့��ဆော�ာင််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အနက်် ထရပ််ကားး�နှှင့် �် ဂိုု�ဒေါ�ါင််ရှိိ�
ကုုန််တင််ကုန််ချ
ု ျလုုပ််ငန်းး�တွွင်် အလုုပ််လုပ််နေေသော
ု
�ာသူူအားး�လုံးး��အတွွက်် ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ��ံ ရေး�းနှှင့် �ကျ
ှ �်
် ျန်းး�မာာရေး�းအခြေ�ေခံံနှင့်
ပတ််သက််၍ သင််ယူူရန််အတွွက်် ဖန််တီးး�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။

ကဲဲဒါါဆိုု�

ဒီီနေ့့�
ကုုန်း�း လမ်းး�ကုုန််တင််သယ််ယူူပို့့��ဆော�ာင််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�ရဲ့့�
ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ��ံ ရေး�း၊ကျျန်းး�မာာရေး�းနဲ့့�ပတ််သက််ပြီး�း�

လုုပ််ငန်းး�ခွွင််ဘေး�းအန္တတရာာယ််ဖြ�စ််ပွား��းမှုု
အခြေ�ေအနေေတွေ�ေကိုု�

ကြ�ည့််�သွားး��ရအော�ာင််။

ဟုုတ််ကဲ့့�!

လေ့�့လာာကြ�ရအော�ာင််

လုုပ််ငန်းး�ခွွင််ဘေး�းအန္တတရာာယ်် ဖြ�စ််ပွား��းရတဲ့့�
အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရင်းး�ကိုု�
ကြ�ည့််ကြ� �ည့််�ရအော�ာင််။

လုုပ််ငန်းး�ခွွင််ဘေး�းအန္တတရာာယ်် ဖြ�စ််ပွား��းမှုုအရေ�အတွွက််

လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�ကိုု� အထော�ာက််အကူူပြု�ုတဲ့့�
ကော�ာင်းး�မွွန််တဲ့့�အလုုပ််ပဲဲနော်�်�။

ဟုုတ််တယ််နော်�်�!

1

ပြု�ုတ််ကျျခြ�င်းး�၊ လှိိ�မ့်�ကျ
် ျခြ�င်းး�

4279 ဦးး

2

လုုပ််ဆော�ာင််မှုုတုန့်
ု �ပြ�
�ာလုုပ််ဆော�ာင််မှုု
် န််ချျက််၊ မသင့် �လျော်�်��သော
်

2475 ဦးး

3

လဲဲကျျခြ�င်းး�

2457 ဦးး

4

ညှှပ််မိိခြ�င်းး�၊ ဖြ�တ််မိိခြ�င်းး�

1673 ဦးး

5

တိုု�က််မိိခြ�င်းး�

1163 ဦးး
ကိုးး��ကားး� - ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ အလုုပ််သမား�းနှှင့် �် လူူမှုဖူ
ု ူလုံံ�ရေး�းဝန််ကြီး��း ဌာာန၏
“အလုုပ််သမား�းများ�း�ထိိခိုု�က််သေ�ဆုံးး��မှုုအစီီရင််ခံံစာာ”အရ

ထိိခိုု�က််သေ�ဆုံးး��မှုုဘေး�းအန္တတရာာယ််ဖြ�စ််ပွား��းမှုုအခြေ�ေအနေေ H31/R1 (2020 ခုုနှစ််
ှ မေ�လ)

ဧည့််�သည််တွေ�ေရဲ့့�ပစ္စစည်း�း တွေ�ေကိုု�
မှှန််မှန််ကန််ကန််ပို့
ှ
့��ပေး�းရတဲ့့�

တာာဝန််ကြီး��း တဲ့့�အလုုပ််ပဲဲနော်�်�။

ကုုန််စည််စီး�း ဆင်းး�ရေး�းလည်းး�
များ�း�လာာတော့�့�
တအားး�ကိုု� အလုုပ််ရှုုပ််မယ့်�်
ပုံံ�ပဲဲနော်�်�။

“ပြု�ုတ််ကျျခြ�င်းး�၊ လှိိ�မ့်�ကျ
် ျခြ�င်းး�” က
အများ�း�ဆုံးး��နော်�်�…။

ဘယ််လိုု�လုုပ််ရင််

ဟုုတ််တယ်။်

ပြု�ုတ််ကျျခြ�င်းး�၊ လှိိ�မ့်�ကျ
် ျခြ�င်းး� ကိုု�
ကာာကွွယ််နိုု�င််မလဲဲ?

ဥပမာာအနေေနဲ့့�“ပြု�ုတ််ကျျခြ�င်းး�၊
လှိိ�မ့်�ကျ
် ျခြ�င်းး�” ဆိုု�ရင််

ကာာယကံံရှှင််ကိုု�ယ််တိုု�င််ကလည်းး�
ဂရုုစိုု�က််ရမှာာ� ဖြ�စ််သလိုု�

သတ််မှှတ််ထားး�တဲ့့�စည်းး�မျျဥ်းး�တွေ�ေနဲ့့�အလုုပ််
လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ကိုု�

လိုု�က််နာာဖို့့��လည်းး� အရေး�းကြီး��း တယ််။

ထရပ််ကားး�ရဲ့့�ကုုန််တင််ကုန််ချ
ု ျစင််မြ�င့် �ကနေေ
်
ပစ္စစည်း�း ကိုု� အတင််အချျလုုပ််တဲ့့�အချိိ�န််မှာာ�
ခြေ�ေချော်�်��ပြီး�း� လှိိ�မ့်�ကျ
် ျတာာတို့့��

စည်းး�မျျဥ်းး�တွေ�ေ အများ�း�ကြီး��း ကိုု�

မှှတ််ထားး�ရမှာာ�က အလုုပ််ရှုုပ််လိုု�က််တာာ…။

အရေး�းကြီး��း တာာက မလှိိ�မ့်�ကျ
် ျအော�ာင််
ကုုန််တင််ကုန််ချ
ု ျစင််မြ�င့် �ပေါ်
် �်မှာာ�

ဂရုုစိုု�က််ရင်် ရပြီ�ီမလားး�

ဘာာ ?

ပြို�ု�ကျျလာာတဲ့့�ပစ္စစည်း�း တွေ�ေကိုု� ထော�ာက််မလို့့��လုပ််ရင်း
ု
�း ကနေေ
အတူူပြို�ု�ကျျတဲ့့� မတော်�်�တဆမှုု
ဖြ�စ််ပွား��းတာာတွေ�ေ ရှိိ�တယ််။

စည်းး�မျျဥ်းး�လိုု�က််နာာတယ််ဆိုု�တာာ

ကိုု�ယ််တစ််ယော�ာက််တည်းး�အတွွက်် မဟုုတ််ဘဲဲ
ကုုန််တင််ကုန််ချ
ု ျစင််မြ�င့် �ကမြ�
င့်လ
�် ည်းး�မြ�င့်ပြီး�် �း�
်
လေး�းတဲ့့�ပစ္စစည်း�း တွေ�ေကိုု� အတင််အချျလုုပ််ရတာာတွေ�ေ
လည်းး�ရှိိ�တာာမို့့��အန္တတရာာယ််ရှိိ�တယ််နော်�်�။

အနီးး�အနား�းကလူူ ဒဏ််ရာာမရစေ�ဖို့့��

ကုုန််စည််စီး�း ဆင်းး�မှုု များ�း�လာာပြီး�း� တစ််ကြိ�ိမ််တည်းး�မှာာ�

အတွွက််လည်းး� အရေး�းကြီး��း တယ််လေ�!

သယ််ဆော�ာင််ရတဲ့့�ပစ္စစည်း�း ပမာာဏလည်းး�
များ�း�လာာတာာကြော��ာင့် �် ဖြ�စ််တယ််။

ဟုု ဟုုတ််ကဲ့့�!

“လဲဲကျျခြ�င်းး�”က

နော�ာက််တစ််ခုုက “လုုပ််ဆော�ာင််မှုုတုန့်
ု �ပြ�
် န််ချျက််၊

ဘယ််အချိိ�န််မှာာ�

မသင့် �လျော်�်��သော
�ာလုုပ််ဆော�ာင််မှုု”။
်

ဖြ�စ််ပွား��းတာာလဲဲ

လေး�းလံံတဲ့့�ပစ္စစည်း�း ကိုု� သယ််မတဲ့့�အချိိ�န််နဲ့့�
သယ််တဲ့့�အချိိ�န််မှာာ� လက််မော�ာင်းး�၊
ပုုခုံးး��နဲ့့�ခါးး�တွေ�ေ နာာနိုု�င််တယ််။

ဥပမာာအနေေနဲ့့�တစ််ကြိ�ိမ််တည်းး�
ပစ္စစည်း�း အများ�း�ကြီး��း ကိုု�
သယ််တဲ့့�အချိိ�န််မှာာ�

ခြေ�ေထော�ာက််ထိိပ််ပိုု�င်းး�ကိုု� မမြ�င််ရဘဲဲ

ခြေ�ေချော်�်��ကျျတဲ့့�အဖြ�စ််အပျျက််လည်းး�
ရှိိ�တယ်။်

အထူးး�သဖြ�င့် �် လေး�းလံံတဲ့့�ပစ္စစည်း�း ကိုု�
မတင််တဲ့့�အချိိ�န််မှာာ�

ခါးး�နာာတာာ ဖြ�စ််လွွယ််တယ််။
ဟုုတ််တယ််နော်�်�…။

ဒဏ််ရာာရပြီး�း� အလုုပ််မလုပ််နိုု�င််
ု
ဖြ�စ််လာာရင််
မိိသားး�စုုလည်းး� စိိတ််ဆင်းး�ရဲဲရပြီး�း�

ဝင််ငွေေ�ဘက််မှာာ�လည်းး� ဒုုက္ခခရော�ာက််မှာာ�...။

ဒါါကြော��ာင့် �် ပုံံ�မှန််
ှ

သတိိထားး�ပြီး�း� လုုပ််ဆော�ာင််ဖို့့��
အရေး�းကြီး��း တယ််။

ဒါါဆိုု�ရင််

လေး�းလံံတဲ့့�ပစ္စစည်း�း ကိုု� မတင််တဲ့့�
အချိိ�န််နဲ့့�သယ််တဲ့့�အချိိ�န််မှာာ�

မှှန််ကန််တဲ့့�နည်းး�လမ်းး�နဲ့့�လုုပ််ဆော�ာင််ရမယ််။

လက််တွေ့�့�လုပ််င
ု န်းး�ခွွင််ကိုု�
မှှန််ကန််တဲ့့� မတင််နည်းး�၊ သယ််ဆော�ာင််နည်းး�က
လဲဲမကျျစေ�တာာမို့့��လို့့��

အရေး�းကြီး��း တယ််နော်�်�။

ကြ�ည့််ကြ� �ည့််�ရအော�ာင််!

ဖြ�စ််စဥ်် 1

ဒီီနေ့့�ပစ္စစည်း�း တွေ�ေ
များ�း�တော့�့� မြ�န််မြ�န််လုုပ််ရမယ််။

အ

ဒီီပစ္စစည်း�း က
ပေါ့�့�လိုု�က််တာာ!

ထိိမိိပြီ�ီ!!
အလုုပ််ကိုု� မြ�န််မြ�န််
ပြီး�း�အော�ာင််လုုပ််မယ််။

အီးး�~!

ဒဏ််ရာာကြီး��း ကြီး��း မား�းမား�း

မရသွားး��လို့့��တော်�်�သေး�းပေ�မယ့််�
ခေါ�ါက််လှေ�ေကားး�ကိုု� မသုံးး��ဘူးး�
မလားး�?

အ!
ခေါ�ါက််လှေ�ေကားး�ကိုု� သုံးး��ပြီး�း�
အတက််အဆင်းး� လုုပ််ပါါ။
အန္တတရာာယ််ရှိိ�တယ််!

ဟုု ဟုုတ််ကဲ့့�!

အဆင််ပြေ�ေရဲ့့�လားး�?

ဟုုတ််ပါါတယ််…။

အသံံအကျျယ််ကြီး��း နဲ့့�
အော်�်�နေေတာာ

ကုုန််တင််ကုန််ချ
ု ျစင််မြ�င့် �ကနေေ
်

အဆင််ပြေ�ေရဲ့့�လားး�!

လုံးး��ဝ

ဒီီ ဒီီတိုု�င်းး�…။

ခုုန််မဆင်း�း ပါါနဲ့့�!

ခေါ�ါက််လှေ�ေကားး�က
မပြု�ုတ််ကျျဖို့့��

ထားး�ထားး�တာာလေ�။

အကယ််လို့့��

တော�ာင်းး�ပန််ပါါ…

ပစ္စစည်း�း အလေး�းကြီး��း နဲ့့�သံံထည််တွေ�ေသာာဆိုု�
ဒဏ််ရာာအကြီး��း အကျျယ််

ဟာာ!!

ရနိုု�င််တယ််!

အရင််ဆုံးး�� ပစ္စစည်း�း တွေ�ေ
ပြို�ု�ကျျတယ််ဆိုု�တာာ
ထပ််တဲ့့�နည်းး�
မကျျလို့့��ပါါ။

ပြို�ု�ကျျလာာပြီ�ီ!!

အားးး�း��!!

ဟုုတ််ကဲ့့�…။

ဟင််!

ထပ််တဲ့့�နည်းး�လားး�!?

လေး�းလံံတဲ့့�ပစ္စစည်း�း ဆိုု� ခါးး�စည်းး�နဲ့့�

ဒီီလိုု�လုုပ််တာာတော�ာင်် ပစ္စစည်း�း ပြို�ု�

ဖလင််ကော်�်�ပြား�း�နဲ့့�တည််ငြိ�ိမ််အော�ာင််ထားး�

လက််နဲ့့�မကာာဘဲဲ

မတည််ငြိ�ိမ််တဲ့့�အရာာဆိုု�

ပစ္စစည်း�း ကိုု� ညီီညီီညာာညာာ
မထပ််ထားး�လို့့��

ရမယ််။

ဟန််ချျက််မညီီတာာပါါ။

ကျျတယ််ဆိုု�ရင််

ချျက််ချျင်းး� ပြေး��းရမယ််

ပစ္စစည်း�း မပြို�ု�ကျျနိုု�င််တဲ့့�

ထပ််တဲ့့�နည်းး�အတိုု�င်းး� ထပ််ဖို့့��ကလည်းး�

ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကင်းး�ရှှင်း�း ရေး�းအတွွက််
ပထမခြေ�ေလှှမ်းး�ပဲဲ။

ဟုု ဟုုတ််ကဲ့့�!
ကြား�း�နေေရာာလွွတ််ကိုု�

ဟုုတ််ပြီ�ီ

နည်းး�အော�ာင််လုုပ််တာာတို့့၊��

မဟုုတ််မှလွဲဲ�ရော
ှ
�ာ တစ််

အလုုပ်် ပြ�န််လုုပ််…

နေေရာာရာာမှာာ�

ဒဏ််ရာာများ�း� ရသွားး��တာာ
လားး� !?

ဘာာဖြ�စ််တာာလဲဲ!?

မဟုုတ််ဘူးး�…

ဖြ�စ််နိုု�င််တဲ့့�အခြေ�ေအနေေကိုု�

လေး�းတဲ့့�ပစ္စစည်း�း ဆိုု�

အော�ာက််မှာာ� ထားး�တာာတို့့��လုပ််
ု ပြီး�း�
တည််ငြိ�ိမ််မှုုကိုု� မြ�င့် �တင််ရမ
ယ််။
်

သိိပြီး�း� သတိိလွွတ််သွားး��တာာ…။
အခုုမှှ …?

ထားး�လိုု�က််ပါါတော့�့� ဘာာမှှမဖြ�စ််တာာပဲဲ
တော်�်�လှှပါါပြီ�ီ…။

ဒီီတိုု�င်းး�

ဖြ�စ််စဥ်် 2
လုုပ််ခိုု�င်း�း ထားး�တဲ့့� အလုုပ််တွေ�ေလည်းး�

ဆွဲဲ�ထုုတ််ပြီး�း�…။

အားး� !!

ဟုုတ််ပြီ�ီ!

များ�း�လာာပေ�မယ့််�

စီီနီီယာာတွေ�ေ ပိုု�အားး�ကိုးး��ရတဲ့့�
သူူ ဖြ�စ််ချျင််တယ််…!

ဘာာလုုပ််လိုု�က််တာာလဲဲ!

ဒီီနေ့့�ပစ္စစည်း�း တွေ�ေက
များ�း�လိုု�က််တာာ!
ကူူပေး�းမယ််နော်�်�!

နော�ာက််ပြ�န််ဆွဲဲ�လိုု�က််တာာမို့့��လို့့��

ထရပ််ကားး�ပေါ်�်က
ပစ္စစည်း�း တွေ�ေကိုု�

ကျွွန််တော်�်� ချျပေး�းမှာာ�မို့့��လို့့��
ဘေး�းမှာာ�ပဲဲ စော�ာင့် �နေေပါ
ါ။
်

ကူူ ကူူညီီပါါဦးး…။

အားး�မနာာပါါနဲ့့�
လုုပ််ပေး�းပါါမယ််!

Stopper ကိုု�
မမြ�င််လိုု�က််တာာကိုးး��။

Tailgate lifter

ဆီီကိုု� ရွေ့�့ �တဲ့့�အခါါမှာာ�

Stopper တပ််ထားး�တာာ
ကိုု� စစ််ဆေး�းပြီး�း�

အရှေ့�့�ဘက််ကိုု� မြ�င််ရတဲ့့�အနေေအထားး�ကနေေ
ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� သေ�ချာ�ာကြ�ည့််ပြီး� �း�မှှ
တွွန်း�း ရမယ််။

ပစ္စစည်း�း ကိုု�

ပြီး�း�တော့�့�

အလုုပ််လက််အိိတ််ကိုု�

လွှဲဲ�ပေး�းရမယ််။

ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ��ံ ရေး�းဖိိနပ််ကိုု�ရော�ာ

သယ််ဆော�ာင််တဲ့့�ဝန််ထမ်းး�ကိုု�

Stopper မှာာ�
ထားး�ပြီး�း�…

မဝတ််ဘူးး�၊

မစီးး�ဘူးး�လားး�!

လှုုပ််ရှား��းမှုု ရှိိ�၊ မရှိိ�
စစ််ဆေး�းပြီး�း�

နော�ာက််မှှ

Lift ကိုု� မတင််ရမယ််။

ယူူလာာ

အန္တတရာာယ််ရှိိ�တယ််!

ခဲ့့�ပါါမယ််!

ဒီီအထိိက

ဒီီတစ််ခေါ�ါက််တော့�့�

ယာာဥ််မော�ာင်းး�ရဲ့့�

ကြိုး�း��စား�းမယ််ကွာာ�!

အလုုပ််မို့့��လို့့��
Roll box

pallet ကိုု�

ဂိုု�ထော�ာင််ထဲဲကိုု�သယ််သွားး��

နာာလိုု�က််တာာ!!

ပေး�းလို့့��ရလားး�။

ခဏလေး�း။

ပြော��ာသားး�ပဲဲ
အနား�းကနေေ။

ဟုုတ််ကဲ့့�!

ပစ္စစည်း�း က လေး�းတော့�့�
အရှိိ�န််ကိုု� ရပ််လို့့��
မရတော့�့�ဘူးး�။

ပြီး�း�တော့�့�

အရင််ဦးးဆုံးး��

မချော်�်��လွွယ််စေ�တာာမို့့��

ကိုု�ယ််ထည််ကိုု�

အလုုပ််လုပ််ရတာ
ု
ာလည်းး� လွွယ််ကူူ

စစ််ဆေး�းပါါ!

စေ�တယ််။

ဒါ့့�အပြ�င််

Roll box pallet ကိုု�

မှှန််မှန််ကန််ကန််
ှ
တွွန်း�း ဖို့့��လည်းး�

ဘီးး�ငယ််လေး�းတွေ�ေ

ရွေ့�့ �လျားး��တာာ အဆင််ပြေ�ေ
တယ်!်

အရေး�းကြီး��း တယ််။

အလုုပ််လက််အိိတ််ကိုု�
ဝတ််ထားး�ရင််

သေ�သေ�ချာ�ာချာ�ာ

လက််ကိုု� ကာာကွွယ််နိုု�င််

လက််နှှစ််ဖက််နဲ့့�

တယ်။်

ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ��ံ ရေး�းဖိိနပ််က

ရွေ့�့ �ပါါ!

ရွေ့�့ �တဲ့့�အချိိ�န််နဲ့့�ရပ််တဲ့့�အချိိ�န််
ဒူးး�ကိုု�ကွေး�း�ရမယ််!

အဲ့့�ဒီီအချိိ�န်် သွားး��တဲ့့�လားး�ရာာဘက််က
ဘော�ာင််ကိုု� မကိုု�င််ပါါနဲ့့�!!

ဖိိနပ််ခုံံ�က ချော်�်��မလွွယ််တာာမို့့��

ဘီးး�ငယ််လေး�းတွေ�ေကနေေ

မြေ�ေပြ�င််ကိုု�

ခြေ�ေချော�ာ�င်းး�ထိိပ််တွေ�ေကိုု�

မြဲ�ဲမြဲ�ဲ နင်းး�နိုု�င််တယ််

ကာာကွွယ််ပေး�းပြီး�း�

စည်းး�မျျဥ်းး�ကိုု�

ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ��ံ တဲ့့�အလုုပ််
ဖြ�စ််ဖို့့��အတွွက််လည်းး�
သေ�သေ�ချာ�ာချာ�ာ

သိိနား�းလည််ထားး�ရမယ််။

လိုု�က််နာာပြီး�း� ဘေး�းကင်းး�
လုံံ�ခြုံ��ံ စွာာ�

အလုုပ််လုပ််ပါ
ု ါ။

ကျွွန််တော်�်�
ကူူပေး�းရမှာာ�က...?

အင်းး�~

ဖြ�စ််စဥ်် 3
ဒီီပစ္စစည်း�း ကိုု�
ဘယ််ကိုု�သယ််
ရမလဲဲ?

မနေ့့�ထဲဲက ခါးး�ကမသက််မသာာ
ခံံစား�းနေေရတာာ...။

သွားး��မဲ့့�နေေရာာတစ််ခုုစီီအတွွက််
Pallet ပေါ်�်

ပြော��ာင်းး�တင််ထားး�ပါါ။

ဒါ့့�ပေ�မဲ့့�လည်းး� မြ�န််မြ�န််
မသယ််လို့့��မရဘူးး�။

နည်းး�နည်းး�တော့�့� လေး�းပေ�မဲ့့�
ဒီီဟာာကိုု� ရှေ့�့�က
Pallet ပေါ်�်

ခါးး� ခါးး�

နာာသွားး��ပြီ�ီ...။

ဒီီဟာာက

တော်�်�တော်�်�လေး�း

ဘာာဖြ�စ််လို့့��လဲ။ဲ
ဒီီဟာာကိုု� လှှည်း�း နဲ့့�...။

ရပ််နေေတာာက...။

လေး�းလိုု�က််တာာ…။

ဘာာမှှ
မဟုုတ််ပါါဘူးး�!

ဒါါပေ�မဲ့့�

ဒီီလော�ာက််လော�ာက််ဆိုု�ရင််

အလုုပ််ထပ််လုပ််နိုု�င််သေး
ု
�းတယ််!

ဘယ််လိုု�ဖြ�စ််တာာလဲဲ?

ထရပ််ကားး�က ...

ရပ််လို့့��ရလားး�!?

အဲ့့�ဒါါလားး�။

မြ�န််မြ�န််!
ဘာာအသံံပါါလိိမ့်�!်

ကြ�မ်းး�ပြ�င််က စိုု�နေေလို့့��
ချော်�်��လဲဲသွားး��တာာ...။

ဒီီပစ္စစည်း�း ကိုု�

မျျက််နှာာ�ချျင်းး�ဆိုု�င််မှာာ�ရပ််ထားး�တဲ့့�

ခါးး�နာာသွားး��တယ််ဟုတ််လားး
ု
�...။

ထရပ််ကားး�ပေါ်�် သယ််ပါါ။

ခဏလော�ာက်် ငြိ�ိမ််ငြိ�ိမ််လေး�း
နေေလိုု�က််ပါါ။

နာာလိုု�က််တာာ!!
ဆေး�းခန်းး�

ခုုတစ််ခါါလိုု� မတော်�်�တဆမှုုမျိုး�း��
မဖြ�စ််စေ�ဖို့့��အတွွက််လည်းး�
အရင််ဦးးဆုံးး��

လေး�းလံံတဲ့့�ပစ္စစည်း�း ကိုု�

သယ််တဲ့့�အချိိ�န််မှာာ� လှှည်း�း နဲ့့�
ဝန််ပင့် �ယာ
် ာဥ််ကိုု�

အသုံးး��ပြု�ုရမယ််။

အလုုပ််ခွင််မှာာ�
ွ

ခါးး�နား�းမှုုကာာကွွယ််ရေး�းစီီမံံချျက််လမ်းး�ညွှှန််အရ

ဂိုု�ဒေါ�ါင််ထဲဲမှာာ�
အမျိုး�း��သမီးး�ဆိုု�ရင််

အမျိုး�း��သားး�ဆိုု�ရင််ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ််အလေး�းချိိ�န််ရဲ့့�40%

ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ််အလေး�းချိိ�န််ရဲ့့�24%

ကိုု�ယ််တိုု�င််မသယ််ဆော�ာင််ရဘူးး�။

ကိုု�ယ််တိုု�င််

ထက်် လေး�းလံံတဲ့့�အရာာကိုု�

အသက်် 40 အမျိုး�း��သားး�

65kg

26.0kg
ပုံံ�မှန််
ှ

အကြော��ာဆန့် �တာာကိုု�လုု
ပ််တာာက
်
လည်းး� ထိိရော�ာက််မှုု
ရှိိ�တယ််။

မပြေး��းပါါနဲ့့�။

လက််နှှစ််ဖက််နဲ့့�ပစ္စစည်း�း ကိုု�
ကိုု�င််ပြီး�း� လှေ�ေကားး�

မြ�င့် �တဲ့့�နေေရာ
ာကနေေ
်
မခုုန််ချျပါါနဲ့့�!

အတက််အဆင်းး�မလုုပ််ပါါနဲ့့�။

ထက်် လေး�းလံံတဲ့့�အရာာကိုု�
မသယ််ဆော�ာင််ရဘူးး�။

အသက်် 40 အမျိုး�း��သမီးး�

55kg

13.2kg
ပြီး�း�တော့�့� ဂိုု�ဒေါ�ါင််ထဲဲမှာာ�

အလုုပ််စည်းး�မျျဉ်းးတွေ�ေကိုု�
လိုု�က််နာာဖို့့��လည်းး�

အရေး�းကြီး��း တယ််။

ဒီီအရာာတွေ�ေကိုု�

လိုု�က််နာာမယ််ဆိုု�ရင််

ခါးး�နာာတာာကိုု�သာာမကပဲဲ

မတော်�်�တဆမှုုအမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု�
ကာာကွွယ််နိုု�င််တယ််။

ဒါါပေ�မယ့််လ
� ည်းး�

အလုုပ််လုပ််နေေတဲ့့�
ု
အချိိ�န််တွွင်း�း
ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ််က

မသက််မသာာခံံစား�းနေေရရင််
ချျက််ချျင်းး�သတင်းး�ပို့့��ပါါ။

ကျွွန််တော်�်� အားး�လုံးး��
လုုပ််ခဲ့့�တယ််...။

တစ််ခုုခုဖြု �စ််ခဲ့့�ရင််
မိိသားး�စုုက

ဝမ်းး�နည်းး�ရမှာာ�။

သတိိထားး�ပါါမယ််။

ကုုန်း�း လမ်းး�ကုုန််တင််သယ််ယူူပို့့��ဆော�ာင််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�တွွင််
သတိိပြု�ုစေ�လိုု�သည့််� အချျက််များ�း�

ထရပ််ကားး�၏

Roll box pallet အကြား�း� ညှှပ််မိိခြ�င်းး�

ကုုန််တင််ကုန််ချ
ု ျစင််မြ�င့်ရှိ
�် ိ�အလုုပ််

အလုုပ််လက််အိိတ််ကိုု�
မဝတ််ဘူးး�၊

ဒီီနေ့့�ပစ္စစည်း�း တွေ�ေ

ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ��ံ ရေး�းဖိိနပ််ကိုု�ရော�ာ

များ�း�တော့�့� မြ�န််မြ�န််လုုပ််ရမယ််။

မစီးး�ဘူးး�လားး�!

အန္တတရာာယ််ဆိုု�တာာ

ထိိမိိပြီ�ီ‼

အံ့့�သြ�စရာာကော�ာင်းး�လော�ာက််အော�ာင််

နော�ာက််မှှ

အန္တတရာာယ််ရှိိ�တယ််!

ယူူလာာ
ခဲ့့�ပါါမယ််!

အနီးး�အနား�းမှာာ�ပဲဲ ရှိိ�နေေတာာကိုု�

ကော�ာင်းး�ကော�ာင်းး�နား�းလည််ရဲ့့�လားး�?
နာာလိုု�က််တာာ!!

ထရပ််ကားး�၏ ကုုန််တင််ကုန််ချ
ု ျစင််မြ�င့််တွ
� င််
ွ အတက််အဆင်းး�လုုပ််သည့်�်

Roll box pallet အသုံးး��ပြု�ုသည့််အ
� ချိိ�န်် ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ��ံ ရေး�း

အခါါ ခေါ�ါက််လှေ�ေကားး�ကဲ့့�သို့့��အတက််အဆင်းး�ပြု�ုကိိရိိယာာများ�း�ကိုု�

ဖိိနပ််နှှင့် �် အလုုပ််လက််အိိတ််ကဲ့့�သို့့��သော�ာ အကာာအကွွယ််ပစ္စစည်း�း ကိုု�

အသုံးး��ပြု�ုပါါ။

ဇာာတ််ကော�ာင််တွေ�ေရဲ့့�
ရူးး�မိုု�က််မှုုက

တစ််ယော�ာက််ယော�ာက််နဲ့့�
ဆင််နေေတယ််နော်�်�။

ဝတ််ဆင််ပါါ။

ခါးး�နာာခြ�င်းး�

ဂိုု�ဒေါ�ါင််ထဲဲတွင််
ွ လဲဲကျျခြ�င်းး�၊ လှိိ�မ့်�ကျ
် ျခြ�င်းး�

ဟင််?

ခါးး� ခါးး�

ဘာာပြော��ာလိုု�က််တာာလဲဲ?

နာာသွားး��ပြီ�ီ...။

နာာလိုု�က််တာာ!!

အလုုပ််ခွင််ဘေး
ွ �းကင်းး�လုံံ�ခြုံ��ံ ရေး�းနဲ့့�ကျျန်းး�မာာရေး�းမှာာ�
တစ််ဦးးချျင်းး�စီီရဲ့့�အသိိအမြ�င််နဲ့့�

ဘာာဖြ�စ််လို့့��လဲ။ဲ
ရပ််နေေတာာက...။

စည်းး�မျျဥ်းး�လိုု�က််နာာခြ�င်းး�က အရေး�းအကြီး��း ဆုံးး��ပဲဲ။

ဘာာမှှ
မဟုုတ််ပါါဘူးး�!

ဒီီနေေရာာမှာာ� နော�ာက််တစ််ခေါ�ါက််
ဖြ�စ််စဥ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�ကိုု�
ပြ�န််ကြ�ည့််ကြ� �ရအော�ာင််။

လေး�းလံံသော�ာပစ္စစည်း�း များ�း�ကိုု� မနိုု�င််ဝန််မထမ်းး�ဘဲဲ လှှည်း�း စသည််တို့့��ကိုု�
အသုံးး��ပြု�ု၍သယ််ဆော�ာင််ပါါ။
*အသေး�းစိိတ််ကိုု� “ကာာတွွန်း�း ဖြ�င့််ဖော်
� �်�ပြ�ထားး�သော�ာ ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ��ံ ရေး�း၊ ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့် �် လုုပ််ငန်းး�ခွွင််
ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကာာကွွယ််ရေး�းအခြေ�ေခံံ (အထွေ�ေထွေ�ေသင််ကြား�း�ရေး�းပစ္စစည်း�း များ�း�)” တွွင်် ကိုးး��ကားး�ပါါ။

ဂိုု�ဒေါ�ါင််ထဲဲတွင််
ွ ပြေး��းခြ�င်းး�၊ အမြ�င့််�နေေရာာမှှ ခုုန််ချျခြ�င်းး� မလုုပ််ပါါနှှင့်။�်

ယ််ယူူ

ု
း�ကုန််တင််သ
ု �း လမ်း
း
ကုန်း
ာင််ရေး�
ပို့့��ဆော�
ု န်း�း
လုပ််င

လုုပ််ငန်းး�ခွွင််ဘေး�းအန္တတရာာယ််ဆိုု�တာာ

ဤကဲ့့�သို့့��သော�ာ ကိိစ္စစများ�း�တွွင််လည်းး� သတိိထားး�ပါါ !

အခြား�း�သူူရဲ့့�ကိိစ္စစမဟုုတ််ဘဲဲ

ကိုု�ယ််တိုု�င်် ရင်းး�နှီးး��ကျွွမ်းး�ဝင််နေေရမယ့််�

ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ��ံ ရေး�းနှှင့် �် ကျျန်းး�မာာရေး�းအတွွက််
သိိကော�ာင်းး�စရာာများ�း�!

အကြော��ာင်းး�အရာာ ဖြ�စ််တယ််။

မှှန််ကန််သော�ာ Roll box pallet အသုံးး��ပြု�ုနည်းး�

ကိုးး��ကားး�-ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ အလုုပ််သမား�းနှှင့် �လူ
ူ ဖူ
ု ူလုံံ�ရေး�း၀န််ကြီး��း ဌာာန၊ အလုုပ််သမား�း ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ��ံ ရေး�းနှှင့် �ကျ
် မှု
် ျန်းး�မာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ

စည်းး�မျျဉ်းးကိုု� လိုု�က််နာာတယ််ဆိုု�တာာ
“ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ််” “မိိသားး�စုု”

သုုတေ�သနအဖွဲ့့��အစည်းး� “ Roll box pallet အသုံးး��ပြု�ုချိိ�န််ရှိိ� လုုပ််ငန်းး�ခွွင််ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကာာကွွယ််ရေး�းလက််စွဲဲ�စာာအုုပ််”

1 တွွန်း�း ခြ�င်းး�

2 ဆွဲဲ�ခြ�င်းး�

�� န်း�း ခြ�င်းး�
3 ဘေး�းသို့့တွွ

“နေေထိုု�င််မှုုဘဝ” ကိုု� ကာာကွွယ််တဲ့့�ကိိစ္စစလို့့��
မှှတ််ထားး�စေ�ချျင််တယ််။
တစ််ခုုခုဖြု �စ််ခဲ့့�ရင််

ပြော��ာရအော�ာင််လို့့��
အလုုပ််ခွင််မှာာ�
ွ

နေ့့�တိုု�င်းး� ပြော��ာဆိုု�ဆက််ဆံံဖို့့��လည်းး�
အရေး�းကြီး��း တယ််လေ�။

အခြေ�ေခံံအကျျဆုံးး��လုုပ််ငန်းး�လုုပ််ဆော�ာင််နည်းး�။
အင််အားး�သုံးး��ရ လွွယ််ကူူသော�ာ ကိုု�ယ််ဟန််
အနေေအထားး�ဖြ�င့််� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည််။

ကျျဥ်းး�မြော��ာင်းး�သော�ာနေေရာာတွွင််လည်းး� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရ

လွွယ််ကူူပြီး�း� အလုုပ််သမား�းမှှ သွားး��မည့််�လားး�ရာာဖက််

တွွင်် ရပ််မည့််အ
� တွွက်် တတိိယပါါတီီနှှင့် �် ထိိနိုု�င််သည့််�
အန္တတရာာယ်် နည်းး�ပါးး�သည််။

Roll box pallet အားး� ဘေး�းသို့့��တွွန်း�း ခြ�င်းး�ကိုု� လုုပ််

နိုု�င််သော�ာကြော��ာင့််� လည််ပတ််ရန်် လွွယ််ကူူပြီး�း�၊ ရှေ့�့�ဖက််
ရှိိ�မြ�င််ကွွင်း�း ကိုု�လည်းး� ကော�ာင်းး�စွာာ�မြ�င််ရသည််။

ဆွဲဲ�ခြ�င်းး� သည်် ပထမဆုံးး��ရွေ့�့ �လျားး��မှုုဖြ�စ််ပြီး�း�၊ လမ်းး�တစ််ဝက််မှှ “ဘေး�းသို့့တွွ
�� န်း�း ခြ�င်းး�” “တွွန်း�း ခြ�င်းး�” ကိုု� အတူူတကွလု
ွ ပ််ဆော
ု �ာင််ကာာ
လက််နှှစ််ဖက််လုံးး��ဖြ�င့််� သေ�သေ�ချာ�ာချာ�ာ လုုပ််ဆော�ာင််ပါါ။

ပစ္စစည်း�း များ�း�မှှန််မှန််ကန််ကန််ထပ််န
ှ
ည်းး�

ဟုုတ််တယ်် !

အပူူရှှပ််ခြ�င်းး�

စည်းး�မျျဥ်းး�ကိုု�လိုု�က််နာာပြီး�း�

နေ့့�တိုု�င်းး�အကော�ာင်းး�ဆုံးး��ကြိုး�း��စား�းမယ်် !

အလုုပ််သမား�း၏ မျျက််လုံးး��အမြ�င့််�ထက်် မြ�င့််�အော�ာင်် မထပ််ရပါါ။

ဂိုု�ဒေါ�ါင််ထဲဲတွင််
ွ သို့့��မဟုုတ်် အခန်းး�အပြ�င််တွွင်် အပူူရှှပ််ခြ�င်းး�ကိုု� သတိိပြု�ုပါါ!
*အသေး�းစိိတ််ကိုု� “ကာာတွွန်း�း ဖြ�င့််ဖော်
� �်�ပြ�ထားး�သော�ာ ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ��ံ ရေး�း၊ ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့် �် လုုပ််ငန်းး�ခွွင််
ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကာာကွွယ််ရေး�းအခြေ�ေခံံ (အထွေ�ေထွေ�ေသင််ကြား�း�ရေး�းပစ္စစည်း�း များ�း�)” တွွင်် ကိုးး��ကားး�ပါါ။

ကာာတွွန်း�း ဖြ�င့် �် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ

ကုုန်း�း လမ်းး�ကုုန််တင််သယ််ယူူပို့့��ဆော�ာင််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�၏
ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ��ံ ရေး�းနှှင့် �် ကျျန်းး�မာာရေး�း
2021 ခုုနှစ််
ှ မတ််လတွွင်် ထုုတ််ဝေ�သည််

ထုုတ််ဝေ�သူူ - ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ အလုုပ််သမား�းနှှင့် �် လူူမှုဖူ
ု ူလုံံ�ရေး�းဝန််ကြီး��း ဌာာန
စီီစဉ်သူူ - Mizuho Information & Research Institute, Inc.
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွ က််သူူ - ကုုန်း�း လမ်းး�ကုုန််တင််သယ််ယူူပို့့��ဆော�ာင််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�၊
ဝန််ပင့် �ယာ
် ာဥ််နှှင့် �် ပတ််သက််၍ ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ��ံ မှုုသင််ကြား�း�ရေး�းဆိုု�င််ရာာသင််ထော�ာက််ကူူ ပြု�ုစုုခြ�င်းး�
ထုုတ််လုပ််သူ
ု
ူ - Sideranch Inc.

ဤစာာရွွ က််စာာတမ်းး�နှှင့် �ပတ််သက််
၍ စုံံ�စမ်းး�မေး�းမြ�န်းး�လိုု�ပါါက
်
အော�ာက််ပါါဌာာနထံံ မေး�းမြ�န်းး�နိုု�င််ပါါသည််။

ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ အလုုပ််သမား�းနှှင့် �် လူူမှုဖူ
ု ူလုံံ�ရေး�းဝန််ကြီး��း ဌာာန
အလုုပ််သမား�းစံနှု
ံ န်းု �း ဌာာန

ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ��ံ ရေး�းနှှင့် �် ကျျန်းး�မာာရေး�းဌာာန
ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ��ံ ရေး�းဌာာနခွဲဲ�

