
းားမောားသ ောအသေအတွကအ်ောားဖြင ,် 

အဖမနဆ် ာုးကက ားထေွာားလောအလုပ်အက ုငမ် ောားထမဲှသ ကောငာ်းတငဖ်ပထောားပါတယ်။ 

ကုနာ်းတွငာ်းပ ငုာ်းကနုတ်ငန် ားပါား 70% အသမေ ကနထ်ေပ်ကောားဖြင  ်ယ်ယူပ ု  သဆောငသ်ေားအ ငာ်း (ATA) 

အေထေပ်ကောားမ ောားကပ ု  သဆောငသ်ပားပါ ည်။ 

Truck ကောားဒရ ုငဘ်ောအလပ်ုအက ုငမ် ောားဝငသ်ငေွရှ မှု၏စည်ားကမ်ားခ က်မ ောား၌အလနွက်ွဲဖပောားဖခောားနောား, 

အပတ်စဉ်အလုပ်နောေ , ည၏န ပါတ်လမ်ားသပေါ်ကုနန်ငှ် ပစစည်ားက ေ ယောမ ောား၏အေည်အသ ာွး operated, 

ဒါသ ကောင  ်ငဤ်  ူည် ငတ် ု  အဘ ု  အအ က်သမွားဝမ်ားသက ောငာ်းဖြစ်ပါတယဆ် ာုးဖြတ်မတ ုငမ် သေွား

ခ ယ်စေော သုတ နအခ  ြုျို့အခ  နဖ်ြြုနာ်းသန ကတယ်။ 

Truck ကောား Driver အလပ်ုအခငွ် အလမာ်းမ ောား 

အဒဲ မှောအေညအ်ခ ငာ်းဖပည် ထေပ်ကောားယောဉ်သမောငာ်းတစ်ဥ ားရှောားပါားမှု ည်လကရှ် တွငဖ်ြစ်ပပ ား, 

ကုမပဏ မ ောားကတက်ကကစွော စ်က ုယောဉ်သမောငာ်းက ုစုသဆောငာ်းသန က ည်။ 

အဆ ပုါယောဉ်သမောငာ်းရှောားပါားမှု ည်လက်ရှ တွင ်48,000 သက ော်ရှ နငှ် အစ ေငခ် စောမ ောားရှောားပါားမှု 2025 

ခုနစ်ှတွငဥ် ားထက်ပ  ု170,000 သနေောလွတ်မှပ ုမ ုဆ ာုးဝါားလောသစဖခငာ်းငါှသြော်ဖပ ည်။ 

ဒါကယောဉ်သမောငာ်းရှောားပါားမှု,   ု  သ ော်, ယောဉ်သမောငာ်းမ ောားအတွက်ဝငသ်ငအွလောားအလောတ ုားဖမြှင် ခဲ  ည်။ 

ဥပမောအောားဖြင ,် CRST 

အလုပ်တွငသ်စသ ောကုမပဏ ေဲ  စပွနဆ်ော ငတ်နာ်းအစ အစဉ်မှတဆင် ကူား နာ်းသေောငာ်းယောဉ်သမောငာ်းေဲ  လ ု

ငစ်င ်(CDL) သလ က င် သေားက ုလက်ခ ေရှ  ကူ ု စ်က ယုောဉ်သမောငာ်းမ ောားအတွက် 15% 

သပားသဆောငတ် ုားတက်လောခဲ  ည်။ 

အမ ောားစုမှောထေပ်ကောားယောဉ်သမောငာ်းမ ောားကအဓ ကထေပ်ကောားမ ောား, 

လက်လ နငှ် လက်ကောားကုမပဏ မ ောား ည်ဖြန်  ဖြ ားဆ ငုမ် ောားတွငရှ်  ည်ဘယ်မှောအဓ ကသနေ မူ ောားလ

မ ားတသလ ောက်တငွက်က ားမောားသ ောပမ ြုျို့ ဖပသဒ မ ောားရှ အလုပ်အက ုငရှ်ောသြွပါ။ 

အခ  ြုျို့ကယောဉ်သမောငာ်းထ ကုဲ   ု  သ ောေထောားလမ်ားမှသြောက် ည်မ ောား  ု  မဟုတ်သက ောက်မ ားသ ာွးမှ တ

ငာ်းစောပ ု  အဖြစ်အထာူးဖပြုနသ်ဆောငမ်ှုမ ောားက ုသက ားလက်သဒ မ ောားတငွအ်လုပ်မလုပ်။ 

Truck ကောားယောဉ်သမောငာ်းသယောဘ ညအ်ေညအ်ခ ငာ်းမ ောား 

အောားလ ုား drivers သတွက ုြက်ဒေယ်စည်ားမ ဉ်ားမ ောားနငှ်  

(မ ကောခဏြက်ဒေယလ် အုပ်ခ က်မ ောားက ုထက်တငာ်းက ပ်သ ော) 

ဆ ဖုပည်နယ်စည်ားမ ဉ်ားမ ောားနငှ် အတူလ ကု်နောေပါမည။် 



Truck 

ကောားယောဉ်သမောငာ်း တူ ု  နသထ ငု ေောအတွကန် ငုင် သတောက်ထတု်သပားတဲ ယောဉ်သမောငာ်းလ ုငစ်ငရှ် ေမည်နငှ် 

အမ ောားဆ ာုးအလုပ်ရှငမ် ောားစင ်ကယ်သမောငာ်းနငှမ်ှုစ ခ  နလ် ုအပ် ည်။ 

ကအနည်ားဆ ာုး 26000 (အမ ောားဆ ာုးလယ်ထနွစ်က-်

အဖမည်ားအပါအဝငအ်ဖြစ်ပ ုကက ားသဖြောင် ထေပ်ကောားမ ောား) 

သပါင ်ယ်သဆောငေ်နဒ် ဇ ုငာ်းသေားဆွထဲေပ်ကောားယောဉ်သမောငာ်း တူ ု  နသထ ငု သ ောဖပည်နယ်ထကဲသနစ ား

ပွောားဖြစ်ယောဉ်သမောငာ်းလ ငုစ်င ်(CDL) ေယူေမည်ဖြစ် ည်။ 

အနတေောယရှ် သ ောပစစည်ားမ ောားပ ု  သဆောငက်ုနတ်ငက်ောားလည်ပတ်သ ော အူသပါငာ်းတ ု   ည်ထေပ်ကောား

ယောဉ်သမောငာ်းမခွဲဖခောားဘထဲေပ်ကောားအေွယ်အစောား, တစ်ဥ ား CDL ေယူေမည်ဖြစ် ည်။ 

မ ောားစွောသ ောဖပည်နယ်မ ောားမှောသတော ပ ုမှနယ်ောဉ်သမောငာ်းလ ုငစ်ငအ်လငာ်းထေပ်ကောားနငှ် ဗငက်ောားသမောငာ်းမှု

အတွက်လ ုသလောက်သ ောဖြစ်ပါတယ်။ 

တစဥ် ားကနု ်ယွလ်ပ်ုငနာ်းခနွယ်ောဉ်သမောငာ်းေဲ  လ ငုစ်င ်(CDL) ေယဖူခငာ်း 

တစ်ဥ ားကုန ်ယွ်လုပ်ငနာ်းခနွယ်ောဉ်သမောငာ်းေဲ  လ ငုစ်ငမ် ောားအတွက်အေည်အခ ငာ်းဖပည ်မ သစေန,် 

သလ ောက်ထောားစည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ားအသပေါ်သေား ောားထောားသ ောစမ်ား ပ်သရှောက် ေွာား, 

ပပ ားသတော  တူ ု  လ ုဖခ ြုစ တ်ခ စွောစ ားပွောားဖြစ်ထေပ်ကောားလည်ပတ်န ငု ်ညက် ု ရုပ်ဖပေမည်ဖြစ် ည်။ 

တစ်ဥ ားကအမ  ြုား ောားသေား Databank 

အပပ ားအပ ုငစ် ားပွောားဖြစ်လ ုငစ်ငက် ုငထ်ောား ဖူမြှြုတ်အောားလ ုားကောားသမောငာ်းခ  ြုားသြောကမ်ှုမ ောားမှတ်တမ်ားတင်

ထောား ည်။ 

တစ်ဥ ားကဖပည်နယ် ညဤ်မှတ်တမ်ားမ ောားစစ်သဆားနငှ ပ်ပ ား ောားအဖခောားဖပည်နယအ်တွက်ဆ ငုာ်းင    ု  မဟု

တ်ရုတ်  မ်ားလ ုငစ်ငရှ် ခဲ ပါတယ် တူစ်ဥ ားသမောငာ်း တူစ်ဥ ားကုန ်ယွ်လုပ်ငနာ်းခနွယ်ောဉ်သမောငာ်းေဲ  လ ငုစ်

ငက် ုဖငငာ်းပယ်ပါလ မ် မယ်။ တစ်ဥ ား CDL 

သလ ောက်ထောားြ ု  ဘယ်လ ုသပေါ် ဖပန ်ကောားသေားဖပည်နယ်သမော်သတော်ယောဉ်အုပ်ခ ြုပ်သေားမှေရှ သ ောန ငုပ်ါ 

ည်။ 

ြက်ဒေယ်သမော်သတော ်Carrier အနတေောယ်ကငာ်းရှငာ်းသေားစည်ားမ ဉ်ားမ ောားကအနည်ားဆ ာုး 21 

နစ်ှရှ ဖြစ် ည်နစ်ှနစ်ှတစ်ကက မ်ရုပ်ပ ုငာ်းဆ ငုေ်ောစောသမားပွဲ ေွာား drivers သတွက ုလ အုပ် ည်။ 

Truck ကာားယာဉ်မမာငာ်းမျာားအတကွရု်ပ်ပ ုငာ်းဆ ငုရ်ာလ အုပ်ချကမ်ျာား 



အဓ ကရုပ်ပ ုငာ်းဆ ငုေ်ောလ အုပ်ခ က်မ ောားက ုမ က်လ ာုးတစ်ြက်စ အတွက်သကောငာ်းသ ော ကောားနော, 

မ က်မှန ် ု  မဟုတ်မှနက်နသ် ောမ က်ကပ်မှနအ်နည်ားဆ ာုး 20/40 ရူပါရ ုက ုနငှ် ဗ ောဒ တ်ရူပါရ ု 70 

ဒ ဂေ လယ်ကငွာ်းမ ောားပါဝင ်ည်။ drivers colorblind မဖြစ်န ငုပ်ါ။ Truck 

ကောားယောဉ်သမောငာ်း တူ ု  ၏သမော်သတော်ယောဉ်မ ောားေပ်မ ောားနငှ် တငာ်းက ပ်စွောသနေောမ ောားညြှ နှု ငာ်းေနန် ငုေ်နအ်

တွက ်Spatial ဆက်ဆ သေား ည်ခ ုငခ်  သ ောအ  ရှ ေမည်။ 

သည်အခခာားလ အုပ်ချကမ်ျာား 

ထ ု  အဖပငတ်စ်ဥ ားကောားသမောငာ်း မူူားယစ်သဆား  ု  မဟုတ်အေက,် 

ဒါမှမဟုတဒ်ဏေ်ော  ု  မဟတု်သ ဖခငာ်း၌ဖြစ်သပေါ်သ ကောငာ်း hit-and 

သဖပားသမောငာ်းနငှမ်ှု၏  ဇောလွှမ်ားမ ုားမှုသအောက်မှောသမောငာ်း, 

တစ်ဥ ားသမော်သတော်ယောဉ်၏အ  ာုးဖပြုမှုနဲ  ပတ် က်တဲ ဟောဖပစ်မှု၏မူားယစ်သဆား  ုားပပ ားေောဇဝတ်မှုဖပစ်မှု

ထငရှ်ောားပပ မဖပြုေပါ။ 

အောားလ ုား drivers 

သတွက ုြတ်ပါနငှ် စကောားသဖပောဆ အုဂဂလ ပ်သကောငာ်းစွောလမ်ားဆ ငုာ်းဘတု်မ ောားက ြုတ်ရှုြ ု  လ ုသလောက်တဲ , 

အစ ေငခ် စောမ ောား ဖပငဆ်င.် , ဥပသဒအေောရှ , အမ ောားဖပည် နူငှ် အတူဆက် ယွ်န ငုဖ်ြစ်ေပါမည်။ 

ဒါ  အဖပငယ်ောဉ်သမောငာ်း ယယ်ူပ ု  သဆောငသ်ေား၏အသမေ ကနဥ် ားစ ားဌောန၏သမော်သတော ်Carrier 

အနတေောယက်ငာ်းရှငာ်းသေားစည်ားမ ဉ်ားမ ောားသပေါ်တွငစ်ောဖြင် သေား ောားစောသမားပဲွယေူမည်ဖြစ် ည်။ 

ကမုပဏ စညာ်းမ ဉ်ားမ ောား 

အသတော်မ ောားမ ောားကမှုဟောကုနစ်ည်ပ ု  သဆောငမ်ှုလုပ်ငနာ်းမ ောားသြော်ဖပထောားမ ောားထကပ် ုမ ုဖမင် မောားစ ခ  နစ် ညွှ

နာ်းမ ောားရှ  ည်။ အမ ောားအဖပောားကကုမပဏ သတွ, ယောဉ်သမောငာ်းမှောအနည်ားဆ ာုး 22 

နစ်ှရှ ဖြစ်သ ကောငာ်းလ ုအပ်မ ုား ည်ားထနစ်ွောအေောဝတထ ြုရုတ်  မ်ားသပားေနန် ငု  ည , နငှ်  3 မှ 5 

နစ်ှတောကုနတ်ငက်ောားသမောငာ်းနငှ ်က ည်။ 

အဖခောား မူ ောားကအထကတ်နာ်းသက ောငာ်းဘွဲျို့ေငေှာားေမ်ားဖခငာ်းနငှ် နစ်ှစဉ်ရုပ်ပ ုငာ်းဆ ငုေ်ောစောသမားပဲွလ ုအပ်မှ

ကက ြုက်တတ်တဲ ။ 

သကောငာ်းသ ော drivers 

သတွက ု တူ ု  ေဲ  သမောငာ်းနငှမ်ှုစွမ်ားေည်မ ောားနငှ် အတူသလောငစ်ောဆ စ ားပွောားသေားက ုတ ုားဖမြှင် ဖခငာ်းနငှ် ကုမပဏ 

မ ောားအတွကတ်ောဝနယ်ူမှုကနုက် စေ တ်သလ ော နည်ားက ဆငာ်းန ငုပ်ါတယ်ဘောလ ု  လဆဲ သုတော ကုမပဏ မ ောား

သလ ော နည်ား-အနတေောယ်မ ောားယောဉ်သမောငာ်းငေှာားေမ်ားြ ု  စ ားပွောားသေားမက်လ ုားသပားရှ  ည။် 



Truck ကောားယောဉ်သမောငာ်း ငတ်နာ်းအစ အစဉ်မ ောား 

ယောဉ်သမောငာ်းသလ က င် သေား ငတ်နာ်းမ ောားယူပပ ားအလုပ်အက ုငမ် ောားကောားသမောငာ်းထေပ်ကောားမ ောားအတွက်

ဖပငဆ်ငသ်နနငှ စ် ားပွောားဖြစ်ယောဉ်သမောငာ်းလ ုငစ်င ်(CDL) 

ေယူမ ောားအတွက်အလနွအ်စွမ်ားထက်တဲ နည်ားလမ်ားဖြစ်ပါတယ်။ 

ယောဉ်သမောငာ်း ငတ်နာ်းနငှ် သမော်သတော်ယောဉ်စက်ဖပငအ်တွက်အထက်တနာ်းသက ောငာ်း ငတ်နာ်းမ ောားက ုလ

ည်ားအသထောက်အကူဖြစ်န ငု ်ည်။ 

အသတော်မ ောားမ ောားကပုဂဂလ ကနငှ် အမ ောားဖပည် အူ က်သမွားမှု-

နည်ားပညောပ ငုာ်းဆ ငုေ်ောသက ောငာ်းမ ောားလယ်ထနွစ်က်-

သနောက်တွဲယောဉ်သမောငာ်း သူလ က င် သေားအစ အစဉ်မ ောားက ုဆက်ကပ်။ 

သက ောငာ်း ောားမ ောားလူစညက်ောားလမ်ားမ ောားသပေါ်နငှ် အသဝားသဖပားလမ်ားမယောဉ်အ ေွာားအလောအတွက်ကက ား

မောားသ ောယောဉ်မ ောားစ မ က ုငတ်ွယ်ေန ်ငယ်ူ က ည်။ 

 တူ ု  ကအစဗဟ ုအစ ုားေ, 

ဖပည်နယ်နငှ် အတူလ ုက်နောမှုမ ောားအတွက်ကနုတ်ငက်ောားမ ောားနငှ် ကုနတ်ငစ်စ်သဆားဖခငာ်းမှသလ လော င်

ယ,ူ နငှ် သဒ ဆ ငုေ်ောစည်ားမ ဉ်ားမ ောား။ 

တစ်ဥ ားသမောငာ်းနငှသ်က ောငာ်းတက်စ တ်ဝငစ်ောားပုဂဂ ြုလ်မ ောားသက ောငာ်းေဲ  သလ က င် သေားလက်ခ န ငုြွ်ယ်ဖြစ်ပါ

 ည်သ ခ ောသစေနသ်ဒ ခ ထေပ်ကောားဖြင  ်ယယ်ူပ ု  သဆောငသ်ေားလုပ်ငနာ်းနငှ် အတစူစ်သဆား င် ပါတ

ယ။် 

တခ  ြုျို့ကဖပည်နယ်မ ောား တူ ု  ေဲ   CDL 

ထတု်သပားမခ ေမ အသဖခခ ထေပ်ကောားယောဉ်သမောငာ်းတစ်ဥ ား ငတ်နာ်းပပ ားသဖမောက်ေနအ်လောားအလော 

drivers သတွက ုလ ုအပ် ည်။ 

အလပ်ုရှင ်ငတ်နာ်း 

အခ  ြုျို့အလုပ်ရှငမ် ောားအောားဖြင် အသတွျို့အ က ြုယောဉ်သမောငာ်းအောားသပားပပ ားမှသလ က င် သေားမ ောားသ ောအောားဖြင် 

အလွတ် သဘောဖြစ်ပပ ား, 

တခါတေ တငွ ်စ်က ုဝနထ်မ်ားေဲ  က ုယ်ပ ုငအ်ခ  နသ်ပေါ်တစ်ဥ ားအသတွျို့အ က ြုရှ ယောဉ်သမောငာ်းထ မှညွှန ်ကောား

ခ က်မ ောား ောနောေ အနည်ားငယ်ရှ သေားလ မ် မည်။ 

နယူားဒရ ုငဘ်ောလည်ားအတစူ ားနငှ် ၎ငာ်းတ ု  ၏က ုယ်ပ ုငသ်ဖပား၏တောဝန က ုမသေောက်မ အသတွျို့အ က ြုရှ ယောဉ်

သမောငာ်းက ုသစောင ျို့သရှောက န ငု  ည ။ 



အဖခောားကုမပဏ မ ောားစော ငခ်နာ်း ငတ်နာ်း, On-The-လမ်ားသလ က င် သေားနငှ်  CDL 

စမ်ား ပ်ဖပငဆ်ငမ်ှုမ ောားက ုတေောားဝငသ်လ က င် သေားအစ အစဉ်မ ောားရှ  ည။် 

အခ  ြုျို့ကုမပဏ သတွကလည်ားကောားသမောငာ်းစညာ်းမ ဉ်ားမ ောား, 

သယဘယု တောဝနမ် ောားက တုစ်ဥ ားကထေပ်ကောား၏စစ်ဆငသ်ေားနငှ် တင,် 

ကုမပဏ မူဝါဒမ ောားနငှ် ဖြန်  သဝပ ုစ မ ောား၏ဖပငဆ်ငမ်ှုြ ုားအုပ်စော ငခ်နာ်းညွှန ်ကောားခ က်မ ောားက  ုမှတ်တမ်ားစော

အုပ်မ ောား နငှ် ကုမပဏ မှတ်တမ်ားမ ောား။  တူ ု  ထ သေောက်သ ော salespeople 

ဖြစ်လ မ ်မည်ဒါသ ကောင် ကောားသမောငာ်း  ူ/ 

အသေောငာ်းအလုပ  မောားဖမောားက ုလည ား တူ ု   ယ်ထတု်ကုနမ် ောား၏အမ  ြုားမ  ြုားသ ောအမ  ြုားအစောားမ ောား

သပေါ်သလ က င် သေားလက်ခ ေရှ  ည်။ 

လူအနည်ားငယ်က ောတ ကု်ရ ုက်သက ောငာ်းထကွ်ထေပ်ကောားယောဉ်သမောငာ်းအ ကသ်မွားဝမ်ားထ ဲ ု  ဝင;် 

အမ ောားဆ ာုးထေပ်ကောားယောဉ်သမောငာ်းမ ောားယခငက် ညအ်ဖခောားအလုပ်အက ုငအ်တကွ်အလုပ်အက ုငအ်

ခွင် အက ငာ်းပခဲ ပပ ားပါပပ ။ 

 ငက်မတ ငုမ် ကအသတွျို့အ က ြုရှ  ည် အခးါ 

တပ်မသတော်သန  အသတွျို့အ က ြုသမောငာ်းနငှထ်ောားတဲ ပ ငုဆ် ငုမ်ှုရှ န ငုပ်ါ ည်။ 

အခ  ြုျို့က စစမ ောားတငွပု်ဂဂ ြုလတ်စ်ဥ ားက ုလည်ားထ သုန  ၏တစ်စ တ်တစ်ပ ုငာ်းသမောငာ်းနငှဖ်ခငာ်းနငှ်  load 

နငှ် ကုနတ်ငက်နုခ် ေနက်ညူ သပားသနတစ်ဥ ားကထေပ်ကောားသမောငာ်း ေဲူ  အသထောကအ်မအဖြစ်စတငပ်ါလ 

မ် မည်။ 

အကက ားတနာ်းကူမသ ော ကူောားသမောငာ်းသနေောလတွ်သပေါ်သပါက် ည် အခါတစ်ဥ ားဖမြှင် တငသ်ေားက ုလက်ခ ေ

ရှ ။ 

အမ ောားဆ ာုး စ်က ုထေပ်ကောားယောဉ်သမောငာ်းမ ောားပ ုမှနသ်မောငာ်းနငှမ်ှုအလုပ်အက ုငမ် ောားမှခ က်ခ ငာ်းတောဝန်

သပားအပ် က ည်ဖြစ်သ ော်လည်ားအခ  ြုျို့သနမသကောငာ်း  ု  မဟုတ်အောားလပ်ေက်အသပေါ်သနသ ောပ ုမှနယ်ော

ဉ်သမောငာ်းမ ောားအတွက်အစောားအပ ုဒရ ုငဘ်ောအဖြစ်စတငပ်ါ။ 

တစ်ခုြွင် လှစ်ဖြစ်သပေါ် ည် အခါ တူ ု  ကပ ုမှနတ်ောဝနက် ေောလက်ခ ေရှ  ည။် 

နယူား drivers သတွက ုတခါတေ  panel 

က ုကုနတ်ငက်ောားမ ောား  ု  မဟုတ်အဖခောားအသ ားသဖြောင် ထေပ်ကောားသပေါ်တငွစ်တငပ်ါ။ 

 တူ ု  အသတွျို့အ က ြုက ုေရှ နငှ် အေည်အခ ငာ်းသမောငာ်းနငှမ်ှုစွမ်ားေည်မ ောားဖပ ထောား ကဲ   ု  , 

 တူ ု  ကပ ုကက ားပပ ားပ ုသလားကုနတ်ငက်ောားမှတ ုားသစဖခငာ်းငါှ, သနောက်ဆ ာုးသတော လယ်ထနွစ်က်-အဖမည်ားေန။် 

https://my.chalized.com/%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%B0%E1%80%94%E1%80%B1%E1%80%B7%E1%80%85%E1%80%89%E1%80%BA-truck/
https://my.chalized.com/%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%B0%E1%80%94%E1%80%B1%E1%80%B7%E1%80%85%E1%80%89%E1%80%BA-truck/


တခ  ြုျို့ကခေ ားသဝားထေပ်ကောားယောဉ်သမောငာ်းတစ်ဥ ားကထေပ်ကောားဝယ်ယေူနန်ငှ် မ မ တ ု  အဘ ု  စ ားပွောားသေားလု

ပ်ငနာ်း  ု   ေွာားပါ။ ဤအပ ုငရှ်င-်

သအော်ပသေတောမ ောားစွောသ ောသအောငဖ်မငသ် ောကွသ  ောလည ားအပခ ြုျို့သ ောကုနက် စေ တ်က ုြ ုားလွှမ်ားဖခငာ်း

နငှ် သနောက်ဆ ာုးတွငစ် ားပွောားသေားလုပ်ငနာ်းမှထကွ် ေွာားေနပ် က်ကွက်။ ပ ုငရှ်င-်

သအော်ပသေတောသကောငာ်းသ ောစ ားပွောားသေားလုပ်ငနာ်း သဘောမ  ြုားအဖြစ်ထေပ်ကောားယောဉ်သမောငာ်းအသတွျို့အ

 က ြုရှ  ည် င ျို့ ည ။ စောေငာ်းက ုင,် စ ားပွောားသေား, 

နငှ် စ ားပွောားသေား ခဂ ောအတကွ် ငတ်နာ်းမ ောားအသထောက်အကူဖြစ်သစဖြစ် က ည်က ု၎ငာ်း, ထေပ်ကောား 

mechanics 

ေဲ  အ  ပညောမ မ တ ု  က ုယ်ပ ငုလ်ုပ်ရ ု ားလုပ်စဉ်ဖပြုဖပငထ် နာ်း  မ်ားမှုမ ောားနငှ် အသ ားစောားဖပငဆ်ငမ်ှုမ ောားလုပ်

သဆောငပ် ုငရှ်င-်သအော်ပသေတောက  ုenable န ငုပ်ါတယ။် 

တစဥ် ား CDL စမာ်း ပ်ဖခငာ်း Center က Find လပ်ုနညာ်း 

တစ်ဥ ားဘတ်စ်ကောား, ထေပ်ကောားတစ်ဥ ားလယ်ထနွစ်က်-သနောက်တွဲယောဉ် - - 

စ ားပွောားဖြစ်သမော်သတော်ယောဉ်သမောငာ်းကလူအမ ောားကက ားမ ောားအတွက်အလွနအ်စွမ်ားထက်တဲ အလုပ် option 

က ုဖြစ်တယ,် ဒါသပမဲ သမော်သတော်ယောဉ်မ ောား တူ ု  အမ  ြုားအစောားမ ောားက ုသမောငာ်းထတုေ်န,်  ငက် CDL 

(ကုန ်ယွ်လုပ်ငနာ်းခနွယ်ောဉ်သမောငာ်းေဲ  လ ငုစ်င)် လ ုအပ်ပါလ မ် မယ်။ တစ်ဥ ား CDL 

က ုငပ်ပ ားမ ောားအတွကအ်သဖခခ လ ုအပ်ခ က်မ ောားက ုနငှ်  CDL ၏  ာုးအတနာ်းတစ်ခုခ ငာ်းစ ၏အဓ ပပောယ်, 

ြက်ဒေယ်အဆင် မှော တမှ်တ်ထောား က ည်, 

  ု  သ ော်သလ ောက်လွှောဖြစ်စဉ်က ုဖပည်နယ်မှဖပည်နယ်မှကွဲဖပောားဖခောားနောား ည်။ 

သယဘယု အောားဖြင  ်ငတ်စ်ဥ ားယောဉ်သမောငာ်းအဖြစ် င သ်မော်သတော်ယောဉ်နငှ်  င် ကျွမ်ားက ငမ်ှု င ေဲ်  အ

  ပညော ရုပ်ဖပစမ်ား ပ်ယူထ ု  သနောက်စ ားပွောားဖြစ် ငယ်ူ ေဲူ  ခွင် ဖပြုခ က်အဘ ု  ပထမဥ ားဆ ာုးသလ ောက်

ထောားေနရှ်  ည်လ မ် မယ်။ အပခ ြုျို့သ ောသထောက်ခ ခ က်, 

 ငသ်နောက်ထပ်စမ်ား ပ်မှုသတွယူြ ု  လ ုအပ်ပါလ မ် မယ်။ 

 ငတ်စ်ဥ ား ငတ်နာ်းသက ောငာ်းတွင ် ု  မဟုတတ်စ်ဥ ားအလုပ် ငအ်စ အစဉ်က ုရှ ပါတယ်တဲ အလုပ်ရှငမှ်

တစ်ဆင် စောေငာ်း ငွာ်းဖခငာ်းအောားဖြင  ်င  ်CDL ေန ငု ်ည်။ 

အထက်တွငသ်ြော်ဖပခဲ  ည် အတ ုငာ်းမ ောားစွောသ ောထေပ်ကောားဖြင  ်ယ်ယူပ ု  သဆောငသ်ေားလုပ်ငနာ်း စ်က ု

ယောဉ်သမောငာ်းမ ောားအတွက်သလ က င် သေားသပား။  ငတ် ု   ည်လည်ားသမော်သတောယ်ောဉ် 

(  ု  မဟုတ် င် ဖပည်နယ်၏ည မ သ ောသအဂ ငစ် ) 

၏ င် ေဲ  ဖပည်နယ်၏ဥ ားစ ားဌောနအောားဖြင  ်ငတ် ု  ၏က ုယပ် ုငသ်ပေါ်တွင ်င၏် CDL ေန ငု ်ည။် 



တစ်ဥ ားကရ ု ားရှငာ်းပပ ားအငတ်ောနက်ရှောသြွသေား ငသ်လ ောက်လွှောမ ောားနငှ် စမ်ား ပ်ဖခငာ်းလုပ်ငနာ်းစဉ်၏အ

သ ားစ တ က ုရှောသြွနငှ  ်င၏်အန ားဆ ာုးစမ်ား ပ်ဖခငာ်းတည်သနေောရှောသတှ  န ငု ဘယ်မှော င် ေဲ   DMV 

ေဲ  ဝက်ဘဆ် ကု,် ေန ်င အ်ောားယူပါလ မ် မယ်။ မ ောားစွောသ ောဖပည်နယ်မ ောားအတကွေ်ရှ န ငု ်Third-party 

စမ်ား ပ်ဖခငာ်းစငတ်ောမ ောားလည်ားရှ ပါတယ်။ ဤအစငတ်ောမ ောားမှော CDL 

ကျွမ်ားက ငမ်ှုစမ်ား ပ်လုပ ထ ာုးလုပ နည ားအတကွ်အ  အမှတ်ဖပြု က စူောသမားပွဲစစ်သဆားသေားစမ်ား ပ်

မှုလုပ်သဆောငေ်ပါမည်။ third-party tester 

တခုေဲ  ဥပမောတခုအခသ ကားသငအွဘ ု  မ မ တ ု  က ုယ်ပ ုငစ်မ်ား ပ်ဖခငာ်းက ုသထောက်ပ  သပားသ ကောငာ်းမှုဟောကနု်

စည်ပ ု  သဆောငမ်ှုကုမပဏ ဖြစ်လ မ် မည်။ 

ဤအစမ်ား ပ်ဖခငာ်းစငတ်ောမ ောားအသပေါ် ဖပန ်ကောားသေားအမ ောားအဖပောားဖပည်နယ် DMV 

ကွနေ်က်စောမ က်နေှာသတွသပေါ်မှောလည်ားေရှ န ငုပ်ါ ည်။ 

ထ ပ်တနာ်းကျွမာ်းက ငမ်ှုအလပ်ုရှငမ် ောားက ရုေှာ 

အလုပ်ရှငမ် ောားအလုပ်အက ုငမ် ောားကောားသမောငာ်းထေပ်ကောားမ ောားအတွက်ငေှာားေမ်ားတဲ အခါသလ ောက်ထောားပ ု

မှနအ်ောားဖြင် ကျွမ်ားက ငမ်ှုသပါငာ်းစပ်ရှ  ည်ြ ု  လ အုပ် ည်။ 

လ ုအပ်ခ က်မ ောား၏အခ  ြုျို့တစ်ကုန ်ယွ်လုပ်ငနာ်းခွနယ်ောဉ်သမောငာ်းေဲ  လ ငုစ်င ်(CDL) 

  ု  မဟုတ်သရှောက် ေွာားန ငုစွ်မ်ားနဲ  တ ူက နာ်းမောသေားဖပ ဖခငာ်းနငှ် သမောငာ်းနငှမ်ှုစမ်ား ပ်မှု, 

မဖြစ်မသနဖြစ် က ည်။ 

အနတေောယရှ် သ ောပစစည်ားမ ောားအတွက်  ု  မဟုတ်နစ်ှဆ  ု  မဟုတ်  ာုးဆအဖမည်ားကောားသမောငာ်းဘ ု  သထော

က်ခ ခ က်မ ောားကဲ   ု  အဖခောား မူ ောားက,  ငတ် ု  အဘ ု  သလ ောက်ထောားပါတယ်အလပ်ုသပေါ်မူတည် ည။် 

ပ ုမ ုနစ်ှ က်က ုယ်စောားလှယသ်လောငာ်းမ ောားရှ လ မ် မည်ဟကုျွမ်ားက ငမ်ှု တူ ု  ငေှာားေမ်ားထောားခ ေမ ောားအတွက်

လ ုအပ်ခ က်မဟုတ်သ ောလ်ည်ားလည်ားရှ ပါတယ်။ 

 င  ည မှုဟောကုနစ်ည်ပ ု  သဆောငမ်ှုအလုပ်အက ုငမ် ောားသလ ောက်ထောား ကသ ောအခါ, အလုပ်လ ုအပ်ခ 

က်ေန ်င် အေည်အခ ငာ်းမ ောားက ုက်ည  ,  ငပ်ပ ားဖပည် စ ုသ ောအလုပ် applications 

မ ောားသပေါ်မှောရှ  မ က ု င အ်ရှ ဆ ာုး က်ဆ ငုေ်ောကျွမ်ားက ငမ်ှုနငှ် အေည်အခ ငာ်းမ ောားထည်  ငွာ်းေနသ် 

ခ ောသစပးါ။ 

အလုပ်ရှငရှ်ောသ ောအေောက ုအန ားဆ ာုးပွဲစဉ်ဖြစ်သ ကောငာ်းအဆ ပုါသလ ောကထ်ောားအငတ်ောဗ  ားအတွက်သေွား

ခ ယ်ဖခငာ်းနငှ် ငေှာားေမ်ားထောားဖခငာ်းက ုခ ေလတ  သ ော မူ ောားဖြစ် က၏။ 

ဤတွငအ်လုပ်ရှငမ် ောား တူ ု  အလုပ်အက ုငမ် ောားကောားသမောငာ်းထေပ်ကောားမ ောားအတွက်ငေှာားေမ်ား ည် က ု

ယ်စောားလှယ်သလောငာ်းမ ောားအတွက်ရှောအ  သ ောငါှကျွမ်ားက ငမ်ှုမ ောားစောေငာ်းက ုပါပဲ။ 

https://my.chalized.com/%E1%80%9A%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%98%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%BB%E1%80%BE%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%B0-pre/
https://my.chalized.com/%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%A5%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%9A%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%98%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%84%E1%80%BA%E1%81%8F%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%A1/
https://my.chalized.com/%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%A5%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%9A%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%98%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%84%E1%80%BA%E1%81%8F%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%A1/


ဒါ  အဖပငအ်ေောသပေါ် တငာ်းအခ က်အလက်ဖပနလ်ည ် ာုး ပ်  တူ ု  တစ်သတွထေပ်ကောားသမောငာ်း ငူေှာား

ေမ်ား ည် အခါအလုပ်ရှငအ်ဘ ု  က ု ကည်  ။ 

Truck ကောားယောဉ်သမောငာ်းကျွမာ်းက ငမ်ှုမ ောားစောေငာ်း 

တစဥ် ားက - E က  ု

 တစ်ဥ ားဇယောားက ုလ ုက်နောဖခငာ်း 

 မဖမငန် ငုတ်ဲ အသဖခအသနမ ောားမှထ နာ်းညြှ ဖခငာ်း 

  တ သပား 

 အသ ားစ တ်အောရ ုစ ုက် 

 ကက ြုတငက်ောကယွ်န ငုသ် ောမသတော်တဆမှုသရှောငရှ်ောား 

 အသဖခခ ပညော ခဂ ော 

 စင ်ကယ်သ ောယောဉ်သမောငာ်းမှတ်တမ်ား 

 ကုန ်ယွ်လုပ်ငနာ်းခွနယ်ောဉ်သမောငာ်းေဲ  လ ငုစ်င ်(CDL) 

 စ မ ခန်  ခွဲမှုမှထတု်ကုနမ် ောား  ု  မဟုတ် Delivery နငှ ျို့ဆက  ယှ သြောက် ည်စ ုားေ မ်ပူပန ်

 Dispatch နငှ် အတူပ ုမှနဆ်က် ယွ် 

 န ငုင် သတော,် 

ြက်ဒေယ်နငှ် ကုမပဏ မ ောားအနတေောယက်ငာ်းရှငာ်းသေားစည်ားမ ဉ်ားမ ောားနငှ် အတူလ ုကန်ောသဆောငေွ်က်ဖခငာ်း 

 ကွနပ်  တော 

 အသဖခခ ပညောယောဉ်က  ုMaintenance သဆောငေွ်က်ဖခငာ်း 

 ဧည် ဝနသ်ဆောငမ်ှု 

 Delivery 

 Diagnosing စက်မှုဖပဿနောမ ောား 

 နစ်ှခ က ်/ Triple သထောက်ခ ခ က ်

 Excellent ကပ တ်နဲ  အသဝား င ်Vision ၏ 

 ယောဉ်သမောငာ်းအသဖခအသနမ ောားနငှ် စပ်လ ဉ်ားအ  တေောားစ ေငသ်လ က င် ခနာ်း 

https://my.chalized.com/%E1%80%99%E1%80%BE%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%9A%E1%80%BA-truck/
https://my.chalized.com/%E1%80%99%E1%80%BE%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%9A%E1%80%BA-truck/


F က  ု- N က  ု

 သဖပောငာ်းလွယ်ဖပငလ်ွယ ်

 သ သ ခ ောခ ောသအောက်ပါ Delivery ညွှန ်ကောားခ က်မ ောား 

 သြော်သေွအေ ပ် 

 အနတေောယရှ် ပစစည်ားအတညဖ်ပြုခ က် (Hazmat) 

 အနတေောယရှ် သ ောသေန တင ်သဘဂော 

 က  ကမမောမှော Cargo စစ်သဆား 

 မတ ုငမ် ကထကွ်ခွောမယှောဉ်စစ်သဆား 

 အခ  နန်ငှ် ပစစည်ားမှတ်တမ်ား Keeping 

 ဘယ်အခ  နမှ်ောကကငာ်း  မှတ် ကသလော  

 လ ုဖခ ြုမှုစည်ားမ ဉ်ားမ ောား ငယ်ူဖခငာ်း 

 ရုတ်  မ်ား 

 Move ခ  ြုားသြောက်မှုမ ောားကန်   တ် 

 သြောက် ည်စ ုားေ မ်ြွယ်နောားသထောငဖ်ခငာ်း 

 တငခ် ကနုပ်စစည်ားပ ု  သဆောငသ်ေား 

 သထောက်ပ  ပ ု  သဆောငသ်ေား 

 Long ကခေ ားရှည် ေွာားထေပ်ကောားဖြင  ်ယ်ယူပ ု  သဆောငသ်ေား 

 မှတ်တမ်ားမ ောားနငှ် မှတ်တမ်ားထ နာ်း  မ်ားဖခငာ်း 

 သ ခ ောတောသပါ  ထတုက်ုနမ် ောားဖပြုလုပ်ဖခငာ်း Store မှောတည်သနေောမ ောားထတဲငွထ်ောားရှ ပါ ည် 

 Control ကုနက် စေ တ်မ ောားစ မ ခန်  ခွဲဖခငာ်း 

 သနေောမှောလည်ား Spaces အတွက်ယောဉ် Maneuvering 

 သဖမပ ုစောြတ်ဖခငာ်း 

 အလုပ်ရှငသ်ခတ်လ ုအပ်ခ က်မ ောားသတွျို့ဆ  ု

 navigation 



R က  ု- အ  ု

 operating  ော နောပစစည်ား 

 operating Forklift 

 အြဲွျို့အစည်ား 

 အဆ ပုါလမ်ားမကက ား (OTR က ု) အသတွျို့အ က ြုသက ော ်

 ကောားေပ်ဖခ  

 Pass က ု DOT ရုပ်ပ ုငာ်းဆ ငုေ်ော 

 Pass က ု DOT မူားယစ်သဆားစမ်ား ပ်ဖခငာ်း 

 ဖြတ် နာ်းမူားယစ်သဆားနငှ် အေက်ရုပ်ရှငဖ်ပ မှု 

 လမ်ားမကက ားစမ်ား ပ်မှုမှဖြတ် ေွာား 

  ည်ားခ ဖခငာ်း 

 ယောဉ်စစ်သဆားပပ ားသ ကောငာ်း Perform 

 စ စဉ်ခေ ားမ ောားထကွ်ဖခငာ်း 

 Delivery ဥ ားစောားသပား 

 သနောက်ထပ်ထတု်ကနုမ် ောားဖမြှင် တငေ်န ်

  က်သ ဖပခ က်အနတေောယက်ငာ်းရှငာ်းသေားစ ခ  န ်

 Reading နောားလည မှု 

 ယ ု ကည်စ တ်ခ ေသ ော 

 လမ်ားသ ကောငာ်း Delivery 

S - Z က  ု

 သဘားကငာ်းလ ုဖခ ြုယောဉ်သမောငာ်းမှတ်တမ်ားနငှ်  မ ုငာ်းသ ကောငာ်း 

 Transit အတွက်ပ က်စ ားမှုက ုသရှောငရှ်ောားပါေနက်ုနတ်ငလ် ုဖခ ြုသအောင ်

 Direction အြဲွျို့၏ Sense  ည် 

 ကုနပ်စစည်ားဖပေနတ်က်ခ  နည်ြှ ဖခငာ်း 



 လက်လ အသေောငာ်းဆ ငုမ် ောားအတွက်ကုနပ်စစည်ားမ ောားစငလ်ုပ်ေန ်

 Cargo ခ  ေနခ်ွနအ်ောား 

 tank ယောဉ်အတည်ဖပြုခ က ်

 စက်မှုလက်မှု 

 အခ  နစ် မ ခန်  ခွဲမှု 

 အမ ွှော Trailer သထောက်ခ ခ က် 

 သပေါ်မှပစစည်ားမ ောားခ  Cargo 

 ကွနပ်  တောစနစ်မ ောား onboard အ  ာုးခ ြ ု   

 နှုတ်ဖြင် ဆက် ယွ်သေား 

 Spatial ဆက်ဆ သေားသကောငာ်းမွနစ်ွောြွ ျို့ ပြ ြုားတ ုားတက် Sense  ည် 

 လွတ်လပ်. အလုပ်လုပ်က ုင ်

 အစ ေငခ် စောမ ောား Legibly သေား ောားဖခငာ်း 

 


