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陸上貨物運送事業の安全衛生
ကာာတွနွ်းး�ဖြ�င့််း ဖော်�ားဖြ�ထားာ�ဖော်�ာ

ကာနု်းး�လမ်းး�ကာနု်းးတွင့်း�ယ်းယ်�့ူုဖ်ော်�ာင့်းဖော်��လ�ုးင့်န်းး�၏ ဖော်��ကာင့်း�လံဖုြ��ံဖော်��နှငှ့််း ကာျန်းး�မ်းာဖော်��

ん が で わ か る ဖြမ်းန်းးမ်းာ�ာ�ာ
ビルマ語

ဤရုု�းဖြ��င့်းဖော်ထားာကားကာ�ူစ္စစည်းး��ည်းး ကာနု်းး�လမ်းး�ကာနု်းးတွင့်း�ယ်းယ်�့ူုဖ်ော်�ာင့်းဖော်��လ�ုးင့်န်းး�မ်းျာ�အန်းကား ထား��းကာာ�နှငှ့််း ဂ့ိုဖုော်�ါင့်းရှိှ့
ကာနု်းးတွင့်းကာနု်းး�ျလ�ုးင့်န်းး�တွငွ့်း အလ�ုးလ�ုးဖော်န်းဖော်�ာ�အူာ�လံ�ုအတွကွား ဖော်��ကာင့်း�လံဖုြ��ံဖော်��နှငှ့််းကာျန်းး�မ်းာဖော်��အဖော်ဖြ��နံှငှ့််း

�တွး�ကား၍ �င့်းယ်�ူန်းးအတွကွား �န်းးတွး�ထားာ�ဖြ�င့်း�ဖြ�စ္စး�ါ�ည်းး။



ကာ့�ုကာာ� - ကာျန်းး�မ်းာဖော်��၊ အလ�ုး�မ်းာ�နှငှ့််း လမူ်း�ူုလံဖုော်��ဝန်းးကြီးကား�ဌာာန်း၏ 

“အလ�ုး�မ်းာ�မ်းျာ�ထား�့့ကုားဖော်��ံ�ုမ်းအုစ္စး�င့်း�စံ္စာ”အ� 

ထား�့့ကုားဖော်��ံ�ုမ်းဖုော်��အနှတ�ာယ်းဖြ�စ္စး�ာွ�မ်းအုဖော်ဖြ�အဖော်န်း H31/R1 (2020 �နုှစှ္စး ဖော်မ်းလ)

1 ဖြ��တွးကာျဖြ�င့်း�၊ လှမ့်း်းကာျဖြ�င့်း� 4279 ဦး�

2 လ�ုးဖော်�ာင့်းမ်းတုွနု်း ်းဖြ�န်းး�ျကား၊ မ်း�င့််းဖော်လျားဖော်�ာလ�ုးဖော်�ာင့်းမ်းု 2475 ဦး�

3 လကဲာျဖြ�င့်း� 2457 ဦး�

4 ညှ်း�းမ့်းဖြ�င့်း�၊ ဖြ�တွးမ့်းဖြ�င့်း� 1673 ဦး�

5 တွ့ကုားမ့်းဖြ�င့်း� 1163 ဦး�

လ�ုးင့်န်းး��ငွ့်းဖော်��အနှတ�ာယ်း ဖြ�စ္စး�ာွ�မ်းအုဖော်�အတွကွားလ�ုးင့်န်းး��ငွ့်းဖော်��အနှတ�ာယ်း ဖြ�စ္စး�ာွ�မ်းအုဖော်�အတွကွား

�းဖော်န်း ်

ကာနု်းး�လမ်းး�ကာနု်းးတွင့်း�ယ်းယ်�့ူုဖ်ော်�ာင့်းဖော်��လ�ုးင့်န်းး��ဲ ်

ဖော်��ကာင့်း�လံဖုြ��ံဖော်��၊ကာျန်းး�မ်းာဖော်��န်းဲ�်တွး�ကားပြီး�း�

ဖော်လလ်ာကြကာ�ဖော်အာင့်း

“ဖြ��တွးကာျဖြ�င့်း�၊ လှမ့်း်းကာျဖြ�င့်း�” ကာ
အမ်းျာ��ံ�ုဖော်န်းား…။

လူအ်�ဲွ�အစ္စည်းး�ကာ့ ုအဖော်ထားာကားအကာဖူြ��တွဲ်
ဖော်ကာာင့်း�မ်းနွ်းးတွဲအ်လ�ုး�ဲဖော်န်းား။

ဟုတုွးတွယ်းဖော်န်းား!

ကာ�ဲါ�့ု
လ�ုးင့်န်းး��ငွ့်းဖော်��အနှတ�ာယ်းဖြ�စ္စး�ာွ�မ်းု

အဖော်ဖြ�အဖော်န်းဖော်တွကွာ့ု
ကြကာည်း်း�ာွ��ဖော်အာင့်း။

လ�ုးင့်န်းး��ငွ့်းဖော်��အနှတ�ာယ်း ဖြ�စ္စး�ာွ��တွဲ်
အဓ့ိကာအဖော်ကြကာာင့်း�အ�င့်း�ကာ့ု

ကြကာည်း်းကြကာည်း်း�ဖော်အာင့်း။

ဟုတုွးကာဲ!်

ဧည်း်း�ည်းးဖော်တွ�ဲွ ် �စ္စစည်းး�ဖော်တွကွာ့ု
မ်းနှ်းးမ်းနှ်းးကာန်းးကာန်းး�့ုဖ်ော်���တွဲ်

တွာဝန်းးကြီးကား�တွဲအ်လ�ုး�ဲဖော်န်းား။ ကာနု်းးစ္စည်းးစ္စး��င့်း�ဖော်��လည်းး�
မ်းျာ�လာဖော်တွာ်

တွအာ�ကာ့ ုအလ�ုးရုု�းမ်းယ််း
�ံ�ဲုဖော်န်းား။



ဟုတုွးတွယ်း။

ဥ�မ်းာအဖော်န်းန်းဲ ် “ဖြ��တွးကာျဖြ�င့်း�၊ 

လှမ့်း်းကာျဖြ�င့်း�” �့�ုင့်း

ကာနု်းးတွင့်းကာနု်းး�ျစ္စင့်းဖြမ်းင့််းဖော်�်မ်းာှ
ပြီး�့�ကာျလာတွဲ�်စ္စစည်းး�ဖော်တွကွာ့ ုဖော်ထားာကားမ်းလ့ုလ်�ုး�င့်း�ကာဖော်န်း

အတွပူြီး�့�ကာျတွဲ ်မ်းဖော်တွားတွ�မ်းု
ဖြ�စ္စး�ာွ�တွာဖော်တွ ွရှိှ့တွယ်း။

ကာနု်းးတွင့်းကာနု်းး�ျစ္စင့်းဖြမ်းင့််းကာဖြမ်းင့််းလည်းး�ဖြမ်းင့််းပြီး�း�

ဖော်လ�တွဲ�်စ္စစည်းး�ဖော်တွကွာ့ ုအတွင့်းအ�ျလ�ုး�တွာဖော်တွွ

လည်းး�ရှိှ့တွာမ်း့ု ် အနှတ�ာယ်းရှိှ့တွယ်းဖော်န်းား။

ကာနု်းးစ္စည်းးစ္စး��င့်း�မ်း ုမ်းျာ�လာပြီး�း� တွစ္စးကြီးကာမ့်းးတွည်းး�မ်းာှ 
�ယ်းဖော်�ာင့်း�တွဲ�်စ္စစည်းး��မ်းာဏလည်းး�

မ်းျာ�လာတွာဖော်ကြကာာင့််း ဖြ�စ္စးတွယ်း။

�ယ်းလ့လု�ုး�င့်း
ဖြ��တွးကာျဖြ�င့်း�၊ လှမ့်း်းကာျဖြ�င့်း� ကာ့ု

ကာာကာယွ်းနှ့ငု့်းမ်းလ?ဲ

စ္စည်းး�မ်းျဥး�ဖော်တွ ွအမ်းျာ�ကြီးကား�ကာ့ု
မ်းတှွးထားာ��မ်းာှကာ အလ�ုးရုု�းလ့ကုားတွာ…။

အဖော်��ကြီးကား�တွာကာ မ်းလှမ့်း်းကာျဖော်အာင့်း
ဂိုရုုစ္စ့ကုား�င့်း �ပြီး�းမ်းလာ�

စ္စည်းး�မ်းျဥး�လ့ကုားန်းာတွယ်း�့တုွာစ္စည်းး�မ်းျဥး�လ့ကုားန်းာတွယ်း�့တုွာ

ကာ့ယု်းတွစ္စးဖော်ယ်ာကားတွည်းး�အတွကွား မ်းဟုတုွး�ဲကာ့ယု်းတွစ္စးဖော်ယ်ာကားတွည်းး�အတွကွား မ်းဟုတုွး�ဲ

အန်းး�အန်းာ�ကာလ ူ�ဏး�ာမ်း�ဖော်စ္စ�ု့ ်အန်းး�အန်းာ�ကာလ ူ�ဏး�ာမ်း�ဖော်စ္စ�ု့ ်
အတွကွားလည်းး� အဖော်��ကြီးကား�တွယ်းဖော်လ!အတွကွားလည်းး� အဖော်��ကြီးကား�တွယ်းဖော်လ!

ဟု ုဟုတုွးကာဲ!်

ကာာယ်ကာရံှိှင့်းကာ့ယု်းတွ့ငု့်းကာလည်းး�
ဂိုရုုစ္စ့ကုား�မ်းာှ ဖြ�စ္စး�လ့ု

�တွးမ်းတှွးထားာ�တွဲစ်္စည်းး�မ်းျဥး�ဖော်တွနွ်းဲ ် အလ�ုး
လ�ုးထားံ�ုလ�ုးန်းည်းး�ကာ့ု

လ့ကုားန်းာ�ု့လ်ည်းး� အဖော်��ကြီးကား�တွယ်း။

ထား��းကာာ��ဲ ် ကာနု်းးတွင့်းကာနု်းး�ျစ္စင့်းဖြမ်းင့််းကာဖော်န်း
�စ္စစည်းး�ကာ့ ုအတွင့်းအ�ျလ�ုးတွဲအ်�ျ့န်းးမ်းာှ

ဖော်ဖြ�ဖော်�ျားပြီး�း� လှမ့်း်းကာျတွာတွ့ု ်

�ာ ?



ဖော်န်းာကားတွစ္စး�ကုာ “လ�ုးဖော်�ာင့်းမ်းတုွနု်း ်းဖြ�န်းး�ျကား၊ 
မ်း�င့််းဖော်လျားဖော်�ာလ�ုးဖော်�ာင့်းမ်း”ု။

ဖော်လ�လတံွဲ�်စ္စစည်းး�ကာ့ ု�ယ်းမ်းတွဲအ်�ျ့န်းးန်းဲ ်
�ယ်းတွဲအ်�ျ့န်းးမ်းာှ လကားဖော်မ်းာင့်း�၊

��ုံ�ုန်းဲ ် �ါ�ဖော်တွ ွန်းာနှ့ငု့်းတွယ်း။

အထား�ူ�ဖြ�င့််း ဖော်လ�လတံွဲ�်စ္စစည်းး�ကာ့ု

မ်းတွင့်းတွဲအ်�ျ့န်းးမ်းာှ

�ါ�န်းာတွာ ဖြ�စ္စးလယွ်းတွယ်း။

“လကဲာျဖြ�င့်း�”ကာ

�ယ်းအ�ျ့န်းးမ်းာှ

ဖြ�စ္စး�ာွ�တွာလဲ

ဥ�မ်းာအဖော်န်းန်းဲတ်ွစ္စးကြီးကာမ့်းးတွည်းး�
�စ္စစည်းး�အမ်းျာ�ကြီးကား�ကာ့ု

�ယ်းတွဲအ်�ျ့န်းးမ်းာှ

�ါ�့�ုင့်း

လကားဖော်တွွ�လ�ုးင့်န်းး��ငွ့်းကာ့ု

ကြကာည်း်းကြကာည်း်း�ဖော်အာင့်း!

ဖော်ဖြ�ဖော်ထားာကားထား�့း�့ငု့်း�ကာ့ ုမ်းဖြမ်းင့်း��ဲ
ဖော်ဖြ�ဖော်�ျားကာျတွဲအ်ဖြ�စ္စးအ�ျကားလည်းး�

ရှိှ့တွယ်း။

�ဏး�ာ�ပြီး�း� အလ�ုးမ်းလ�ုးနှ့ငု့်းဖြ�စ္စးလာ�င့်း
မ့်း�ာ�စ္စလုည်းး� စ္စတ့ွး�င့်း��ဲ�ပြီး�း�

ဝင့်းဖော်င့်�ွကားမ်းာှလည်းး� �ကုာခဖော်�ာကားမ်းာှ...။
�ါဖော်ကြကာာင့််း �ံမု်းနှ်းး

�တွထ့ားာ�ပြီး�း� လ�ုးဖော်�ာင့်း�ု့ ်
အဖော်��ကြီးကား�တွယ်း။

ဖော်လ�လတံွဲ�်စ္စစည်းး�ကာ့ ုမ်းတွင့်းတွဲ်
အ�ျ့န်းးန်းဲ ် �ယ်းတွဲအ်�ျ့န်းးမ်းာှ

မ်းနှ်းးကာန်းးတွဲန််းည်းး�လမ်းး�န်းဲ ် လ�ုးဖော်�ာင့်း�မ်းယ်း။

မ်းနှ်းးကာန်းးတွဲ ်မ်းတွင့်းန်းည်းး�၊ �ယ်းဖော်�ာင့်းန်းည်းး�ကာ
လမဲ်းကာျဖော်စ္စတွာမ့်းုလ့်ု ်

အဖော်��ကြီးကား�တွယ်းဖော်န်းား။

ဟုတုွးတွယ်းဖော်န်းား…။



အ
�း�စ္စစည်းး�ကာ

ဖော်�ါလ့်ကုားတွာ!

အ!

အလ�ုးကာ့ ုဖြမ်းန်းးဖြမ်းန်းး

ပြီး�း�ဖော်အာင့်းလ�ုးမ်းယ်း။

အး�~!

ဖော်�ါကားဖော်လကှာာ�ကာ့ ု�ံ�ုပြီး�း�
အတွကားအ�င့်း� လ�ုး�ါ။

အနှတ�ာယ်းရှိှ့တွယ်း!

�းဖော်န်း ် �စ္စစည်းး�ဖော်တွွ

မ်းျာ�ဖော်တွာ ်ဖြမ်းန်းးဖြမ်းန်းးလ�ုး�မ်းယ်း။

ဟု ုဟုတုွးကာဲ!်

ထားမ့့်းပြီး�း!!

�ဏး�ာကြီးကား�ကြီးကား�မ်းာ�မ်းာ�
မ်း��ာွ�လ့ု ် ဖော်တွားဖော်��ဖော်�မ်းယ််း
ဖော်�ါကားဖော်လကှာာ�ကာ့ ုမ်း�ံ�ု��ူ

မ်းလာ�?

အ�င့်းဖော်ဖြ��ဲလ်ာ�? ဟုတုွး�ါတွယ်း…။

ဖြ�စ္စးစ္စဥး 1



ဖော်တွာင့်း��န်းး�ါ…

ကာနု်းးတွင့်းကာနု်းး�ျစ္စင့်းဖြမ်းင့််းကာဖော်န်း
လံ�ုဝ

�နု်းးမ်း�င့်း��ါန်းဲ!်

ဖော်�ါကားဖော်လကှာာ�ကာ
မ်းဖြ��တွးကာျ�ု့ ်

ထားာ�ထားာ�တွာဖော်လ။

ပြီး�့�ကာျလာပြီး�း!!

အာ���!!

အ�င့်း�ံ�ု �စ္စစည်းး�ဖော်တွွ
ပြီး�့�ကာျတွယ်း�့တုွာ

ထား�းတွဲန််းည်းး�
မ်းကာျလ့ု�်ါ။

ဟုင့်း!
ထား�းတွဲန််းည်းး�လာ�!?

အကာယ်းလ့ု ်

�စ္စစည်းး�အဖော်လ�ကြီးကား�န်းဲ ် �ထံားည်းးဖော်တွ�ွာ�့ု

�ဏး�ာအကြီးကား�အကာျယ်း

�နှ့ငု့်းတွယ်း!

ဟုတုွးကာဲ…်။

ဟုာ!!

အ�အံကာျယ်းကြီးကား�န်းဲ ်
ဖော်အားဖော်န်းတွာ

အ�င့်းဖော်ဖြ��ဲလ်ာ�! �း �းတွ့ငု့်း�…။



မ်းဟုတုွး��ူ…
ဖြ�စ္စးနှ့ငု့်းတွဲအ်ဖော်ဖြ�အဖော်န်းကာ့ု

�ပ့ြီး�း� �တွလ့တွွး�ာွ�တွာ…။

အ�မု်း ှ…?
ထားာ�လ့ကုား�ါဖော်တွာ ်�ာမ်းမှ်းဖြ�စ္စးတွာ�ဲ

ဖော်တွားလ�ှါပြီး�း…။

မ်းဟုတုွးမ်းလှွဖဲော်�ာ တွစ္စး
ဖော်န်း�ာ�ာမ်းာှ

�ဏး�ာမ်းျာ� ��ာွ�တွာ
လာ� !?

ဖော်လ�တွဲ�်စ္စစည်းး��့ု
ဖော်အာကားမ်းာှ ထားာ�တွာတွ့ုလ်�ုးပြီး�း�
တွည်းးပြီးင့်မ့်းးမ်းကုာ့ ုဖြမ်းင့််းတွင့်း�မ်းယ်း။

�စ္စစည်းး�မ်းပြီး�့�ကာျနှ့ငု့်းတွဲ်
ထား�းတွဲန််းည်းး�အတွ့ငု့်း� ထား�း�ု့က်ာလည်းး�
ဖော်��အနှတ�ာယ်းကာင့်း�ရှိှင့်း�ဖော်��အတွကွား 

�ထားမ်းဖော်ဖြ�လမှ်းး��ဲ။

ကြကာာ�ဖော်န်း�ာလတွွးကာ့ု

န်းည်းး�ဖော်အာင့်းလ�ုးတွာတွ့ု ်၊

�စ္စစည်းး�ကာ့ ုည်းးည်းးည်းာည်းာ
မ်းထား�းထားာ�လ့ု ်

ဟုန်းး�ျကားမ်းည်းးတွာ�ါ။

ဟုတုွးပြီး�း

အလ�ုး ဖြ�န်းးလ�ုး…

�ာဖြ�စ္စးတွာလ!ဲ?

ဖော်လ�လတံွဲ�်စ္စစည်းး��့ ု�ါ�စ္စည်းး�န်းဲ ်
မ်းတွည်းးပြီးင့်မ့်းးတွဲအ်�ာ�့ု

�လင့်းဖော်ကာားဖြ�ာ�န်းဲ ် တွည်းးပြီးင့်မ့်းးဖော်အာင့်းထားာ�
�မ်းယ်း။

�းလ့လု�ုးတွာဖော်တွာင့်း �စ္စစည်းး�ပြီး�့�
ကာျတွယ်း�့�ုင့်း
လကားန်းဲမ််းကာာ�ဲ

�ျကား�ျင့်း� ဖော်ဖြ���မ်းယ်း

ဟု ုဟုတုွးကာဲ!်



လ�ုး�့ငု့်း�ထားာ�တွဲ ်အလ�ုးဖော်တွလွည်းး�လ�ုး�့ငု့်း�ထားာ�တွဲ ်အလ�ုးဖော်တွလွည်းး�
မ်းျာ�လာဖော်�မ်းယ််းမ်းျာ�လာဖော်�မ်းယ််း

စ္စးန်းးယ်ာဖော်တွ ွ�့အုာ�ကာ့�ု�တွဲ်စ္စးန်းးယ်ာဖော်တွ ွ�့အုာ�ကာ့�ု�တွဲ်
� ူဖြ�စ္စး�ျင့်းတွယ်း…!� ူဖြ�စ္စး�ျင့်းတွယ်း…!

ဟုတုွးပြီး�း!

အာ�မ်းန်းာ�ါန်းဲ ်

လ�ုးဖော်���ါမ်းယ်း!

�းဖော်န်း ် �စ္စစည်းး�ဖော်တွကွာ

မ်းျာ�လ့ကုားတွာ!

ကာဖူော်��မ်းယ်းဖော်န်းား!

ထား��းကာာ�ဖော်�်ကာ
�စ္စစည်းး�ဖော်တွကွာ့ု

ကာွန်းးဖော်တွား �ျဖော်��မ်းာှမ့်းုလ့်ု ်
ဖော်��မ်းာှ�ဲ ဖော်စ္စာင့််းဖော်န်း�ါ။

Tailgate lifter
�းကာ့ ုဖော်�ွ�တွဲအ်�ါမ်းာှ

Stopper တွ�းထားာ�တွာ
ကာ့ ုစ္စစ္စးဖော်��ပြီး�း�

အဖော်ရှိှ ��ကားကာ့ ုဖြမ်းင့်း�တွဲအ်ဖော်န်းအထားာ�ကာဖော်န်း
�တွးဝန်းး�ကာျင့်းကာ့ ုဖော်��ျာကြကာည်း်းပြီး�း�မ်းှ

တွနွ်းး��မ်းယ်း။

�းတွ့ငု့်း�
�ွထဲားတုွးပြီး�း�…။

ကာ ူကာညူ်းး�ါဦး�…။

အာ� !!

�ာလ�ုးလ့ကုားတွာလ!ဲ

ဖော်န်းာကားဖြ�န်းး�ွလဲ့ကုားတွာမ့်းုလ့်ု ်

Stopper ကာ့ု

မ်းဖြမ်းင့်းလ့ကုားတွာကာ့�ု။
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�စ္စစည်းး�ကာ့ု

Stopper မ်းာှ

ထားာ�ပြီး�း�…

ပြီး�း�ဖော်တွာ်
�ယ်းဖော်�ာင့်းတွဲဝ်န်းးထားမ်းး�ကာ့ု

လဲဖဲော်���မ်းယ်း။

ဟုတုွးကာဲ!်

လ�ုးရှိာှ�မ်း ုရှိှ့၊ မ်းရှိှ့
စ္စစ္စးဖော်��ပြီး�း�

Lift ကာ့ ုမ်းတွင့်း�မ်းယ်း။

�ဏဖော်လ�။

�းတွစ္စးဖော်�ါကားဖော်တွာ်

ကြီးကာ�့�စ္စာ�မ်းယ်းကာာွ!

န်းာလ့ကုားတွာ!!

အလ�ုးလကားအတ့ွးကာ့ု
မ်းဝတွး��ူ၊

ဖော်��ကာင့်း�လံဖုြ��ံဖော်���့န်း�းကာ့ဖုော်�ာ
မ်းစ္စး���ူလာ�!

ဖော်န်းာကားမ်းှ

ယ်လူာ

�ဲ�်ါမ်းယ်း!

အနှတ�ာယ်းရှိှ့တွယ်း!

�စ္စစည်းး�ကာ ဖော်လ�ဖော်တွာ်

အရှိှ့န်းးကာ့ ု��းလ့ု ်

မ်း�ဖော်တွာ�်�ူ။

ဖော်ဖြ�ာ�ာ��ဲ

အန်းာ�ကာဖော်န်း။

�းအထားက့ာ

ယ်ာဥးဖော်မ်းာင့်း��ဲ ်

အလ�ုးမ့်းုလ့်ု ်

Roll box
pallet ကာ့ု

ဂ့ိုဖုော်ထားာင့်းထားကဲာ့�ုယ်း�ာွ�
ဖော်��လ့ု�်လာ�။



�့န်း�း�ံကုာ ဖော်�ျားမ်းလယွ်းတွာမ့်းု ်

ဖော်ဖြမ်းဖြ�င့်းကာ့ု

ပြီးမဲ်းပြီးမဲ်း န်းင့်း�နှ့ငု့်းတွယ်း

ဖော်��ကာင့်း�လံဖုြ��ံဖော်���့န်း�းကာ
�း�င့်ယ်းဖော်လ�ဖော်တွကွာဖော်န်း
ဖော်ဖြ�ဖော်�ျာင့်း�ထား�့းဖော်တွကွာ့ု

ကာာကာယွ်းဖော်��ပြီး�း�

ဖော်��ကာင့်း�လံဖုြ��ံတွဲအ်လ�ုး
ဖြ�စ္စး�ု့အ်တွကွားလည်းး� 

ဖော်�ဖော်��ျာ�ျာ
�န့်းာ�လည်းးထားာ��မ်းယ်း။

အလ�ုးလကားအတ့ွးကာ့ု
ဝတွးထားာ��င့်း

လကားကာ့ ုကာာကာယွ်းနှ့ငု့်း
တွယ်း။

ပြီး�း�ဖော်တွာ်
မ်းဖော်�ျားလယွ်းဖော်စ္စတွာမ့်းု ်

အလ�ုးလ�ုး�တွာလည်းး� လယွ်းကာူ
ဖော်စ္စတွယ်း။

ဖော်�ွ�တွဲအ်�ျ့န်းးန်းဲ ် ��းတွဲအ်�ျ့န်းး
��ူကာ့ဖုော်ကာ�ွ�မ်းယ်း!

အဲ�်းအ�ျ့န်းး �ာွ�တွဲလ်ာ��ာ�ကားကာ
ဖော်�ာင့်းကာ့ ုမ်းကာ့ငု့်း�ါန်းဲ!်!

စ္စည်းး�မ်းျဥး�ကာ့ု
လ့ကုားန်းာပြီး�း� ဖော်��ကာင့်း�

လံဖုြ��ံစ္စာွ
အလ�ုးလ�ုး�ါ။

ကာွန်းးဖော်တွား

ကာဖူော်���မ်းာှကာ...?

ဖော်�ဖော်��ျာ�ျာ 

လကားနှစှ္စး�ကားန်းဲ ်

ဖော်�ွ��ါ!

�ါအ်ဖြ�င့်း
Roll box pallet ကာ့ု

မ်းနှ်းးမ်းနှ်းးကာန်းးကာန်းးတွနွ်းး��ု့လ်ည်းး�
အဖော်��ကြီးကား�တွယ်း။

�း�င့်ယ်းဖော်လ�ဖော်တွွ
ဖော်�ွ�လျာ�တွာ အ�င့်းဖော်ဖြ�

တွယ်း!

အ�င့်းဦး��ံ�ု

ကာ့ယု်းထားည်းးကာ့ ု

စ္စစ္စးဖော်���ါ!



�းဟုာကာ
ဖော်တွားဖော်တွားဖော်လ�
ဖော်လ�လ့ကုားတွာ…။

�ါဖ်ော်�မဲ်းလ်ည်းး� ဖြမ်းန်းးဖြမ်းန်းး
မ်း�ယ်းလ့ုမ််း���ူ။

�ါ� �ါ�
န်းာ�ာွ�ပြီး�း...။

�ာမ်းှ

မ်းဟုတုွး�ါ��ူ!

�ာဖြ�စ္စးလ့ုလ်။ဲ

��းဖော်န်းတွာကာ...။

အင့်း�~
မ်းဖော်န်းထ်ားကဲာ �ါ�ကာမ်း�ကားမ်း�ာ

�စံ္စာ�ဖော်န်း�တွာ...။

န်းည်းး�န်းည်းး�ဖော်တွာ ်ဖော်လ�ဖော်�မဲ်း်
�းဟုာကာ့ ုဖော်ရှိှ �ကာ

Pallet ဖော်�်

�း�စ္စစည်းး�ကာ့ု

�ယ်းကာ့�ုယ်း

�မ်းလ?ဲ

�ာွ�မဲ်းဖ်ော်န်း�ာတွစ္စး�စု္စးအတွကွား
Pallet ဖော်�်

ဖော်ဖြ�ာင့်း�တွင့်းထားာ��ါ။

�းဟုာကာ့ ုလညှ်းး�န်းဲ ်...။
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�ါဖော်�မဲ်း်�ါဖော်�မဲ်း်
�းဖော်လာကားဖော်လာကား�့�ုင့်း�းဖော်လာကားဖော်လာကား�့�ုင့်း

အလ�ုးထား�းလ�ုးနှ့ငု့်းဖော်��တွယ်း!အလ�ုးထား�းလ�ုးနှ့ငု့်းဖော်��တွယ်း!

ဖြမ်းန်းးဖြမ်းန်းး!

ထား��းကာာ�ကာ ...

အဲ�်ါလာ�။

�ယ်းလ့ဖုြ�စ္စးတွာလ?ဲ

��းလ့ု�်လာ�!?

�ာအ��ံါလမ့်း်း!
ကြကာမ်းး�ဖြ�င့်းကာ စ္စ့ဖုော်န်းလ့ု ်
ဖော်�ျားလ�ဲာွ�တွာ...။

�း�စ္စစည်းး�ကာ့ု
မ်းျကားနှာှ�ျင့်း��့ငု့်းမ်းာှ��းထားာ�တွဲ်

ထား��းကာာ�ဖော်�် �ယ်း�ါ။

န်းာလ့ကုားတွာ!!

�ါ�န်းာ�ာွ�တွယ်းဟုတုွးလာ�...။
�ဏဖော်လာကား ပြီးင့်မ့်းးပြီးင့်မ့်းးဖော်လ�

ဖော်န်းလ့ကုား�ါ။

အ�င့်းဦး��ံ�ု
ဖော်လ�လတံွဲ�်စ္စစည်းး�ကာ့ု

�ယ်းတွဲအ်�ျ့န်းးမ်းာှ လညှ်းး�န်းဲ ်
ဝန်းး�င့််းယ်ာဥးကာ့ု
အ�ံ�ုဖြ���မ်းယ်း။

�တုွစ္စး�ါလ့ ုမ်းဖော်တွားတွ�မ်းမု်းျ့��
မ်းဖြ�စ္စးဖော်စ္စ�ု့အ်တွကွားလည်းး�

ဖော်���န်းး�



�တွထ့ားာ��ါမ်းယ်း။

အမ်းျ့���မ်းး��့�ုင့်း
�နှာာကာ့ယု်းအဖော်လ��ျ့န်းး�ဲ ် 24%

ထားကား ဖော်လ�လတံွဲအ်�ာကာ့ု
ကာ့ယု်းတွ့ငု့်း

မ်း�ယ်းဖော်�ာင့်း���ူ။

အလ�ုး�ငွ့်းမ်းာှ
�ါ�န်းာ�မ်းကုာာကာယွ်းဖော်��စ္စးမံ်း�ျကားလမ်းး�ညွှဲန်းးအ�

အမ်းျ့���ာ��့�ုင့်း�နှာာကာ့ယု်းအဖော်လ��ျ့န်းး�ဲ ် 40%
ထားကား ဖော်လ�လတံွဲအ်�ာကာ့ု

ကာ့ယု်းတွ့ငု့်းမ်း�ယ်းဖော်�ာင့်း���ူ။

လကားနှစှ္စး�ကားန်းဲ ် �စ္စစည်းး�ကာ့ု
ကာ့ငု့်းပြီး�း� ဖော်လကှာာ�

အတွကားအ�င့်း�မ်းလ�ုး�ါန်းဲ။်

ဂ့ိုဖုော်�ါင့်းထားမဲ်းာှ

မ်းဖော်ဖြ���ါန်းဲ။်

�းအ�ာဖော်တွကွာ့ု
လ့ကုားန်းာမ်းယ်း�့�ုင့်း

�ါ�န်းာတွာကာ့�ုာမ်းကာ�ဲ
မ်းဖော်တွားတွ�မ်းအုမ်းျ့��မ်းျ့��ကာ့ု

ကာာကာယွ်းနှ့ငု့်းတွယ်း။

ကာွန်းးဖော်တွား အာ�လံ�ု
လ�ုး�ဲတ်ွယ်း...။

�ါဖော်�မ်းယ််းလည်းး�
အလ�ုးလ�ုးဖော်န်းတွဲအ်�ျ့န်းးတွငွ့်း�

�နှာာကာ့ယု်းကာ
မ်း�ကားမ်း�ာ�စံ္စာ�ဖော်န်း��င့်း

�ျကား�ျင့်း��တွင့်း��့ု�်ါ။

ဖြမ်းင့််းတွဲဖ်ော်န်း�ာကာဖော်န်း

မ်း�နု်းး�ျ�ါန်းဲ!်

တွစ္စး��ုဖုြ�စ္စး�ဲ�်င့်း
မ့်း�ာ�စ္စကုာ

ဝမ်းး�န်းည်းး��မ်းာှ။

�ံမု်းနှ်းး
အဖော်ကြကာာ�န်း ်းတွာကာ့လု�ုးတွာကာ

လည်းး� ထားဖ့ော်�ာကားမ်းု
ရှိှ့တွယ်း။

ပြီး�း�ဖော်တွာ ်ဂ့ိုဖုော်�ါင့်းထားမဲ်းာှ
အလ�ုးစ္စည်းး�မ်းျဉ်း�ဖော်တွကွာ့ု

လ့ကုားန်းာ�ု့လ်ည်းး�
အဖော်��ကြီးကား�တွယ်း။

အ�ကား 40 အမ်းျ့���ာ�

65kg အ�ကား 40 အမ်းျ့���မ်းး�

55kg

26.0kg 13.213.2kgkg



Roll box pallet အ�ံ�ုဖြ���ည်း်းအ�ျ့န်းး ဖော်��ကာင့်း�လံဖုြ��ံဖော်��

�့န်း�းနှငှ့််း အလ�ုးလကားအတ့ွးကာဲ�့်ုဖ်ော်�ာ အကာာအကာယွ်း�စ္စစည်းး�ကာ့ ု

ဝတွး�င့်း�ါ။

ထား��းကာာ�၏ ကာနု်းးတွင့်းကာနု်းး�ျစ္စင့်းဖြမ်းင့််းတွငွ့်း အတွကားအ�င့်း�လ�ုး�ည်း်း

အ�ါ ဖော်�ါကားဖော်လကှာာ�ကာဲ�့်ု ် အတွကားအ�င့်း�ဖြ��ကာ�့့ယ်ာမ်းျာ�ကာ့ု

အ�ံ�ုဖြ���ါ။

ထား��းကာာ�၏
ကာနု်းးတွင့်းကာနု်းး�ျစ္စင့်းဖြမ်းင့််းရှိှ့အလ�ုး

�ါ�န်းာဖြ�င့်း�

Roll box pallet အကြကာာ� ညှ်း�းမ့်းဖြ�င့်း�

ဂ့ိုဖုော်�ါင့်းထားတဲွငွ့်း လကဲာျဖြ�င့်း�၊ လှမ့်း်းကာျဖြ�င့်း�

ဖော်လ�လဖံော်�ာ�စ္စစည်းး�မ်းျာ�ကာ့ ုမ်းနှ့ငု့်းဝန်းးမ်းထားမ်းး�� ဲလညှ်းး�စ္စ�ည်းးတွ့ုက်ာ့ ု

အ�ံ�ုဖြ��၍�ယ်းဖော်�ာင့်း�ါ။
*အဖော်��စ္စတ့ွးကာ့ ု“ကာာတွနွ်းး�ဖြ�င့််းဖော်�ားဖြ�ထားာ�ဖော်�ာ ဖော်��ကာင့်း�လံဖုြ��ံဖော်��၊ ကာျန်းး�မ်းာဖော်��နှငှ့််း လ�ုးင့်န်းး��ငွ့်း

ဖော်��အနှတ�ာယ်းကာာကာယွ်းဖော်��အဖော်ဖြ�� ံ(အဖော်ထားဖွော်ထား�ွင့်းကြကာာ�ဖော်���စ္စစည်းး�မ်းျာ�)” တွငွ့်း ကာ့�ုကာာ��ါ။

ဂ့ိုဖုော်�ါင့်းထားတဲွငွ့်း ဖော်ဖြ��ဖြ�င့်း�၊ အဖြမ်းင့််းဖော်န်း�ာမ်း ှ�နု်းး�ျဖြ�င့်း� မ်းလ�ုး�ါနှငှ့််း။

ကာနု်းး�လမ်းး�ကာနု်းးတွင့်း�ယ်းယ်�့ူုဖ်ော်�ာင့်းဖော်��လ�ုးင့်န်းး�တွငွ့်း
�တွဖ့ြ��ဖော်စ္စလ့�ုည်း်း အ�ျကားမ်းျာ�

�ါ� �ါ�
န်းာ�ာွ�ပြီး�း...။

�ာမ်းှ

မ်းဟုတုွး�ါ��ူ!

�ာဖြ�စ္စးလ့ုလ်။ဲ

��းဖော်န်းတွာကာ...။

�းဖော်န်း ် �စ္စစည်းး�ဖော်တွွ

မ်းျာ�ဖော်တွာ ်ဖြမ်းန်းးဖြမ်းန်းးလ�ုး�မ်းယ်း။

ထားမ့့်းပြီး�း‼

န်းာလ့ကုားတွာ!!

အလ�ုးလကားအတ့ွးကာ့ု
မ်းဝတွး��ူ၊

ဖော်��ကာင့်း�လံဖုြ��ံဖော်���့န်း�းကာ့ဖုော်�ာ

မ်းစ္စး���ူလာ�!

ဖော်န်းာကားမ်းှ

ယ်လူာ

�ဲ�်ါမ်းယ်း!

အနှတ�ာယ်းရှိှ့တွယ်း!

အနှတ�ာယ်း�့တုွာ
အံက်ြ�စ္စ�ာဖော်ကာာင့်း�ဖော်လာကားဖော်အာင့်း 

အန်းး�အန်းာ�မ်းာှ�ဲ ရှိှ့ဖော်န်းတွာကာ့ု
ဖော်ကာာင့်း�ဖော်ကာာင့်း�န်းာ�လည်းး�ဲလ်ာ�?

အလ�ုး�ငွ့်းဖော်��ကာင့်း�လံဖုြ��ံဖော်��န်းဲ ် ကာျန်းး�မ်းာဖော်��မ်းာှ

တွစ္စးဦး��ျင့်း�စ္စး�ဲ ် အ�အ့ဖြမ်းင့်းန်းဲ ်

စ္စည်းး�မ်းျဥး�လ့ကုားန်းာဖြ�င့်း�ကာ အဖော်��အကြီးကား��ံ�ု�ဲ။

�းဖော်န်း�ာမ်းာှ ဖော်န်းာကားတွစ္စးဖော်�ါကား
ဖြ�စ္စးစ္စဥးဖော်လလ်ာဖြ�င့်း�ကာ့ု
ဖြ�န်းးကြကာည်း်းကြကာ�ဖော်အာင့်း။

ဇာာတွးဖော်ကာာင့်းဖော်တွ�ဲွ ်
ရူု�မ့်းကုားမ်းကုာ

တွစ္စးဖော်ယ်ာကားဖော်ယ်ာကားန်းဲ ်
�င့်းဖော်န်းတွယ်းဖော်န်းား။

ဟုင့်း?
�ာဖော်ဖြ�ာလ့ကုားတွာလ?ဲ

န်းာလ့ကုားတွာ!!



မ်းနှ်းးကာန်းးဖော်�ာ Roll box pallet အ�ံ�ုဖြ��န်းည်းး�
ကာ့�ုကာာ�-ကာျန်းး�မ်းာဖော်��၊ အလ�ုး�မ်းာ�နှငှ့််းလမူ်း�ူုလံဖုော်��၀န်းးကြီးကား�ဌာာန်း၊ အလ�ုး�မ်းာ�  ဖော်��ကာင့်း�လံဖုြ��ံဖော်��နှငှ့််းကာျန်းး�မ်းာဖော်���့ငု့်း�ာ
�ဖုော်တွ�န်းအ�ဲွ�အစ္စည်းး�  “ Roll box pallet အ�ံ�ုဖြ���ျ့န်းးရှိှ့ လ�ုးင့်န်းး��ငွ့်းဖော်��အနှတ�ာယ်းကာာကာယွ်းဖော်��လကားစ္စွစဲ္စာအု�း”

�စ္စစည်းး�မ်းျာ�မ်းနှ်းးမ်းနှ်းးကာန်းးကာန်းးထား�းန်းည်းး� အ�ရူှိှ�းဖြ�င့်း�

ဤကာဲ�့်ုဖ်ော်�ာ ကာစ့္စစမ်းျာ�တွငွ့်းလည်းး� �တွထ့ားာ��ါ !

ဖော်��ကာင့်း�လံဖုြ��ံဖော်��နှငှ့််း ကာျန်းး�မ်းာဖော်��အတွကွား
�ဖ့ော်ကာာင့်း�စ္စ�ာမ်းျာ�!

တွနွ်းး�ဖြ�င့်း�1 �ွဖဲြ�င့်း�2 ဖော်���့ုတ်ွနွ်းး�ဖြ�င့်း�3

အလ�ုး�မ်းာ�၏ မ်းျကားလံ�ုအဖြမ်းင့််းထားကား ဖြမ်းင့််းဖော်အာင့်း မ်းထား�း��ါ။

�ွဖဲြ�င့်း� �ည်းး �ထားမ်း�ံ�ုဖော်�ွ�လျာ�မ်းဖုြ�စ္စးပြီး�း�၊ လမ်းး�တွစ္စးဝကားမ်း ှ“ဖော်���့ုတ်ွနွ်းး�ဖြ�င့်း�” “တွနွ်းး�ဖြ�င့်း�” ကာ့ ုအတွတူွကာလွ�ုးဖော်�ာင့်းကာာ 
လကားနှစှ္စး�ကားလံ�ုဖြ�င့််း ဖော်�ဖော်��ျာ�ျာ လ�ုးဖော်�ာင့်း�ါ။

ဂ့ိုဖုော်�ါင့်းထားတဲွငွ့်း �့ုမ််းဟုတုွး အ�န်းး�အဖြ�င့်းတွငွ့်း အ�ရူှိှ�းဖြ�င့်း�ကာ့ ု�တွဖ့ြ���ါ!
*အဖော်��စ္စတ့ွးကာ့ ု“ကာာတွနွ်းး�ဖြ�င့််းဖော်�ားဖြ�ထားာ�ဖော်�ာ ဖော်��ကာင့်း�လံဖုြ��ံဖော်��၊ ကာျန်းး�မ်းာဖော်��နှငှ့််း လ�ုးင့်န်းး��ငွ့်း
ဖော်��အနှတ�ာယ်းကာာကာယွ်းဖော်��အဖော်ဖြ�� ံ(အဖော်ထားဖွော်ထား�ွင့်းကြကာာ�ဖော်���စ္စစည်းး�မ်းျာ�)” တွငွ့်း ကာ့�ုကာာ��ါ။

ကာနု်းး�လမ်းး�ကာနု်းးတွင့်း�ယ်းယ်ူ

�့ုဖ်ော်�ာင့်းဖော်��

လ�ုးင့်န်းး�

အဖော်ဖြ��အံကာျ�ံ�ုလ�ုးင့်န်းး�လ�ုးဖော်�ာင့်းန်းည်းး�။ 
အင့်းအာ��ံ�ု� လယွ်းကာဖူော်�ာ ကာ့ယု်းဟုန်းး
အဖော်န်းအထားာ�ဖြ�င့််း လ�ုးဖော်�ာင့်းနှ့ငု့်း�ည်းး။

ကာျဥး�ဖော်ဖြမ်းာင့်း�ဖော်�ာဖော်န်း�ာတွငွ့်းလည်းး� ထားန့်းး��ျ��း�
လယွ်းကာပူြီး�း� အလ�ုး�မ်းာ�မ်း ှ�ာွ�မ်းည်း်းလာ��ာ�ကား
တွငွ့်း ��းမ်းည်း်းအတွကွား တွတွယ့်�ါတွးနှငှ့််း ထားန့ှ့ငု့်း�ည်း်း
အနှတ�ာယ်း န်းည်းး��ါ��ည်းး။

Roll box pallet အာ� ဖော်���့ု ် တွနွ်းး�ဖြ�င့်း�ကာ့ ုလ�ုး
နှ့ငု့်းဖော်�ာဖော်ကြကာာင့််း လည်းး�တွး�န်းး လယွ်းကာပူြီး�း�၊ ဖော်ရှိှ ��ကား
ရှိှ့ဖြမ်းင့်းကာငွ့်း�ကာ့လုည်းး� ဖော်ကာာင့်း�စ္စာွဖြမ်းင့်း��ည်းး။

လ�ုးင့်န်းး��ငွ့်းဖော်��အနှတ�ာယ်း�့တုွာ

အဖြ�ာ���ဲူ ် ကာစ့္စစမ်းဟုတုွး�ဲ
ကာ့ယု်းတွ့ငု့်း �င့်း�နှှး�ကာွမ်းး�ဝင့်းဖော်န်း�မ်းယ််း

အဖော်ကြကာာင့်း�အ�ာ ဖြ�စ္စးတွယ်း။

ဟုတုွးတွယ်း !
စ္စည်းး�မ်းျဥး�ကာ့လု့ကုားန်းာပြီး�း�

ဖော်န်းတ်ွ့ငု့်း�အဖော်ကာာင့်း��ံ�ုကြီးကာ�့�စ္စာ�မ်းယ်း !

တွစ္စး��ုဖုြ�စ္စး�ဲ�်င့်း
ဖော်ဖြ�ာ�ဖော်အာင့်းလ့ု ်

အလ�ုး�ငွ့်းမ်းာှ
ဖော်န်းတ်ွ့ငု့်း� ဖော်ဖြ�ာ�့�ုကား��ု့ံလ်ည်းး�

အဖော်��ကြီးကား�တွယ်းဖော်လ။

စ္စည်းး�မ်းျဉ်း�ကာ့ ုလ့ကုားန်းာတွယ်း�့တုွာ

“�နှာာကာ့ယု်း” “မ့်း�ာ�စ္စ”ု

“ဖော်န်းထား့ငု့်းမ်း�ုဝ” ကာ့ ုကာာကာယွ်းတွဲက်ာစ့္စစလ့ု ်

မ်းတှွးထားာ�ဖော်စ္စ�ျင့်းတွယ်း။



2021 �နုှစှ္စး မ်းတွးလတွငွ့်း ထားတုွးဖော်ဝ�ည်းး

ထားတုွးဖော်ဝ� ူ- ကာျန်းး�မ်းာဖော်��၊ အလ�ုး�မ်းာ�နှငှ့််း လမူ်း�ူုလံဖုော်��ဝန်းးကြီးကား�ဌာာန်း

စ္စးစ္စဉ်း� ူ- Mizuho Information & Research Institute, Inc.

��ူဖော်�ါင့်း�ဖော်�ာင့်း�ွကား� ူ- ကာနု်းး�လမ်းး�ကာနု်းးတွင့်း�ယ်းယ်�့ူုဖ်ော်�ာင့်းဖော်��လ�ုးင့်န်းး�၊ 

ဝန်းး�င့််းယ်ာဥးနှငှ့််း �တွး�ကား၍ ဖော်��ကာင့်း�လံဖုြ��ံမ်း�ုင့်းကြကာာ�ဖော်���့ငု့်း�ာ�င့်းဖော်ထားာကားကာ ူဖြ��စ္စဖုြ�င့်း�

ထားတုွးလ�ုး� ူ- Sideranch Inc.

ကာာတွနွ်းး�ဖြ�င့််း ဖော်�ားဖြ�ထားာ�ဖော်�ာ

ကာနု်းး�လမ်းး�ကာနု်းးတွင့်း�ယ်းယ်�့ူုဖ်ော်�ာင့်းဖော်��လ�ုးင့်န်းး�၏
ဖော်��ကာင့်း�လံဖုြ��ံဖော်��နှငှ့််း ကာျန်းး�မ်းာဖော်��



ဤစ္စာ�ွကားစ္စာတွမ်းး�နှငှ့််း�တွး�ကား၍ စ္စံစု္စမ်းး�ဖော်မ်း�ဖြမ်းန်းး�လ့�ုါကာ

ဖော်အာကား�ါဌာာန်းထား ံဖော်မ်း�ဖြမ်းန်းး�နှ့ငု့်း�ါ�ည်းး။

ကာျန်းး�မ်းာဖော်��၊ အလ�ုး�မ်းာ�နှငှ့််း လမူ်း�ူုလံဖုော်��ဝန်းးကြီးကား�ဌာာန်း
အလ�ုး�မ်းာ�စ္စနံှနု်းး�ဌာာန်း

ဖော်��ကာင့်း�လံဖုြ��ံဖော်��နှငှ့််း ကာျန်းး�မ်းာဖော်��ဌာာန်း
ဖော်��ကာင့်း�လံဖုြ��ံဖော်��ဌာာန်း�ွဲ


