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မူပိုင်ခွင့် ၊ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရရးရာအဖွဲ့ (၂၀၂၁) ခုနှစ်

ပထမအကြိမ် ပုံနှိပ်ထုတ်ရေမှု (၂၀၂၁) ခုနှစ်

အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရရးရာအဖွဲ့သည် ပုံနှိပ်ထုတ်ရေရာတွင် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာမူပိုင်ခွင့် သရောတူညီချြ်၏  
လပုင်န်းစဉ ်(၂) ရအာြရ်ှ ိမပူိငုခ်ငွ့ြ်ိ ုြျင့သ်ုံးပါသည။် သိုရ့သာလ်ည်း ၎င်းတိုထ့မဲ ှရြာြန်ှုတခ်ျြ ်အတိမုျားအား မရူင်း ဇစပ်မစ်
ြို ရဖာ်ပပပခင်းပဖင့် ခွင့်ပပုချြ် ရတာင်းခံရန် မလိုအပ်ေဲ ပပန်လည်ြူးယူ အသုံးပပုနိုင်ပါသည်။ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား
ရရးရာအဖွဲ့၏ ပုံနှိပ်ထုတ်ရေမှုများြို ပပန်လည်ထုတ်ရေပခင်း (သို့မဟုတ်) ောသာပပန်ဆုိပခင်းဆုိင်ရာ မူပုိင်ခွင့်အတွြ် အပပည်ပပည်
ဆုိင်ရာ အလုပ်သမားရရးရာအဖဲွ့၊ အမှတ် (CH 1211)၊ ဂျနီီဗာ (22)၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ(သ့ုိမဟုတ်) အီးရမးလ် rights@ilo.org သ့ုိ  
ရလှောြ်ထားရယူသင့်ပါသည်။ ဤသ့ုိရသာရလျာြ်ထားရယူမှုများအရပါ် အပပည်ပပည်ဆိငုရ်ာအလပုသ်မားရရးရာအဖွဲ့မ ှလြြ်မ်း
ကြိုဆိုပါသည်။ 

စာကြည့်တုိြ်များ၊ အဖဲွ့အစည်းများ၊ ပပန်လည်ထုတ်လုပ်ခွင့်ရိှသည့် အဖဲွ့အစည်းများထံတွင် မှတ်ပံုတင်ထားသူများအရနပဖင့်လည်း  
၎င်းတ့ုိရရိှထားသည့် ပပန်လည်ထုတ်လုပ်ခွင့်ဆုိင်ရာ လုိင်စင်ခွင့်ပပုချြ်များနှင့်အညီ စာရစာင်များ ြူးယူပဖန့်ချနုိီင်ပါသည်။ 
ဤသို့ပပန်လည်ထုတ်ရေသူများအရနပဖင့် www.ifrro.org  သို့ ေင်ရရာြ်၍ ၎င်းတို့နိုင်ငံနှင့်သြ်ဆိုင်သည့် ပပန်လည်ထုတ်ရေခွင့်
ဆိုင်ရာ အချြ်အလြ်များြို ကြည့်ရှုရလ့လာနိုင်ပါသည်။ 
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ြုလသမဂ္ဂြျင့်ေတ်များနှင့်အညီ လုပ်ရဆာင်ထားသည့် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရရးရာအဖွဲ့ ပုံနှိပ်ထုတ်ရေမှုများတွင်
ပါေင်သည့် ရာထူးအဆင့်များ၊ ၎င်းပံုနိှပ်ထုတ်ရေမှုများတွင် တင်ပပထားသည့် အရကြာင်းအရာများ သည် မည်သည့်နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံ၏ 
ဥပရေရကြာင်းရာ အရနအထား၊ ၎င်းနုိင်ငံ၏ အချုပ်အပခာအာဏာပုိင်ဆုိင်မှု (သ့ုိမဟုတ်) နယ်ပခား (နယ်နမိတ်) သတ်မှတ်ချြ်
အရကြာင်းအရာများ အရပါ်တွင်မှေ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရရးရာအဖွဲ့၏ ထင်ပမင်ယူဆချြ်များြို ထင်ဟပ်ရစပခင်း
အလျဉ်းမရှိပါ။ 

သြ်ဆိုင်ရာ ရဆာင်းပါး၊ စာတမ်း၊ အပခားထုတ်ရေသည့် စာရွြ်စာတမ်းပါ အရကြာင်းအရာ၊ ထင်ပမင်ချြ်များသည် စာရရးသူ
တို့၏ တာေန်သာပဖစ်၍ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရရးရာအဖွဲ့အရနပဖင့် ဤထုတ်ရေမှုတွင် ရဖာ်ပပပါရှိသည့် ထင်ပမင်
ယူဆချြ်များအရပါ်တွင် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရရးရာအဖွဲ့ြ တရားေင်ရထာြ်ခံရပးလိုြ်သည်ဟု သရော 
မသြ်ရရာြ်ပါ။ 

စီးပွားရရးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အမည၊် စီးပွားပဖစထ်တုြ်နုန်ငှ့ ်လပုင်န်းစဉမ်ျားအား မှပီငမ်းမှုသည ်အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာအလပုသ်မား 
ရရးရာအဖွဲ့၏ ရထာြ်ခံမှုြို သွယ်ေိုြ်ညွှန်ပပပခင်းမပပုပါ။ ထို့အပပင် စီးပွားရရး အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခု၊ စီးပွားပဖစ်ထုတ်ြုန်နှင့်  
လုပ်ငန်းစဉ်များအား ရဖာ်ပပရန် ပျြ်ြွြ်မှုသည် သရောမတူသည့်သရော မသြ်ရရာြ်ပါ။     

အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရရးရာအဖွဲ့မှ ထုတ်ရေသည့် အရကြာင်းအရာ၊ အချြ်အလြ်များြို အင်တာနြ်စာမျြ်နှာ 
(www.ilo.org/publns) သို့ ေင်ရရာြ်ကြည့်ရှု၊ ရယူနိုင်ပါသည်။ 
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ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏမှ ထုတ်ြုန်ပစ္စည်းရပမာြ်အများြို ထုတ်လုပ်ရပးလျြ်ရှိသည့်အပပင် ြမ္ဘာတစ်လွှားရှိ နည်းပညာ
ြျွမ်းြျငမ်ှုအားနည်းရသာ အလပုသ်မား (အရထရွထလွပုသ်ား) အများစပုါေငသ်ည့ ်လပုသ်ားထြုိ ုအလပုအ်ြိငုအ်ခငွ့အ်လမ်း
များ အထူးသိသာထင်ရှားစွာ ဖန်တီးရပးလျြ်ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် အပခားရသာ အသြ်ရမွးအလုပ်အြုိင်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါြ 
လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ပုိမုိများ ပပားမှုရကြာင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အရပါ်တွင်  အများ၏ သတိထား  
ရစာင့်ကြည့်မှု ပုိမုိများပပားပါသည်။ (အပခားရသာ လုပ်ငန်းများနည်းတူ) ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းများတွင်လည်း ထုတ်လုပ်မှု  
လုပ်ငန်းစဉ်အတွြ် လိုအပ်သည့်ြုန်ပစ္စည်းများ၊ ေန်ရဆာင်မှုများြို ပပင်ပရပးသွင်းသူများထံမှ ရယူရနရသည့် သရောသော
ေြ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်များနှင့် (ြုန်ပစ္စည်း၊ ေန်ရဆာင်မှု ရယူအသုံးပပုရာ) လုပ်ငန်းြွန်ယြ် (ြွင်းဆြ်) တစ်ခုလုံး
အတြွ ် ထရိရာြသ်ည့ ်ရေးအန္တရာယြ်င်းရငှ်းရရးနငှ့ ်ြျန်းမာရရးဆိငုရ်ာ စမီခံန့ခ်ွမဲှုများ ြိငုတ်ယွရ်ဆာင်ရွြ်ရာတွင် အခြ် 
အခဲ စိန်ရခါ်မှုများြုိ ထပ်ရလာင်းရပါ်ရပါြ်ရစပါသည်။ ပမန်မာနုိင်ငံသည်လည်း အဆုိပါပဖစ်စဉ်များမှ မရရှာင်လွှဲနုိင်သည့် 
အရလျာြ် မိမိတ့ုိနုိင်ငံ၏ စိန်ရခါ်မှုနှင့် အခွင့်အလမ်းများြုိအသံုးချြာ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ရင်ဆုိင်ကြုံရတွ့ 
ရနရသည့် လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ြင်းရှင်းရရးနှင့် ြျန်းမာရရးဆုိင်ရာ အားနည်းလိုအပ်ချြ်များြို ရပဖရှင်းရြျာ်လွှား 
နိုင်ရစရန်အတွြ် အထူးလိုအပ်သည့် ရလ့လာဆန်းစစ်ချြ်တစ်ရပ်ြို ပပုလုပ်ရမည်ပဖစ်ပါသည်။ 

ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏရှိ လုပ်သားများအရပါ် ြာြွယ်ရစာင့်ရရှာြ်ရရးသည် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရရးရာအဖွဲ့မှ 
အစဉ်သပဖင့် အထူးအရလးရပးရဆာင်ရွြ်ရနသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ် ပဖစ်ပါသည်။ “ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ လုပ်ငန်းခွင်
ရေးအန္တရာယြ်င်းရငှ်းရရးနငှ့ ်ြျန်းမာရရးဆိငုရ်ာ သရောတညူခီျြ် (၁၉၈၈)” နငှ့ ်“ရဆာြ်လပုရ်ရးလပုင်န်းြဏ လပုင်န်းခငွ်
ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရးနှင့် ြျန်းမာရရးဆိုင်ရာ အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ် (၁၉၈၈) (အမှတ် ၁၇၅)” အပါအေင် ရဆာြ်လုပ်
ရရးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သီးသန့်ဥပရေများ၊ စာချုပ်စာတမ်းများ ပပဌာန်းထားပါသည်။ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရရးရာအဖွဲ့
အရနပဖင့် ရဖာ်ပပပါ ဥပရေများနှင့် အပခားသြ်ဆိုင်သည့် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရရးရာ စံချနိ်စံညွှန်းများြို အဖွဲ့ေင်
နိုင်ငံများြ လိုြ်နာြျင့်သုံး၊ ရဖာ်ရဆာင်ရာတွင် Vision Zero Fund ြဲ့သို့ရသာ စီမံြိန်းများမှတစ်ဆင့် ပံ့ပိုးရပးပခင်းပဖင့် 
ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းအပါအေင် လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်များပပားသည့် လုပ်ငန်းြဏများရှိ လုပ်သားထု၏ လုပ်ငန်းခွင်
ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရးနှင့် ြျန်းမာရရးဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များြုိ တြ်ကြစွာ ပမှင့်တင်ရဆာင်ရွြ်ရပးလျြ်ရိှရနပါသည်။ 
အချနိန်ငှ့တ်စရ်ပပးည ီပပုစထုားရသာ ဤရလလ့ာသုံးသပမ်ှု အစရီငခ်စံာတငွ ်အလားအလာရှရိသာ ပဖစန်ိငုသ်ည့ ်ပါေငရ်ဆာငရ်ြွ်
မှုပုစံမံျားြိ ုရဖာထ်တုအ်ကြပံပုထားပခင်းအပပင ်ရဆာြလ်ပုရ်ရးလပုင်န်းနယပ်ယအ်တငွ်းရှ ိလပုင်န်းခငွရ်ေးအန္တရာယြ်င်းရငှ်း
ရရးနှင့် ြျန်းမာရရးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားတိုးတြ်မှုများ၊ တွန်းအားရပးရမာင်းနှင်သည့် အင်အားစုများနှင့် အြန့်အသတ်၊ အတား 
အဆီးများြို ရလ့လာတင်ပပထားပါသည်။ 

ဤရလ့လာသံုးသပ်မှုအစီရင်ခံစာ ရဖာ်ထုတ်ပပုစုရရးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သြ်၍ ရရးသားပပင်ဆင်ရပးခ့ဲကြရသာ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ 
အလုပ်သမားရရးရာအဖွဲ့ Vision Zero Fund ပမန်မာ စီမံြိန်းမှ  Mariana Infante Villarroel (Senior Technical Officer)၊  
ခင်ဧြရီတာ (National Project Coordinator)၊ နည်းပညာဆုိင်ရာ အကြံဉာဏ်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်အချြ်အလြ်များြို  
ရပမပပင်တွင် ြွင်းဆင်းရယူရပးခဲ့ကြသည့် Asper Consulting Ltd Team၊ Sebastien Moineau၊ သီတာေင်း နှင့်ရအာင်မျ ိုးသန့် 
တိုြ့ိ ုအထူးရြျးဇူးတငရ်ှပိါရကြာင်း ြျွနရ်တာ်အ့ရနပဖင့ ်ရပပာကြားလိပုါသည။် ထိုအ့ပပင ်Ockert Dupper နငှ့ ်Andrew Christian 
(အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရရးရာအဖွဲ့ အလုပ်သမားစီမံအုပ်ချုပ်ရရး၊ အလုပ်သမားစစ်ရဆးရရးနှင့်  လုပ်ငန်းခွင် 
ရေးအန္တရာယြ်င်းရငှ်းြျန်းမာရရးဌာနခွ)ဲ၊ Yuka Ujita (အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာအလပုသ်မားရရးရာအဖွဲ့၊ သင့ရ်တာရ်ြာင်းမနွရ်သာ 
လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ခွဲ၊ ေန်ရြာြ်)၊ Patricia MacDonald နှင့် Steve Hartritch (အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရရးရာ
အဖွဲ့ ပမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆြ်သွယ်ညှိနှိုင်းရရးအရာရှိရုံး)နှင့် ြျွန်ုပ်တို့၏ သုရတသနအဖွဲ့ြိုလြ်ခံကြိုဆို၍ ၎င်းတ့ုိ၏ အရတွ့ 
အကြုံများြုိ မှေရေခ့ဲကြရသာ ပမန်မာနုိင်ငံရိှ  ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ၏  ြမ္ဘာလံုးဆုိင်ရာထုတ်လုပ်မှုြွင်းဆြ်တွင် ပါေင်ရဖာ်ရဆာင ်



6 မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ပတ်သြ်ရနကြသူများ အားလံုးြုိလည်း အထူးရြျးဇူးတင်ရိှပါသည်။ ြျွနု်ပ်တ့ုိ၏ သုရတသနအဖဲွ့အား ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏတငွ ် 
အဓိြပါေင်ပတ်သြ် ရဆာင်ရွြ်ရနကြသူများနှင့် ဆြ်သွယ်ချတိ်ဆြ်ရပးရသာ Myanmar Centre For Responsible 
Business မှ Vicky Bowman ြိုလည်း  အထူးရြျးဇူးတင်ရှိပါရကြာင်း ရဖာ်ပပလိုပါသည်။

Donglin Li
ဆြ်သွယ်ညှိနှိုင်းရရးအရာရှိ/ဌာရနြိုယ်စားလှယ်
အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရရးရာအဖွဲ့
ဆြ်သွယ်ညှိနှိုင်းရရးအရာရှိရုံး၊ ပမန်မာ
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

 X ြာတိကာ

 X စကားချးီ                   ၅

 X ြာတိကာ ၇

 X အချက်အလက်မပ ဇယားြျား ၁၀

 X အချက်အလက်မပ ရုပ်ပုံြျား  ၁၁

 X အတိုဆကာက်စာလုံးြျား ၁၃

 X အကျဉ်းချုပ်  ၁၆

 X ၁. နိဒါန်း                  ၂၉

 ၁.၁  Vision Zero Fund                 ၂၉ 

 ၁. ၂  လုပ်ငန်းခွင်ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေးေိုင်ော  ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတား 

  ြျားကို ေန်းစစ်ြှု                 ၃၀ 

         ၁.၂.၁ ရည်ရွယ်ချြ်များ                ၃၀ 

         ၁.၂.၂ ဆန်းစစ်မှုရဆာင်ရွြ်ပုံ နည်းလမ်း              ၃၀ 

         ၁.၂.၃   ရေတာအချြ်အလြ် စုရဆာင်းပခင်း              ၃၅ 

         ၁.၂.၄  ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်များအတွင်း လုပ်ငန်းခွင်ရလ့လာမှုပပုလုပ်ရန် တိြျစွာသတ်မှတ်ထားရသာ   

          ရဆာင်ရွြ်ပုံ                ၃၇ 

         ၁.၂.၅ ြန့်သတ်ချြ်များ               ၃၉ 

 X ၂. ဆောက်လုပ်ဆေးတန်ဖိုးအားကွင်းေက်              ၄၁

 ၂.၁ ဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍကို ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှု ကွင်းေက်တစ်ခုအမဖစ် မြှင့်တင်ဆောင်ေွက်မခင်းနှင့်  

  မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဆပါင်းစည်းပါဝင်ြှု              ၄၁ 

 ၂.၂  အေင့် (၁) ဆေွးချယ်မခင်း - အဆမခခံအဆောက်အအုံနှင့် အဆောက်အအုံလုပ်ငန်းြျားအဆပါ်    

  ယှဉ်တွဲဆလ့လာမခင်း                ၄၃ 

 ၂.၃  အေင့် (၂) ဆောက်လုပ်ဆေးတန်ဖိုးအားကွင်းေက်အတွင်း အဓိကအချက်အလက်ြျားကို ဆဖာ်ထုတ ်

  သတ်ြှတ် စီစဉ်မခင်း                ၄၅ 

       ၂.၃.၁ တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ် ဖွဲ့စည်းတည်ရဆာြ်ပုံ            ၄၈ 

       ၂.၃.၂  ရစျးြွြ်စီးဆင်းရာ လမ်းရကြာင်းများ             ၅၀ 

 ၂.၄ တန်ဖိုးအားကွင်းေက်တွင် ပါဝင်ပတ်သက် ဆောင်ေွက်ဆနသူြျား           ၅၃ 

       ၂.၄.၁ ရစျးြွြ်တွင် ပါေင်ရဆာင်ရွြ်ရနကြသူများ            ၅၃ 

       ၂.၄.၂ တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ်အတွင်း ပံ့ပိုးရပးသည့်အခန်းြဏရှိ ပါေင်ပြ်သြ်သူများ         ၇၀ 

       ၂.၄.၃ ပမန်မာနိုင်ငံ တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ်အတွင်းရှိ  ဥပရေမူရောင်           ၇၇
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၃. လုပ်ငန်းခွင်ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေးေိုင်ော ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို  

    ခွဲမခြ်းစိတ်မဖာဆလ့လာမခင်း                ၉၁

 ၃.၁ နိုင်ငံဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေးေုိင်ော အကျပ်အတည်းြျား၏ သက်ဆောက်ြှုကို အကကီးအကျယ်ကကုံဆတွ့ဆနေသည့်  

        မြန်ြာနိုင်ငံ ဆစျးကွက်အေွယ်အစားနှင့် တိုးတက်မဖစ်ထွန်းြှု            ၉၁ 

        ၃.၁.၁ နိုင်ငံပခား တိုြ်ရိုြ်ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု             ၉၃ 

        ၃.၁.၂ တရုတ်ပပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ              ၉၅ 

        ၃.၁.၃ အပခားရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူများ              ၉၇ 

        ၃.၁.၄ အစိုးရ၏ ရသုံးမှန်းရပခရငွစာရင်း              ၉၈ 

 ၃.၂  ဆစျးကွက် အခွင့်အလြ်းြျား             ၁၀၀ 

 ၃.၃  အဆမခခံအဆောက်အအုံ             ၁၀၁ 

        ၃.၃.၁ အရပခခံအရဆာြ်အအုံဆိုင်ရာ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု လိုအပ်ချြ်         ၁၀၁ 

        ၃.၃.၂  တရားေင် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်မှု အြူအညီ           ၁၀၂ 

        ၃.၃.၃  အထူးစီးပွားရရးဇုန်များ            ၁၀၅ 

        ၃.၃.၄  စြ်မှုဇုန်များ            ၁၀၆ 

 ၃.၄  အဆောက်အအုံြျား              ၁၀၇ 

       ၃.၄.၁  လူဦးရရနှင့် ဖမို့ပပ (လူရနမှု) ပုံစံရပါ်ထွန်းရရး         ၁၀၇ 

        ၃.၄.၂  အိမ်ရာလိုအပ်ချြ်များ            ၁၀၈ 

       ၃.၄.၃  ရန်ြုန်ဖမို့ (တိုြ်တာ) အိမ်ရာ အရရအတွြ်         ၁၀၉ 

        ၃.၄.၄  အဖွဲ့အစည်း (အသင်းအဖွဲ့) ဆိုင်ရာ အရဆာြ်အအုံများ         ၁၁၂ 

       ၃.၄.၅  စီးပွားရရးဆိုင်ရာ အရဆာြ်အအုံများ            ၁၁၂ 

 ၃.၅  အလုပ်အကိုင်အဆမခအဆန              ၁၁၂ 

             ၃.၅.၁  ြရလးအလုပ်သမားနှင့် လူငယ်အလုပ်သမား (အသြ် ၁၀နှစ်-၁၇နှစ်)        ၁၁၄ 

        ၃.၅.၂   အလုပ်သမားများအရကြာင်းတစ်ရစ့တစ်ရစာင်း/အလုပ်သမားများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

          ရလ့လာရတွ့ရှိချြ်များ            ၁၁၄

 X ၄. လုပ်ငန်းခွင်ေိုင်ောဆလ့လာဆတွ့ေှိချက်ြျား            ၁၁၆

 ၄.၁  သွားဆောက်ဆလ့လာခဲ့ဆသာ လုပ်ငန်းခွင်ြျား           ၁၁၆ 

 ၄.၂   ဆဒတာ အချက်အလက် ဆကာက်ယူစုဆောင်းဆေး နည်းလြ်းြျား         ၁၁၇ 

 ၄.၃  လုပ်ငန်းခွင်ဆေးအန္တောယ်ြျား၊ အလားအလာေှိဆသာ ဆေးအန္တောယ်ြျားနှင့် ထိန်းချုပ်ဆေးစီြံချက်ြျား  

        ဆဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်မခင်း             ၁၁၈ 

        ၄.၃.၁  လုပ်ငန်းခွင်နယ်နမိတ်များ            ၁၁၈ 

        ၄.၃.၂  အလုပ်သမားများအတွြ် ရေးြင်းြျန်းမာလုံခခုံမှုရှိရစရန် ထားရှိရပးမှုများ       ၁၁၉ 

        ၄.၃.၃  လုပ်ငန်းခွင်ြို  စနစ်တြျ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ ထားရှိပခင်း         ၁၂၂ 

        ၄.၃.၄  တစ်ြိုယ်ရည်သုံးအြာအြွယ်ပစ္စည်းများ           ၁၂၆ 

        ၄.၃.၅  အပမင့်တွင် အလုပ်လုပ်ြိုင်ပခင်း            ၁၃၁ 

       ၄.၃.၆  (စြ်တပ်) ယာဉ်များပဖင့် အလုပ်လုပ်ြိုင်ပခင်း          ၁၃၅ 

        ၄.၃.၇  ရပမပပင်လုပ်ငန်းများ             ၁၃၈ 

        ၄.၃.၈  အရာေတ္ထုများနှင့် ြုန်ပစ္စည်းများြို ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းစွာ သယ်ယူရရှေ့ရပပာင်းပခင်း      ၁၄၀ 
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

        ၄.၃.၉ လှေပ်စစ်အန္တရာယ်             ၁၄၂ 

        ၄.၃.၁၀  မီးရေးအန္တရာယ်             ၁၄၄ 

        ၄.၃.၁၁  အပခား စြ်ယန္တရားများနှင့် ပစ္စည်းြိရိယာများ          ၁၄၅ 

        ၄.၃.၁၂  လုပ်ငန်းခွင်ေန်းြျင်အရနအထား           ၁၄၅ 

        ၄.၃.၁၃  ခလုတ်တိုြ်ပခင်းနှင့် ထိခိုြ်လဲဖပိုပခင်းများ           ၁၄၅ 

        ၄.၃.၁၄  စီမံအုပ်ချုပ်ရရးပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချြ်များ           ၁၄၈ 

 ၄.၄  လုပ်ငန်းခွင်ဆလ့လာဆတွ့ေှိချက်ြျားအဆပါ်အဆမခခံ၍ လုပ်ငန်းခွင်ဆေးအန္တောယ်မဖစ်နိုင်ဆချ 

        စီြံထိန်းချုပ်ြှုစနစ်ြျားကို အကဲမဖတ်၊ ဆကာက်ချက်ချမခင်း          ၁၄၉ 

 ၄.၅  ထိခိုက်ပျက်စီးလွယ်ြှုအဆြကာင်းအောြျား           ၁၅၅

 X ၅. ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ လုပ်ငန်းခွင်ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး            

     စီြံခန့်ခွဲြှုစနစ်ြျားတိုးတက်လာဆစေန်အတွက် အလားအလာေှိဆသာ မဖစ်နိုင်သည့် 

     ပါဝင်ဆောင်ေွက်ြှုနည်းလြ်းပုံစံြျား            ၁၆၁

 X ေည်ညွှန်းကိုးကားသည့် စာအုပ်စာတြ်းြျား           ၁၇၃
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

 X အချက်အလက်မပ ဇယားြျား 

ဇယား (၁)   ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြဏ တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ်၊ OSH ဆိုင်ရာ အရပခအရနများြို အြဲပဖတ ်
 ဆန်းစစ်ရာတွင် အသုံးပပုသည့် နည်းလမ်းများနှင့် ချဉ်းြပ်မှုပုံစံ           ၃၄

ဇယား (၂)   ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ OSH ဆိုင်ရာ အြဲပဖတ်ဆန်းစစ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် တစ်စိတ်တစ်ရေသအပဖစ ်
 သွားရရာြ်ရလ့လာခဲ့သည့် လုပ်ငန်းခွင်များနှင့် ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးခဲ့သူများ          ၃၆

ဇယား (၃)   ရဆာြ်လုပ်ရရးစီမံြိန်း နမူနာများ၊ ရဖာ်ပပချြ်များနှင့် ၎င်းစီမံြိန်းများပါေင်ရာ လုပ်ငန်းြဏ 
 နယ်ပယ်၊ လုပ်ငန်းအမျ ိုးအစား၊ ရစျးြွြ်             ၄၄

ဇယား (၄)   ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းရစျးြွြ် ပင်မလမ်းရကြာင်းများ            ၅၀

ဇယား (၅)   အရဆာြ်အအုံရဆာြ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းြဏရှိ အဓိြ စီမံြိန်းရဖာ်ရဆာင်သည့် ြုမ္ပဏီများ        ၆၀

ဇယား (၆)   အရပခခံအရဆာြ်အအုံတည်ရဆာြ်ရရးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်းရှိ သတ်မှတ်ရရွးချယ်ထားသည့ ်
 ရစျးြွြ်များတွင် အဓိြ လုပ်ငန်းရဆာင်ရွြ်ရနကြသည့် ပမန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရရးလုပ်ငန်းစ ု
 ရြာ်ပိုရရးရှင်းကြီးများ               ၆၄

ဇယား (၇)   ပမန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု ထိပ်ဆုံးပပုလုပ်သည့်နိုင်ငံများ (၁၉၈၈/၈၉) မ ှ
 (၂၀၁၄/၂၀၁၅) အတွင်း တိုးတြ်လာရသာပမာဏ/နှုန်းထား           ၉၄

ဇယား (၈)   တန်ဖိုးကြီးေယ်ယူမှုဆိုင်ရာ သရောတူစာချုပ်များ            ၉၉

ဇယား (၉)   ရန်ြုန်တိုင်းရေသကြီး အိမ်ရာ၊ တိုြ်တာေယ်လိုအား စုစုရပါင်း         ၁၁၀

ဇယား (၁၀)   ဖမို့ပပနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖဖိုးရရးဦးစီးဌာနမှ (၂၀၁၀-၂၀၁၈) အတွင်း ရဆာြ်လုပ်ဖပီးစီးသည့် တန်ဖိုးနည်း  
 အိမ်ရာ၊ တိုြ်တာ စီမံြိန်းများ             ၁၁၁

ဇယား (၁၁)   OSH ဆိုင်ရာ အြဲပဖတ်ဆန်းစစ်ရရး လုပ်ငန်းစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပဖစ် သွားရရာြ်ရလ့လာ 
 ကြည့်ရှုခဲ့သည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်များြို  ရယေုယျလွှမ်းခခုံရဖာ်ပပချြ်        ၁၁၇

ဇယား (၁၂)   တစ်ြိုယ်ရည်သုံးအြာအြွယ်ပစ္စည်းများစာရင်း          ၁၂၇

ဇယား (၁၃)   ရန်ြုန်ဖမို့ရှိ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်များြို စီမံြိန်းအမျ ိုးအစားနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အရွယ်အစား 
 (အကြီး၊ အလတ်၊ အငယ်) အလိုြ် လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်တန်စွမ်းနှင့် ရေးအန္တရာယ ်
 သြ်ရရာြ် ပပင်းထန်နိုင်စွမ်းတို့ြို အြဲပဖတ်တွြ်ချြ်ပခင်း         ၁၅၀

ဇယား (၁၄)   ရလ့လာကြည့်ရှုခဲ့သည့် လုပ်ငန်းခွင်များအတွင်း လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် သြ်ရရာြ်နိုင်ရချရှိသည့်  
 အဆင့်များြို ခန့်မှန်းတွြ်ချြ်ပခင်း            ၁၅၆

ဇယား (၁၅)   ပမန်မာနိုင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြဏ OSH စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာစနစ်များ၊ အရလ့အထများ၊ 
 ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်ရရးအရပါ်ရှိ အဟန့်အတားများြို ြိုင်တွယ်နိုင်မည့် ပဖစ်နိုင်သည့် ပါေင်ရဆာင်ရွြ်မှု  
 ပုံစံများ              ၁၆၁
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

 X အချက်အလက်မပ ရုပ်ပုံြျား 

ပုံ (၁) ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှုရဆာင်ရွြ်ပုံ နည်းလမ်း - Vision Zero Fund ြမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ ်
  အစပပုသည့် နည်းစနစ်အစု                ၃၂

ပုံ (၂)  ချဉ်းြပ်ရဆာင်ရွြ်ပုံ နည်းစနစ်များ              ၃၅

ပုံ (၃)  လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရပခအဆင့်များအလိုြ် ထိန်းချုပ်မှုအစီအမံများ          ၃၈

ပုံ (၄)  ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ်အတွင်း အဓိြအဆင့်များြို ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ထားပခင်း        ၄၆

ပုံ (၅)  ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ OSH ဆိုင်ရာအြဲပဖတ်သုံးသပ်မှု ပပုလုပ်ရာတွင် အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပဖစ်   
  ပါေင်သည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်များ              ၄၇

ပုံ (၆)  တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ် ဖွဲ့စည်းတည်ရဆာြ်ပုံ             ၄၉

ပုံ (၇)  ပမန်မာနိုင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ်            ၅၃

ပုံ (၈)  ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နေါရီမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လအတွင်း ထုတ်ရပးခဲ့သည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းလုပ်ြိုင်ခွင့်  
  တရားေင် ခွင့်ပပုချြ်အရရအတွြ်              ၉၂

ပုံ(၉)  ၂၀၂၁ ခုနှစ် ေုတိယ (၃) လပတ်အတွင်း သြ်ရရာြ်မှု ပမင့်မားစွာခံရသည့် လုပ်ငန်းြဏများရှိ    
  အလုပ်အြိုင်နှင့် အလုပ်ချနိ်နာရီ ရလျာ့နည်းြျဆင်းမှု (၂၀၂၀ ခုနှစ် စတုတ္ထ (၃) လပတ်နှင့်    
  နှိုင်းယှဉ်ထားသည့် ရပပာင်းလဲြျဆင်းလာသည့် ရာခိုင်နှုန်း)             ၉၃

ပုံ (၁၀)  ပိုးလမ်းမ စီမံြိန်းပပရပမပုံ               ၉၇

ပံု (၁၁)  ၂၀၁၆-၂၀၄၀ ခုနှစ်ြာလအတွင်း ပမန်မာနုိင်ငံ အရပခခံအရဆာြ်အအံုြဏ၏ ရင်းနီှးပမှုပ်နံှမှု လုိအပ်ချြ်   
  GDP ၏ရာခုိင်နှုန်း                     ၁၀၁

ပံု(၁၂)  ၂၀၁၆-၂၀၄၀ ခုနှစ်ြာလအတွင်း ပမန်မာနုိင်ငံ အရပခခံအရဆာြ်အအံုြဏ၊ ရင်းနီှးပမှုပ်နံှမှု  လုပ်ငန်းနယ်ပယ်          
  အလုိြ် ဦးတည်ရာအလားအလာများ             ၁၀၂

ပုံ (၁၃)  JICA ၏ ODA  ခွင့်ပပုမှုပမာဏ (အရမရိြန်ရေါ်လာသန်းရပါင်း)           ၁၀၃

ပုံ (၁၄)  ADB ၏ ပမန်မာနုိင်ငံတွင် စုစုရပါင်းရင်းနီှးပမှုပ်နံှမှုပမာဏ (၂၀၂၀ ေီဇင်ောအထိ)         ၁၀၄

ပုံ (၁၅)  ရန်ြုန်ဖမို့ရှိ စြ်မှုဇုန်များ             ၁၀၆

ပုံ (၁၆)  ဖမို့ပပတွင် အရပခချရနထုိင်ပံုများအလုိြ် အမျ ိုးအစားခဲွပခားထားသည့် လူဦးရရ         ၁၀၇

ပုံ (၁၇)  ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ြိုင်ရနသည့် လုပ်သားများ ပပည်နယ်/တိုင်းရေသကြီးများနှင့်  
  ခရိုင်နယ်ရပမများအလိုြ် ပျ ံ့နှံ့တည်ရှိရနပုံ (၂၀၁၄)           ၁၁၃

ပုံ (၁၈)  ထိပ်တန်း လုပ်ငန်းြဏ(၁၀) ခုအတွင်းရှိ ြျား/မ လုပ်သား အချ ိုးအစား         ၁၁၃

ပုံ (၁၉)  ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ကြီးများအတွင်းရှိ သတ်မှတ်နယ်ရပမများသို့ ေင်ရရာြ်ရာရနရာများြိ ု
  အြန့်အသတ်ပဖင့်သာထားရှိ၍  အေင်၊ အထွြ် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ စီစဉ်ထားရှိပုံ        ၁၁၈

ပုံ (၂၀)  အလုပ်သမားများ စားရသာြ်၊ အပန်းရပဖရာ ရနရာများြို လုပ်ငန်းခွင်အကြီးများတွင် (ေယ်ေြ်)၊ 
  အလတ်များတွင် (အလယ်ဗဟို) နှင့် အငယ်များတွင် (ညာေြ်) တို့၌ စီစဉ်ထားရှိပုံ        ၁၁၉

ပုံ (၂၁)  လြ်ရဆးရကြာရာရနရာများြုိ လုပ်ငန်းခွင်အကြီးများ (ေယ်ဖြ်) နှင့် ရရပုိြ်ရခါင်းများြုိ    
  လုပ်ငန်းခွင်အငယ်များတွင် (ညာေြ်) တို့၌ စီစဉ်ထားရှိပု ံ          ၁၂၀

ပုံ (၂၂)  ြိုဗစ် (၁၉) ြမ္ဘာ့ြူးစြ်ြပ်ရရာဂါ ြာလအတွင်း လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိ အလုပ်သမားများရနထိုင်သည့်   
  မီးရထားလမ်းအနီးရှိ ယာယီရွြ်ဖျင်တဲ/မိုးြာတဲများ           ၁၂၀

ပုံ (၂၃)  ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အမျ ိုးမျ ိုးတွင် ရသာြ်သုံးရရ စီစဉ်ထားရှိရပးရာရနရာများ        ၁၂၁

ပုံ (၂၄)  ယာယီသုံး ရရအိမ်များြို လုပ်ငန်းခွင်အကြီးများတွင် (ေယ်ေြ်)၊ အလတ်များတွင် (အလယ်ဗဟို) နှင့ ်
  အငယ်များတွင် (ညာေြ်) တို့၌ စီစဉ်ထားရှိပုံ            ၁၂၂



12 မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ပုံ (၂၅)  ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းကြီး (၂) ခုရှိ ြုန်ပစ္စည်းလြ်ခံရယူရာရနရာများ (တံတားတည်ရဆာြ်ရရး 
  လုပ်ငန်းခွင် - ေဲေြ်၊ ရဆးရုံ - ယာေြ်)             ၁၂၃

ပုံ (၂၆)  ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အလတ်နှင့်အငယ်များရှိ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုအားနည်းသည့် ရနရာများ       ၁၂၃

ပုံ (၂၇)  သစ်ပင်ခုတ်ပဖတ်ရာနှင့် အရဆာြ်အဦးဖဖိုဖျြ်ရာမှ ထွြ်ရပါ်လာသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် အမှိုြ်ပုံ       ၁၂၄

ပုံ (၂၈)  ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းကြီး တစ်ခုအတွင်းရှိ ပပန်လည်အသုံးပပုရန် ပပင်ဆင်ထားရသာစည်များနှင့်   
  စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု              ၁၂၅

ပုံ (၂၉)  ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းကြီး တစ်ခုအတွင်းရှိ 3R စနစ် (ေဲေြ်နှင့် အလယ်ဗဟို) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထားရှိရာ 
  ရနရာ (ယာေြ်)              ၁၂၅

ပုံ (၃၀)  လုပ်ငန်းခွင်အငယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ             ၁၂၆

ပုံ (၃၁)  လုပ်ငန်းခွင်အကြီး (ေဲ) တွင် PPE ေတ်ဆင်၍ အလုပ်လုပ်ြိုင်ရနပုံနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အငယ် (ယာ) တွင ်
  PPE ေတ်ဆင်ပခင်းမရှိေဲ အလုပ်လုပ်ြိုင်ရနပုံ            ၁၂၈

ပုံ (၃၂)  လုပ်ငန်းခွင်အကြီးတွင် မျြ်လံုးနှင့် လြ်အြာအြွယ် ေတ်ဆင်ပခင်းမရိှေဲပဖတ်ရတာြ်သည့် ြိရိယာများနှင့် 
  လှေပ်စစ်ဓါတ်အားသုံးြိရိယာများ ြိုင်တွယ်အသုံးပပုရနသည့် အလုပ်သမားများ         ၁၂၈

ပုံ (၃၃)  ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အလတ်နှင့်အငယ်များရိှ  အသြ်ရှလမ်းရကြာင်း အြာအြွယ်ပပု ပစ္စည်းြိရိယာ   
  များ ေတ်ဆင်ပခင်းမရိှေဲ အလုပ်လုပ်ြုိင်ရနကြသည့် ပန်းရံနှင့် ြွန်ြရစ် (အဂဂရတ) ရဖျာ်သည့် လုပ်သားများ       ၁၂၉

ပုံ (၃၄)  လုပ်ငန်းခွင်အကြီးအတွင်းရှိ အကြားအာရုံ (နား) အြာအြွယ်ပပု ပစ္စည်းြိရိယာများ ေတ်ဆင်ပခင်းမရှိေဲ  
  ရြျာြ်ပဖတ်စြ် ြိုင်တွယ်အသုံးပပုရနသည့် အလုပ်သမားများ         ၁၃၀

ပုံ (၃၅)  တံတားရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အထပ်ပမင့်ပငမ်းစင်ရပါ်တွင် အပမင့်မှပပုတ်ြျနုိင်သည့် အန္တရာယ်ပဖင့် 
  အလုပ်လုပ်ြိုင်ရနကြသည့် အလုပ်သမားများ           ၁၃၂

ပုံ (၃၆)  တံတားရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်တွင် ခန္ဓာြိုယ်သိုင်းကြိုးေတ်ဆင်၍ အပမင့်တွင် အလုပ်လုပ်ြိုင်ရနသည့်   
  အလုပ်သမားများ              ၁၃၃

ပုံ (၃၇)  ရဆးရုံရဆာြ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုအတွင်းရှိ အန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရပခရှိရသာ ပငမ်းစင်       ၁၃၃

ပုံ (၃၈)  ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ငယ်တစ်ခုတွင် အန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရပခရှိရသာ ပငမ်းစင်တစ်ခု တပ်ဆင်ရနပုံ      ၁၃၄

ပုံ (၃၉)  ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အလတ်များအတွင်း အပမင့်တွင် ရေးြင်းလုံခခုံမှုမရှိရသာ ပုံစံပဖင့ ်
  အလုပ်လုပ်ြိုင်ရနပုံ (ေဲ) ရလှြားရပါ်တွင် အလုပ်လုပ်ြိုင်ရနပုံ (အလယ်နှင့် ယာပုံ)        ၁၃၅

ပုံ (၄၀)  တံတားရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရိှ ရပခလျင်သွားသူများနှင့် ရမာ်ရတာ်ယာဉ်သွားရာ လမ်းရကြာင်းများ     ၁၃၆

ပုံ (၄၁)  ရထားလမ်းရေးရှိ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းများအတွြ် လူနှင့် ယာဉ်အသွားအလာ စီမံထိန်းချုပ်ပုံ (ယာ) 
  ရထားလမ်းရဆာြ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းခွင်တွင် ရထားလမ်းပဖတ်ြူးရန် ယာယီ ပပုလုပ်ထားသည့ ်
  လမ်းလွှဲများ (ေဲ)၊ တံတားရဆာြ်လုပ်ရရးတွင် လူနှင့် ယာဉ်အသွားအလာ စီမံထိန်းချုပ်ပုံ (ရအာြ်ဖြ်)      ၁၃၇

ပုံ (၄၂)  ရထားလမ်းရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် (ေဲ) နှင့် တံတားရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် (အလယ် နှင့် ယာ) 
  အတွင်းရှိ ရပမတူးလုပ်ငန်းများ             ၁၃၈

ပုံ (၄၃)  ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ငယ်တစ်ခုရှိ ရပမတူးလုပ်ငန်းများ          ၁၃၉

ပုံ (၄၄)  ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အလတ်တစ်ခုတွင် မှန်ချပ်များ သယ်ယူရနသည့် အလုပ်သမားများ(ေဲ) နှင့်   
  ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အကြီး တစ်ခုတွင် လူအားသုံးသယ်ယူရနသည့် အလုပ်သမားများ (ယာ)      ၁၄၁

ပုံ (၄၅)  ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အကြီးအတွင်းရှိ လှေပ်စစ်ဓာတ်အား ယာယီပဖန့်ပဖးရာ အရင်းပမစ်၊ ပင်မလှေပ်စစ ်
  ခလုတ်ခုံ၊ လှေပ်စစ်ပဖန့်ရေရာ ခလုတ်ခုံနှင့် မီးစြ်           ၁၄၃

ပုံ (၄၆)  ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အလတ်နှင့် အငယ်များအတွင်း ယာယီလှေပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်း 
  စိုြ်ထူပခင်း နှင့် လှေပ်စစ်အန္တရာယ်စီမံထိန်းချုပ်ရရး အစီအစဉ်များ          ၁၄၃

ပုံ (၄၇)  ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အကြီးများရှိ မီးရေးအန္တရာယ် ထိန်းချုပ်ရရး အစီအမံများ       ၁၄၄

ပုံ (၄၈)  ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုအတွင်းရှိ ရလထုအတွင်းသို့ အခိုးအရငွ့များစွန့်ထုတ်သည့် အဆင့်      ၁၄၆

ပုံ (၄၉)  တံတားရဆာြ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုတွင်ရတွ့ရသည့် လစဉ် OSH ဆု အသိရပးရကြညာချြ်နှင့်   
  OSH ပိုစတာများ              ၁၄၈
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

 X အတိုဆကာက်စာလုံးြျား ဖွင့်ေိုချက်

3Rs စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပမာဏ ရလှော့ချပခင်း၊ ပပန်လည်အသုံးပပုပခင်း၊ ထပ်မံအသုံးပပုနိုင်ရစရန်ရဆာင်ရွြ်ပခင်း

5Ss
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (အမျ ိုးအစား ခွဲပခားပခင်း၊ အစီအစဉ်တြျထားရှိပခင်း၊ သန့်ရှင်း    
ရတာြ်ရပပာင်ရအာင် ပပုလုပ်ပခင်း၊ စံသတ်မှတ်ချြ်ထားရှိပခင်း၊ စံနှင့်အညီထိန်းသိမ်းထားရှိပခင်း)

ADB အာရှဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်ရရးေဏ်

ASEAN အရရှ့ရတာင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း

AWPT ရအးရှားရေါလ် ဆိပ်ြမ်း

BCIMEC ေဂဂလားရေ့ရှ်၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ပမန်မာ စီးပွားရရးစကြြံ

BOT 
ပုဂ္ဂလိြလုပ်ငန်းများမှ ရငွရကြးထည့်ေင်၊ ပုံစံရရးဆွဲတည်ရဆာြ်၊ ပိုင်ဆိုင်၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်
ခွင့်ရှိသည့် BOT ပုံစံ စီမံြိန်း

BRI ခါးပတ်တစ်ြွင်း လမ်းတစ်စင်း စီမံြိန်း (ပိုးလမ်းမ စီမံြိန်း)

BWFM ပမန်မာနိုင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရးနှင့် သစ်လုပ်ငန်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်

CMC ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲမှု အကြံရပး

CNPC တရုတ် အမျ ိုးသားရရနံရြာ်ပိုရရးရှင်း

COC ြုမ္ပဏီများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ရြာ်မတီ

CPIC တရုတ် စွမ်းအင်ြဏ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု ရြာ်ပိုရရးရှင်း

CTUM ပမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်

DFI ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်မှုဆိုင်ရာ ရငွရကြးစိုြ်ထူရပးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ/အစီအစဉ်များ

DICA ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုနှင့် ြုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

DUHD DUHD ဖမို့ပပနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖဖိုးရရးဦးစီးဌာန

ECD ပတ်ေန်းြျင်ထိန်းသိမ်းရရးဦးစီးဌာန

EII အလုပ်ခွင် ထိခိုြ်ေဏ်ရာရရှိမှု အာမခံ (အြာအြွယ်)

ESIA ပတ်ေန်းြျင်နှင့် လူမှုေေ ထိခိုြ်မှု အြဲပဖတ်ဆန်းစစ်ချြ်

EU ဥရရာပသမဂ္ဂ

FDI နိုင်ငံပခားတိုြ်ရိုြ်ရင်းနှီးပမုပ်နှံမှု

Fed. MES ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ်
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

FGD အုပ်စုလိုြ် ရဆွးရနွးပွဲ

FGLLID အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပရေစစ်ရဆးရရးဦးစီးဌာန

GDP စုစုရပါင်းပပည်တွင်းထုတ်ြုန်

GSC ြမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှုြွင်းဆြ်

HIA အန္တရာယ်သြ်ရရာြ်နိုင်ရပခ အြဲပဖတ်ဆန်းစစ်ချြ်

HSCF ြျန်းမာရရးနှင့် လူမှုရစာင့်ရရှာြ်ရရး ရန်ပုံရငွ

ICT သတင်းအချြ်အလြ်နှင့် ဆြ်သွယ်ရရးနည်းပညာ

IFI အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ ရငွရကြးအဖွဲ့

ILO အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရရးရာအဖွဲ့

IOM ရရှေ့ရပပာင်းသွားလာရနထိုင်ပခင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတြာအဖွဲ့အစည်း

JICA ဂျပန်နိုင်ငံ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ ပူးရပါင်းရဆာင်ရွြ်ရရးအဖွဲ့

JV ဖြ်စပ်လုပ်ငန်း

MCDC မန္တရလးဖမို့ရတာ် စည်ပင်သာယာရရးရြာ်မတီ

MCEF ပမန်မာနိုင်ငံရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်

MEAA ပမန်မာနိုင်ငံ ပတ်ေန်းြျင်ထိခိုြ်မှုဆန်းစစ်ရရးအသင်း

MEC ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာရြာင်စီ

MoEE လှေပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင် ေန်ကြီးဌာန

MIA ပမန်မာနိုင်ငံ စြ်မှုထုတ်လုပ်သူများအသင်း

MIC ပမန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု ရြာ်မရှင်

MICS ပမန်မာနိုင်ငံ သတင်းအချြ်အလြ် စီမံခန့်ခွဲရရးဌာန

MNBC ပမန်မာနိုင်ငံအရဆာြ်အအုံဆိုင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလမ်းညွှန်ချြ်များ

MoC ရဆာြ်လုပ်ရရးေန်ကြီးဌာန

MoHS ြျန်းမာရရးနှင့်အားြစားေန်ကြီးဌာန
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

MoLIP အလုပ်သမား၊ လူေင်မှုကြီးကြပ်ရရးနှင့် ပပည်သူ့အင်အားေန်ကြီးဌာန

MoNREC သယံဇာတနှင့် သောေပတ်ေန်းြျင်ထိန်းသိမ်းရရးေန်ကြီးဌာန

MoTC ပို့ရဆာင်ရရးနှင့် ဆြ်သွယ်ရရးေန်ကြီးဌာန

MoU နားလည်မှုစာချွန်လွှာ

NPTDC ရနပပည်ရတာ် စည်ပင်သာယာရရး ရြာ်မတီ

ODA တရားေင် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်မှုဆိုင်ရာ အြူအညီ

ODI ပင်လယ်ရပ်ပခား ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်မှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း

OEHD လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ပတ်ေန်းြျင် ြျန်းမာရရးဌာနခွဲ

OSH လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရးနှင့် ြျန်းမာရရး

OSHL လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရးနှင့် ြျန်းမာရရး ဥပရေ

PEFA အများပပည်သူအသုံးစရိတ်နှင့် ေဏ္ဏာရရး/ရငွရကြးဆိုင်ရာ တာေန်ခံယူမှု

PPE တစ်ြိုယ်ရရသုံးအြာြွယ်ပစ္စည်းများ

PPP အစိုးရ - ပုဂ္ဂလိြပူးရပါင်းရဆာင်ရွြ်မှု

SEZ အထူးစီးပွားရရးဇုန်

SOE နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရရးလုပ်ငန်း

SSB လူမှုဖူလုံရရးအဖွဲ့

SSL လူမှုဖူလုံရရးဥပရေ

UK ဖဗိတိန်နိုင်ငံ

UMEH ပမန်မာ့စီးပွားရရးဦးပိုင်လီမိတြ်

UN ြုလသမဂ္ဂ

UMFCCI ပပည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ် ြုန်သည်များနှင့် စြ်မှုလြ်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်

US အရမရိြန်ပပည်ရထာင်စု

WSH အလုပ်ခွင် ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရးနှင့် ြျန်းမာရရး

YCDC ရန်ြုန်ဖမို့ရတာ် စည်ပင်သာယာရရးရြာ်မတီ
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

 X အကျဉ်းချုပ်

ပမန်မာနိုင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ၊ ြမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှုြွင်းဆြ် (GSCs) တစ်ခုလုံးရှိ တွန်းအားရပးရမာင်းနှင်သည့်
အရကြာင်းအရာများ၊ အဟန့်အတားအြန့်အသတ်များြို အြဲပဖတ်သုံးသပ်ပခင်းပဖင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးရစျးြွြ်၊ ရစျးြွြ်
အခွင့်အလမ်းများနှင့် ရစျးြွြ် နယ်ပယ် ေန်းြျင်၊ ြုန်စည်နှင့်ေန်ရဆာင်မှု ထုတ်လုပ်ပဖန့်ပဖးရရး လုပ်ငန်းတာေန်များတွင်
အဓိြပါေင်ပတ်သြ် ရဖာ်ရဆာင်ရနကြသူများ၊ ပါေင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်တွင် လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ြင်းရှင်း 
ရရးနှင့် ြျန်းမာရရး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဆိုင်ရာ ချ ို့ယွင်းအားနည်းချြ်များ၊ လုပ်ငန်းခွင်ရေး အန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရး နှင့် ြျန်းမာရရး 
စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်ရရးအရပါ်တွင် သြ်ရရာြ်ရနသည့် တွန်းအားများ၊ အဟန့်အတား အြန့်အသတ်များ စသည်တို့
နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပိုမိုခခုံငုံသိရှိနားလည်နိုငရ်စရန် ဤရလ့လာသုံးသပ်မှုြ ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထို့အပပင် ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏအတွင်း
ရှိ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ြင်းရှင်းရရးနှင့်ြျန်းမာရရးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဆုိင်ရာ ချ ို့ယွင်းအားနည်းချြ်များြို ြိုင်တွယ် 
ရပဖရှင်းရာတွင် အလားအလာရှိရသာ ပါေင်ရဆာင်ရွြ်ရရးနည်းလမ်းပုံစံများြို ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်နိုင်ရန်အတွြ်လည်း 
ဤရလ့လာသုံးသပ်မှုအစီရင်ခံစာြ အရထာြ်အြူပပုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ 

ဤရလ့လာသံုးသပ်မှုတွင် လုပ်ငန်းနယ်ပယ် တုိင်းတာသတ်မှတ်ပခင်း၊ တန်ဖုိးအားြွင်းဆြ်ြုိ ဆန်းစစ်သံုးသပ်မှုများပပုလုပ်ပခင်း၊ 
လုပ်ငန်းခွင်ရလ့လာမှုများ ပပုလုပ်ပခင်း နှင့် အလားအလာရှိရသာ စီမံြိန်းလုပ်ရဆာင်နိုင်ဖွယ်ရှိသည့် ပုံစံများြို ရဖာ်ထုတ်
သတ်မှတ်ပခင်းဟူ၍ လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့် (၃) ဆင့် ရဖာ်ပပပါေင်ပါသည်။ ဤသို့ ရလ့လာသုံးသပ်ရာတွင် အရပခခံအရဆာြ်အအုံ 
ရဆာြ်လုပ်ရရး နှင့် အရဆာြ်အအုံ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းနယ်ပယ် နှစ်ရပ်လုံးြို ပါေင်ရဆာင်ရွြ်ထားပါသည်။ ရှိရနဖပီး
ပဖစ်ရသာ သတင်းအချြ်အလြ်အရင်းအပမစ်များြို ရလ့လာပခင်းသည်  လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းြျန်းမာရရးနှင့် 
ပမန်မာနိုင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အရကြာင်းအရာ၊ အချြ်အလြ်များြို  သိရှိရစခဲ့ဖပီး ပိုမိုရြာင်းမွန်
ပပည့်စုံသည့် လုပ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ် ြင်းရှင်းရရးနှင့် ြျန်းမာရရးဆိုင်ရာအရလ့အထများ ရပါ်ရပါြ်လာရစရန် တွန်းအား
ရပးနိုင်မည့် ရမာင်းနှင်အားများ၊ အခွင့်အလမ်းများသာမြ အဟန့်အတား၊ အြန့်အသတ်များြိုပါ ရဖာ်ထုတ်နိုင်ရန်အတွြ်
များစွာ အရထာြ်အပံ့ပဖစ်ရစခဲ့ပါသည်။ ဤရလ့လာသုံးသပ်မှုအစီရင်ခံစာတွင် ရဖာ်ပပထားသည့် လုပ်ငန်းခွင်ရလ့လာရစာင့်
ကြည့်မှုဆိုင်ရာ အချြ်အလြ်များသည် ၂၀၂၀ နိုေင်ောလ နှင့် ေီဇင်ောလများအတွင်း ရန်ြုန်ဖမို့ရှိ ရဆာြ်လုပ်ရရး
လုပ်ငန်းခွင် (၁၁) ခုသို့ သွားရရာြ်ရလ့လာ ရတွ့ရှိချြ်များအရပါ်  အရပခခံ၍ ရရးသားပပုစုထားပခင်း ပဖစ်ပါသည်။ 

ပမန်မာနိုင်ငံတွင်တစ်ချနိ်တည်း ကြုံရတွ့ရင်ဆိုင်ရနရသည့် “အြျပ်အတည်းနှစ်ရပ်” (ြိုဗစ် ၁၉ နှင့် ရဖရဖာ်ေါရီ ၁) ြ ဤရလ့လာ 
သုံးသပ်မှုအစီရင်ခံစာ ပပုစုမှုလုပ်ငန်းစဉ်အရပါ် အကြီးအြျယ် ဂယြ်ရိုြ်ခတ်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ရလ့လာရရးအစီအစဉ်
များြို ရန်ြုန်တိုင်းရေသကြီးအတွင်း၌သာ ပပုလုပ်ခဲ့ရသည့်အပပင် သွားရရာြ်ရလ့လာသည့် လုပ်ငန်းခွင်များတွင်လည်း အများ  
အားပဖင့် လုပ်သားအင်အားထြ်ေြ်ခန့်ပဖင့်သာ လည် ပတ်ရဆာင်ရွြ်ရနရသည်ြို ရတွ့ရှိခဲ့ရပါသည်။  လူမှုရရးမိတ်ဖြ်
အဖွဲ့အစည်းများ (အထူးသပဖင့် အလုပ်သမားသမဂ္ဂ) အရနပဖင့် တိုင်ပင်ရဆွးရနွးပွဲများတွင် တြ်ကြစွာပါေင်နိုင်ခဲ့ပခင်း မရှိ
ရသာရကြာင့် အလားအလာရှိရသာ ပဖစ်နိုင်သည့်ပါေင်ရဆာင်ရွြ်မှုပုံစံများြုိ ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်နိုင်ရန်အတွြ် အဖပီးသတ်
ညှိနှိုင်းမှုများ ပပုလုပ်နိုင်ပခင်း မရှိရသးပါ။ ထို့ရကြာင့် အပိုင်း (၅) တွင် ရဖာ်ပပထားသည့် အလားအလာရှိရသာ ပဖစ်နိုင်သည့်ပါေင ်
ရဆာင်ရွြ်မှုပုံစံများသည် ြနဦးရရးဆွဲထားသည့် ေီဇိုင်း/ပုံစံများသာပဖစ်၍ အမှန်တြယ် အရြာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ချနိ်တွင်  
အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားအသင်းအဖွဲ့များ၊ အဖွဲ့အစည်းများအရနပဖင့် ပဖည့်စွြ်၊ မွမ်းမံမှုများ ထပ်မံပပုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။



17မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

 X မြန်ြာနုိင်ငံ ဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ တန်ဖုိးအားကွင်းေက် (Value Chain) 

ပမန်မာနိုင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ ြမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှုြွင်းဆြ် (Global Supply Chain) ြို အစိုးရ၊ အများပိုင် အဖွဲ့ 
အစည်းများ၊ အများပပည်သူဆိုင်ရာ ေန်ရဆာင်မှုဌာနများနှင့် ပုဂ္ဂလိြပိုင်ြုမ္ပဏီများ (ပမန်မာနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံတြာ အြျ ိုးတူ  
ပူးရပါင်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊  စီးပွားရရးလုပ်ငန်းစု ရြာ်ပိုရရးရှင်းကြီးများ နှင့် ဖြ်စပ်လုပ်ငန်းများ) အသုံးပပု ရဖာ်ရဆာင် 
ရမည့် ြမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စနစ်ဟု သတ်မှတ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါသည်။  

 X အရပခခံအရဆာြ်အအုံများ - လှေပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ပဖန့်ပဖးပခင်း ၊ သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးြွန်ယြ်များ၊ ြုန်စည်
နှင့်ပစ္စည်းများ (အထူးစီးပွားရရးဇုန်များ၊ စြ်မှုဇုန်များ စသည်)၊ ရသာြ်သုံးရရ (ဆည်ရပမာင်းများနှင့် အပခားရရအသုံး 
ချမှုများစသည်)၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံထိန်းချုပ်မှု၊ သတင်းနှင့်ဆြ်သွယ်မှုနည်းပညာ (ICT) စသည်တို့ပပုလုပ်ရန်

 X လူရနအရဆာြ်အအုံများနှင့် စီးပွားရရးအရဆာြ်အအုံများ

ပမန်မာနိုင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏြုိ စီမံြိန်းအမျ ိုးအစားအရပါ်မူတည်၍ စီးပွားရရး/ြုန်သွယ်ရရး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ၊ စြ်မှု
လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ၊ အရပခခံအရဆာြ်အအုံဆိုင်ရာ၊ စွမ်းအင်နှင့် ေန်ရဆာင်မှုဆိုင်ရာ၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် လူရနအရဆာြ်အဦးဆိုင်ရာ  
လုပ်ငန်းနယ်များအပဖစ် သတ်မှတ်ခဲွပခား ထားရလ့ရိှပါသည်။၁ ဤရလ့လာသံုးသပ်မှုအစီရင်ခံစာ ရဖာ်ထုတ်ပပုစုရာတွင်သြ်ဆုိင်ရာ 
စီမံြိန်းနှင့် ရစျးြွြ်အသီးသီးရိှ အလားသဏ္ဏာန်တူ လှုပ်ရှားတုိးတြ်မှုများ၊ အဓိြပါေင်ရဆာင်ရွြ်ရနကြသူများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထဲ
ထဲေင်ေင် သိရှိနားလည်နိုင်ရစရန်အတွြ် အရဆာြ်အအုံရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းနှင့် အရပခခံအရဆာြ်အအုံဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၂  

ဟူ၍ အမျ ိုးအစား (၂) ရပ် ခွဲပခားရလ့လာခဲ့ပါသည်။

     လုပ်ငန်းအပ်ှံသူများ
• အစိုးရများ
• စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်သူများ
• ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ

တစ်ဆင့်ခံကန်ထိုက်တာများ
• မှတ်ပုံတင်ထားပီးှင့်
   မှတ်ပုံမတင်ရေသးသည့်
   အေသးစားှင့် အလတ်စား
   လုပ်ငန်းများ
• ပုတ်ြပတ် အလုပ်သမားများ

  ကန်ထိုက်လုပ်ငန်းများ
• အစိုးရများ
• စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစုများ
• ိုင်ငံြခားကုမဏီများ
• ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများ

  အဆုံးသတ်သုံးစွဲသူများ
• အစိုးရများ
• ပုဂလိကကဏ
• အများြပည်သူဆိုင်ရာ ကဏ

ကူညီပံ့ပိုးေပးေသာ
လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ေဆာက်လုပ်ေရး
လုပ်ငန်းသံုးပစည်းှင့်
ကိရိယာေပးသွင်းသူများ

ြမန်မာုိင်ငံအလုပ်သမား၊
 လူဝင်မှုကီးကပ်ေရးှင့်
     ြပည်သူ�အင်အားဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာုိင်ငံေဆာက်လုပ်ေရး
ဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာုိင်ငံရင်းီှးြမပ်ံှမှု
ေကာ်မရှင်

လုပ်ငန်းခွင်ှင့်ပတ်ဝန်းကျင်
ကျန်းမာေရးဌာနခဲွ

စီမံကိန်းေစျးပိင်
တင်ဒါစနစ်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှု
ဆန်းစစ်ေရး လုပ်ထံုး
လုပ်နည်းများ

စံချိန်စံွှန်းများ၊
နည်းဥပေဒများ၊
လမ်းွှန်ချက်များ

(OSH) ဆိုင်ရာေလ့ကျင့်
သင်ကားေရးှင့် ဝန်ေဆာင်မှု
ေပးသည့် အဖွဲအစည်းများ

အထူး/သီးသန�် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်/
ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှု
ေပးသည့် အဖွဲအစည်းများ

စီးပွားေရးဘဏ်များ
(ြပည်တွင်းှင့် ြပည်ပ)

အလုပ်သမား
အဖွဲအစည်းများ

အလုပ်ရှင်
အဖွဲအစည်းများ

နည်းဥပေဒ၊
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း
မူေဘာင်

ြူေင်း - စာဆေးသူြျား (၂၀၂၁)

၁ ASD အစီရင်ခံစာများ (၂၀၂၁) ၊ “ပမန်မာနိုင်ငံရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြဏ၊ (၂၀၂၅၊ ဇွန်လ) ထိတုိင် အဓိြလမ်းရကြာင်းများနှင့် အခွင့်အလမ်းများ” 
  https://www.asdreports.com/market-research-report-585698/construction-myanmar-key-trends-opportunities-h

၂ ဤအစီရင်ခံစာတွင် အရဆာြ်အအုံနှင့် အရပခခံအရဆာြ်အအုံ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းနှစ်ရပ်လုံးြို အတူတြွရပါင်းစည်း၍ “ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း 
 ြဏ” ဟု ရည်ညွှန်းရခါ်ဆိုထားပါသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံ ဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ တန်ဖိုးအားကွင်းေက်



18 မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ပမန်မာနိုင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ်တွင် မတူြွဲပပားသည့် အြျ ိုးစီးပွားပတ်သြ်ပါေင်သူ၊ သြ်ဆိုင်သူ  
အမျ ိုးမျ ိုးတို့ ချတိ်ဆြ်ပါေင် လုပ်ရဆာင်လျြ်ရှိကြပါသည်။ ၎င်းတို့ြို အထြ်ရဖာ်ပပပါ တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ်အတွင်းရှိ  
သြ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာေန်များအလိုြ် အုပ်စုခွဲပခား ရဖာ်ပပထားပါသည်။ အရဆာြ်အအုံရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းနှင့် အရပခခံ 
အရဆာြ်အအုံရဆာြ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းများတွင်အစိုးရ၊ စီးပွားရရးလုပ်ငန်းစုများ၊ နိုင်ငံပခားြုမ္ပဏီများ၊ ဖြ်စပ်လုပ်ငန်းများ
နှင့် ပမန်မာြုမ္ပဏီများ စသည်တို့ ပါေင်ချတိ်ဆြ် ရဆာင်ရွြ်လျြ်ရှိပါသည်။
 
ပမန်မာနိုင်ငံ၏အစိုးရဌာနများ (အထူးသပဖင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးေန်ကြီးဌာန) တွင် တစ်မူထူးပခားသည့် (လုပ်ငန်းရဆာင်ရွြ်ပု ံ
ဆိုင်ရာ) ေိရသသလြ္ခဏာတစ်ရပ် ရှိရနပါသည်။ စီမံြိန်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်ချမှတ်ပခင်း၊ ေီဇိုင်းပုံစံ ရရးဆွဲသတ်မှတ်ပခင်း၊  စီမံြိန်း 
ဖပီးစီးအပ်နှံပခင်းတို့ြို အစိုးရဌာနတစ်ခုတည်းမှသာ တာေန်ခံရဆာင်ရွြ်သည့်အတွြ် စီမံြိန်းလုပ်ငန်းအပ်နှံသူနှင့်စီမံြိန်း
ရဖာ်ရဆာင်သူ၊ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်သူ၊ လုပ်ငန်းရဆာင်ရွြ်သူ၊ ေဏာရရးဆိုင်ရာကြီးကြပ်ရဆာင်ရွြ်သူ  
အားလုံးတို့မှာလည်း အဆိုပါဌာနမှပင်ပဖစ်ရသာရကြာင့် လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရးနှင့် ြျန်းမာရရးစီမံခန့်ခွဲမှု 
ဆိုင်ရာ ရှုရထာင့်မှကြည့်လှေင် ြိုင်တွယ်ရဆာင်ရွြ်ရန် အထူးခြ်ခဲရကြာင်း ရတွ့ရှိရပါသည်။ အဆိုပါအရပခအရနြို 
ရဆာြ်လုပ်ရရးေန်ကြီးဌာနအပပင် ရန်ြုန်နှင့် မန္တရလးဖမို့ရတာ် စည်ပင်သာယာရြာ်မတီ ဌာနများတွင်လည်း ရတွ့ရှိရပါသည်။  
ရန်ြုန်ဖမို့ရတာ် စည်ပင်သာယာရြာ်မတီနှင့် မန္တရလးဖမို့ရတာ် စည်ပင်သာယာရြာ်မတီနှစ်ခုလုံးတွင် အလုပ်ရှင်(လုပ်ငန်း 
အပ်နှံသူ)၊ လုပ်ငန်းလြ်ခံရဆာင်ရွြ်သူ (ြန်ထရိုြ်တာ)၊ ြန်ထရိုြ်သရောတူစာချုပ် စီစဉ်ညွှန်ကြားသူ၊ အစီအစဉ်ချမှတ်သူ၊  
စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းသတ်မှတ်သူနှင့် ထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်သူ အခန်းြဏအားလုံးြို ဌာနတစ်ခုတည်းမှသာ တာေန်ယူရဆာင်
ရွြ်လျြ်ရှိပါသည်။ 

လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရးနှင့် ြျန်းမာရရး (OSH) သည် “တရားေင်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်မှု အြူအညီ” အစီအစဉ်(ODA) မှ  
ရငွရကြးရထာြ်ပံ့ရပးသည့်စီမံြိန်းများတွင် အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အရနပဖင့် ပါေင်ရသာ်လည်း အစိုးရစီမံြိန်းများတွင် 
လုပ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်း ရရးနှင့် ြျန်းမာရရးအတွြ် အသုံးစရိတ် သတ်မှတ်ချထားရပးပခင်း မရှိရသးပါ။ ရစျးဖပိုင်  
(တင်ေါစနစ်) ရခါ်ယူမှု လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် လုပ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရး နှင့် ြျန်းမာရရးဆိုင်ရာအချြ်အလြ ်
များြို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ (နည်းပညာနှင့် ရငွရကြးအသုံးပပုမှုအရပါ် မူတည်၍) အြဲပဖတ်အမှတ်ရပးပခင်း၊ လုပ်ငန်းခွင် 
ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရးနှင့် ြျန်းမာရရးစီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာအစီအစဉ်များ ပိုမိုတိုးတြ်ရြာင်းမွန်လာရစရန်အကြံပပု
တုိြ်တွန်းပခင်းများ ပပုလုပ်နုိင်ရရးတ့ုိအတွြ်  အစုိးရနှင့် ပုဂ္ဂလိြ ြုမ္ပဏီများ/အြျ ိုးတူအဖဲွ့အစည်းများ၏ (ပစ္စည်းနှင့်ေန်ရဆာင်မှု)  
ေယယ်ရူရး နည်းလမ်းများတငွ ်OSH    ဆိငုရ်ာ လိအုပခ်ျြမ်ျားြိ ုအရသးစတိ ်ပပနလ်ညသ်ုံးသပန်ိငုပ်ါသည။် အစိုးရဌာနများနငှ့ ်အဖွဲ့
အစည်းများအရနပဖင့် သင့်ရတာ်ထိရရာြ်မှုအရှိဆုံး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အရလ့အထရြာင်းများ၊ စံချနိ်စံညွှန်းများ သတ်မှတ်ရာနှင့် 
အဖွဲ့အစည်း/ဌာန အသီးသီးအကြား ဟန်ချြ်ညီညီ ချတိ်ဆြ်ရဆာင်ရွြ်ရာတွင် ရဖာ်ပပပါနည်းလမ်းသည် အထူးအသုံးေင်နိုင ်
ပါလိမ့်မည်။ 

ပမန်မာနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံး ရဆာြ်လုပ်သူ/ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းများသည် ရန်ြုန် (တိုင်းရေသကြီး) တွင်ရှိ၍ လုပ်ငန်းြဏ  
အများအပပားတွင် လည်ပတ်လုပ်ရဆာင် လျြ်ရှိပါသည်။ အရဆာြ်အအုံရဆာြ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းကြီးအများစုသည် နိုင်ငံ 
တြာရြာ်ပိုရရးရှင်းကြီးများနှင့် ချတိ်ဆြ်ရဆာင်ရွြ်ရနသည့် ပမန်မာပိုင် စီးပွားရရးလုပ်ငန်းစုများ ပဖစ်ကြပါသည်။ အဆိုပါ
ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းများတွင် ေင်ရရာြ်လုပ်ြိုင်ရနကြသည့် အလုပ်သမားဦးရရမှာ (၁၀၀) ရအာြ် Green Vision မှ 
(၇၀၀၀) ရြျာ် (ရရှေရတာင် ရဆာြ်လုပ်ရရးြုမ္ပဏီလီမိတြ် နှင့် Capital ရဆာြ်လုပ်ရရးြုမ္ပဏီလီမိတြ်) အထိ ရှိရန
ပါသည်။ ရန်ြုန်တွင်ရဖာ်ပပပါ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းကြီးများအပပင် အရသးစားနှင့် အလတ်စား ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း
များလည်း ရှိရနပါ သည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါ ပုဂ္ဂလိြရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း စုစုရပါင်းအရရအတွြ်သည် ထင်ရှားသိသာစွာ
ပမင့်တြ်လာပခင်းမရှိရသးပါ။ 

ရဆာြ်လုပ်ရရးြုမ္ပဏီကြီးများသည် OSH မန်ရနဂျာများ ပုံမှန်ခန့်ထားရလ့ရှိဖပီး နိုင်ငံရပ်ပခားအရတွ့ အကြုံများြို တန်ဖိုးထား
ကြပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ (သို့မဟုတ်) မရလးရှားနိုင်ငံတို့တွင် အလုပ်လုပ်ြိုင်ခဲ့ဖူးသည့် OSH အရာရှိများနှင့် မန်ရနဂျာများသည်  
ပမန်မာပပည်တွင်းလုပ်ငန်းအရတွ့အကြုံသာရှိသည့် ၎င်းတို့နှင့်အဆင့်တူ ေန်ထမ်းများထြ် ပိုမိုပမင့်မားသည့်လစာရရှိရကြာင်း 
ရဆွး ရနွးရမးပမန်းရာတွင်ပါေင်သည့် ြန်ထရိုြ်တာများြ အတည်ပပုရပပာကြားခဲ့ပါသည်။ အရကြာင်းမှာအဆိုပါ နိုင်ငံရပ်
ပခားအရတွ့အကြုံရှိသူများတွင် ပိုမိုရြာင်းမွန် ပပည့်စုံသည့် OSH စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စာရတွ့နှင့် လြ်ရတွ့ အရည်အရသွးများ  
ရတွ့ရှိရရသာရကြာင့် ပဖစ်ပါသည်။ စီမံြိန်းလုပ်ငန်းအမျ ိုးအစား၊ တည်ရနရာ၊ လုပ်ငန်းခွင်အရပခအရနများ၊ ထုတ်လုပ်မှု 
ြွင်းဆြ် (Supply Chain) အတွင်းရှိ လုပ်ငန်းရဆာင်တာများနှင့် အလုပ်ရှင် (လုပ်ငန်းြုမ္ပဏီ) ၏ အရနအထား (ဥပမာ 
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

အားပဖင့် ြန်ထရိုြ်တာ၊ တစ်ဆင့်ခံ ြန်ထရိုြ်တာ အဆင့် ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ စသည်)  တို့သည် OSH ေန်ထမ်းများ၊ မန်ရနဂျာများ ရရွးချယ် 
ခန့်ထားရာတွင် အဓိြအဆုံးအပဖတ်ရပးသည့် အချြ်များပဖစ်ပါသည်။ ဥပမာအားပဖင့် ရရနံနှင့် သောေဓါတ်ရငွ့ 
လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် လုပ်ြိုင်ရနသည့် ြန်ထရိုြ်တာများ (ြန်ထရိုြ်ြုမ္ပဏီများ) အရနပဖင့် ပိုမိုပမင့်မားသည့် OSH စံချနိ်
စံညွှန်းများ ထားရှိရန်လိုအပ်ပါ သည်။ 

ြန်ထရုိြ်တာများ၊ တစ်ဆင့်ခံြန်ထရုိြ်တာများ၊ ပုတ်ပပတ်အလုပ်သမားများ၊ ပစ္စည်းရပးသွင်းသူများနှင့် ေန်ရဆာင်မှုရပးသူများ 
အကြား လုပ်ငန်းသရောတူစာချုပ် (ြန်ထရိုြ်စာချုပ်) တွင်ပါေင်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များနှင့် စည်းကြပ်ရဆာင်ရွြ်မှု  
(ပုံစံ) များသည်  OSH ဆိုင်ရာ အလားအလာရှိရသာ ရေးအန္တရာယ်များ ပဖစ်ပွားနိုင်မှု၏ အရကြာင်းရင်း (တွန်းအား/ 
ရမာင်းနှင်အား) တစ်ရပ်အပဖစ် ရတွ့ရှိရပါသည်။ နိုင်ငံပခားတိုြ်ရိုြ်ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုြဲ့သို့ရသာ ပဖစ်ရပ်မျ ိုးတွင် OSH ဆိုင်ရာ 
သတ်မှတ်ချြ်များသည် လုပ်ငန်း လုပ်ြိုင်ခွင့်ရရှိသည့် ထိပ်ဆုံးြန်ထရိုြ်ြုမ္ပဏီမှတစ်ဆင့် ေုတိယနှင့် တတိယအဆင့် 
ြန်ထရိုြ်တာများ၊ ပစ္စည်းနှင့် ေန်ရဆာင်မှု ရပးသွင်းသူများထံသို့ အဆင့်ဆင့် စီးဆင်းလာသည့်အတွြ် OSH ဆိုင်ရာ လိုအပ် 
ချြ်များြို ြိုင်တွယ်ရဆာင်ရွြ်ရန် ပပည့်စုံစွာ ပပင်ဆင်ထားပခင်းမရှိသည့် ြုမ္ပဏီများ၏ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရပခ
အရပါ် အရလးထားရန်ပျြ်ြွြ်မှုနှင့် ရလျာ့ရဲရသာ တာေန်ယူမှု၊ တာေန်ခံမှုများထံသို့ ဦးတည်နိုင်ရစပါသည်။ ြန်ထရိုြ်
စာချုပ်များ အံေင်ခွင်ြျမပဖစ်သည့်အခါ တစ်ဆင့်ခံြန်ထရိုြ်တာများအရနပဖင့် OSH ဆိုင်ရာလိုအပ်ချြ်များြို လိုြ်နာ
ရဆာင်ရွြ်ရန် ပုံမှန်တာေန်ေတ္တရားများပင် မရှိသည့်အပပင် ြန်ထရိုြ်တာအရနပဖင့်လည်း OSH စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ၎င်းတို့၏ အရြာင်ရဖာ်ရဆာင်ပုံများြို ရစာင့်ကြည့်စစ်ရဆးရန် အခွင့်မသာပဖစ်ရပါသည်။ အဆိုပါပဖစ်စဉ်များမှ 
အားနည်းရသာ  OSH အရလ့အထများထံသို့ ဦးတည်ရစပါသည်။ 

ရဆာြ်လုပ်ရရးသုံးပစ္စည်းများ၊ လှေပ်စစ်အားသုံး ြိရိယာများနှင့် စြ်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းရရာင်းချသည့် ဦးရဆာင်ြုမ္ပဏီများ
အရနပဖင့် OSH စံချနိ်စံညွှန်းများြို ပိုမိုရြာင်းမွန်တိုးတြ်ရစ၍ ၎င်းတို့၏ တီထွင်ဖန်တီးမှုအြျ ိုးရြျးဇူးများြို ရဖာြ်သည် 
(ေယ်ယူသူ) များထံလြ်ဆင့်ြမ်းရပးရန် စိတ်အားထြ်သန်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းတို့ရရာင်းချသည့်ပစ္စည်းြိရိယာများ 
ြိုင်တွယ်အသုံးပပုရာမှ ရပါ်ရပါြ်လာနိုင်သည့် အလားအလာရှိရသာ ရေးအန္တရာယ်များြို ကြိုတင်ြာြွယ်တားဆီးမှု
ပပုလုပ်ရာတွင် (အဆိုပါ ပစ္စည်းတင်သွင်းရရာင်းချသည့် ဦးရဆာင်ြုမ္ပဏီများ၏) ပါေင်ပတ်သြ်နိုင်မှုမှာအြန့်အသတ်ပဖင့်
သာ ရှိရနပါရသးသည်။ 

ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏတွင်  OSH သင်တန်းများ၊ ရလ့ြျင့်သင်ကြားရရးအစီအစဉ်များ    အထူးပမင့်မားစွာ လိုအပ်ရနဖပီး ပပည်တွင်း 
ပပည်ပြုမ္ပဏီအချ ို့ြ သီးသန့်အရကြာင်းအရာများြို သင်ကြားရပးလျြ်ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင်ပမန်မာနိုင်ငံ လုပ်ငန်းခွင် 
ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်း ရရးနှင့် ြျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ဥပရေ (OSHL) သည် သင်တန်း ရလ့ြျင့်သင်ကြားရရးအစီအစဉ် နှင့် 
အသိအမှတ်ပပုလြ်ခံရရးမူရောင်တို့ြို သတ်မှတ်ရဖာ်ပပထားရာတွင် ရှင်းလင်းပပတ်သားမှု မရှိလှသည့်အတွြ် အဆိုပါ
ဥပရေနှင့်အတူ ရပါ်ထွြ်လာမည့်  OSH စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း /နည်းဥပရေြ OSH ေန်ရဆာင်မှု ရပးသူများ၏ အခန်းြဏနှင့် 
လုပ်ငန်းတာေန်များြို ပိုမိုရှင်းလင်းပပတ်သားရစလိမ့်မည်ဟု ရမှော်လင့်ရပါသည်။ ထိုအပပင် အဆိုပါ OSHL တွင် သင်တန်းဆင်း 
(သင်တန်းဖပီးစီးရကြာင်း) လြ်မှတ်ထုတ်ရပးရန်အတွြ် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းခွင်အရတွ့အကြုံနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အတိအြျ 
ရဖာ်ပပထားပခင်းမရှိပါ။ အလုပ်ရှင်များသည် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းလြ်ရတွ့ပပုလုပ်သည့် သင်တန်းများ(on-the-job training) 
နှင့် ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်း ရရးဆိုင်ရာ သင်တန်းများပဖစ်ရသာ ပငမ်းဆင်ပခင်း၊ ေန်ချစီြ် ထိန်းသိမ်းရမာင်းနှင်ပခင်း၊ အပမင့်ရနရာ
များတွင် အလုပ်လုပ်ပခင်းနှင့် ရေးအန္တရာယ် ရှိရသာလုပ်ငန်းစဉ်များ လုပ်ရဆာင်ပခင်းစသည်တို့ြို  ဦးစားရပးရဆာင်ရွြ်ရနကြ
ရကြာင်း တိုင်ပင်ရမးပမန်းရဆွးရနွးမှုများမှတစ်ဆင့် ရလ့လာသိရှိရပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏအတွြ် သင်တန်းရလ့ြျင့်
သင်ကြားမှုဆိုင်ရာ အရည်အရသွးသတ်မှတ်ချြ်များနှင့်အတူ အသိအမှတ်ပပုလြ်ခံရရးမူရောင်အပါအေင် OSH လမ်းညွှန်
ချြ်များပါေင်ရသာ စနစ်တစ်ရပ် ရပါ်ထွြ်လာရန် လိုအပ်ရနပါရသးသည်။ 

စီးပွားရရးလပုင်န်းစမုျား၊ နိငုင်ပံခားြမု္ပဏမီျားနငှ့ ်ဖြစ်ပလ်ပုင်န်းများ၏ အဆိအုရ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြမ်ှုဆိငုရ်ာ ရငရွကြးစိြုထ်သူည့ ် 
အဖွဲ့များ/စိုြ်ထူမှုများ (DFIs) သည် ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ ရစျးြွြ်အတွင်း OSH ဆိုင်ရာ တိုးတြ်ပဖစ်ထွန်းလာမှုများ အရပါ်  
အဓိြရမာင်းနှင်ရပးရနသည့် အင်အားစုများတွင် တစ်ခုအပါအေင် ပဖစ်ပါသည်။ နှစ်နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံရပါင်းစုံပါေင်ရသာ အဖွဲ့အစည်း 
များြ စိုြ်ထူပပုလုပ်ရသာ စီမံြိန်းများတွင် ပဖစ်နိုင်ရပခကြိုတင်စစ်ရဆးပခင်းလုပ်ငန်းြို အများအားပဖင့် ဦးစွာပပုလုပ ်
ကြသည်။ ပဖစ်နိုင်ရပခကြိုတင်စစ်ရဆးပခင်းတွင် ပဖစ်နိုင်ရပခရလ့လာမှု (ေတ်ဂျြ်ပပင်ဆင်ပခင်းနှင့် လူမှုနှင့်သောေပတ်ေန်းြျင်
ထိခုိြ်မှုဆန်းစစ်ပခင်း (ESIA))၊  လုိအပ်သည့် ပစ္စည်းနှင့် ေန်ရဆာင်မှုတ့ုိ ရှာရဖွေယ်ယူပခင်း၊ လုပ်ငန်းသရောတူစာချုပ်ချုပ်ဆုိပခင်း၊  
ရစာင့်ကြည့်စစ်ရဆးပခင်းနှင့်လုပ်ငန်းအပ်နှံနိုင်ရန် အဖပီးသတ်ပပင်ဆင်ပခင်း စသည်တို့ပါေင်ရလ့ရှိကြပါသည်။ အဆိုပါ လုပ်ငန်း 



20 မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

သရောတူစာချုပ်များတွင် သတ်မှတ်ရဖာ်ပပထားချြ်များအရ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲမှု အကြံရပး (CMC) တစ်ဦး 
ခန့်ထား၍ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းြျန်းမာရရးနှင့် သောေပတ်ေန်းြျင် ြာြွယ်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ ရဆာင်ရွြ်
ချြ်များြို အနီးြပ် ရစာင့်ကြည့်စစ်ရဆးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှု အကြံရပးများ  
ခန့်ထားရာတွင် အဆိုပါ အကြံရပးများ၏ လုပ်ငန်းခွင် OSH လုပ်ငန်းစဉ်များ အရပါ် ကြီးကြပ်ြွပ်ြဲမှုအတိုင်းအတာ၊ ပါေင်
လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် အြျ ိုးစီးပွားဆိုင်ရာပဋိပြ္ခများ၊ ပင်မြန်ထရိုြ်တာြုမ္ပဏီ၏  OSH စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စွမ်းရဆာင်ချြ် 
များအရပါ်  ထိုအကြံရပးတို့၏ ထိန်းချုပ် ရဆာင်ရွြ်နိုင်မှု အရနအထားတို့ြို ရြာင်းစွာသိရှိနားလည်နိုင်ရန် အထူးအရရးကြီး
ပါသည်။ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်မှုဆိုင်ရာ ရငွရကြးစိုြ်ထူသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လုပ်ငန်းသရောတူစာချုပ်ချုပ်ဆို လုပ်ြိုင်ရနသည့်  
ရဆာြ်လုပ်ရရးြုမ္ပဏီများသည် သြ်ဆိုင်ရာစီမံြိန်းများအတွြ် OSH စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းစဉ်များြို စာချုပ်ပါသတ်မှတ်
ချြ်များနှင့်အညီ စနစ်တြျလုပ်ရဆာင်ရပးရန် တာေန်ရှိရသာ်လည်း ထိုြဲ့သို့အဖွဲ့အစည်းများမှ ရငွရကြးစိုြ်ထူမှုမရှိသည့်  
စီမံြိန်းများတွင်မူ တူညီသည့် OSH စီမံခန့်ခွဲမှု စံချနိ်စံညွှန်းများြို အသုံးပပုနိုင်ဖွယ်မရှိပါ။ သို့ပဖစ်၍ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်မှု
ဆိုင်ရာ ရငွရကြးစိုြ်ထူသည့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် လုပ်ငန်းသရောတူ စာချုပ်များတွင်ပါေင်သည့် ဆွဲရဆာင်မှုမြ်လုံးများ၏  
ထိရရာြ်အလုပ်ပဖစ်မှု၊ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏရှိ အပခားလုပ်ငန်းစာချုပ်များတွင်လည်း အဆိုပါမြ်လုံးများြို အလားတူ 
သတ်မှတ်ထည့်သွင်းရပးနိုင်မှု၊ ရအာြ်အဆင့်ဆင့် ပစ္စည်းနှင့်ေန်ရဆာင်မှု တင်သွင်းရရာင်းချရပးသွင်းသူများ၊ ပုတ်ပပတ်
အလုပ်သမားများ အကြားတွင်လည်း အဆိုပါအရလ့အထများ ြျင့်သုံး၊ ရစာင့်ကြည့်စစ်ရဆး ရပးနိုင်မှုတို့ြို သိရှိနားလည်ရန်  
အထူးလိုအပ်ပါသည်။ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်မှုဆိုင်ရာ ရငွရကြးစိုြ်ထူသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပပုလုပ်ရသာ စီမံြိန်းများတွင် 
ြျင့်သုံးသည့် OSH စံချနိ်စံညွှန်းများသည် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရရးရာ စံချနိ်စံညွှန်းများ၊ လုပ်ငန်းစံ သတ်မှတ်ချြ်
များ (Code of Practice) နှင့် ြိုြ်ညီမှုရှိရစရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ 

အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းအချ ို့တွင် OSH သင်တန်းများ ပို့ချပခင်းနှင့် အသိအပမင်ပမှင့်တင်ရရး အစီအစဉ်များ
အပါအေင် ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ်အတွြ် OSH နှင့်ပြ်သြ်ရသာ အရရးပါသည့် လုပ်ငန်းတာေန်များ  
ရှိကြပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏတွင် လုပ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်း ရရးနှင့်ြျန်းမာရရး ဥပရေြို ြျင့်သုံး
အရြာင်အထည်ရဖာ်ရန်အတွြ် ပမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ် သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (CTUM)၊ ပမန်မာနိုင်ငံ ရဆာြ်လုပ်
ရရးနှင့် သစ်လုပ်ငန်းအလုပ်သမား သမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (BWFM)  နှင့် ပမန်မာနိုင်ငံရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ ်
(MCEF) ကြားတွင် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MoU) လြ်မှတ်ရရးထိုးပခင်းအပါအေင် ခိုင်မာ၍ ရြာင်းပခင်းသို့ ဦးတည်သည့်  
နှစ်ပွင့်ဆိုင် (နှစ်ဦး နှစ်ဖြ်) ပူးရပါင်းရဆာင်ရွြ်မှုများ နှင့် တိုးတြ်ပဖစ်ထွန်းမှုများ ယရန့အြျပ်အတည်းမတိုင်မီြ  ရပါ်ရပါြ် 
လာခဲ့ပါသည်။ သို့ပဖစ်ပါ၍ ရဖာ်ပပပါအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အပခားရသာအဖွဲ့အစည်းများအရနပဖင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏတွင် 
လုပ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်း ရရးနှင့် ြျန်းမာရရးြို ပိုမိုတိုးတြ်ရြာင်းမွန်လာရစရရးအတွြ် အဓိြ အခန်းြဏမှ  
ပါေင်ရဆာင်ရွြ်လာကြရန် ရမှော်လင့်ထားပါသည်။ 

ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ၏ လုပ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်း ရရးနှင့် ြျန်းမာရရး ဆိုင်ရာများြို ထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်ရာတွင် 
ေန်ကြီးဌာနအချ ို့ ပါေင်ရဆာင်ရွြ်လျြ်ရှိဖပီး အလုပ်သမား၊ လူေင်မှုကြီးကြပ်ရရးနှင့် ပပည်သူ့အင်အားေန်ကြီးဌာန(MOLIP) ြ  
အဓိြ အခန်းြဏ္ဏမှ ပါေင်ရနပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်း ရရးနှင့် ြျန်းမာရရး ဥပရေသစ်ြိုအတည်ပပု
ထုတ်ပပန်ပခင်းမရှိရသးရသာ်လည်း ဥပရေသစ် စည်းကြပ်ရဆာင်ရွြ်လာချနိ်တွင် ပမန်မာနိုင်ငံတွင် OSH စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း
လိုြ်နာြျင့်သုံးမှု အခင်းအြျင်းြို ရပပာင်းလဲရပးနိုင်မည့် ပပဌာန်းချြ်အချ ို့ အဆိုပါဥပရေတွင် သတ်မှတ်ရဖာ်ပပထားပါသည်။ 
အဓိြပပဌာန်းချြ်များ အနြ် ပထမဆုံးထင်ရှားသည့် အချြ်မှာ အလုပ်သမားနှင့် OSH စစ်ရဆးကြည့်ရှုမှုစနစ်တွင် ယခင်ြ  
ချန်လှပ်ထားခဲ့သည့် စိုြ်ပျ ိုးရရးနှင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းများ ြဲ့သို့ရသာ လုပ်ငန်းြဏများြို ပပန်လည်ထည့်သွင်းလာပခင်း 
ပဖစ်ဖပီး ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏအတွြ် OSH စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများ/နည်းဥပရေများမှာ ယခုအချနိ်တွင်ပပုစုရရးဆွဲလျြ်
ရှိပါသည်။ ေုတိယထင်ရှားသိသာသည့်အချြ်မှာ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား ြိုယ်စားလှယ်များ၊ အစိုးရတာေန် ရှိသူများ 
ပါေင်၍ OSH ဆိုင်ရာ မူေါေများ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်ရရးနှင့် ရစာင့်ကြည့်စစ်ရဆးရရးတို့ြို ကြီးကြပ်ရဆာင် ရွြ်နိုင်မည့် သုံးပွင့်ဆိုင် 
အမျ ိုးသားအဆင့် OSH ရြာင်စီအသစ်တစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းရရးြို OSH ဥပရေတွင် ရဖာ်ပပထားပခင်း ပဖစ်ပါသည်။ တတိယအရရးပါ
သည့်အချြ်အရနပဖင့် OSH ဥပရေတွင် အလုပ်ရှင်များအရနပဖင့် လုပ်ငန်းခွင်အဆင့် OSH ရြာ်မတီများ ဖွဲ့စည်း၍ သြ်ဆိုင်ရာ
သီးသန့်လုပ်ငန်းတာေန်များ ထမ်းရဆာင်နိုင်ရန်အတွြ် သီးသန့်တာေန်ခံများ (ဥပမာ - OSH အရာရှိများ) ခန့်အပ်တာေန်ရပး
ရန် ပပဌာန်းသတ်မှတ်ထားပါသည်။  အဆိုပါ သတ်မှတ်ပပဌာန်းချြ်များြ OSH စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများ ရလးစားလိုြ်နာ
ရစရန် အဓိြအရကြာင်းရင်းတစ်ရပ်အရနပဖင့် အမျ ိုးသားအဆင့်နှင့် စီးပွားရရးလုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီတိုင်းတွင်ရှိရသာ  ညှိနှိုင်း
ရဆွးရနွးမှုလုပ်ငန်းစဉ်များြို ပိုမိုအားရြာင်း ခိုင်မာလာရစလိမ့်မည်ဟု ရမှော်လင့်ထားပါသည်။ 
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

 X OSH အဆပါ် သက်ဆောက်ြှုေိှဆသာ ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့်  ကကုံဆတွ့ဆနသည့်  
အဟန့်အတားြျား 

၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏမှ စုစုရပါင်းထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးသည်  GDP ပမာဏ၏ (၁၆.၅) ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပဖစ်ရသာ 
အရမရိြန်ရေါ်လာ (၉.၅) ေီလီယံရှိခဲ့ပါသည်။၃

၂၀၂၁ ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ရပါ်ရပါြ်ခဲ့သည့် တတိယအကြိမ်နှင့် အရသအရပျာြ်အများဆုံး ြိုဗစ် (၁၉) ြမ္ဘာ့ြပ်ရရာဂါ
ပဖစ်ပွားချနိ်နှင့် ရဖရဖာ်ေါရီ (၁) အရပပာင်းအလဲမတိုင်မီတွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ြာလများအတွင်း ပမန်မာ့ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏသည ်
(၉.၁) ရာခိုင်နှုန်းပမင့်တြ်လာမည်ဟု ရမှော်မှန်းခဲ့ကြပါသည်။၄ သို့ရာတွင် ြျန်းမာရရးနှင့် နိုင်ငံရရးအြျပ်အတည်းများရကြာင့်
ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြဲ့သိုရ့သာ လုပ်ငန်းြဏများသည် စီးပွားရရးြျဆင်းမှုေဏ် အပပင်းအထန် ရိြု်ခတ်ပခင်းခံရမှုနှင့်အတူ  
GDP ပမာဏ ကြီးထွားလာရန်ရမှော်မှန်းထားချြ်များ အားလုံးသည်လည်း အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ဖပိုြွဲပျြ်စီးခဲ့ရပါသည်။ 
(စိုြ်ပျ ိုးရရး၊ စြ်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ေန်ရဆာင်မှု လုပ်ငန်းများ စသည့်) အဓိြ စီးပွားရရးြဏတိုင်းတွင် စီးပွားရရးြျဆင်းမှု
အြျ ိုးဆြ်တစ်ရပ်အရနပဖင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ေဏာနှစ်၅ တွင် GDP ၏ (၁၈) ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ညီမှေသည့် စီးပွားရရးြျဆင်းမှု ပဖစ်
ရပါ်မည်ဟု ြမ္ဘာ့ေဏ်၏ စီးပွားရရးရစာင့်ကြည့်ရလ့လာမှု  ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင် အစီရင်ခံစာတွင် ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားပါသည်။၆  

ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ရပါ်ရပါြ်ခဲ့သည့်အကြပ်အတည်းရိုြ်ခတ်မှုေဏ်နှစ်ခုြို အဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရရသာ လုပ်ငန်းြဏများတွင်  
ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏသည်လည်း တစ်ခုအပါအေင်ပဖစ်ပါသည်။ ရငွသားပပတ်လပ်မှုရကြာင့် အလုပ်သမားများအားလုပ်ခလစာ 
ရပးရချရန်နှင့် လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများ ေယ်ယူရန် အခြ်ကြုံရပခင်း အပါအေင် ရင်းနှီးပမှပ်နှံမှုြျဆင်းလာပခင်းနှင့် လုပ်ငန်း 
လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အခြ်အခဲများ၊ အန္တရာယ်များ ပမင့်တြ်လာပခင်းနှင့်အတူ စီမံြိန်းလုပ်ငန်းများ ဆိုင်းငံ့ထားရပခင်းြ  
ြိုဗစ်လှိုင်းပထမဆုံးအကြိမ် ရိုြ်ခတ်ခံရအဖပီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် ေီဇင်ောလမတိုင်မီ စီးပွားရရးပပန်လည်ဦးရမာ့လာရစရန် သတ်မှတ် 
ထားချြ်များအားလုံးြို ရနာြ်ရကြာင်းပပန်ရစခဲ့ပါသည်။၇ ပမန်မာနိုင်ငံရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် (MCEF) နှင့်  
ြမ္ဘာ့ေဏ်၏ စီးပွားရရး ရစာင့်ကြည့်ရလ့လာမှု ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင် အစီရင်ခံစာအရ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းများတွင် အဓိြ
အသုံးပပုရသည့် “ေိလပ်ရပမ” ြဲ့သို့ရသာ ြုန်ပစ္စည်းများ၏ ရစျးနှုန်းများ အကြီးအြျယ်ပမင့်တြ် လာပခင်းနှင့်အတူ လြ်ရှိ 
ရဆာြ်လုပ်ရနသည့် စီမံြိန်းလုပ်ငန်းများ၏ အပမတ်အစွန်းများ ြျဆင်းလာရကြာင်း သိရှိရပါသည်။
 
စီးပွားရရးြျဆင်းမှု အရနအထားများြ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြဲ့သို့ရသာ လုပ်သားအင်အား အများအပပား အသုံးပပုရသည့်  
လုပ်ငန်းများ၏ လုပ်သားငှားရမ်းအသုံးပပုနိုင်မှု အရပါ်တွင် သြ်ရရာြ်မှုများ အလွန်ကြီးမားစွာ ရိုြ်ခတ်လျြ်ရှိပါသည်။ ၂၀၂၀ 
ခုနှစ် ေီဇင်ောလမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လအတွင်း အလုပ်သမားရပါင်း (၁.၂) သန်းရြျာ် အလုပ်လြ်မဲ့ပဖစ်ခဲ့ရဖပီး ရဆာြ်လုပ်ရရး 
ြဏတွင် အဆိုပါြာလအတွင်း အလုပ်သမားဦးရရ ရလျာ့ြျမှုသည် ၃၉ ရာခိုင်နှုန်းပဖစ်ရကြာင်း သိရှိရပါသည်။၈ အလုပ် 
အြိုင်ရပါင်း (၄၀၀,၀၀၀) ခန့်နှင့် အလုပ်ချနိ် နာရီ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ရလျာ့နည်းြျဆင်းသွားခဲ့ရပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရး
လုပ်သားများသည် ဆင်းရဲသား ရန့စား ြျပန်းလုပ်ြိုင်သူများသာ ပဖစ်ပခင်းရကြာင့် အလုပ်အြိုင်ဆုံးရှုံးေဏ် ရိုြ်ခတ်ခံရနရ
ပခင်းသည် တန်းတူညီမှေမှု နှင့် လူသားချင်းစာနာရထာြ်ထားမှု ရှုရထာင့်မှကြည့်လျင် အထူးပင် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ အရပခအရနပဖစ်
ပါသည်။ 

၃ Wong, S. (၂၀၁၉) “ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်ြဏရစျးြွြ် ရနာြ်ဆုံးအရပခအရနများ၊ ပမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ”၊ ဇွန်လ 
  Rider Levett Bucknall, June. https://www.rlb.com/asia/insight/rlb-myanmar-construction-market-update-june-2019/

၄ Market Research.com. (၂၀၂၀) “ပမန်မာနိုင်ငံရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြဏ (၂၀၂၄ နိုေင်ော) ထိတိုင် အဓိြလမ်းရကြာင်းများနှင့် အခွင့်အလမ်းများ” 
  https://www.marketresearch.com/GlobalData-v3648/Construction-Myanmar-Key-Trends-Opportunities-   13854988/

၅ ပမန်မာအစိုးရြ (ဧဖပီ ၁ မှ မတ် ၃၁ အထိ သတ်မှတ်ထားသည့်) ယခင်ေဏာရရးနှစ်ပပြ္ခေိန်ရဟာင်းရနရာတွင် (ရအာြ်တိုော ၁ မှ စြ်တင်ော ၃၀ အထိ  
  သတ်မှတ်ထားသည့်) ေဏာရရးနှစ်ပပြ္ခေိန်သစ်ြို ရပပာင်းလဲအသုံးပပုရန် ဆုံးပဖတ်ထားပါသည်။ 

၆ Lwin, S.S. and Edwards, K.A. (၂၀၂၁) ပမန်မာ့စီးပွားရရး ရစာင့်ကြည့်ရလ့လာမှု အစီရင်ခံစာ (ဇူလိုင် ၂၀၂၁)၊ ဖခိမ်းရပခာြ်မှုရအာြ်မှ တိုးတြ်မှု အရပခအရန၊  
  စမ်းသပ်ထားဖပီး ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှုစွမ်းရည် ၊ ေါရှင်တန်ေီစီ ၊ ြမ္ဘာ့ေဏ်

၇ တူညီရသာ မှီပငမ်းချြ်

၈ ILO (၂၀၂၁) “အာဏာသိမ်းဖပီးချနိ်မှစ၍ ပမန်မာနိုင်ငံ အလုပ်အြိုင်အရပခအရနအရပါ် ရုတ်ချည်းသြ်ရရာြ်မှုဆန်းစစ်ချြ်”၊ 
  အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရရးရာအဖွဲ့ချုပ်၊ ဂျနီီဗာ
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒုတိယ (၃) လပတ်အတွင်း သက်ဆောက်ြှုမြင့်ြားစွာခံေသည့်  လုပ်ငန်းကဏ္ဍြျားေိှ 
အလုပ်အကုိင်နှင့် အလုပ်ချန်ိနာေီဆလျာ့နည်းကျေင်းြှု 

(၂၀၂၀ ခုနှစ် စတုတ္ထ (၃) လပတ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ထားသည့် ဆမပာင်းလဲကျေင်းလာသည့် ောခုိင်နှုန်း)

ြှီမငြ်းချက် - ILO (၂၀၂၁) ၊ မြန်ြာနိုင်ငံလုပ်သားအင်အား စစ်တြ်း နှင့် (ILOSTAT) အချက်အလက်အစုကို အဆမခမပု ထားသည့် "အာဏာသိြ်းပပီးချနိ်ြှစ၍ မြန်ြာနိုင်ငံ အလုပ်အကိုင် 

                  အဆမခအဆနအဆပါ် ရုတ်ချည်းသက်ဆောက်ြှု ေန်းစစ်ချက်"

အြျပ်အတည်းပဖစ်စဉ်များြ FDI များအရပါ်တွင်လည်း ရိုြ်ခတ်ခဲ့ဖပီး စီမံြိန်းအချ ို့ ဆိုင်းငံ့သွားခဲ့ရပါသည်။ စီမံြိန်း
အသစ်များ၊ ပပန်လည်စတင်မည့် စီမံြိန်းများနှင့်အတူ ချတိ်ဆြ်ရပါ်ထွြ်လာမည့် အခွင့်အလမ်းများြို အြဲပဖတ်သုံးသပ်
နိုင်ရန်အတွြ် လြ်ရှိအရပခအရန ရပပာင်းလဲမှုပဖစ်စဉ်များြို မျြ်ရပခမပပတ် ရစာင့်ကြည့်ရလ့လာရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။ 
ပမန်မာနိုင်ငံ၏ အရပခခံအရဆာြ်အအုံ လိုအပ်ချြ် (လစ်ဟာချြ်) များြ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏတွင် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများပပုလုပ်
ရန် တွန်းအားတစ်ခုအပဖစ်သာမြ အဆိုပါစီမံြိန်းများ၏ ရစျးဖပိုင် (တင်ေါစနစ်) ြမ်းလှမ်းမှု ၊ ပစ္စည်းေယ်ယူမှု ၊ တည်ရဆာြ်မှု 
လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် OSH အစီအစဉ်များြို ရခတ်ရရစီးရကြာင်းနှင့်အညီ ထည့်သွင်းနိုင်ရန်အတွြ် အခွင့်အလမ်း တစ်ရပ် 
အပဖစ်လည်း ဆြ်လြ်တည်ရှိဖမဲ တည်ရှိရနမည်ပဖစ်ပါသည်။ 

ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများ ပပန်လည်စတင်သည်နှင့်တစ်ဖပိုင်နြ် အထူးစီးပွားရရးဇုန်များ (SEZs) နှင့် စြ်မှုဇုန်များတွင် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံ
ရနသည့် တည်ရဆာြ်ရရးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံခန့်ခွဲရရးရြာ်မတီများ၊ ပုဂ္ဂလိြြုမ္ပဏီများ၏ ချတိ်ဆြ် ရဆာင်ရွြ်မှုများမှ  
တစ်ဆင့် OSH ဆိုင်ရာ ရစျးြွြ်အရပခပပု အခွင့်အလမ်းများ အဆိုပါဇုန်များတွင် ပဖစ်ထွန်းရပါ်ရပါြ်လာပါလိမ့်မည်။ အလုပ် 
သမားဥပရေများနှင့် ပြ်သြ်ရသာ   အချြ်အလြ်များ မှေရေရပးပခင်း၊ ရလ့ြျင့်သင်ကြားရပးပခင်း၊ စည်းကြပ်ရဆာင်ရွြ်ပခင်း  
စသည်တို့ပါေင်ရသာ နယ်ရပမရေသအရပခပပု (နည်းလမ်း) ပုံစံများြို  အများပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိြပိုင် လုပ်ငန်းများြ အစပပု 
ဦးရဆာင်၍ လုပ်ရဆာင်ပခင်းသည် OSH ဆိုင်ရာ အသိအပမင်များ တည်ရဆာြ် ပမှင့်တင်နိုင်ရန်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်အရလ့အထ
ရြာင်းများ အတုယူြျင့်သုံးနိုင်ရန်အတွြ် ြူညီပံ့ပိုးရပးနိုင်ပါလိမ့်မည်။

အိမ်ရာလိုအပ်ချြ်နှင့်ပတ်သြ်၍ တိြျရှင်းလင်းမှုမရှိရသာ်လည်း ဖမို့ပပ အဓိြအချြ်အချာ ရနရာများတွင် လူရနအိမ်ရာ
ရဆာြ်လုပ်ရန်လိုအပ်ချြ်သည် အချနိ်ြာလတစ်ခုတိုင် (Medium Term)အထိ ဆြ်လြ်ရှိရနမည်ဟု ရမှော်လင့်ခန့်မှန်း
ထားပါသည်။ ရဖရဖာ်ေါရီ (၁) ပဖစ်စဉ်ရကြာင့် ဖမို့ပပရနပပည်သူများ ရြျးလြ်ရေသ များသို့ ရရှေ့ရပပာင်းရနထိုင်မှုများ ပဖစ်ရပါ်ရန
သည့်တိုင် အဆိုပါပပည်သူများ အလုပ်အြိုင်ရရှိရန် ဖမို့ပပသို့ ပပန်လည် ရပပာင်းရရှေ့လာသည်နှင့်တစ်ဖပိုင်နြ် အိမ်ရာရစျးြွြ်
အရပါ် သြ်ရရာြ်မှုများ ဆြ်လြ်ရပါ်ရပါြ်ရနပါလိမ့်မည်။ ရန်ြုန် အစရှိသည့် ဖမို့ကြီးများရှိ သမရိုးြျပဖစ်မရနရသာ  
အိမ်ရာအရရအတွြ်ြလည်း လူရနအိမ်ရာများ ဆြ်လြ်လိုအပ်ချြ်ြို ထပ်ရလာင်းပဖည့်စွြ်ရပးလျြ်ရှိရနပါသည်။ 
သို့ရာတွင် လြ်ရှိအြျပ်အတည်းြာလများ ဖပီးဆုံးဖပီးရနာြ် အိမ်ရာလိုအပ်ချြ်ပပန်လည်ဦးရမာ့လာရန် ကြာပမင့်မည့်  
အချနိ်နှင့် မျြ်ရမှာြ်အရပခအရနများတွင် တည်ရဆာြ်သူများ/ြုမ္ပဏီများ အရနပဖင့် အဆုံးသတ်ရမည့် လြ်ရှိစီမံြိန်း
အရရအတွြ်နှင့် စတင်ရဆာြ်လုပ်ရမည့် အိမ်ရာအရရအတွြ်  စသည်တို့ နှင့်ပတ်သြ်၍ ရှင်းလင်းပပတ်သားမှု မရှိလှပါ။

ဆောက်လုပ ် ဆေး

၀

-၂၅

% - ၅၀

- ၇၅

အထည်ချုပ် ခေီးသွားလုပ်ငန်း 

အလုပ်အကိုင်

အလုပ်ချနိ်နာေီ
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

 X လုပ်ငန်းခွင်ဆစာင့်ြကည့်ဆလ့လာမခင်း

ရေတာအချြ်အလြ်ရြာြ်ယူစုရဆာင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် လုပ်ငန်းခွင်ရလ့လာရစာင့်ကြည့်ပခင်းသည် အဓိြအစိတ် အပိုင်း
တစ်ရပ်အပဖစ် ပါေင်ပါသည်။ ဤနည်းအားပဖင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်များရှိ လုပ်ငန်းစဉ်အမျ ိုးမျ ိုးတွင် ကြုံရတွ့နိုင်သည့်  
လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်များနှင့် စီမံထိန်းချုပ်မှု အစီအစဉ်များ ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ရာတွင် အရထာြ်အြူပပုနိုင်ပါသည်။  
ထို့အပပင် ဤသို့လုပ်ငန်းခွင်ရစာင့်ကြည့်ရလ့လာမှု ပပုလုပ်ပခင်းပဖင့် လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ြျရရာြ်နိုင်ရပခအပမင့်ဆုံး  
အရပခအရနများတွင် လုပ်ြိုင်ရနရသည့် အလုပ်သမားများြိုသာမြ ပိုမိုထိရရာြ်နိုင်သည့် အလားအလာရှိရသာ ပဖစ်နိုင်သည့် 
ပါေင်ရဆာင်ရွြ်မှုပုံစံများနှင့်ပတ်သြ်၍လည်း ပိုမိုသိပမင်လာနိုင်မည်ပဖစ်သည်။ 

ဤရလ့လာမှုအစီရင်ခံစာတွင် ရဖာ်ပပထားသည့် လုပ်ငန်းခွင်ရစာင့်ကြည့်ရလ့လာမှုြို ရန်ြုန်ရှိ ရဆာြ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းခွင်  
(၁၁) ခုတွင် ပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ သွားရရာြ်ရလ့လာခဲ့သည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်များ၏ အဓိြ ေိရသသလြ္ခဏာရပ်
များြို လုပ်ငန်းခွင်အရွယ်အစားအရပါ် အရပခပပု၍ ရအာြ်ရဖာ်ပပပါဇယားတွင် အနှစ်ချုပ် ရဖာ်ပပထားပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်
ရစာင့်ကြည့်ရလ့လာရရးအဖွဲ့အရနပဖင့် သွားရရာြ်ချနိ်တွင် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ရတွ့ရှိရသည့် အလုပ်သမားအရရအတွြ်ြိ ု
မူတည်၍ အဆိုပါလုပ်ငန်းခွင်၏ အရွယ်အစားြို ခန့်မှန်းတွြ်ချြ် ထားပါသည်။ သွားရရာြ်ရလ့လာခဲ့သည့်လုပ်ငန်းခွင်များြို  
လုပ်ငန်းခွင် အကြီး၊ အလတ်၊ အငယ်ဟု ခွဲပခားသတ်မှတ်ထားဖပီး အလုပ်သမား အရရအတွြ်အားပဖင့် (၅၀) အထြ်၊ (၂၀) နှင့်  
(၅၀) အကြား၊ (၂၀) ရအာြ် အသီးသီးရှိကြပါသည်။
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

OSH ေုိင်ော အကဲမဖတ်ေန်းစစ်ဆေး လုပ်ငန်းစဉ်၏ အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုအမဖစ် သွားဆောက်
ဆလ့လာြကည့်ရှုခ့ဲသည့် ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းခွင်ြျားကုိ ဆယေုယျလွှြ်းခခုံဆဖာ်မပချက်

ြူေင်း − စာဆေးသူြျား (၂၀၂၁)

ရမှတ်များြုိ ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်တန်စွမ်းနှင့် ပပင်းထန်နုိင်မှု၊ သင့်ရလျာ်လံုရလာြ်ရသာ ရေးအန္တရာယ်ထိန်းချုပ်မှု (ရေးအန္တရာယ်  
ပဖစ်နိုင်ရပခ စီမံထိန်းချုပ်မှု) အစီအမံများ စီစဉ်ထားရှိတို့အရပါ်မူတည်၍ သုရတသနအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ရပးထားပါသည်။ ဥပမာ
အားပဖင့် - ရေးအန္တရာယ်ထိန်းချုပ်မှု အစီအမံြင်းမဲ့သည့် လုပ်ငန်းခွင်များတွင် အပမင့်မှပပုတ်ြျပါြ အသြ်ဆုံးရှုံးပခင်း 
အပါအေင် ပပင်းထန်သည့်အြျ ိုးဆြ်များ ရပါ်ရပါြ်နိုင်ပါသည်။

# လုပင်နး်ခွငအ်ြျ ိုး
အစား လုပင်န်း

လုပင်န်းခွငအ်ေွယအ်စား
သွားဆောက်ချနိတွ်င ်
မြင်ဆတွ့ခ့ဲ ေသည့် 

အလုပသ်ြား 
ခန့်ြှနး် 

အဆေအတွက်

အထပမ်ြင့်
အဆောကအ်အုံ 

(၁၂ ထပ ်နှင့် 
အထက)်ကကီး လတ် ငယ်

၁ တတံား
 အရပခခ ံ

အရဆာြအ်အုံ √ ၂၀၀
သြဆ်ိုငပ်ခငး်

မရှိ

၂ ရဆးရု ံ(၁၃ ထပ)် အရဆာြအ်အုံ √ ၁၈၀ ဟုတပ်ါသည်

၃ ရဆးရု ံ(၁၂ ထပ)် အရဆာြအ်အုံ √ ၁၈၀ ဟုတပ်ါသည်

၄ ရထားလမး်
 အရပခခ ံ

အရဆာြအ်အုံ √ ၆၀
သြဆ်ိုငပ်ခငး်

မရှိ

၅
ပုုဂ္ဂဂလိိက လိူနေ�အိိမ််ရာာ
(၅ ထပု်) အရဆာြအ်အုံ √ ၃၀ မဟုတပ်ါ

၆ မီနီြွနေ်ို (၁၂ ထပခ်ွဲ) အရဆာြအ်အုံ √ ၂၀ ဟုတပ်ါသည်

၇
လူရနအရဆာြအ်အုံ
(၆ ထပ)်

အရဆာြအ်အုံ √ ၁၀ မဟုတပ်ါ

၈
လူရနအရဆာြအ်အုံ
(၆ ထပ)်

အရဆာြအ်အုံ √ ၁၀ မဟုတပ်ါ

၉
လူရနအရဆာြအ်အုံ
(၆ ထပ)်

အရဆာြအ်အုံ √ ၈ မဟုတပ်ါ

၁၀ လူရနရဆာင ်(၂ ထပ)် အရဆာြအ်အုံ √ ၆ မဟုတပ်ါ

၁၁
လူရနအရဆာြအ်အုံ
(၂ ထပ)်

အရဆာြအ်အုံ √   ၆ မဟုတပ်ါ



25မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ေန်ကုန်ပြို့ေိှ ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းခွင်ြျားကုိ စီြံကိန်းအြျ ိုးအစားနှင့် လုပ်ငန်းခွင်

အေွယ်အစား (အကကီး၊ အလတ်၊ အငယ်) အလုိက် လုပ်ငန်းခွင်ဆေးအန္တောယ်မဖစ်တန်စွြ်းနှင့် 
ဆေးအန္တောယ်သက်ဆောက်မပင်းထန်နုိင်စွြ်းတ့ုိကုိ အကဲမဖတ်၊ တွက်ချက်မခင်း

ြူေင်း − စာဆေးသူြျား (၂၀၂၁)

အရပခခံအရဆာြ်အအံု ရဆာြ်လုပ်ရရးစီမံြိန်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါြ အလတ်စားနှင့် အငယ်စား ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်
များသည် အလုပ်သမားများအတွြ် ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နူိင်ရပခပုိမုိပမင့်မားသည်ြုိရတွ့ရပါသည်။ ရလ့လာရတွ့ ရိှချြ်များအရ 
အငယ်စားရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်များတွင် အလုပ်သမားများအတွြ် ပပင်းထန်သည့် ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နုိင်ရပခများပုိမုိြုိ 
ရတွ့ရိှခ့ဲရပါသည်။ အလတ်စားရဆာြ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းခွင်များတွင် အချ ို့ရသာလုပ်ငန်းပုိင်းများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များသည် အလုပ် 
သမားများ အရပါ် အန္တရာယ်ြျ ရရာြ်ရစနုိင်ရသာ်လည်း အငယ်စားရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါြ ပုိမုိ ရြာင်းမွန်
ထိရရာြ်သည့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုပုိင်းဆုိင်ရာ ထိန်းချုပ်ရဆာင်ရွြ်မှုနှင့် လုပ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ် ရှာရဖွရဖာ်ထုတ်မှု အစီအစဉ်များ 
ရိှရကြာင်း ရလ့လာရတွ့ရိှပါသည်။ အရပခခံအရဆာြ်အအံုနှင့် အရဆာြ်အအံု ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အကြီးစားများတွင် 
ပုိမုိပပည့်စံုရြာင်းမွန်သည့် အစီအမံများရိှရသာ်လည်း အပမင့်တွင် လုပ်ရသည့် လုပ်ငန်းများ၊ စြ်တပ်ယာဉ်များပဖင့် လုပ်ြုိင်ရသည့်  
လုပ်ငန်းများ၊ ရပမတူးလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သြ်၍ ပုိမုိတုိးတြ်ထိရရာြ် မှုရိှလာရစရန် လုိအပ်ချြ်များရိှရနရသးရကြာင်း ရတွ့ရိှခ့ဲ
ပါသည်။ 
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#

လုပင်နး်ကဏ္ဍ အဆမခခအံဆောကအ်အုံ အဆောကအ်အုံ

၁. လုပင်န်းခွင ်နယ်နမိတ်များ ၃ ၃ ၂.၅ ၁ ၀

၂.
အိလိုပု်သမ်ား နေ�းကင်း်းကျ�်းမ်ာလို�ခြုံ�ံ�မ်ုရာိိနေ�ရာ�် 
ထားရာိိနေပုးမ်ုမ်ျား  ၃ ၂ ၂.၆ ၀.၅ ၀

၃. လုပင်န်းခွငသ်န့ရ်ှငး်သပရ်ပစ်ွာ ထားရှိမှု ၃ ၂ ၂.၄ ၀ ၀

၄. �န္ဓာာာကိုယ််အိကာအိကွယ််ပြုပုံ ပု�စည်း်းကိရာိယ်ာမ်ျား ၃ ၂ ၂ ၀ ၀

၅. �ီမ်�အိုပု်�ျံပု်မ်ုပုိုင်း်းမ်ိ သတ််မ်ိတ််ထား�ျက်မ်ျား ၃ ၃ ၂.၅ ၁.၅ ၁

၆. အပမင့်ရနရာများတွင ်အလုပလ်ုပပ်ခငး် ၁
သြဆ်ိုင်
ပခငး်မရှိ

၁.၂၅ ၀ ၀

၇. ယာဉမ်ျားပဖင့် အလုပလ်ုပြ်ိုငပ်ခငး် ၁ ၂ ၂.၅ ၁.၅ ၂

၈. ရပမတူးလုပင်န်းများ ၁ ၂ ၃ ၃ ၀

၉.
ပု�စည်း်းမ်ျား/ အိရာာဝတ်ုံမ်ျားကို နေ�းအိန္ဓာတရာာယ်် 
ကင်း်းရာိင်း်း�ွာ နေရ့ာ�နေပြုပုာင်း်း ၊ သယ််ယ်ူပြု�င်း်း ၂ ၂ ၂.၇၅ ၀ ၀

၁၀. လိှပု်��်အိန္ဓာတရာာယ်် ၃ ၃ ၂ ၀.၅ ၀

၁၁. မ်ီးနေ�းအိန္ဓာတရာာယ်် ၃ ၃ ၂.၅ ၀.၅ ၀

၁၂. ရပခရချာပ်ခငး်နှင့် ခလုတတ်ိုြ ်လဲဖပိုပခငး်များ ၃ ၂ ၂.၅ ၀ ၀

၁၃. အလုပံိတ်ထားရသာရနရာများ
သြဆ်ိုင်
ပခငး်မရှိ

သြဆ်ိုင်
ပခငး်မရှိ

၂.၅
သြဆ်ိုင်
ပခငး်မရှိ

သြဆ်ိုင်
ပခငး်မရှိ

၁၄. အလုပခ်ွငပ်တ်ေန်းြျင် ၃ ၂ ၂.၄ ၁.၅ ၀



26 မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

 X မြန်ြာနုိင်ငံ၏ ဆောက်လုပ်ဆေးတန်ဖုိးအားကွင်းေက်အတွင်းေိှ  OSH 

ေုိင်ော အဟန့်အတားြျားကုိ ကုိင်တွယ်ဆမဖေှင်းေန် အလားအလာေိှဆသာ 

ပါဝင်ဆောင်ေွက်ဆေးနည်းလြ်းပံုစံြျား

ပမန်မာနိုင်ငံရှိ Vision Zero Fund စီမံြိန်းနှင့် သြ်ဆိုင်ရာ ပတ်သြ်ပါေင်သူများအကြား ရမးပမန်းရဆွးရနွးတိုင်ပင်မှုများ  
ပပုလုပ်၍ ရသချာစွာစိစစ်သုံးသပ်ခဲ့ဖပီး အတည်ပပုသတ်မှတ်ထားသည့် ပါေင်ရဆာင်ရွြ်ရရးနည်းလမ်းပုံစံများြို ရအာြ်ပါ  
ဇယားတွင် ခွဲပခားရဖာ်ပပထားပါသည်။ အဆိုပါပုံစံများတွင် Vision Zero Fund စီမံြိန်းမှ အပခား တန်ဖိုးအား ြွင်းဆြ်များတွင်  
ယခင်ြ ရအာင်ပမင်စွာစီမံပပုလုပ်ခဲ့ဖပီးပဖစ်ြာ  ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏတွင် ရဖာ်ထုတ်ရတွ့ရှိလာသည့် အဟန့်အတားများြို 
ြိုင်တွယ်ရပဖရှင်းရာတွင်လည်း အသုံးပပုနိုင်မည့် ပုံစံများလည်း ပါေင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် သြ်ရရာြ်နိုင်ရပခ  
ပိုမိုပမင့်မားသည့်အရနအထားများနှင့် ချတိ်ဆြ်ရဆာင်ရွြ်ရန် အလားအလာရှိသည့် အရပခအရနများြိုသာမြ လြ်ရှိ
အြျပ်အတည်းြာလတွင် မိတ်ဖြ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရဆွးရနွးသရောတူ၍ ပါေင်ရဆာင်ရွြ်ရန်ပဖစ်နိုင်မှုရှိရသာ လုပ်ငန်း
ပုံစံများြိုလည်း  စီမံြိန်းအတွင်း ချြ်ချင်းရဖာ်ရဆာင်ရန် လုပ်ငန်းပုံစံများအပဖစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားပါသည်။ 

တ်�်ဖိုးိုးအိားကွင်း်းဆက်
လိုပု်င်း�်း�ဉ်် အိဆင်း််န္ဓာိင်း်် 

ပုါဝင်း်သူမ်ျား

ထိ�ိုက်ပုျက်�ီးလိွယ််မ်ုပုု��� 
အိနေပု် နေမ်ှာ်မ်ိ�်းထိနေရာာက်မ်ု

ပြုဖိုး�်န္ဓာိုင်း်သည်း်် ပုါဝင်း်နေဆာင်း်ရွာက်မ်ု
ပုု���မ်ျား

ပုါဝင်း်ပုတ််သက်နေ�သူမ်ျား/ 
အိဖိုးွ�အ်ိ�ည်း်းမ်ျား

�ျိတ််ဆက်နေဆာင်း်ရွာက်မ်ု 
အိမ်ျ ိံးအိ�ား

ထိန်းသိမး်ကြပမ်တမ််ု
ဆိငုရ်ာ အခန်းြဏ 
- OSHL

ဥပုနေ�နေ�ကာင်း်းရာာန္ဓာိင်း်် အိဖိုးွ� ်
အိ�ည်း်း ပုိုင်း်းဆိုင်း်ရာာ မ်ူနေ�ာင်း်
မ်ျား အိ�ိတ််�ိတ်် အိမြွှာမ့်ာမြွှာမ့်ာပြုဖိုး�်
နေ�ပြု�င်း်းကို နေလိှာ်�ျနေပုးရာ�်

ရဆာြ်လုပရ်ရးြဏတွင ်
OSH ဥပရေအတညပ်ပုပပဌာနး်
နိုငရ်ရးနှင့် လြရ်တွ့ ရဖာ်
ရဆာင်ြျင့်သုးံ နိုငရ်ရးအတွြ ်
အမျ ိုးသားအဆင့် OSH 
ရြာငစ်ီ ြဲသ့ို့ရသာ 
သံုးပွင့်ဆုိင ်အဖဲွ့အစညး်များအား 
လိုအပသ်ည့်နည်းပညာဆိုငရ်ာ 
အြူအညီများ ပံပ့ိုးရပးရန်

အစိုးရ၊ အလုပရ်ှငန်ှင့် 
အလုပသ်မား အဖွဲ့အစညး်
များ

အစိုးရ၊ အလုပရ်ှငန်ှင့် 
အလုပသ်မား အဖွဲ့
အစညး်များြာလ
ရှည(်လြရ်ှိအြျပ ်
အတညး် အရပခအရန
များအရ)

ထိ�်းသိမ််း�ကပု်မ်တ််မ်ု
ဆိုင်း်ရာာ မ်ူနေ�ာင်း်မ်ျား 
- ပုတ််ဝ�်းကျင်း်န္ဓာိင်း်် လိူမ်ု
�ဝ ထိ�ိုက်မ်ိအိက� 
ပြုဖိုးတ််ဆ�်း��်�ျက်

အိနေပြု���အိနေဆာက်အိအို� မ်ျား
တ်ည်း်နေဆာက်ရာာတ်ွင်း် OSH 
အိတ်ွက် ဆွ�နေဆာင်း်မ်ုမ်က်လို�း
မ်ျား န္ဓာိင်း်် နေင်းွနေ�ကးသတ််မ်ိတ််
�ျထားနေပုးမ်ုမ်ရာိိသည်း်ကို 
နေဖိုးာ်ပြုပုရာ�်

ODA မ်ိနေင်းွနေ�ကးနေထာက်ပု�်သည်း်် 
�ီမ်�ကိ�်းမ်ျား၏ ပု�စည်း်းဝယ််ယ်ူ
နေရားန္ဓာိင်း်် နေ�ျးခြုံပုိံင်း်တ်င်း်�ါ���် 
လိုပု်င်း�်း�ဉ််မ်ျားတ်ွင်း် ထည်း််သွင်း်း
ထားသည်း်် OSH ဆိုင်း်ရာာ 
သတ််မ်ိတ််�ျက်အိမ်ျ ိံးအိ�ား
မ်ျား၏ ထိနေရာာက်မ်ု
အိနေ�အိထားကို အိက�ပြုဖိုးတ််
သု�းသပု်၍ အိပြု�ားနေသာ
နေဆာက်လိုပု်နေရား�ီမ်�ကိ�်းမ်ျား
အိတ်ွက် နေင်းွနေ�ကးသု�း�ွ�မ်ု 
အိ�ီအိ�ဉ််မ်ျားတ်ွင်း် ထိုက�်သို� 
OSH ဆိုင်း်ရာာ သတ််မ်ိတ််�ျက်
မ်ျားကို အိားနေပုးပြုမ်ှင်း််တ်င်း်ရာ�် 
�ည်း်းလိမ််းမ်ျား အိကြံက�ပြုပုံနေပုးရာ�်

ဖိုးွ� ်ခြုံဖိုးိံးတ်ိုးတ်က်နေရားဆိုင်း်ရာာ 
မ်ိတ််ဖိုးက်အိဖိုးွ�အ်ိ�ည်း်းမ်ျား၊ 
နေဆာက်လိုပု်နေရား ကုမ်ပဏီီ
ကြံကီးမ်ျား။ နေဆွးနေန္ဓာွးတ်ိုင်း်ပုင်း်
မ်ု မ်ပြုပုံလိုပု်ရာနေသးပုါ။ 

ြာလလတအ်တွငး်
အရြာငအ်ထညရ်ဖာ်
ရဆာငရ်ရး ထည့်သွငး်
စဉစ်ားရန ်(ဥပရေ
စညး်ကြပ်ရဆာငရွ်ြ်
ရရး လုပ်ငနး်စဉ ်ပါေင်
ပခငး်မရိှပါ)
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ရဆာြလ်ုပရ်ရး
လုပင်န်း၏ အဆင့်
အားလုးံ - အငယစ်ား 
နှင့် အလတစ်ား 
လုပင်န်းခွငမ်ျား

အငယစ်ားနှင့် အလတစ်ား 
ရဆာြလ်ုပရ်ရးလုပင်န်းခွင်
များတွင ်OSH ဆိုငရ်ာ 
အသိအပမငမ်ျား အားရြာငး်
လာရစရန ်ပမှင့်တငရ်ဆာင်
ရွြရ်ပးရန်

OSH အိသိအိပြုမ်င်း် ပြုမ်ှင်း််တ်င်း်နေရား 
အိ�ီအိ�ဉ််မ်ျား ပြုပုံလိုပု်နေပုးရာ�် 
န္ဓာိင်း်် ကု�်ကျ�ရာိတ််သက်သာ
သည်း်် လိုပု်င်း�်း�ွင်း်
နေ�းအိန္ဓာတရာာယ််ပြုဖိုး�်န္ဓာိုင်း်နေပြု�
ထိ�်း�ျံပု်နေရား �ီမ်��ျက်မ်ျား 
ရာိာနေဖိုးွနေဖိုးာ်ထုတ််ရာာတ်ွင်း် ပု�်ပုိုး
ကူည်းီနေပုးရာ�်

OSH ရလြ့ျင့်သငက်ြား
သူများနှင့် အကြရံပးများ၊ 
MCEF၊ UNFCCI၊ CTUM၊ 
MICS၊ BWFM၊ MEAA၊ 
အိလိတ််�ား နေဆာက်လုိပ်ုနေရား 
လိုပု်င်း�်း�ွင်း်မ်ျား၏ 
အိလိုပု်ရာိင်း်န္ဓာိင်း်် အိလိုပု်သမ်ား
မ်ျား (အိဆိုပုါ အိဖိုးွ�အ်ိ�ည်း်း
မ်ျားန္ဓာိင်း်် နေဆွးနေန္ဓာွးတ်ိုင်း်ပုင်း်
ခြုံပုီး၍ �ိတ််အိားထက်သ�်မ်ု
ရာိိ�ကနေသာ်လိည်း်း လိက်ရာိိ
ကာလိ အိကျပု်အိတ်ည်း်းက 
�ိ�်နေ�်မ်ုအိ�က်အိ��မ်ျားကို 
နေပု်နေပုါက်နေ�လိျက်ရာိိ
ပုါသည်း်။)

ချြခ်ျငး်ရဆာငရွ်ြ်ရန်
နှင့် ြာလလတ ်
ချတိဆ်ြရ်ဆာငရွ်ြ်
ရန်

ရဆာြလ်ုပရ်ရး
လုပင်န်း၏ အဆင့်
အားလုးံ - OSH 
အရာရှိများ

ပပညတ်ွငး်ရှိ OSH အရာရှိ
များ၏ စွမး်ရညပ်မှင့တ်ငရ်ပး
ရနန်ှင့်အကြီးစားနှင့်
အလတစ်ားရဆာြလ်ုပရ်ရး
ကုမ်ပဏီီမ်ျား၏ OSH �ီမ်����်�ွ�မ်ု
အစီအစဉမ်ျား အားရြာငး်
ခိုငမ်ာလာရစရရးအတွြ ်
ရဆာငရ်ွြရ်ပးရန်

ပြုပုည်း်တ်ွင်း်းပြုပုည်း်ပု ကွမ််းကျင်း်
သူမ်ျား အိ�ကား အိသိပုည်းာ၊ 
ဗဟုုသုတ် ဖိုးလိိယ််ပြု�င်း်းကို တ်ိုး
ပြုမ်ှင်း််နေပုးပြု�င်း်းပြုဖိုးင်း်် ပြုပုည်း်တ်ွင်း်းရာိိ 
OSH အိရာာရာိိမ်ျား၏ �ွမ််းရာည်း် 
တ်ိုးတ်က်နေကာင်း်းမ်ွ�်လိာနေ�နေရား
အိတ်ွက် ပု�်ပုိုးကူည်းီနေပုးရာ�်

အိကြံကီး�ားန္ဓာိင်း်် အိလိတ််�ား 
နေဆာက်လိုပု်နေရား ကုမ်ပဏီီ
များ၏ OSH အိရာာရာိိမ်ျား
န္ဓာိင်း််မ်�်နေ�ဂ္ဂျာမ်ျား။ (တ်ိုင်း်ပုင်း်
နေဆွးနေန္ဓာွးမ်ု မ်ပြုပုံလိုပု်ရာ
နေသးပုါ။)

ြာလလတအ်တွငး်
အရြာငအ်ထည ်
ရဖာရ်ဆာငရ်ရး 
ထည့်သွငး်စဉစ်ားရန်

ပံ့ပိုးြူညီရပးရနသည့ ်
အခန်းြဏ 
- အလုပ်ရှငန်ှင့် 
အလုပသ်မား အဖွဲ့
အစညး်များ

နေ�းအိန္ဓာတရာာယ််ရာိိသည်း်် အိရာာ 
ဝတ်ုံမ်ျား၊ ပု�စည်း်းကိရာိယ်ာမ်ျား
အိား အိလုိပ်ုသမ်ားမ်ျား ထိနေတွ်�
နုိ္ဓာင််းနေပြု�ကုိ နေလိှာ်�ျနေပုးရာ�်

နေဆာက်လိုပု်နေရားပု�စည်း်းန္ဓာိင်း်် 
ကိရာိယ်ာ တ်င်း်သွင်း်းနေရာာင်း်း�ျ
သူမ်ျားအိနေ�ပြုဖိုးင်း်် ၎င်း်းတ်ို�၏ 
ကု�်ပု�စည်း်းကိရာိယ်ာမ်ျား 
ကိုင်း်တ်ွယ််အိသု�း�ျပုု��ည်း်း
လိမ််းမ်ျားကို မ်ိ�်က�်ထိနေရာာက်
�ွာ ရာိင်း်းလိင်း်းပြုပုသန္ဓာိုင်း်နေရား
အိတ်ွက် ၎င်း်းတ်ို�၏�ွမ််းရာည်း်ကို 
ပြုမ်ှင်း််တ်င်း်နေပုးရာ�်

နေဆာက်လိုပု်နေရားလိုပု်င်း�်း
သု�း ကု�်ပု�စည်း်း တ်င်း်သွင်း်း
နေရာာင််းး�ျသည်််းကုမ်ပဏီီမ်ျား။ 
(ကုမ်ပဏီီတ်�်�ုန္ဓာိင်း််သာ 
တ်ိုင်း်ပုင်း်နေဆွးနေန္ဓာွးရာပုါနေသး
သည်း်။)

ချြခ်ျငး် 
ရဆာင်ရွြရ်န်

ပံ့ပိုးြူညီရပးရနသည့ ်
အခန်းြဏ - OSH 
ဆိုငရ်ာ ရလြ့ျင့်
သငက်ြားသူများနှင့ ်
ေန်ရဆာငမ််ုရပးသူများ

�ီမ်�ကိ�်းအိမ်ျ ိံးအိ�ားအိားလို�း
န္ဓာိင်း်် လိုပု်င်း�်းကဏ လိုပု်ကွက်
အိဆင်း််တ်ိုင်း်းတ်ွင်း် OSH ဆိုင်း်ရာာ 
အိသိအိပြုမ်င်း်မ်ျား ပြုမ်ှင်း််တ်င်း် 
နေဆာင်း်ရွာက်နေပုးရာ�်။ OSH �ီမ်�
���်�ွ�မ်ု လိုပု်င်း�်းတ်ာဝ�်မ်ျား 
ဖိုးွ� ်ခြုံဖိုးိံးတ်ိုးတ်က်နေ�ပြု�င်း်းပြုဖိုးင်း်် 
နေ�းအိန္ဓာတရာာယ််ရာိိနေသာ အိရာာ 
ဝတ်ုံမ်ျား၊ ပု�စည်း်းကိရာိယ်ာမ်ျား
မ်ိ အိလိုပု်သမ်ားမ်ျား ထိနေတ်ွ�
န္ဓာိုင်း်နေပြု�ကို နေလိှာ်�ျန္ဓာိုင်း်မ်ည်း်် 
အိသိပုည်းာ�ွမ််းရာည်း်မ်ျားပြုမ်ှင်း််
တ်င်း်နေဆာင်း်ရွာက်နေပုးရာ�်

ရဆာြ်လုပရ်ရးြဏတွင ်
OSH ဆိုငရ်ာ အသိအပမငမ်ျား 
ပမင့တ်ြလ်ာရစရနအ်တွြ ်
OSH စီမခံန့်ခွဲမ်ုရလ့ြျင့်
သငက်ြားရပးသူများနှင့် အပခား
ပါေငရ်ဆာင်ရွြရ်နကြ
သူများ၏ စွမး်ရညြ်ို ပမှင့်တင်
ရပးရန၊် ရလြ့ျင့်သငက်ြားရရး
နှင့် အကြရံပးေန်ရဆာငမ််ုများမှ
တစဆ်င့် အကြီးစားနှင့ ်
အလတစ်ား ရဆာြလ်ုပရ်ရး
လုပင်န်းခွငမ်ျားတွင ်OSH စီမံ
���်�ွ�မ်ု အရလအ့ထရြာငး်များ 
အားရြာငး်ခိုင်မာလာရစရရး 
ရဆာင်ရွြရ်ပးရန်

OSH ရလြ့ျင့်သငက်ြား
သူများနှင့် အကြရံပးအကြီး
စားနှင့် အလတ်စား 
ရဆာြ်လုပရ်ရး
လုပင်န်းခွငမ်ျားရှိ 
အလပုရ်ငှန်ငှ့် အလပုသ်မား
များ။ OSH ရလြ့ျင့်
သငက်ြားသူများနှင့ ် 
အကြရံပးများ၊ 
ရဆာြ်လုပရ်ရးလုပင်န်း
ကုမ်ပဏီကီြီးအချ ို့ စိတအ်ား
ထြသ်န်ရနရကြာငး် 
ရတွ့ရှိရပါသည။်

ချြခ်ျငး် 
ရဆာင်ရွြရ်န်
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ပံ့ပိုးြူညီရပးရနသည့ ်
အခန်းြဏ 
- အလုပရ်ှငန်ှင့် 
အလုပသ်မား အဖွဲ့
အစညး်များ

�ီမ်�ကိ�်းအိမ်ျ ိံးအိ�ားအိားလို�း
န္ဓာိင်း်် လိုပု်င်း�်းကဏ္ဍ လိုပု်ကွက်
အိဆင်း််တ်ိုင်း်းတ်ွင်း် OSH ဆိုင်း်ရာာ
န္ဓာိင်း်် လိုပု်င်း�်း�ွင်း်နေ�းအိန္ဓာတရာာယ််
ဆိုင်း်ရာာ အိသိအိပြုမ်င်း်မ်ျား ပြုမ်ှင်း််
တ်င်း်နေပုးရာ�်န္ဓာိင်း်် OSH 
နေကာ်မ်တ်ီမ်ျား ဖိုးွ��်ည်း်းန္ဓာိုင်း်နေရား
အိတ်ွက် ပု�်ပုိုးကူည်းီနေပုးရာ�်

OSH ရြာမ်တီအဖွဲ့ေငမ်ျား
အား ရလြ့ျင့်သငက်ြားရပးရရး 
အပါအေင ်OSH ေနရ်ဆာငမ််ု 
လုပင်န်းများပပုလုပန်ိုငရ်န်နှင့် 
ရစာင့်ကြည့်စစရ်ဆးနိုငရ်န်
အတွြ ်အလုပရ်ှငန်ှင့် 
အလုပသ်မား အဖွဲ့အစညး်များ
၏ စွမး်ရညြ်ို ပမှင့်တင်ရပးရန်

OSH ရလြ့ျင့်သငက်ြား
သူများနှင့် အကြရံပးများ၊ 
MCEF၊ UNFCCI၊ CTUM၊ 
MICS၊ BWFM၊ MEAA၊ 
Fed.MES ၊ MEA (အဆိုပါ 
အဖွဲ့အစညး်များနှင့ ်
ရဆွးရနွးတိုငပ်ငဖ်ပီး၍ စိတ်
အားထြသ်န်မ်ုရှိကြ
ရသာ်လညး် လြရ်ှိြာလ 
အြျပအ်တညး်ြ �ိ�်နေ�်
မ်ုအိ�က်အိ��မ်ျားကို 
နေပု်နေပုါက်နေ�လိျက်ရာိိ
ပုါသည်း်။)

ြာလလတ ်
ချတိ်ဆြရ်ဆာင်ရွြ်
ရန် (လြရ်ှိြာလ 
အြျပအ်တညး်များ 
ရှိရနသည့်တိုင ်ပါေင်
သူများ၏ စိတအ်ား
ထြသ်န်မ်ု ပမင့တ်ြ်
လျြရ်ှိပါသည။်)

ပံ့ပိုးြူညီရပးရနသည့ ်
အခန်းြဏ 
- အလုပရ်ှငန်ှင့် 
အလုပသ်မား အဖွဲ့
အစညး်များ

ရဆာြလ်ုပရ်ရးလုပသ်ားများ 
စညး်မျဉး်စညး်ြမး်များနှင့်
အညီ လိုြန်ာရဆာငရ်ွြရ်ရး
ြို အားရပးပမှင့်တငရ်ပးရန်

OSH ဆိုငရ်ာ အသိအပမငပ်မှင့ ်
အစီအစဉမ်ျား ရဖာရ်ဆာင်နိုင်
ရနန်ှင့် လူမ်ုဖူလုရံရး
အြာအြွယမ်ျား ပံ့ပိုးရပးနိုင်
ရန်အတွြ ်အလုပရ်ှငန်ှင့် 
အလုပသ်မားအဖွဲ့အစညး်များ
အား နညး်ပညာအြူအညီများ 
ရပးအပရ်န်

OSH ရလြ့ျင့်သငက်ြား
သူများနှင့် အကြရံပးများ၊ 
MCEF၊ UNFCCI၊ CTUM၊ 
MICS  (အဆိုပါ အဖွဲ့
အစညး်များနှင့် ရဆွးရနွး
တိုငပ်ငဖ်ပီး၍ စိတအ်ား
ထြသ်န်မ်ုရှိကြ
ရသာ်လညး် လြရ်ှိြာလ 
အြျပအ်တညး်ြ �ိ�်နေ�်
မ်ုအိ�က်အိ��မ်ျားကို 
နေပု်နေပုါက်နေ�လိျက်ရာိိ
ပုါသည်း်။)

ြာလလတ ်
ချတိ်ဆြရ်ဆာင်ရွြ်
ရန်
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 X ၁။ နိဒါန်း

၁.၁ Vision Zero Fund
ြမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှု ြွင်းဆြ်အတွင်းရှိ ပပည်သူ့ရရးရာ မူရောင်များ အားရြာင်းခိုင်မာလာ၍ ရရရှည်တည်တံ့ခိုင်
ဖမဲရသာ စီးပွားရရးလုပ်ငန်းအရလ့အထများ အရပခတည် လာရစပခင်းပဖင့် လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ဆြ်စပ်ရနသည့် မရတာ်တဆပဖစ်မှု
များ၊ ထိခိုြ်ေဏ်ရာရရှိမှုများ၊ ရရာဂါေယများ ြာြွယ်တားဆီး၊ ရလှော့ချနိုင်ရစရန် Vision Zero Fund ြ ရည်ရွယ်ပါသည်။ 
Vision Zero Fund ၏ နိုင်ငံအဆင့် လုပ်ငန်းစဉ်များြို စုရပါင်းရဆာင်ရွြ်မှု မူရောင်ပုံစံတစ်ရပ်ပဖင့် ချမှတ်ရဆာင်ရွြ်လျြ်ရှိဖပီး  
အဆိုပါလုပ်ငန်းမူရောင်အရ  နိုင်ငံရပါင်းစုံမှ လုပ်ငန်းများ၊ အစိုးရများ၊ အလုပ်သမားများ၊ အလုပ်ရှင်များ၊ အပခားပါေင်ရဆာင်ရွြ်  
သူများနှင့် အရပ်ဖြ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအပါအေင် တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ်အတွင်း ပါေင်ရဆာင်ရွြ်ရနကြသူများအကြား 
ြာလရှည် ပူးရပါင်းညိှနှိုင်းမှု နှင့်ချတ်ိဆြ် ရဆာင်ရွြ်မှု၊ အရတွ့အကြုံ ဗဟုသုတမှေရေမှုနှင့် ပွင့်လင်းပမင်သာရသာ ရဆွးရနွးညိှနှိုင်းမှု 
တို့ြို အားရပးပမှင့်တင် လျြ်ရှိပါသည်။

Vision Zero Fund အဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းများြို ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၇ ၌ စတင်ခဲ့ပါသည်။ Vision Zero Fund အရနပဖင့် ပထမဦးစွာ 
ြမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှုြွင်းဆြ်တွင် နယ်ပယ် (၂) ရပ်ပဖစ်သည့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းနှင့် ချင်းစိုြ်ပျ ိုးထုတ်လုပ်ရရး
လုပ်ငန်းများရှိ OSH ဆိုင်ရာြိစ္စရပ် များြို ရလ့လာသုံးသပ်ခဲ့ဖပီး ရပဖရှင်းရဆာင်ရွြ်ရရးနည်းလမ်းပုံစံများြို ရရးဆွဲသတ်မှတ်
ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပပင် Vision Zero Fund အရနပဖင့် ြမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှုြွင်းဆြ်အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာမူ
ရောင်များ၊ OSH နှင့် လူမှုဖူလုံရရးစနစ်များ အားရြာင်းခိုင်မာလာရစရန်၊ အထည်ချုပ်နှင့် ချင်း ြမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှု
ြွင်းဆြ်များတွင် မူေါေများ အရြာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ရာတွင် ပံ့ပိုးြူညီ နိုင်ရစရန် ရည်ရွယ်၍ မူေါေဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်
များြိုလည်း ရဆာင်ရွြ်လျြ်ရှိပါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ Vision Zero Fund စီမံြိန်းသည်  ပမန်မာနိုင်ငံ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ 
အလုပ်သမားရရးရာအဖွဲ့ (ILO) ၏ OSH လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ချတိ်ဆြ်ညှိနှိုင်းြာလည်း လုပ်ငန်းများြို ရဆာင်ရွြ်လျြ်ရှိ
ပါသည်။ Vision Zero Fund  မှရဆာင်ရွြ်လျြ်ရှိသည့် စီမံြိန်း၏  ပထမအဆင့်ြို ၂၀၂၀ ဧဖပီလ တွင် အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

Vision Zero Fund ၏ စီမံြိန်း ေုတိယအဆင့်ြို ၂၀၂၀ ရမလတွင်စတင်ခဲ့ဖပီး အရြာင်အထည် ရဖာ်ရဆာင်မည့်ြာလြို ၂၀၂၃ 
ဧဖပီလအထိ သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ပါေင်ရဆာင်ရွြ်သူများ၏ အကြံပပု ရဆွးရနွးချြ်များအရပါ် အရပခပပု၍ တတိယရပမာြ်  
ြမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှုြွင်းဆြ်ပဖစ်သည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏတွင် စီမံြိန်းလုပ်ငန်းများ စတင်မည်ပဖစ်ပါသည်။  
ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏတွင် ပပုလုပ်ရသာ စီမံြိန်းလုပ်ငန်းများသည်  ၂၀၁၉ ခုနှစ် လုပ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်း ရရးနှင့် 
ြျန်းမာရရးဥပရေ၏ (ပပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ် ဥပရေ အမှတ် (၈) ၂၀၁၉)၉၊ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းမူရောင်များြို အရပခပပု၍ 
OSH ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချြ်၊ လိုအပ်ချြ်များြို အသိရပး ြူညီသွားမည်ပဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်း ရရး
နှင့် ြျန်းမာရရးဥပရေ အတည်ပပုပပဌာန်းနိုင်ပခင်းသည် ပမန်မာနိုင်ငံ လုပ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်း ရရးနှင့် ြျန်းမာရရး
စနစ် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်ရရးခရီးစဉ်တွင် အလွန်အရရးပါသည့် မှတ်တိုင်တစ်ခု ပဖစ်သည့်အပပင် Vision Zero Fund ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ  
အားရြာင်းခိုင်မာ၍ ပိုမိုတိုးတြ်ပဖစ်ထွန်းလာရစရန်၊ အတုယူြျင့်သုံးနိုင်ရစရန်အတွြ်လည်း တိြျပပတ်သားသည့် အခွင့် 
အလမ်းများ ရပးစွမ်းနိုင်ပါသည်။

၉ ပပည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ်လွှတ်ရတာ်



30 မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

၁.၂ လုပ်ငန်းခွင်ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေးေိုင်ော  

 ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ခွဲမခြ်းစိတ်မဖာ  

 ဆလ့လာမခင်း

၁.၂.၁ ေည်ေွယ်ချက်ြျား
 
ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ ြမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှုြွင်းဆြ်အတွင်းရှိ OSH စနစ်များ တိုးတြ်ပဖစ်ထွန်းလာမှုအရပါ် 
တွန်းအားရပးသည့် အရကြာင်းအရာများနှင့် ြန့်သတ်ထိန်းချုပ်ထားသည့် အရကြာင်းအရာများြို အြဲပဖတ်သုံးသပ်ပခင်းပဖင့် 
ရဆာြ်လုပ်ရရးရစျးြွြ်၊ ရစျးြွြ်အခွင့်အလမ်းများနှင့် ရစျးြွြ်ပတ်ေန်းြျင်၊ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပံ့ပိုးြူညီ
သည့် လုပ်ငန်းများတွင် ပါေင်ရဆာင်ရွြ်ရနကြသူများ၊ ပါေင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအတွင်း OSH စနစ်  ချ ို့ ယွင်းလစ်ဟာမှုများ၊ 
OSH ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်ရရးအရပါ် တွန်းအားရပးသည့် အရကြာင်းအရာများနှင့် ြန့်သတ်ထိန်းချုပ်ထားသည့် အရကြာင်းအရာများ 
စသည်တို့နှင့်ပတ်သြ်၍ ပိုမိုသိရှိနားလည်လာရစရန် ဤရလ့လာသုံးသပ်မှုအစီရင်ခံစာြ ရည်ရွယ်ပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရး 
ြဏရှိ OSH ဆိုင်ရာ ချ ို့ယွင်းလစ်ဟာမှုများြို ြိုင်တွယ်ရပဖရှင်းနိုင်ရန်အတွြ် အလားအလာရှိရသာ ရပဖရှင်းရဆာင်ရွြ်ရရး 
နည်းလမ်းပုံစံများြိုလည်း ဤရလ့လာမှုအစီရင်ခံစာတွင် သုံးသပ်တင်ပပထားပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ တန်ဖိုးအား 
ြွင်းဆြ်အတွင်းရှိ OSH အရပခအရနများအရပါ် ရလ့လာသုံးသပ်မှု ပပုလုပ်ရပခင်း၏ အရသးစိတ် ရည်ရွယ်ချြ်များမှာ

 X ပမန်မာနိုင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ ရှိ OSH ဆိုင်ရာ အရပခအရနများြို အရပခပပု၍ တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ်ြို ရလ့လာ
သုံးသပ်မှုများပပုလုပ်ရန်အတွြ် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတိုင်းအတာ သတ်မှတ်နိုင်ရန်

 X ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ ထုတ်လုပ်မှုြွင်းဆြ် အတွင်းရှိ OSH စွမ်းရဆာင်ရည်နှင့် ရလာေ်များအရပါ် သြ်ရရာြ်ရစ
သည့် စနစ်ဆိုင်ရာ အချြ်များနှင့် အရပခအရနများြို ပိုမိုနားလည်လာရစရန်အတွြ် ရှင်းလင်းတင်ပပနိုင်ရစရန်

 X ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ  ထုတ်လုပ်မှုြွင်းဆြ် အတွင်းရှိ OSH စွမ်းရဆာင်ရည်နှင့် ရလာေ်များအရပါ် သြ်ရရာြ်
ရစသည့် စနစ်ဆိုင်ရာအချြ်များနှင့် အရပခအရနများြို ြိုင်တွယ်ရဆာင်ရွြ်ပခင်းပဖင့် ရရရှည်တည်တံ့ခိုင်ဖမဲသည့် 
OSH ဆိုင်ရာ အရလ့အထရြာင်းများ တိုးတြ်ပဖစ်ထွန်းလာရစရန် တွန်းအားရပးနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများ ရှာရဖွ
ရဖာ်ထုတ်နိုင်ရန်

 X ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ်အတွင်းရှိ OSH ဆိုင်ရာအရလ့အထများ တိုးတြ်ပဖစ်ထွန်းလာရစရန်
အတွြ် လုပ်ငန်းပိတ်ဆို့ကြန့်ကြာရနရသာ အဆင့်များြို ရင်ဆိုင်ရြျာ်လွှားနိုင်မည့် အလားအလာရှိရသာ ရပဖရှင်း
ရဆာင်ရွြ်ရရးနည်းလမ်းပုံစံများြို ရှာရဖွရဖာ်ထုတ်၊ ဦးစားရပးသတ်မှတ်နိုင်ရန်

 X ရယေုယျ လုပ်ငန်းစွမ်းရဆာင်ရည်နှင့် OSH ဆိုင်ရာ အရလ့အထရြာင်းများ တိုးတြ်ပဖစ်ထွန်းလာရရးအတွြ် 
ပဂု္ဂလြိလပုင်န်းနငှ့ ်အလပုသ်မား အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပါေငရ်ဆာငရ်ြွသ်မူျား ၏ ပူးရပါင်းရဆာငရ်ြွမ်ှုြိ ုတနွ်းအားရပး ၊  
ဆွဲရဆာင်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများ သိရှိနားလည်၊ ရှာရဖွရဖာ်ထုတ်နိုင်ရန်   စသည်တို့ပဖစ်ပါသည်။

၁.၂.၂ ေန်းစစ်သုံးသပ်ြှုဆောင်ေွက်ပုံ နည်းလြ်း
 
Vision Zero Fund အရနပဖင့် ဥရရာပသမဂ္ဂနှင့် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရရးရာအဖွဲ့တို့ ပူးတွဲ ရဖာ်ထုတ်ဖပီး ြိုလံေီယာ၊ 
အင်ေိုနီးရှားနှင့် မေါဂြ်စြာ တို့တွင် ရရှ့ရပပးစတင်အသုံးပပုခဲ့သည့်အပပင် Vision Zero Fund ၏  ပမန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်နှင့် ချင်း
စိုြ်ပျ ိုးထုတ်လုပ်ရရးြဏ GSC များ တွင် OSH အရပခအရနများြို အြဲပဖတ်ဆန်းစစ်ရန်အတွြ် ဆြ်လြ်ြျင့်သုံးခဲ့သည့်  
ြမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှုြွင်းဆြ် အစပပုသည့် နည်းစနစ်အစု၁၀  (Global Value Chain Starter Kit) တွင်ပါေင်သည့် 
OSH လုပ်ငန်းစဉ်များြို အရပခပပုသည့် “ရစျးြွြ်စနစ်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်မှုနည်းလမ်း” ြို အသုံးပပုထားပါသည်။ ILO ၏  
ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှုရဆာင်ရွြ်ပုံနည်းလမ်းြို ရစျးြွြ်စနစ် လိုအပ်ချြ်နှင့် သတ်မှတ်ထားချြ်များ၊ ြိုဗစ် (၁၉) ရကြာင့်  

၁၀ ILO (၂၀၁၈) ြမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ်ပမှင့်တင်ရရး အစပပုသည့် နည်းစနစ်အစု ၊ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရး နှင့် ြျန်းမာရရး 
   ရဖာ်ရဆာင်သူများ ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချြ်များ၊ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရရးရာအဖွဲ့ချုပ် ၊ ဂျနီီဗာ 



31မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ရပါ်ရပါြ်လာသည့် အြန့်အသတ်များ၊ စီမံြိန်း ရည်ရွယ်ချြ်များနှင့် လိုြ်ရလျာညီရထွပဖစ်ရစရန်အတွြ် ထပ်မံပပင်ဆင်
ထားပါသည်။ 

ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှုြို လုပ်ရဆာင်ရာတွင် ၁)လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတိုင်းအတာ ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ပခင်း၊ ၂) တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ ်
ြို ခွဲပခမ်းစိတ်ပဖာရလ့လာပခင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ရစာင့်ကြည့်ရလ့လာပခင်း၊ ၃) ပါေင်ရဆာင်ရွြ်ရရးနည်းလမ်းပုံစံများြို သတ်မှတ ်
ပခင်းဟူ၍ အဆင့် (၃) ဆင့် ပါေင်ပါသည်။ အဆိုပါ စီမံြိန်းလုပ်ငန်းစဉ်ြို ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရအာြ်တိုောလတွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။  
ရေတာအချြ်အလြ် ရြာြ်ယူစုရဆာင်ပခင်းနှင့် စိစစ်သုံးသပ်ပခင်း လုပ်ငန်းစဉ်ြို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ေါရီလ (၁) ရြ်  
စစ်အာဏာသိမ်းမှုမတိုင်မီ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ေီဇင်ောလနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နေါရီလအတွင်းပပုလုပ်ခဲ့သည် ဟူသည့်အချြ်ြို  
အရလးထားတင်ပပလိုပါသည်။ အချြ်အလြ် စိစစ်သုံးသပ်မှုများတွင် အြျပ်အတည်းရနာြ်ဆြ်တွဲ သြ်ရရာြ်မှုများနှင့်  
ရိုြ်ခတ်မှုများြို အလျဉ်းသင့်သလို ရည်ညွှန်း ရဖာ်ပပထားရသာ်လည်း အရပခအရနမတည်ဖငိမ်မှုများ ဆြ်လြ်ပဖစ်ရပါ်ရနဖပီး 
ကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုများ၊ အနာဂတ်ပဖစ်နိုင်ရပခတွြ်ချြ်မှုများြို အခြ်ကြုံရစလျြ်ရှိပါသည်။ 

လုပ်ငန်း နှင့် လိုြ်ရလျာညီရထွပဖစ်ရစရန် နည်းစနစ်အဓိြပပင်ဆင်ချြ်များမှာ ရအာြ်ပါအတိုင်းပဖစ်သည်။ 

 X လုပ်ငန်းြဏတစ်ခုမှ အပခားတစ်ခုရပါ်သို့ ြူးရပပာင်းနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် OSHဆိုင်ရာ ရိုြ်ခတ်သြ် ရရာြ်မှုြို  
ဆန်းစစ်အြဲပဖတ်နိုင်ရန် (ဥပမာ - ပဲနှင့် ချင်း စိုြ်ပျ ိုးထုတ်လုပ်ရရး)၊ OSH ဆိုင်ရာ အရပခအရနများ အြဲပဖတ်ရန်
အတွြ် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတိုင်းအတာ သတ်မှတ်သည့်အဆင့်တွင် ရရွးချယ်ခဲ့ရသာ လုပ်ငန်း (၂) ခု တွင် (၁) ခုြို  
Vision Zero Fund အရနပဖင့် ဦးတည်ရဆာင်ရွြ်ရန် သင့်/မသင့် ြို သုံးသပ်နိုင်ရစရန်အတွြ် လုပ်ငန်းရရွးချယ်
သည့်နည်းလမ်း/စံချနိ်စံညွှန်းများြို ပုံမှန်အားပဖင့်အသုံးပပုပခင်း (ဥပမာအားပဖင့် အရပခခံအရဆာြ်အအုံလုပ်ငန်း 
(သို့မဟုတ်) အရဆာြ်အအုံလုပ်ငန်း (သို့မဟုတ်) နှစ်ခုစလုံး)

 X ပါေင်ရဆာင်ရွြ်ရရးနည်းလမ်းပံုစံများြုိ အရြာင်အထည်ရဖာ်ရန်အတွြ် တန်ဖုိးအားြွင်းဆြ်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း 
စတင်ေင်ရရာြ်ရာရနရာြို သတ်မှတ်ပခင်းပဖင့် OSH ဆိုင်ရာ အရလ့အထရြာင်းများ တိုးတြ်ဖွံ့ဖဖိုးလာရန်
အတွြ် Vision Zero Fund မှ အရြာင်းဆုံးအလားအလာများပိုင်ဆိုင်ထားရာ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ GSC အတွင်း 
လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်နှင့် ြဏများ သတ် မှတ်ရရွးချယ်ပခင်း။ အဆိုပါနည်းလမ်းသည် တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ်တစ်ခုလုံး
အတွင်းရှိ လုပ်ငန်း/အဆင့်အားလုံး (သွင်းအားစုများမှသည် ရစျးြွြ်အထိ) အရပါ် အြဲပဖတ်သုံးသပ်ရလ့ရှိသည့် 
တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ် အြဲပဖတ်သုံးသပ်ရရး စံချနိ်စံညွှန်းနှင့် ြွဲပပားပခားနားပါသည်။ 
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ပုံ (၁) ေန်းစစ်သုံးသပ်ြှုဆောင်ေွက်ပုံနည်းလြ်း - Vision Zero Fund
ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော တန်ဖိုးအားကွင်းေက် အစမပုသည့် နည်းစနစ်အစု

လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတိုင်းအတာ
ပိုင်းမခားသတ်ြှတ်မခင်း

သုဆတသနမပုလုပ်မခင်းနှင့် 
အချက်အလက် စိစစ်သုံးသပ်မခင်း

ပါဝင်ဆောင်ေွက်ဆေး
နည်းလြ်းပုံစံ 

လုပ်ငန်းကဏ္ဍနယ်ပယ်အတိုင်းအတာ
သတ်ြှတ်ြှုနှင့် အကဲမဖတ်ေန်းစစ်ြှု

• ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ တန်ဖိုး  
ြွင်းဆြ်အတွင်း OSH ဆိုင်ရာ  
အြဲပဖတ်မှု အမျ ိုးအစားများနှင့် 
ဦးစားရပးလုပ်ရဆာင်မှုများ

• အရပခခံအရဆာြ်အအုံနှင့်  
အရဆာြ်အအုံ ရဆာြ်လုပ်ရရး  
လုပ်ငန်းြဏရစျးြွြ်အရပါ် 
အြဲပဖတ်ဆန်းစစ်မှုများ

• ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏရှိ  
OSH ဆိုင်ရာ ရလာေ်များအရပါ်  
သြ်ရရာြ်ရစသည့် အဓိြ 
ရစျးြွြ်အခွင့်အလမ်းများြို 
ရှာရဖွရဖာ်ထုတ်ပခင်း

အချက်အလက် စုဆောင်းမခင်းနှင့် 
ခွဲမခြ်းစိတ်မဖာသုံးသပ်မခင်း

• ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏရှိ တန်ဖိုး  
ြွင်းဆြ် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ပံ့ပိုး
ရပးသည့် လုပ်ငန်းတာေန်များ၊  
နည်းဥပရေနှင့် စည်းမျဉ်းစည်း  
ြမ်းများြို စီစဉ်သတ်မှတ် ရနရာ
ချထားပခင်း

• လုပ်ငန်းခွင်ရစာင့်ကြည့်ရလ့လာပခင်း

• OSH ဆိုင်ရာ လုပ်ရဆာင်ချြ်၊  
စွမ်းရဆာင်ချြ်များြုိ တွန်းအာရပး 
ရမာင်းနှင်သည့် အရာများ၊  
ချုပ်ချယ်ြန့်သတ်ထားသည့်  
အရာများြို ရှာရဖွရဖာ်ထုတ်ပခင်း

ပါဝင်ဆောင်ေွက်ဆေးနည်းလြ်းပုံစံ

• ပါေင်ရဆာင်ရွြ်ရရးနည်းလမ်းပုံစံ
များြို ရှာရဖွရဖာ်ထုတ်ပခင်း၊ 
မူကြမ်းရရးဆွဲပခင်း၊ ဦးစားရပး
ရဆာင်ရွြ်ရမည့်အရာများ 
ရရွးချယ်သတ်မှတ်ပခင်း

ြှီမငြ်းချက် - ကြ္ဘာလံုးေုိင်ော တန်ဖုိးအားကွင်းေက် အစမပုသည့် နည်းစနစ်အစု၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး  ဆဖာ်ဆောင်သူြျားေုိင်ော လြ်းညွှန်ချက်ြျား  

                   အမပည်မပည်ေုိင်ောအလုပ်သြားဆေးောအဖဲွ့ချုပ်၊ ဂျနီီဗာ (၂၀၁၈)

(၁) လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတိုင်းအတာ ပိုင်းမခားသတ်ြှတ်မခင်း
 
အဆိုပပတင်ပပထားရသာ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတိုင်းအတာ ပိုင်းပခားသတ်မှတ်ပခင်းသည် OSH ဆိုင်ရာ အြဲပဖတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်၏  
ဦးဆုံးအဆင့်တစ်ခု ပဖစ်ပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ တစ်ရပ်လုံးြို လုပ်ငန်းနှင့် ရစျးြွြ် အမျ ိုးအစားများ ခွဲပခားပခင်း၊  
လုပ်ငန်းြဏနှင့် ပတ်သြ်သည့် အဓိြအချြ်အလြ်များြို ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ပခင်း၊  ထုတ်ြုန်အမျ ိုးအစား သတ်မှတ်ပခင်း၊  
OSH တိုးတြ်ဖွံ့ဖဖိုးမှုအရပါ် တွန်းအားရပးသည့် အရကြာင်းအရာများနှင့် ရစျးြွြ်အခွင့်အလမ်းများြို ရှာရဖွရဖာ်ထုတ် 
ပခင်းပဖင့်  ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏတွင် OSH ဆိုင်ရာ အြဲပဖတ်မှုပပုလုပ်ရမည့် နယ်ပယ်အတိုင်းအတာ ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ် 
ခဲ့ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ြို ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း ရဆာင်ရွြ်ရနကြသည့် ပမန်မာနှင့် နိုင်ငံပခား  
ြန်ထရိုြ်ြုမ္ပဏီများနှင့် ပပုလုပ်ခဲ့သည့် ြနဦးအချြ်အလြ်ရှာရဖွစုရဆာင်းပခင်းနှင့် ရဆွးရနွးပွဲ ရလာေ်များမှတစ်ဆင့်  
ပပုလုပ်ခဲ့ပခင်းပဖစ်ပါသည်။ ပထမအဆင့် အချြ်အလြ် ရြာြ်ယူစုရဆာင်းရာတွင် ပါေင်မည့်လုပ်ငန်းများနှင့် ရစျးြွြ်ရဖာ်
ရဆာင်သူများ သတ်မှတ်ရရွးချယ်ပခင်းြို လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတိုင်းအတာ ပိုင်းပခားသတ်မှတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ြို  ၂၀၂၀ ခုနှစ် 
ရအာြ်တိုောလရနှာင်းပိုင်းနှင့် နိုေင်ောလအရစာပိုင်းအတွင်း ပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 

ပုံ (၁) တွင် နည်းစနစ်လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့် (၃) ဆင့်ြို ရဖာ်ပပထားပါသည်။
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

(၂) သုဆတသနမပုလုပ်မခင်းနှင့် အချက်အလက် စိစစ်သုံးသပ်မခင်း

ဤလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်တွင် ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ/ရစျးြွြ်စနစ် နှင့် အဓိြပံ့ပိုးရပးသည့် လုပ်ငန်းတာေန်များ၊ OSH ဆိုင်ရာ  
ရလာေ်များအရပါ် သြ်ရရာြ်ရစသည့် ဥပရေ၊ နည်းဥပရေနှင့် စည်းမျဉ်း စည်းြမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သုရတသနပပုလုပ်ပခင်း၊  
လုပ်ငန်းြဏနှင့် ပတ်သြ်သည့် အဓိြအချြ်အလြ်များြို ခွဲပခမ်းစိတ်ပဖာ၍ ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ပခင်းတို့ ပါေင်ပါသည်။  
သုရတသနလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ရစျးြွြ်ရဖာ်ရဆာင်သူများ၊ ပါေင်ပတ်သြ်သူများနှင့် ရဆွးရနွးတိုင်ပင်ရရှိခဲ့သည့် အချြ် 
အလြ်များြို ခွဲပခမ်းစိတ်ပဖာ၍ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ အပါအေင် ရစျးြွြ ်
ရဆာင်ရွြ်သူများ၏ OSH ဆိုင်ရာ စွမ်းရဆာင်ရည်၊ တွန်းအားများ၊ အြန့်အသတ်များနှင့် လုပ်ငန်းအရည်အရသွးတို့ြို  
အြဲပဖတ်သုံးသပ်ပခင်း၊ OSH ဆိုင်ရာ စနစ်များ ချ ို့တဲ့လစ်ဟာရပခင်း၏ အရပခခံအရကြာင်းရင်းများြို ရှာရဖွရဖာ်ထုတ်ပခင်း  
တို့ြိုပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ရစာင့်ကြည့်ရလ့လာပခင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် မန်ရနဂျာများနှင့်  
လူရတွ့ရမးပမန်းမှုများပပုလုပ်ပခင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်များသို့ သွားရရာြ်၍ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ရစာင့်ကြည့်ရလ့လာမှုများ  
ပပုလုပ်ပခင်း၊ ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရပခများြို အြဲပဖတ်စစ်ရဆးပခင်း၊ စီမံထိန်းချုပ်ရရးအစီအစဉ်များ ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ပခင်း  
စသည်တို့မှတစ်ဆင့် အချြ်အလြ်စုရဆာင်းသည့် လုပ်ငန်းများပါေင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ရစာင့်ကြည့်ရလ့လာမှုလုပ်ငန်းစဉ်မှ  
ရရှိလာသည့် အချြ်အလြ်များြို OSH စနစ်များတိုးတြ်မှုဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများစိစစ်ရဖာ်ထုတ်ရရး လုပ်ငန်းစဉ် 
အတွင်းသို့ ရပါင်းစပ်ထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်အပိုင်းြို ၂၀၂၀ ခုနှစ် ေီဇင်ောလနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နေါရီလ  
အတွင်းပပုလုပ်ခဲ့ဖပီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လမှ ရမလအတွင်း အချြ်အလြ် စိစစ်အြဲပဖတ်ရရးလုပ်ငန်းများ ထပ်မံပပုလုပ်ရန် 
လိုအပ်ရနပါရသးသည်။ (အခြ်အခဲ၊ အြန့်အသတ်များအပိုင်းတွင် ကြည့်ပါ။)

 

(၃) ပါဝင်ဆောင်ေွက်ဆေးနည်းလြ်းပုံစံြျား

အချြ်အလြ် ခွဲပခမ်းစိတ်ပဖာရာမှ ရရှိလာသည့် ရလာေ်များြို အသုံးပပု၍ Vision Zero Fund မှ ရပဖရှင်းရဆာင်ရွြ်ရမည့်  
လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များြို ဦးစားရပးသတ်မှတ်ပခင်း၊ OSH စွမ်းရဆာင်ရည်နိမ့်ြျပခင်းရကြာင့် လုပ်ငန်းကြန့်ကြာရပခင်းြို  
ရြျာ်လွှားနိုင်မည့် ပါေင်ရဆာင်ရွြ်ရရး နည်းလမ်းပုံစံများ ရရးဆွဲပပုစုပခင်းတို့ ပပုလုပ်နိူင်ခဲ့ပါသည်။ Vision Zero Fund 
အရနပဖင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏတွင် OSH စနစ်ရလာေ်များ တိုးတြ်ရြာင်းမွန်လာရစရန် စီမံြိန်းအစပပု ချတိ်ဆြ်၊ 
တွန်းအားရပး ရဆာင်ရွြ်နိုင်မည့် ရစျးြွြ်ရဖာ်ရဆာင်သူများ၊ ပါေင်ပတ်သြ်သူများ ရှာရဖွရဖာ်ထုတ်ပခင်းြို လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်  
ဖပိုင်တူ ရဆာင်ရွြ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ြို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လနှင့် ဇူလိုင်လအတွင်း ပပုလုပ်ရဆာင်ရွြ်ခဲ့ပါသည်။ 
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ဇယား (၁) : ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ တန်ဖုိးအားကွင်းေက်၊ OSH ေိုင်ော အဆမခအဆန
ြျားကုိ အကဲမဖတ်ေန်းစစ်ောတွင် အသံုးမပုသည့် နည်းလြ်းြျားနှင့် ချဉ်းကပ်ြှုပံုစံ

ြှီမငြ်းချက် − ကြ္ဘာလံုးေုိင်ော တန်ဖုိးအားကွင်းေက် အစမပုသည့် နည်းစနစ်အစု၊ လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး ဆဖာ်ဆောင်သူြျား ေုိင်ောလြ်းညွှန်ချက်ြျား  

                    အမပည်မပည်ေုိင်ောအလုပ်သြားဆေးောအဖဲွ့ချုပ်၊ ဂျနီီဗာ (၂၀၁၈) ြှ စာဆေးသူြျား၏ သင့်တင့်စွာ ဆကာက်နုတ်မပင်ေင်ထားြှု

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြဏ တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ်ပမှင့်တင်ရရး (Value Chain) လုပ်ငန်းစဉ်၊ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်  
ြင်းရှင်းရရးနှင့်ြျန်းမာရရး OSH ဆိုင်ရာအရပခအရနများြို အြဲပဖတ်ဆန်းစစ်ရာတွင် အသုံးပပုသည့် နည်းလမ်းများနှင့် 
ချဉ်းြပ်မှုပုံစံများြို ဇယား (၁) တွင် ရဖာ်ပပထားပါသည်။

လုပင်န်းစဉအ်ေင့် နည်းစနစ ်ပုစံံ ချဉ်းကပဆ်ောင်ေွကြ်ှုပုစံံ

လုပင်န်းနယပ်ယ်
အတိုငး်အတာ 

ပိုငး်မခားသတြ်ှတမ်ခငး်

သုနေတ်သ� �ည်း်း���် ပုု��� (၁) - အိနေပြု���အိနေဆာက်အိအို�/အိနေဆာက်အိအို� 
နေဆာက်လိုပု်နေရား လိုပု်င်း�်း�ယ််ပုယ်် ပုိုင်း်းပြု�ား၊ သတ််မ်ိတ််မ်ုန္ဓာိင်း််  နေရွား�ျယ််မ်ုပုု���

အိ�ျက်အိလိက်ရာိာနေဖိုးွ�ုနေဆာင်း်းမ်ု
မ်ျားန္ဓာိင်း်် အိွ�်လိိုင်း်းမ်ိ က�ဦးး နေတ်ွ�ဆု� 

နေဆွးနေန္ဓာွးမ်ုမ်ျား 

သုဆတသနမပုလုပမ်ခငး်
နှင့် အချကအ်လက ်
စိစစ်သုးံသပမ်ခငး်

သုနေတ်သ� �ည်း်း���် ပုု��� (၂) - န္ဓာိုင်း်င်း�နေပုါင်း်း�ု�န္ဓာိင်း်် ပြုမ်�်မ်ာပုိုင်း် နေဆာက်လိုပု်နေရားကုမ်ပဏီီ
မ်ျားန္ဓာိင်း်် အိနေဆာက်အိအို�ခြုံဖိုးိံဖိုးျက်နေရားကုမ်ပဏီီမ်ျား

FGD မ်ျားန္ဓာိင်း်် အိွ�်လိိုင်း်းမ်ိ နေတ်ွ�ဆု� 
နေဆွးနေန္ဓာွး၊ အိကြံက�ဉာဏီ်ရာယ်ူမ်ုမ်ျား 

သုနေတ်သ� �ည်း်း���် ပုု��� (၃) - အိ�ိုးရာဌာာ�မ်ျားန္ဓာိင်း်် လိူနေတ်ွ�နေမ်းပြုမ်�်းမ်ုဆိုင်း်ရာာ 
လိမ််းညွှှ�်�ျက်မ်ျား

သုနေတ်သ� �ည််းး���် ပုု��� (၄) - နေဆာက်လုိပ်ုနေရားလုိပ်ုင်း�်းသု�းပု�စည််းးမ်ျား၊ �က်ယ်န္ဓာတရာား
မ်ျား၊ကိရာိယ်ာမ်ျား၊ အိထူးဝ�်နေဆာင််းမု်မ်ျား �သည််းတုိ်�ကုိ လိက်လီိ၊ လိက်ကား တ်င််းသွင််းး
နေရာာင််းး�ျသည်််း ကုမ်ပဏီီမ်ျားနိ္ဓာင်််း လူိနေတွ်�နေမ်းပြုမ်�်းမု်ဆုိင််းရာာ လိမ််းညှွှ�်�ျက်မ်ျား

သုရတသန နည်းစနစ ်ပုစံ ံ(၅) - ရဆာြ်လုပရ်ရးအလုပသ်မားများနှင့် ပပုလုပရ်သာ 
FGD ဆိုငရ်ာ လမး်ညွှနခ်ျြ်များ

သုနေတ်သ� �ည်း်း���် ပုု���  (၆) - အိလိုပု်ရာိင်း်၊ အိလိုပု်သမ်ား အိဖိုးွ�အ်ိ�ည်း်းမ်ျား န္ဓာိင်း်် 
အိကြံက�ဉာဏီ်ရာယ်ူ၊ နေတ်ွ�ဆု�နေဆွးနေန္ဓာွးမ်ု အိ�ီအိ�ဉ််မ်ျား

သုနေတ်သ� �ည်း်း���် ပုု��� (၇) - လိုပု်င်း�်း�ွင်း် မ်�်နေ�ဂ္ဂျာမ်ျား (သို�) ၎င်း်းတ်ို�န္ဓာိင်း်် ည်းီမ်ှ
သူမ်ျားန္ဓာိင်း်် လိူနေတ်ွ�နေမ်းပြုမ်�်းမ်ုဆိုင်း်ရာာ လိမ််းညွှှ�်�ျက်မ်ျား

လိုပု်င်း�်း�ွင်း်နေ�ာင်း််�ကည်း််နေလိ်လိာမ်ု
မ်ျား/အွိ�်လုိိင််းး မိ် နေတွ်�ဆု� နေဆွးနေနွ္ဓား၊

အိကြံက�ဉာဏီ်ရာယ်ူမ်ုမ်ျားအိတ်ွင်း်း
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ြဖစ်ိုင်သည့်
ပါဝင်ေဆာင်ရ�က်ေရး

နည်းလမ်းပုံစံများ
ေဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်မှုှင့်

စိစစ်အတည်
ြပမှုများ

အချက်အလက်ရှာေဖွ
စုေဆာင်းမှုများ

သက်ဆိုင်သူများှင့်
ေဆွးေွးအ�ကံာဏ်

ရယူမှုများ

သက်ဆိုင်သူများှင့်
အုပ်စုလိုက် ေဆွးေွး

အ�ကံာဏ် ရယူမှုများ

ေဆာက်လုပ်ေရး
လုပ်ငန်းခွင်များကို

ေလ့လာေစာင့်ကည့်ြခင်း

(ILO)
အဖွဲဝင်များအကား
ကျယ်ကျယ်ြပန�်ြပန�်

ေဆွးေွးတိုင်ပင်မှုများ

ေဆာက်လုပ်ေရးဏ
တန်ဖိုးအားကွင်းဆက်/

ေစျးကွက်စနစ် အတွင်းရှိ
(OSH) ဆိုင်ရာ

အကဲြဖတ်ဆန်းစစ်ချက်

ပံု (၂) ချဉ်းကပ်ဆောင်ေွက်ပံု နည်းစနစ်ြျား

ြူေင်း - စာဆေးသူြျား (၂၀၂၁)

၁.၂.၃  ဆဒတာအချက်အလက်ဆကာက်ယူစုဆောင်းဆေး လုပ်ငန်းစဉ်

အြဲပဖတ်သုံးသပ်ရရးနှင့် ပါေင်ရဆာင်ရွြ်ရရးပုံစံ သတ်မှတ်ရဖာ်ထုတ်ပခင်းလုပ်ငန်းစဉ်ြို ရဆွးရနွးအကြံဉာဏ်ရယူပခင်း၊ 
ပူးရပါင်းပါေင်ရဆာင်ရွြ်ပခင်း၊ ရစာင့်ကြည့်ရလ့လာပခင်း နည်းလမ်းပဖင့် ချဉ်းြပ်ရဆာင်ရွြ်ခဲ့ပါသည်။ ပုံ (၂) တွင် အချြ် 
အလြ်စုရဆာင်းရရးလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့် (၆) ဆင့် ပါေင်သည့် ချဉ်းြပ်ရဆာင်ရွြ်ပုံ နည်းလမ်းြို ရဖာ်ပပထားပါသည်။  
ဤချဉ်းြပရ်ဆာငရ်ြွပ်ုနံည်းလမ်းြိအုသုံးပပု၍ ပထမအဆင့ ်အချြအ်လြမ်ျား ရြာြယ်စူရုဆာင်းပခင်း၊ စရုဆာင်းရရှသိည့ ် 
အချြ်အလြ်များအရပါ် အရပခခံ၍ ေုတိယအဆင့် အချြ်အလြ်များြို စုစည်းရရွးထုတ် ခွဲပခမ်းစိတ်ပဖာ၍  လုပ်ငန်း 
နယ်ပယ်ပိုင်းပခားသတ်မှတ်ပခင်းပဖင့် တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ်/ရစျးြွြ်စနစ် စိစစ်အြဲပဖတ်မှုများ၊ လုပ်ငန်းခွင်ရစာင့်ကြည့်
ရလ့လာမှုများ ပပုလုပ်နိုင်ရန်နှင့် OSH စနစ်များ တိုးတြ်ပဖစ်ထွန်းလာမှုအရပါ် သြ်ရရာြ်သည့် အခွင့်အလမ်းများ၊ တွန်းအား
များ၊ အြန့်အသတ်အတားအဆီးများြို ရှာရဖွရဖာ်ထုတ်ရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

ပမန်မာနိုင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏရှိ၊ OSH  အပါအေင် သြ်ဆိုင်ရာ ပတ်ေန်းြျင်တို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အရကြာင်းအရာ၊  
အချြ်အလြ်ရှာရဖွစုရဆာင်းမှုမှတစ်ဆင့် ရယူနိုင်ခဲ့ဖပီး ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ပိုမိုရြာင်းမွန်ပပည့်စုံသည့်  
လုပ်ငန်းခွင် OSH အရလ့အထများ ရပါ်ရပါြ်လာရစရန် တွန်းအားရပးနိုင်မည့် ရမာင်းနှင်အားများ၊ အခွင့်အလမ်းများ 
သာမြ ရင်ဆိုင်ရပဖရှင်းရမည့် အဟန့်အတားများြိုပါ ဤရလ့လာသုံးသပ်မှုအစီရင်ခံစာြ ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။  
ထို့အပပင် စားပွဲေိုင်းရလ့လာမှုမှ ရရှိသည့် အချြ် အလြ်များြိုအသုံးပပု၍ Global Value Chain Starter Kit တွင်ပါေင်သည့်  
တည်ဆဲ  OSHလုပ်ငန်းစဉ်များြို စီမံြိန်းအရပခအရနနှင့် လိုြ်ရလျာညီရထွစွာ ပပင်ဆင်ပခင်းပဖင့် အချြ်အလြ်ရြာြ်ယူ
စုရဆာင်းရရး နည်းလမ်းများသည် အွန်လိုင်း တိုင်ပင်ရဆွးရနွးပွဲများ၊ လုပ်ငန်းခွင်ရလ့လာရစာင့်ကြည့်မှုများအတွြ် အံေင်ခွင်ြျ  
ပဖစ်ရစခဲ့ပါသည်။
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ြိုဗစ် (၁၉) အန္တရာယ်များရကြာင့် ရစျးြွြ်ရဖာ်ရဆာင်သူများ၊ ပါေင်ပတ်သြ်သူများ နှင့် ပပုလုပ်ခဲ့ရသာ FGD များြို  ၂၀၂၀  ခုနှစ်  
ရအာြ်တိုောလနှင့် ေီဇင်ောလအတွင်း အွန်လိုင်းမှသာ ပပုလုပ်ခဲ့ရပါသည်။ တိုင်ပင်ရဆွးရနွးမှုများတွင် ပမန်မာနိုင်ငံ  
အြျ ိုးတူလုပ်ငန်းစုများ၊ နိုင်ငံပခားြုမ္ပဏီများ၊ ဖြ်စပ်လုပ်ငန်းများနှင့် ပမန်မာြုမ္ပဏီများ ပါေင်ခဲ့ကြပါသည်။ ေင်ရရာြ်
ရဆွးရနွးခဲ့ကြသည့် လုပ်ငန်းရဖာ်ရဆာင်သူ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူမှုမိတ်ဖြ်အဖွဲ့များတွင် ပမန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမား၊  
လူေင်မှုကြီးကြပ်ရရးနှင့် ပပည်သူ့အင် အားေန်ကြီးဌာန (MOLIP)၊ ပမန်မာနိုင်ငံ ြျန်းမာရရးနှင့်အားြစားေန်ကြီးဌာန (MOHS)၊  
ပမန်မာနုိင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရးေန်ကြီးဌာန(MOC) တ့ုိနှင့်အတူ အလုပ်ရှင်အဖဲွ့အစည်းများ (ပပည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံရတာ် 
ြုန်သည်များနှင့် စြ်မှုလြ်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် ( UMFCCI) ၊ ပမန်မာနိုင်ငံရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ချုပ် 
(MCEF)၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ (ပမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် - CTUM၊ ပမန်မာနိုင်ငံ  
ရဆာြ်လုပ်ရရးနှင့် သစ်လုပ်ငန်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် - BWFM၊ ပမန်မာနိုင်ငံစြ်မှုလြ်မှုနှင့် ေန်ရဆာင်မှု 
အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် MICS) နှင့် အလုပ်သမားများ စသည်တို့ ပါေင်ပါသည်။ 

လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်များ၊ ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချများနှင့် ရေးအန္တရာယ်ထိန်းချုပ်မှု အစီအမံများ အပါအေင် OSH စီမံ 
ခန့်ခွဲမှုစနစ်များြို နားလည်သုံးသပ်နိုင်ရန်အတွြ်လုပ်ငန်းခွင်များသို့ သွားရရာြ်ရလ့လာရစာင့်ကြည့်ပခင်းသည် ဤ OSH  
ဆန်းစစ် သုံးသပ်ရရးလုပ်ငန်းစဉ်၏ အဓိြအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် ပဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ရစာင့်ကြည့်ရလ့လာပခင်းလုပ်ငန်းစဉ ်
များတွင် ပထမဦးစွာ ရြာြ်ယူရရှိသည့် သတင်းအချြ်အလြ်များြို မှတ်တမ်းပပုစု၊ အမှတ်ရပးနိုင်ရန်အတွြ် လုပ်ငန်းခွင် 
အတွင်းရှိ OSH  မူေါေများနှင့် OSH ဆိုင်ရာစာရွြ်စာတမ်းများြို သုံးသပ်စစ်ရဆးပခင်းအပါအေင် အကြီးစားရဆာြ်လုပ်ရရး 
လုပ်ငန်းခွင်များ၏ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရးနှင့် ြျန်းမာရရး တာေန်ခံ OSH  မန်ရနဂျာများ၊ OSH  အရာရှိများနှင့်  
အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ရဆွးရနွးရမးပမန်းမှုများြို ကြိုတင်ပပုလုပ်ဖပီးရနာြ် လုပ်ငန်းခွင်သို့  ြိုယ်တိုင်ြိုယ်ြျ သွားရရာြ ်
ရလ့လာပခင်းများ ပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်သွားရရာြ်ရလ့လာပခင်း နည်းစနစ်ပုံစံြို ရနာြ်အခန်းတွင် အရသးစိတ်
ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

ဤဆန်းစစ်ရလ့လာမှု အစီရင်ခံစာြို ပါေင်ရဆာင်ရွြ်ရပးပခင်း နည်းလမ်းပုံစံများပဖင့် ရြာြ်ချြ်ဆွဲရဖာ်ပပထားပါသည်။ 
ပမနမ်ာနိငုင်တံငွ ်လြရ်ှကိြုရံတွ့ရငဆ်ိငုရ်နရသည့ ်နိငုင်ရံရးနငှ့စ်ီးပွားရရး နစှခ်ရုသာအြျပအ်တည်းများရကြာင့ ်စစိစအ်တညပ်ပု 
တိုင်ပင်ရဆွးရနွးပွဲများအတွြ် အြန့်အသတ် ရှိရနပါသည်။  (အဟန့်အတား၊ အြန့်အသတ်များဆိုင်ရာ အခန်းတွင် ရဖာ်ပပ
ထားပါသည်။)

ဇယား (၂) ဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ OSH ေိုင်ော အကဲမဖတ်ေန်းစစ်ြှုလုပ်ငန်းစဉ် တစ်စိတ်
တစ်ဆဒသအမဖစ် သွားဆောက်ဆလ့လာခဲ့သည့် လုပ်ငန်းခွင်ြျားနှင့် ဆတွ့ေုံ
ဆေွးဆနွးခဲ့သူြျား

ဆဖာဆ်ောငသ်ူ (သကေ်ိုငသ်ူ)/လုပင်န်းအြျ ိုးအစား အဆေအတွက်

ဆစျးကွကဆ်ဖာဆ်ောငသ်ူြျား

နိုငင်ပံခားြနထ်ရိုြ ်ြုမ္ပဏီများ ၅

ပမနမ်ာစီးပွားရရးလုပ်ငနး်စုများ ၄

ဖြစ်ပလု်ပင်နး်များ ၂

ေနရ်ဆာငမု််ရပးသည့် ြုမ္ပဏီများ ၃

သကေ်ိုငသ်ူြျား

အစိုးရဌာန/ဦးစီးဌာနများ ၃

အလုပသ်မား အဖွဲ့အစညး်များ ၂

အလုပရ်ှင ်အဖွဲ့အစညး်များ ၄

အမခားအဖွဲ့အစညး်ြျား

အလုပသ်မားများ ၅

နိုငင်တံြာ အဖွဲ့အစညး်များ ၂

ဆောကလ်ုပဆ်ေးလုပင်န်းခွငြ်ျား

လုပင်န်းခွင ်အကြီး (အလုပသ်မားအငအ်ား ၅၀ အထြ)် ၄

လုပင်န်းခွင ်အလတ ်(အလုပသ်မားအငအ်ား ၂၀ မှ ၅၀ အကြား) ၂

လုပင်န်းခွင ်အငယ ်(အလုပသ်မားအငအ်ား ၂၀ ရအာြ)် ၅

ြူေင်း - စာဆေးသူြျား (၂၀၂၁)
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၁.၂.၄ ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းခွင်ြျားအတွင်း လုပ်ငန်းခွင်ဆလ့လာြှုမပုလုပ်ေန်  

 တိကျစွာသတ်ြှတ်ထားဆသာ ဆောင်ေွက်ပံုနည်းလြ်း
  
ဤရလ့လာ သုံးသပ်မှုအစီရင်ခံစာတွင် ရဖာ်ပပထားသည့် လုပ်ငန်းခွင်ရလ့လာရစာင့်ကြည့်မှုဆိုင်ရာ အချြ်အလြ် များသည် 
၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုေင်ောလနှင့် ေီဇင်ောလများအတွင်း ရန်ြုန်ဖမို့ရှိ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် (၁၁) ခုသို့ သွားရရာြ်ရလ့လာ
ရတွ့ရှိချြ်များအရပါ်  အရပခခံ၍ ရရးသားပပုစုထားပခင်း ပဖစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းခွင် ရလ့လာရစာင့်ကြည့်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အချြ်အလြ်စုရဆာင်းရရးနည်းလမ်းများ လိုြ်ရလျာညီရထွ ပပင်ဆင်
ပခင်းအပါအေင် လုပ်ငန်းခွင်ရလ့လာရရးခရီးစဉ်အတွြ် စီစဉ်ပပင်ဆင်ပခင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားရရာြ် ရလ့လာရစာင့်ကြည့်မှု 
ပပုလုပ်ပခင်း၊ အစီရင်ခံတင်ပပပခင်းနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ရလာေ်များအရပါ် ရဆွးရနွးသုံးသပ် အြဲပဖတ်ပခင်းတို့ ပါေင်ပါသည်။  
လုပ်ငန်းခွင် ရလ့လာရရးခရီးစဉ်အတွင်း (၁) ရဆာြ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းစဉ် လုပ်ြွြ်အသီးသီးတွင် လုပ်ြိုင်ရနကြသည့် အလုပ် 
သမားများ ထိရတွ့ရနရသည့် လုပ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်များအရပါ်  ရလ့လာရစာင့်ကြည့် ရဖာ်ထုတ်နိုင်ရန် (၂) ရေးအန္တရာယ်
ပဖစ်နိုင်ရပခအဆင့်များြို ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်နိုင်ရန် (၃) ရေးအန္တရာယ်ြာြွယ်ထိန်းချုပ်ရရး အစီအမံများြို အြဲပဖတ်
သုံးသပ်နိုင်ရန်တို့အတွြ် လုပ်ငန်းခွင် ရစာင့်ကြည့်ရလ့လာပခင်း လုပ်ငန်းစဉ်ြို ရည်ရွယ်ပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 

လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရပခအဆင့်များ (Hierarchy) အရပါ်မူတည်၍ သင့်ရလျာ်လုံရလာြ်သည့် ရေးအန္တရာယ်ြာ
ြွယ်ထိန်းချုပ်ရရးအစီအမံအဆင့်ဆင့်ြို သတ်မှတ်ရဖာ်ပပထားပါသည်။

 X လုံးေပရပျာြရ်စရနရ်ဆာငရ်ြွပ်ခင်း  -  အန္တရာယပ်ဖစန်ိငုသ်ည့ ်အရာများြိဖုယရ်ှားပခင်း (ဥပမာ   -    အပမင့တ်ငွလ်ပုရ်သည့ ်
အလုပ်များြို ဖယ်ထုတ်ပခင်း)

 X အစားထုိးအသံုးပပုပခင်း - ဥပမာအားပဖင့် ရေးအန္တရယ်ပဖစ် ရစနုိင်ရသာ လုပ်ငန်းစဉ်၊ ပစ္စည်းများရနရာတွင် ရေးအန္တရာယ် 
ပဖစ်ရစနုိင်မှုနည်းပါးရသာ လုပ်ငန်းစဉ်၊ ပစ္စည်းများပဖင့် အစားထုိးပခင်း

 X နည်းပညာဆိုင်ရာ၊ အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ဆိုင်ရာ၊ ေီဇိုင်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ ရှုရထာင့်မှထိန်းချုပ်ပခင်း - ဥပမာအားပဖင့်  
အန္တရာယ်ပဖစ်ရစနိုင်သည့် အရာများနှင့် ထိရတွ့မှုြို ရလျာ့ချပခင်း (သို့မဟုတ်) အေင်၊  အထွြ်ရနရာများတွင်   အြာအရံ 
များပပုလုပ်ပခင်း

 X အဖွဲ့အစည်းနငှ့ ်စမီခံန့ခ်ွမဲှုရှုရထာင့မ် ှထနိ်းချုပရ်ဆာငရ်ြွပ်ခင်း   -   ဥပမာအားပဖင့ ်ရေးအန္တရာယြ်င်းရငှ်းရသာလပုင်န်း  
ရဆာင်ရွြ်မှု အရလ့အထနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ကြီးကြပ်မှု နည်းစနစ်များ ခိုင်မာလာရစမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း/ညွှန်ကြား 
ချြ်များ ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ပခင်း

 X တစ်ြုိယ်ရည်သံုးအြာအြွယ်ပစ္စည်း - အထြ်ရဖာ်ပပပါ OSH  အစီအမံများပဖင့် လံုရလာြ်ထိရရာြ်ပခင်း မရိှသည့်အခါ
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ပုံ (၃) - လုပ်ငန်းခွင်ဆေးအန္တောယ်မဖစ်နိုင်ဆမခအေင့်ြျားအလိုက်ထိန်းချုပ်ြှု အစီအြံြျား

လုံးဝပေပျာက်ေစရန်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း

အစားထိုးအသုံးြပြခင်း

နည်းပညာဆိုင်ရာ၊ အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်
ဆိုင်ရာ၊ ဒီဇိုင်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ

ှုေထာင့်မှ ထိန်းချပ်ြခင်း

အဖွဲအစည်းှင့် စီမံခန�်ခွဲမှု
ှုေထာင့်မှ ထိန်းချပ်

ေဆာင်ရ�က်ြခင်း

PPE

ထိေရာက်မှု အများဆုံး
လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ြဖစ်ိုင်သည့်
အရာများကို အေကာင်အထည်အားြဖင့်
ဖယ်ရှားြခင်း

လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ြဖစ်ိုင်သည့်
အရာများေနရာတွင် အြခားအရာများြဖင့်
အစားထိုးအသုံးြပြခင်း

အလုပ်သမားများကို လုပ်ငန်းခွင်
ေဘးအရာယ်ြဖစ်ိုင်သည့် အရာများ
ရှိရာမှ သီးြခားခွဲထုတ် ထားြခင်း

အလုပ်သမားများ အလုပ်လုပ်ကိုင်ပုံ
နည်းလမ်းကို ေြပာင်းလဲေစြခင်း

အလုပ်သမားများအား (PPE) ဝတ်ဆင်
အလုပ်လုပ်ကိုင်ေစြခင်း

ထိေရာက်မှုအနည်းဆုံး

ြှီမငြ်းချက် − ILO (၂၀၂၁) အလတ်စားြျားနှင့် အငယ်စားလုပ်ငန်းြျားတွင် OSH တိုးတက်ဆကာင်းြွန်ဆအာင်ဆောင်ေွက်မခင်း

လုပ်ငန်းခွင် ရစာင့်ကြည့်ရလ့လာရရး သုရတသနနည်းလမ်းြို လုပ်ငန်းခွင်ရလ့လာရရးခရီးစဉ်များမတိုင်မီြပင် ပပုစု
သတ်မှတ်၍ လုပ်ငန်းခွင်များအတွင်း (၂) ကြိမ်တိုင် ကြိုတင်စမ်းသပ်ပပင်ဆင်ခဲ့ဖပီးပဖစ်ပါသည်။ သုရတသနပပုလုပ်မည့် Asper 
Consulting Teamမှ ေန်ထမ်းများြို Vision Zero Fund ြ ယခင်ပပုလုပ်ခဲ့သည့် ချင်းစိုြ်ပျ ိုးထုတ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းနှင့် 
အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတို့မှ အရတွ့အကြုံများြို အရပခပပု၍ လုပ်ငန်းခွင် ရစာင့်ကြည့်ရလ့လာ၊ သုရတသနအချြ်အလြ် 
ရြာြ်ခံပုံနည်းလမ်းများ ညွှန်ပပြူညီခဲ့ကြပါသည်။ Asper Consulting Teamမှ ေန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းြဏဆိုင်ရာ 
အသိပညာဗဟုသုတပပည့်စုံမှုြလည်း ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် ရစာင့်ကြည့်ရလ့လာရရးလုပ်ငန်းစဉ်ြို လိုြ်ရလျာညီရထွ၊  
အံေင်ခွင်ြျ အားပဖည့်လုပ်ရဆာင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏတွင် Vision Zero Fund ၏  
ပထမဆုံးရသာ စီမံြိန်းလုပ်ငန်းစဉ်ပဖစ်၍ ပါေင်ရဆာင်ရွြ်သူအားလုံးအရနပဖင့်လည်း အြျ ိုးရြျးဇူးများလှရသာ လုပ်ငန်း
အရတွ့အကြုံရြာင်းများ ရရှိခဲ့ပါသည်။ 

လုပ်ငန်းခွင် ရစာင့်ကြည့်ရလ့လာရရးလုပ်ငန်းစဉ်ြာလ အတွင်း အစိုးရမှထုတ်ပပန်ထားသည့် ြိုဗစ် (၁၉) ြာလ ခရီးသွား  
ြန့်သတ်မှုများရကြာင့် ရန်ြုန်တိုင်းရေသကြီးအတွင်းရှိ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်များသို့သာ သွားရရာြ်ရလ့လာခဲ့
ရပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ရစာင့်ကြည့်စစ်ရဆးရမည့်အရာများစာရင်း (Check List) တွင် လုပ်ငန်းခွင်နယ်နမိတ်များ၊  
အလုပ်သမားများအတွြ် ရေးြင်းြျန်းမာလုံခခုံမှုရှိရစရန် ထားရှိရပးမှုများနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရး 
စမီခံျြမ်ျား၊    စမီအံပုခ်ျုပရ်ရးပိငု်းမ ှသတမ်တှထ်ားချြမ်ျား၊ ြျန်းမာရရးဆိငုရ်ာရေးအန္တရာယမ်ျားနငှ့ ်ရေးအန္တရာယ ်ပဖစန်ိငုရ်ချ 
များရသာ လုပ်ငန်းခွင်ြို  စနစ်တြျ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ ထားရှိမှုများ၊  တစ်ြိုယ်ရည်သုံးအြာအြွယ်ပစ္စည်း၊  အပမင့်တွင် 
အလုပ်လုပ်ြိုင်ပခင်း၊  ရပမပပင်လုပ်ငန်းများ၊ (စြ်တပ်) ယာဉ်များပဖင့် အလုပ်လုပ်ြိုင်မှုများ၊ အရာေတ္ထုများနှင့် ြုန်ပစ္စည်း 
များြို ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းစွာ သယ်ယူ၊ ရရှေ့ရပပာင်းမှုများ၊ ခလုတ်တိုြ်မှုနှင့် ထိခိုြ်လဲဖပိုပခင်းမှုများ၊ လှေပ်စစ်အန္တရာယ်၊ 
မီးရေးအန္တရာယ် စသည်တို့ပါေင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ရစာင့်ကြည့် ရလ့လာရရးအဖွဲ့သည် ရဖာ်ပပပါ အချြ်များြို လုပ်ငန်းခွင်
အတွင်းရှိ သတ်မှတ်ထားရသာ ရစာင့်ကြည့်စစ်ရဆးသည့်ရနရာများမှ ကြည့်ရှု အြဲပဖတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဥပမာအားပဖင့် လှေပ်စစ်
အန္တရာယ်နှင့် ပတ်သြ်၍ သြ်ဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုစနစ်တစ်ခုလုံး (ဥပမာအားပဖင့် လှေပ်စစ်ဓာတ်အား ပဖန့်ပဖးရာ ရင်းပမစ်၊ 
ရြေယ်ကြိုးများ၊ ရပမပပင်လှေပ်စစ်ပတ်လမ်းပဖတ်ရတာြ်သည့် အြာအြွယ်၊ အလုပ်ရပ်တန့်ရန် ရသာ့ခတ်ပခင်း၊ ြတ်ပပား 
ချတိ်ဆွဲထားပခင်း) ြို  မျြ်ပမင်ြိုယ်ရတွ့ ကြည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့ကြပါသည်။



39မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ြှီမငြ်းချက် −  ILO (၂၀၁၈) ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော တန်ဖိုးအားကွင်းေက်  အစမပုသည့် နည်းစနစ်အစု၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေးဆဖာ်ဆောင်သူြျားေိုင်ော 

                   လြ်းညွှန်ချက်ြျား၊ ဂျနီီဗာ

ဤရလ့လာ သုံးသပ်မှုတွင် ပါေင်ပတ်သြ်သူများ၏ သုရတသနအဖွဲ့ြို သရောတူခွင့်ပပုမှု၊ လြ်ခံရတွ့ဆုံ နှိုင်မှုနှင့် စိတ်အား
ထြ်သန်မှုတို့အရပါ်မူတည်၍ သွားရရာြ်ရလ့လာမည့် လုပ်ငန်းခွင်များြို ရရွးချယ်ခဲ့ပါသည်။ မတူြွဲပပားသည့် (လုပ်ငန်းခွင်
ရေးအန္တရာယ်များ၊ ရေးအန္တရာယ် ပဖစ်နိုင်ရပခ၊ ရေးအန္တရာယ် ြာြွယ်ထိန်းချုပ်မှုအစီအမံ) ဆိုင်ရာ အချြ်အလြ်တို့ြို စုံလင်
နိုင်သမှေစုံလင်စွာ ရယူနိုင်ရန်အတွြ် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အမျ ိုးအစားနှင့် အရွယ်အစားအမျ ိုးမျ ိုး (ရထားလမ်းများ၊ 
တံတားများ၊ အထပ်ပမင့်အရဆာြ်အအုံများ၊ အထပ်နိမ့် အရဆာြ်အအုံများ၊ အပခား) သို့ သွားရရာြ်ရလ့လာခဲ့ပါသည်။ 

ရမှတ်များြို ရအာြ်ရဖာ်ပပပါ OSH အစီအစဉ်အဆင့်ရပါ်မူတည်၍ သတ်မှတ်ရပးထားပါသည်။

၁.၂.၅  ကန့်သတ်ချက်ြျား
  
ြုိဗစ် (၁၉) ြမ္ဘာ့ြပ်ရရာဂါနှင့် လတ်တရလာပဖစ်ရပါ်ရနရသာ နုိင်ငံရရးအြျပ်အတည်းများ၏ ရုိြ်ခတ်မှုများရကြာင့် လုပ်ငန်းခွင်  
ရစာင့်ကြည့်ရလ့လာရရး လုပ်ငန်းရဆာင်ရွြ်မှုများပပုလုပ်ရာတွင် အဟန့်အတား ြန့်သတ်ချြ်များစွာနှင့် ကြုံရတွ့ခ့ဲရပါသည်။ 

ြိုဗစ် (၁၉) ြမ္ဘာ့ြူးစြ်ြပ်ရရာဂါြလည်း လုပ်ငန်းခွင်ရစာင့်ကြည့်ရလ့လာရရးလုပ်ငန်း စဉ်များအရပါ် အခြ်အခဲ၊ စိန်ရခါ် 
မှုများ သြ်ရရာြ်ရစခဲ့ပါသည်။ ပထမအချြ်အရနပဖင့် သွားရရာြ်ရလ့လာမည့် လုပ်ငန်းခွင် အရရအတွြ်၊ တည်ရနရာ
တို့အရပါ် အြန့်အသတ်များ ပဖစ်ခဲ့ရပါသည်။ ြိုဗစ် (၁၉) ြူးစြ်ရရာဂါပဖစ်ပွားမှု အရပခအရနများရကြာင့် ပမန်မာ 
အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာရလဆိပ်ြို ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လမှစတင် ပိတ်ထားခဲ့သည့်အတွြ် ပမန်မာနိုင်ငံပပင်ပတွင် အရပခစိုြ်သည့် 
(Asper Consulting) အဖွဲ့သားများအရနပဖင့် ပမန်မာနိုင်ငံသို့လာရရာြ်၍ မျြ်နှာချင်းဆိုင် ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုများ၊ လုပ်ငန်းခွင်
ရလ့လာရစာင့်ကြည့်ရရးများ ပပုလုပ်ရန် အခွင့်မသာ ပဖစ်ခဲ့ရပါသည်။ သို့ရာတွင် (Asper Consulting) အဖွဲ့မှ ပမန်မာနိုင်ငံသား  
အကြံရပး (၂) ဦးြို တာေန်ရပးအပ်၍ အခြ်အခဲြို ရပဖရှင်းခဲ့ဖပီး အဆိုပါအကြံရပး (၂) ဦး ြလည်း Vision Zero Fund ပမန်မာ
နှင့် ြျန် Asper Consulting အဖွဲ့ေင်များ၏ လမ်းညွှန်ချြ်နှင့်အညီ ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်များသို့  
သွားရရာြ်ရလ့လာနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ေုတိယကြုံရတွ့ရရသာ အဟန့်အတားြန့်သတ်ချြ်မှာ Vision Zero Fund ပမန်မာ  
အရနပဖင့် ြန့်သတ်ချြ်များရကြာင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်များသို့ သွားရရာြ်ရန် အခွင့်မသာခဲ့ပခင်းပင် ပဖစ်ပါသည်။ 

တတိယအချြ်အရနပဖင့် ဖမို့ကြီးများအကြား ခရီးသွားလာခွင့် ြန့်သတ်ထားမှုများရကြာင့် (Asper Consulting)  အဖွဲ့မှ 
သွားရရာြ်ရလ့လာနိုင်သည့် လုပ်ငန်းခွင် အရရအတွြ်နှင့် တည်ရနရာြို ရလျာ့ချ၊ ြန့်သတ်ခဲ့ရပါသည်။ အစိုးရမှ ပပည်တွင်း
ခရီးသွားလာခွင့် ြန့်သတ်သည့် အမိန့်များထုတ်ပပန်ထားပခင်းရကြာင့် သွားရရာြ်ရလ့လာ၊ ရစာင့်ကြည့်မည့် ရဆာြ်လုပ်ရရး
လုပ်ငန်းခွင် နယ်ရပမရေသြို ရန်ြုန်တိုင်းရေသကြီး အတွင်း၌သာ ရရွးချယ်သတ်မှတ်ခဲ့ရပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သုရတသန
အဖွဲ့အရနပဖင့် အပခားပပည်နယ်နှင့် တိုင်းရေသကြီးများ၊ (သို့မဟုတ်) ရန်ြုန်ပပင်ပရှိ ရြျးလြ်ရေသ များသို့သွားရရာြ်၍  
ရန်ြုန်ဖမို့အတွင်း ရတွ့ပမင်နိုင်ဖွယ်မရှိသည့် တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ်လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ သီးပခားအချြ်အလြ်အချ ို့ြို အမိအရ  
ဖမ်းဆုပ်ရယူနိုင်ခွင့် လြ်လွှတ်ခဲ့ရသည့် အရပခအရနြို ထင်ရှားရစလိုရင်းပဖစ်ပါသည်။ ဤအရပခအရနများြ အပခားနယ်ရပမ

အြှတဆ်ပးစညး်ြျဉး်ြျား

လုပင်န်းနှင့် သကေ်ိုငမ်ခငး်ြေှိပါ သြဆ်ိုငပ်ခငး်မရှိပါ

နေ�းအိန္ဓာတရာာယ်် (သို�) ပြုဖိုး�်န္ဓာိုင်း်နေ�ျရာိိနေသာ နေ�းအိန္ဓာတရာာယ််ကို ရာိာနေဖိုးွနေဖိုးာ်ထုတ််ပြု�င်း်း၊ ထိ�်း�ျံပု်�ီမ်�ပြု�င်း်း မ်ရာိိ 
အိန္ဓာတရာာယ််ပြုပုင်း်းထ�်မ်ုန္ဓာိင်း်် ပြုဖိုး�်တ်�်�ွမ််း ပြုမ်င်း်် (၀) မှတ်

နေ�းအိန္ဓာတရာာယ်် (သို�) ပြုဖိုး�်န္ဓာိုင်း်နေ�ျရာိိနေသာ နေ�းအိန္ဓာတရာာယ််ကို ရာိာနေဖိုးွနေဖိုးာ်ထုတ််န္ဓာိုင်း်နေသာ်လိည်း်း သင်း််နေလိျာ်လို�နေလိာက်�ွာ 
ထိ�်း�ျံပု်�ီမ်� ပြု�င်း်းမ်ရာိိ၊ အိန္ဓာတရာာယ်် ပြုပုင်း်းထ�်မ်ု န္ဓာိင်း်် ပြုဖိုး�်တ်�်�ွမ််း ပြုမ်င်း်် (၁) မှတ်

နေ�းအိန္ဓာတရာာယ်် (သို�) ပြုဖိုး�်န္ဓာိုင်း်နေ�ျရာိိနေသာ နေ�းအိန္ဓာတရာာယ််ကို ရာိာနေဖိုးွနေဖိုးာ်ထုတ််၍ အိနေတ်ာ်အိသင်း်် ထိ�်း�ျံပု်�ီမ်�န္ဓာိုင်း် 
အိန္ဓာတရာာယ််ပြုပုင်း်းထ�်မ်ု န္ဓာိင်း်် ပြုဖိုး�်တ်�်�ွမ််း အိလိယ််အိလိတ်် (၂) မှတ်

နေ�းအိန္ဓာတရာာယ်် (သို�) ပြုဖိုး�်န္ဓာိုင်း်နေ�ျရာိိနေသာ နေ�းအိန္ဓာတရာာယ််ကို ရာိာနေဖိုးွနေဖိုးာ်ထုတ််၍ သင်း််နေလိျာ်လို�နေလိာက်�ွာ ထိ�်း�ျံပု်�ီမ်�န္ဓာိုင်း် 
အိန္ဓာတရာာယ််ပြုပုင်း်းထ�်မ်ုန္ဓာိင်း်် ပြုဖိုး�်တ်�်�ွမ််း �ိမ််် (၃) မှတ်



40 မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ရေသများနှင့် ပတ်သြ်၍ သိရှိနားလည်နိုင်မှုအရပါ်တွင်သာမြ ရြျးလြ်ရေသ လမ်းမများနှင့် လမ်းသွယ်များရဖာြ်လုပ်
ရာတွင် အမျ ိုးသမီးများလည်း ပါေင်လုပ်ြိုင်သည် ဟူသည့် လူရတွ့ရမးပမန်း သိရှိချြ်များအရ ရဆာြ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းြဏ  
တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ်အတွင်း ြျား/မ အခန်းြဏြို အြဲပဖတ်ဆန်းစစ်နိုင်မှု အရပါ်တွင်လည်း အဟန့်အတား၊ အြန့် 
အသတ် ပဖစ်ရစခဲ့ပါသည်။ 

ရဖာ်ပပပါအြျပ်အတည်း ြိစ္စရပ်များြ ရစျးြွြ်ရဆာင်ရွြ်သူများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ သီးပခားတစ်ဦးချင်း ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်  
အပပန်အလှန် ဆြ်သွယ်ရဆာင်ရွြ်နိုင်မှု အမျ ိုးအစား၊ အတိုင်းအတာနှင့် အတိမ်အနြ် အရပါ် အြန့်အသတ်ပဖစ်ရစခဲ့
ပါသည်။ သွားရရာြ်ရလ့လာမည့် လုပ်ငန်းခွင်အရရအတွြ်ြို ရလှော့ချခဲ့ရသည့်အပပင် ခန္ဓာြိုယ်ချင်းအပပန်အလှန်ထိရတွ့မှုြို  
ရရှာင်ရှားနိုင်ရန်အတွြ် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အလုပ်သမားများနှင့် ရတွ့ဆုံမှုြိုလည်း အြန့်အသတ်ပဖင့်သာ ပပုလုပ်ခဲ့ 
ရပါသည်။ ထို့ရကြာင့် အလုပ်သမားများနှင့် လူရတွ့ရမးပမန်းမှုများြို လုပ်ငန်းခွင်ပပင်ပနှင့် အင်တာနြ်မှတစ်ဆင့်သာ ပပုလုပ်
ခဲ့ရပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ပပင်ပတွင် ရတွ့ဆုံရမးပမန်းခဲ့သည့် အလုပ်သမားများတွင်  အမျ ိုးသားများသာပါေင်သည့်အပပင်  
ယခငြ်ထြ ်လပုသ်ားအငအ်ားနည်းပါးသည့ ်လပုင်န်းခငွမ်ျားအတငွ်း အမျ ိုးသားအလပုသ်မားအများစြုိသုာလျင ် ရစာင့က်ြည့ ်
ရလ့လာမှုများ ပပုလုပ်ခဲ့ရရသာရကြာင့် ရန်ြုန်နယ်ရပမရေသ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်များအတွင်း ြျား/မ ဆိုင်ရာ  
အရပခအရနများြို အြဲပဖတ်သုံးသပ်၊ မီးရမာင်းထိုးပပနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခဲ့ရပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း  
အလုပ်သမားများနှင့် အင်ဂျင်နီယာများ အပါအေင် အမျ ိုးသမီးလုပ်သားများမှာ (၅) ရာခိုင်နှုန်းမှ (၁၀) ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းသာ 
ရှိပါသည်။ 

ြိုဗစ် (၁၉) ြမ္ဘာ့ြပ်ရရာဂါြ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်များ၏ လုပ်ငန်းရဆာင်ရွြ်သည့်ပုံစံြို ရပပာင်းလဲရစခဲ့ဖပီး  
ြိုဗစ် (၁၉) ရိုြ်ခတ်မှုရအာြ်တွင် သာမန်အရပခအရနများနှင့် ပခားနားသည့် (သာမန်အရပခအရနများြို ြိုယ်စားပပုပခင်း 
မရှိသည့်) လုပ်ငန်းခွင်အခင်းအြျင်းများြို ရပါ်ရပါြ်ရစခဲ့ပါသည်။ ဤြာလအတွင်း ရဆာြ်လုပ်ရရးြုမ္ပဏီများအရနပဖင့်  
သြ်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ (ရန်ြုန်ဖမို့ရတာ် စည်ပင်သာယာရရးရြာ်မတီ (YCDC) နှင့် ရန်ြုန်တိုင်းရေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့) 
ထံမှ ခွင့်ပပုချြ်ရယူ၍ ြိုဗစ် (၁၉) စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများနှင့် အညီ လုပ်သားအင်အား ရလျာ့ချခဲ့ရသည့်အတွြ် လုပ်ငန်းခွင်
များအတွင်း အလုပ်သမားဦးရရ ထြ်ေြ် (၅၀ ရာခိုင်နှုန်း) ခန့်သာ ြျန်ရှိရနပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်အချ ို့ြို လုပ်သားအင်အား
အပပည့်ပဖင့် လည်ပတ်နိုင်ပခင်းမရှိသည့်အပပင်  အလုပ်သမားများ ြျန်းမာရေးြင်းလုံခခုံမှုရှိရစရန် ထားရှိရပးမှုများမှာလည်း 
လုပ်သားအားလုံးအတွြ် ရည်ရွယ်ထားပခင်းမဟုတ်သည်ြို ရတွ့ပမင်ရပါသည်။ 

ရရွးရြာြ်ခံ ေီမိုြရရစီအစိုးရြို ဖယ်ရှားလိုြ်ရသာ ရဖရဖာ်ေါရီ (၁) ရြ်ပဖစ်စဉ်ြ ရဆာင်ကြဉ်းလာသည့် စီးပွားရရး၊ 
လူမှုရရး သြ်ရရာြ်မှုများြ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ၏ စီးပွားရရးနှင့် အလုပ်အြုိင်ခန့်ထားမှု အလားအလာများ၊ ရမှော်လင့်ချြ် များ 
အရပါ် ရိုြ်ခတ်လျြ်ရှိပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Vision Zero Fund ပမန်မာအရနပဖင့် ရလ့လာသုံးသပ်ရရး လုပ်ငန်းစဉ် 
တစ်ရလှောြ်ရှိ အရင်းအပမစ် (အချြ်အလြ်) နှင့် ရြာြ်ချြ်အချ ို့ြို ပပန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့် သတင်းအချြ်အလြ်အသစ်
များ ရပါင်းစပ်ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်လာပါသည်။ ထို့အပပင် ပါေင်ရဆာင်ရွြ်မှု နည်းလမ်းပုံစံများ ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ရာတွင်  
ရသချာစွာစစ်ရဆးပခင်းနှင့် ပဖစ်နိုင်ရပခများြို ပပန်လည်သုံးသပ်ရန် လိုအပ်လာရသာရကြာင့် ဤရလ့လာသုံးသပ်မှုအစီရင်ခံစာ 
ထုတ်ပပန်မှုြို ထပ်မံရနှာင့်ရနှးရစခဲ့ပါသည်။ 

အထူးသပဖင့် ပမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (CTUM)၊ ပမန်မာနိုင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရးနှင့် သစ်လုပ်ငန်း
အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (BWFM) နှင့် ပမန်မာနိုင်ငံ စြ်မှုလြ်မှုနှင့် ေန်ရဆာင်မှု အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် 
(MICS)  စသည့် မိတ်ဖြ်အဖွဲ့အစည်း အချ ို့မှာ လြ်ရှိ အစီရင်ခံစာ ရရးသား ရနချနိ်တွင်  ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းတာေန်များြို တာေန်
ယူရဆာင်ရွြ်နိုင်ပခင်းအရနအထားတွင် မရှိသည့်အပပင် ILO ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လည်း တြ်ကြစွာ ပူးရပါင်းပါေင်နိုင်ပခင်း
မရှိသည်မှာ အထင်အရှားပဖစ်ပါသည်။  ဤအြျပ်အတည်း သြ်ရရာြ်မှုများသည် ပါေင်ရဆာင်ရွြ်ရရးနည်းလမ်းပုံစံများြို  
ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ရရးအတွြ် ရဆွးရနွးတိုင်ပင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်အရပါ် အပပင်းထန်ဆုံး ရိုြ်ခတ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ရကြာင့် 
အပိုင်း (၅) တွင် ရဖာ်ပပထားသည့် အလားအလာရှိသည့် စီမံြိန်းြ ပါေင်ရဆာင်ရွြ်ရန် နည်းလမ်းပုံစံများသည် ြနဉီးကြိုတင် 
ရရးဆွဲထားသည့် ေီဇိုင်း/ပုံစံများသာပဖစ်၍ အမှန်တြယ် အရြာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ချနိ်တွင် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား
အသင်းအဖွဲ့များ၊ အဖွဲ့အစည်းများ အရနပဖင့် ပဖည့်စွြ်ညှိနှိုင်းမှုများ ထပ်မံပပုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်  
ထည့်သွင်းရမည့် အချြ်အလြ်၊ အကြံပပုချြ်တို့ြို CTUM ၊ BWFM နှင့် MICS တို့ထံမှ မကြာပမင့်မီအချနိ်အတွင်းရရှိ၍ 
၎င်းတို့၏ ြူညီပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူ ပါေင်ရဆာင်ရွြ်ရရး နည်းလမ်းပုံစံများြို ထပ်မံပပုစုရရးဆွဲ၊ ထုတ်ပပန်ရကြညာနိုင်လိမ့်မည်ဟု  
Vision Zero Fund ပမန်မာမှ ရမှော်လင့်ထားပါသည်။ 



41မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

 X ၂။ ဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ တန်ဖုိးအားကွင်းေက်
 
၂.၁  GSC တစ်ခုအမဖစ် မြန်ြာနိုင်ငံ ဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏   

 ဆပါင်းစည်းပါဝင်ြှု 

ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏြို  GSC တစ်ခု အပဖစ်အသာထား၍ ထုတ်လုပ်မှုြွင်းဆြ်တစ်ခုမှေအပဖစ် သတ်မှတ်ပခင်းသည် ပဖစ်ရိုး  
ပဖစ်စဉ်ြိစ္စရပ်တစ်ခု မဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင် အဆိုပါ ချဉ်းြပ်ရဆာင်ရွြ် မှုနည်းလမ်းသည် ပမန်မာနိုင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ
အတွြ် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ အရပခအရန၊ အခင်းအြျင်းများနှင့် ဆီရလျာ်သည့်အပပင် အထူးပင်အသုံးေင်လှသည်။ ၄င်းနည်းလမ်းသည်   
OSH  စီမံခန့်ခွဲမှုများြို ပုံရဖာ် မည့် ရစျးြွြ်ရဖာ်ရဆာင်သူများ၊ ၄င်းတို့၏  တာေန်ယူမှု တာေန်ခံမှုများ နှင့် ၄င်းတို့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် မ
တူညီမှုများ ရှာရဖွ ရဖာ်ထုတ်ရာတွင် အသုံးေင်အရထာြ်အြူပဖစ်ပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးစီမံြိန်းတိုင်းအတွြ် အသုံးပပုနိုင်  
သည့် ချဉ်းြပ်မှုနည်းလမ်းတစ်ရပ်တွင် “ပုံရသ လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့် မူရောင်အတွင်းရှိ လိုအပ်သလို ပပင်ဆင်သတ် မှတ်နိုင်ရသာ  
ေီဇိုင်းပုံစံ၊ ထုတ်လုပ်မှု နှင့် ြုန်ကြမ်းများြို ထုတ်ြုန်အပဖစ် ရပပာင်းလဲသည့်နည်းစနစ်၊ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းအမျ ိုးအစား  
စသည့် အရသးစိတ်အချြ်အလြ်များ ပါေင်ပါသည်။ ရဖာ်ပပပါ အရသးစိတ်အချြ် အလြ် တစ်ခုချင်းစီအတွြ် သြ်ဆိုင်ရာ  
ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းအဆင့်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ပါေင်ရဆာင်ရွြ်သူများနှင့် စီမံြိန်းအရြာင်အထည်ရပါ်ရန် အပပန်အလှန် 
ချတိ်ဆြ်ပုံရဖာ်မည့် အချင်းအရာများ ပါေင်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ သိသာထင်ရှားရသာ အချင်းအရာများ၊ လုပ်ငန်းစဉ် 
သတ်မှတ်ြာလ၊ လုပ်ငန်းြွင်းဆြ်တစ်ရလျာြ် စီမံြိန်းအရပခပပု ဆြ်သွယ်ရဆာင်ရွြ်ရရးလုပ်ငန်းသောေ စသည်တို့ြ  
ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းပုံြို အစိတ်အပိုင်း(လုပ်ငန်းြွင်းဆြ်) အထူးများပပားရစပါသည်။” ၁၁

လွန်ခဲ့ရသာ ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း  Globalization ြ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏနှင့် ထုတ်လုပ်မှုြွင်းဆြ်ြို ထင်ရှားသိသာစွာ  
အသွင်ရပပာင်းရစခဲ့ပါသည်။ သမရိုးြျလည်ပတ်ခဲ့ရသာ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏသည် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်း တစ်စစ များပပား 
လာသည့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ြုန်စည်များ၊ ပစ္စည်းများ၊ ြိရိယာများ၊ သတင်းအချြ်အလြ်များ၊ နည်းပညာများ  
နှင့် အသစ်အသစ်ရသာ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ၏ လွှမ်းမိုးသြ်ရရာြ်မှု ခံခဲ့ရပါသည်။ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ပစ္စည်းအသစ်များ 
ပိုမိုတိုးတြ်အသုံးပပုလာပခင်းြလည်း ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏြို အသွင်ရပပာင်းရစခဲ့ပါသည်။ ြမ္ဘာ့နိုင်ငံများအကြား ရငွရကြး
ချတိ်ဆြ်စီးဆင်းမှုြလည်း FDI၊ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်ရရးဆိုင်ရာ ရငွရကြးစိုြ်ထူမှုများ DFI စသည့် စီးပွားရရးစီမံြိန်းများမှ 
တစ်ဆင့် ြမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရငွရကြးစီးဆင်းမှုြို ဖန်တီးရပးပခင်းပဖင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏတွင်  ြမ္ဘာအနှံ့ လွှမ်းခခုံလာပခင်း
အရပါ် သြ်ရရာြ်ရစခဲ့ပါသည်။ 

နှစ်နိုင်ငံအကြား လုပ်ငန်းချတိ်ဆြ်ရဆာင်ရွြ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ေန်ထမ်းများနှင့် ြာလတို 
ြျွမ်းြျင် ပညာရှင်များ ခန့်အပ်ပခင်းသာမြ နည်းပညာများ၊ စြ်ပစ္စည်းများ၊ ပစ္စည်းများ၊ ြိရိယာများ ပဖန့်ြျြ်ရနရာ
ချထားပခင်း တို့လည်းပါေင်ပါသည်။ FDI နှင့် DFI များ  အရနပဖင့်လည်း သုံစွဲသူများ/စားသုံးသူများ (ရဖာြ်သည်) ထံသို့ ပုဂ္ဂလိြ 
ဆိုင်ရာနှင့် အများပပည်သူဆိုင်ရာ ေန်ရဆာင်မှုများ ရပးအပ်နိုင်ရန်အတွြ် လိုအပ်သည့် အရပခခံအရဆာြ်အအုံများ၊ အရဆာြ် 
အအုံများ တည်ရဆာြ်နိုင်ရန်အတွြ် ရဖာ်ပပပါအဖွဲ့အစည်းများ၏ ပူးရပါင်းရဆာင်ရွြ်မှု လိုအပ်ပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရး
လုပ်ငန်းြွင်းဆြ်၏ ရနာြ်ဆုံးအသုံးပပုသူ၊ ရဖာြ်သည်များတွင် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ပုဂ္ဂလိြနှင့် အများပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ 
အစိုးရတို့ ပါေင်ပါသည်။ 

နှစ်နိုင်ငံအကြား လုပ်ငန်းရဆာင်ရွြ်မှုများသည် အဖမဲလှုပ်ရှားသြ်ေင်၍ ေယ်လိုအား၊ ရရာင်းလိုအား၊ ရစျးနှုန်း၊ ရစျးြွြ်
ရဖာ်ရဆာင်သူများနှင့် အစိုးရ၏ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများ၊ ထုတ်ြုန်ဆိုင်ရာ ယှဉ်ဖပိုင်မှုများ၊ ြုန်သွယ်မူေါေ နှင့် နည်းဗျဟာများ 
အဆင့်ဆင့် တိုးတြ်ရပပာင်းလဲလာမှုအရပါ် တည်မှီရနပါသည်။ ဥပမာအားပဖင့် ရအာြ်စဖို့ စီးပွားရရးအဖွဲ့ (Oxford Business 
Group) ၏ ပမန်မာနိုင်ငံရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ရလ့လာမှုအစီရင် ခံစာတွင် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ေိလပ်ရပမထုတ်လုပ်မှုသည် 
နှစ်စဉ်ပပည်တွင်းလိုအပ်ချြ် (တန်ချနိ် ၁၁ သန်းမှ ၁၂ သန်း အထိ) ၏ (၉၀) ရာခိုင်နှုန်းြို ပပည့်မီ၍ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် နယ်ရပမချင်း 

၁၁ IFC (၂၀၁၈) ရဆာြလ်ပုရ်ရးလပုင်န်းြဏ တနဖ်ိုးအားြငွ်းဆြ၊် ြမု္ပဏမီျားအရနပဖင့ ်ဖနလ်ုအံမိဓ်ာတရ်ငွ့ရလျာခ့ျရရး နည်းစနစမ်ျားြိအုသုံးပပု၍ ရာသဦတု
ရပပာင်းလဲမှုရိုြ်ခတ်နိုင်ရချြို ြိုင်တွယ်ရပဖရှင်းရန်နှင့် အခွင့်အလမ်းအလမ်းသစ်များရှာရဖွရတွ့ရှိရန် ရဆာင်ရွြ်မှုနည်းလမ်းများ၊ ေါရှင်တန်ေီစီ



42 မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ထိစပ်ရန၍ နယ်စပ်ပဖတ်ရြျာ်သယ်ရဆာင်ရန် ပိုမိုလွယ်ြူသည့်ရေသများသို့သာ တင်သွင်းရကြာင်း ရဖာ်ပပထားပါသည်။၁၂  

သို့ရာတွင် ပမန်မာနိုင်ငံအရပါ် လြ်ရှိသြ်ရရာြ်ရနသည့် နိုင်ငံရရးနှင့် ြျန်းမာရရး အြျပ်အတည်းများြ အဆိုပါ 
အလားအလာ၊ ရမှော်လင့်ချြ်များြို ရပပာင်းလဲရစခဲ့ပါသည်။ ဤအရကြာင်းအရာနှင့်ပတ်သြ်၍ ရစျးြွြ်များဆိုင်ရာ 
အခန်းတွင် ရဆွးရနွးတင်ပပထားပါသည်။ 

ပမန်မာနိုင်ငံရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ ြို GSC အတွင်းသို့ ရပါင်းစည်းထည့်သွင်းပခင်းြို နိုင်ငံစတင်တံခါးဖွင့်သည့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ  
အစပပု လုပ်ရဆာင်ခဲ့သည်ဟု ရမးပမန်းရဆွးရနွးမှုတွင် ပုဂ္ဂလိြရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းများမှ ပါေင်သူများအရ ရလ့လာသိရှိခဲ့ 
ပါသည်။ အဆိုပါ ရပါင်းစည်းထည့်သွင်းမှုသည် အစိုးရမှ  “အရပပာင်းအလဲသုံးသွယ်” (စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုမှ ေီမိုြရရစီ 
အုပ်ချုပ်မှုသို့ အရပပာင်းအလဲ၊ ဗဟိုချုပ်ြိုင်မှုစီးပွားရရးစနစ်မှ ရစျးြွြ်စီးပွားရရးစနစ်သို့ အရပပာင်းအလဲ၊ နယ်စပ်ရေသများ
တွင်နှစ် ၆၀ ကြာ ပဋိပြ္ခများမှ ဖငိမ်းချမ်းရရးသို့အရပပာင်းအလဲ) စတင်ရဖာ်ရဆာင်သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် တွင် ပိုမို ပမန်ဆန်လာခဲ့
ပါသည်။၁၃

ဤ “အရပပာင်းအလဲသုံးသွယ်” ြ နိုင်ငံပခားြုမ္ပဏီများ ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ရစျးြွြ်အခွင့် အလမ်းများ စူးစမ်းရှာရဖွပခင်းနှင့်  
လုပ်ငန်းသရောတူစာချုပ်များ ရယူချုပ်ဆိုပခင်းြို ဦးတည်ရစခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ပမန်မာအစိုးရ အရနပဖင့် ၎င်း၏အရပပာင်း 
အလဲသုံးသွယ် အမှန်တြယ်ရဖာ်ရဆာင်နိုင်စွမ်းအရပါ် နိုင်ငံပခားြုမ္ပဏီများ၏ ယုံကြည်စိတ်ချမှုြို ရယူနိုင်ပခင်း မရှိခဲ့ပါ။  
လုပ်ငန်းရအာင်ပမင်ရစရန် ပံ့ပိုးရပးနိုင်သည့် ပတ်ေန်းြျင်၊ ထိုင်း၊ ဗီယြ်နမ် စသည့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခံရသည့် 
ရဆာြ်လုပ်ရရးရစျးြွြ် အရွယ်အစား၊ ပစ္စည်းေယ်ယူရာနှင့် လုပ်ငန်းသရောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် အချနိ်နှင့်တစ်ရပပးညီ  
ဆုံးပဖတ်ချြ်ရပးနိုင်မှု၊ အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းစည်းကြပ်ရဆာင်ရွြ်နိုင်စွမ်း စသည့် အြန့်အသတ်များြ ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်း 
ဥရရာပသမဂ္ဂ၏ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများြို ရလျာ့ပါးရစခဲ့ပါသည်။ ထို့အပပင် လြ်ရှိြာလ အြျပ်အတည်းများြလည်း နိုင်ငံပခား
ရင်းနှီး ပမှုပ်နှံသူများ၏ စိုးရိမ်သတိရှိမှုြို ထပ်ရလာင်းခိုင်မာရစခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဥရရာပြုမ္ပဏီအချ ို့ြ စိတ်တူြိုယ်တူ အာ
ရှြုမ္ပဏီများ(ဂျပန်၊ တရုတ် စသည့်) နှင့်ပူးရပါင်း၍ ရငွရကြးစီးဆင်းပမှုပ်နှံမှုများတိုးပမှင့်ပခင်းပဖင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးစီမံြိန်းများ  
လုပ်ရဆာင်ခဲ့ကြပါသည်။ 

သမိုင်းရကြာင်းအရ ပပည်တွင်းရစျးြွြ်ရဖာ်ရဆာင်သူများသည် ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ၏ ထုတ်လုပ်မှုြွင်းဆြ်ြို တွန်းအား
ရပးရမာင်းနှင်ခဲ့ကြဖပီးပဖစ်ပါသည်။ Globalization နှင့် ြမ္ဘာ့စီးပွားရရးရစျးြွြ်အတွင်းသို့ ပမန်မာနိုင်ငံ၏ တရရွ့ချင်း ရပါင်းစည်း 
ေင်ရရာြ်မှုြ ပပည်တွင်းရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ်ြို GCS အပဖစ်သို့ လွှမ်းမိုး၊ အသွင်ရပပာင်းရစခဲ့
ပါသည်။ ဥပမာ အားပဖင့် ပစ္စည်းနှင့်ေန်ရဆာင်မှု ေယ်ယူရရးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတြာ အရလ့အထများ၊ စံချနိ်စံညွှန်းများ လြ်ခံ
ြျင့်သုံးလာပခင်းြ  ပပည်တွင်းြုမ္ပဏီများနှင့် ဖြ်စပ်လုပ်ငန်း လုပ်ြိုင်လာရစရန် နိုင်ငံတြာရစျးြွြ် ရဖာ်ရဆာင်သူ  
များအား ဆွဲရဆာင်နိုင်ခဲ့ရကြာင်း ြန်ထရိုြ်လုပ်ငန်းအချ ို့၏ ရပပာကြားချြ်များအရ သိရှိရပါသည်။ အဆိုပါ ဖြ်စပ်လုပ်ငန်း
များြ နည်းပညာ၊ ပစ္စည်း၊ အလုပ်အြိုင်ခန့်ထားမှု၊ လုပ်ငန်းအြျ ိုးခံစားခွင့်များနှင့် OSH အပါအေင် လုပ်ငန်းစု အရလ့အထ၊  
လုပ်ငန်းနည်းနစ်များ (Corporate Culture) ြို နိုင်ငံတြာလုပ်ငန်းများမှ ပမန်မာြုမ္ပဏီများထံ ြူးရပပာင်းရစနိုင်ခဲ့ပါသည်။ 
အပပန်အလှန်အားပဖင့် ဖြ်စပ်လုပ်ငန်းလုပ်ြိုင်ခဲ့ကြသည့် ပပည်တွင်းြုမ္ပဏီများအရနပဖင့်လည်း ထိုြဲ့သို့ ဖြ်စပ်လုပ်ြိုင်
ပခင်းြ ရရှိခဲ့ရသာ အြျ ိုးရလေ်များသည်  ပမန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရရး ပတ်ေန်းြျင်၊ ပပည်တွင်းယဉ်ရြျးမှု၊ အလုပ်အြိုင်
အခွင့်အလမ်းြာြွယ်ရစာင့်ရရှာြ်ရရးနှင့် အြျ ိုးစီးပွားများ၊ OSH များတွင် ပါေင်သြ်ရရာြ်လျြ်ရှိသည် (သို့မဟုတ်) 
အဆိုပါ စနစ်များ ချ ို့ယွင်းလစ်ဟာမှုရကြာင့် ပဖစ်ရပါ်နိုင်ရသာ ပမန်မာ့စီးပွားရရးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ရှိ နိုင်ငံပခား ြုမ္ပဏီများ/ရင်းနှီး 
ပမှုပ်နှံသူများနှင့် ပြ်သြ်ရသာ အသိအပမင်များြို ပမင့်တြ်လာရစခဲ့ပါ သည်။ 

ပမန်မာနိုင်ငံ ရစျးြွြ်အခင်းအြျင်းများတွင် နိုင်ငံပခားမှ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူများ လာရရာြ်လုပ်ြိုင်ပခင်းသည် GCS၏ အစိတ် 
အပိုင်းတစ်ရပ် ပဖစ်သည့်အပပင် OSH စနစ်များ ပုံရဖာ်ရာတွင်လည်း အဓိြအခန်းမှ ပါေင်ပါသည်။ ပပည်တွင်းပပည်ပ ရစျးြွြ်
ရဖာ်ရဆာင်သူများနှင့်အတူ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ်တစ်ရလျာြ် မတူြွဲပပားရသာ လုပ်ငန်းလုပ်ြွြ်
အမျ ိုးမျ ိုးနှင့် စီမံြိန်းအရပခပပု လုပ်ငန်းဆြ်စပ်မှုသောေများြ ရနာြ်အခန်းများတွင် ရဆွးရနွးတင်ပပထားသည့်အတိုင်း 
ပမန်မာနိုင်ငံ OSH အရလ့အထများ ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ရာတွင် အရထာြ်အြူပပုပါသည်။ 

၁၂ Oxford Business Group (၂၀၂၀) ပမန်မာနိုင်ငံ၏ အရဆာြ်အအုံရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြဏ ကြီးထွားလာရစရရးြို အရပခခံအရဆာြ်အအုံဖွံ့ဖဖိုး
တိုးတြ်မှုြ ရထာြ်မရပးရနပါသည်။ (၂၀၂၀) ပမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ၊ ရဆာြ်လုပ်ရရးနှင့် အိမ်ရာလုပ်ငန်းြဏ အရကြာင်းအရာ   
https://oxfordbusinessgroup.com/overview/concrete-foundation-mega-projects-and-infrastructure-development-support-growth

၁၃ World Bank (၂၀၁၂) ရဆွးရနွးညှိနှိုင်းမှုများ အနှစ်ချုပ်၊ ြမ္ဘာ့ေဏ်မှ ပမန်မာနိုင်ငံ ကြားြာလမဟာဗျဟာဆိုင်ရာ မှတ်ချြ်မူကြမ်း။ ရဆွးရနွးညှိနှိုင်းမှုဆိုင်ရာ  
မူကြမ်း။
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

၁၄ Mokhtariani, M., Sebt, M.H. နှင့် Davoudpour, H တို့ရရးသားသည့် “ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း ရစျးြွြ်ရဖာ်ရဆာင်ပခင်း၊ ရည်ညွှန်းြိုးြားရန်မူ ရောင် 
ရဖာ်ထုတ်ပပုစုပခင်း” (၂၀၁၇) မှ စာရရးသူများ၏ မှီပငမ်းချြ် “ဖမို့ပပ/ရဆာြ်လုပ်ရရးအင်ဂျင်နီယာြဏအတွင်းရှိ တိုးတြ်ပဖစ်ထွန်းမှုများ (ဩဂုတ် ၂၃)”

၁၅ တူညီရသာမှီပငမ်းချြ်

၁၆ အရဆာြ်အအုံရဆာြ်လုပ်ရရးနှင့် အရပခခံအရဆာြ်အအုံရဆာြ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းနယ်ပယ် (၂) ရပ်လုံးြို ဤအစီရင်ခံစာတွင် “ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ” 
ဟုပင် ရည်ညွှန်းရခါ်ဆိုထားပါသည်။

ပမန်မာနိုင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ ြမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှုြွင်းဆြ် (Global Supply Chain) ြို အစိုးရ၊ အများပိုင်အဖွဲ့
အစည်းများ၊ အများပပည်သူဆိုင်ရာ ေန်ရဆာင်မှု ဌာနများနှင့် ပုဂ္ဂလိြပိုင်ြုမ္ပဏီများ (ပမန်မာနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံတြာအြျ ိုးတူ 
လုပ်ငန်းစုများ၊ စီးပွားရရးလုပ်ငန်းစု ရြာ်ပိုရရးရှင်းကြီးများ နှင့် ဖြ်စပ်လုပ်ငန်းများ) ြ ရအာြ်ပါတို့ြို တည်ရဆာြ်ရဖာ်
ရဆာင်ရမည့် ြမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစနစ်ဟု သတ်မှတ် ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါသည်။  

 X လှေပ်စစ်စွမ်းအင်၊ သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးြွန်ယြ်များ၊ ြုန်စ္စည်နှင့် ပစ္စည်းများ (အထူးစီးပွားရရးဇုန်များ၊ စြ်မှုဇုန်များ  
စသည)်၊ ရသာြသ်ုံးရရ (ဆညရ်ပမာင်းများနငှ့ ်အပခားရရအသုံးချမှုများစသည)်၊ စနွ့ပ်စပ်စ္စည်း စမီထံနိ်းချုပမ်ှု၊ သတင်းနငှ့ ်
ဆြ်သွယ်မှုနည်းပညာ (ICT) စသည်တို့ တည်ရဆာြ်ထုတ်လုပ်ပဖန့်ပဖုးနိုင်မည့် အရပခခံအရဆာြ်အအုံများ

 X လူရနအရဆာြ်အအုံများနှင့် စီးပွားရရးအရဆာြ်အအုံများ

၂.၂  အေင့် (၁) ဆေွးချယ်မခင်း − အဆမခခံအဆောက်အအုံနှင့်   
 အဆောက်အအုံလုပ်ငန်းြျားအဆပါ်  ယှဉ်တွဲဆလ့လာမခင်း 

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းများမှ ြုန်ပစ္စည်းများ၊ လူသုံးြုန်များ၊ အသုံးအရဆာင်များ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်၊ နှင့် သုံးစွဲသူများ၊ လူမှု
အသိုင်းအေိုင်းများ၊ ရပ်ရွာရေသများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရများ လိုအပ်သည့် ေန်ရဆာင်မှုများ ရပးအပ်နိုင်ရန်အတွြ် 
အရပခခံအရဆာြ်အအုံနှင့် အရဆာြ်အအုံများရဆာြ်လုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။၁၄ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း ထွြ်ြုန်များြို  
၎င်းတို့၏ ေီဇိုင်းပုံစံ၊ လုပ်ငန်းတာေန်နှင့် အသုံးပပုမှု အရပါ်မူတည်၍ ခွဲပခားသတ်မှတ်ထားပါသည်။ ၎င်းထွြ်ြုန်များသည ်
ရရာင်းလိုအားရမာင်းနှင်ရာ ရစျးြွြ်လိုအပ်ချြ်(သို့မဟုတ်) ပုဂ္ဂိုလ်တဦး/ပုဂ္ဂိုလ်အချ ို့၊ လူမှုအသိုင်းအေိုင်းများ၊ အဖွဲ့အစည်း
များနှင့် (သို့မဟုတ်) အစိုးရများြ ရဖာ်ရဆာင်ထားသည့် ရစျးြွြ်ရတာင်းဆိုချြ်အရ ရပါ်ထွြ်လာသည့် ရလာေ်များ 
ပဖစ်ပါသည်။ ရစျးြွြ်အခင်းအြျင်းဆိုင်ရာ ဆြ်စပ်ချြ်များအရ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း ထွြ်ြုန်များသည် အစိုးရများ
အပါအေင် ရစျးြွြ်ရဖာ်ရဆာင်သူများ၏ ြိုယ်စွမ်းြိုယ်စ၊ ပင်ြိုအရည်အချင်း၊ တီထွင်ဖန်တီးမှုများမှ ရပါ်ထွြ်လာသည့် 
အြျ ိုးဆြ်ရလာေ်များ ပဖစ်ပါသည်။ 

ပမန်မာနိုင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏြုိ စီမံြိန်းအမျ ိုးအစားအရပါ်မူတည်၍ စီးပွားရရး/ြုန်သွယ်ရရး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ၊ စြ်မှု
လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ၊ အရပခခံအရဆာြ်အအုံဆိုင်ရာ၊ စွမ်းအင်နှင့် ေန်ရဆာင်မှုဆိုင်ရာ၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် လူရနအရဆာြ်အဦး
ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနယ်များအပဖစ် သတ်မှတ်ခွဲပခားထားရလ့ရှိပါသည်။၁၅ ဤရလ့လာသုံးသပ်မှုအစီရင်ခံစာ ရဖာ်ထုတ်ပပုစုရာတွင် 
သြ်ဆိုင်ရာစီမံြိန်းနှင့် ရစျးြွြ်အသီးသီးရှိ အလားသဏ္ဏာန်တူ လှုပ်ရှားတိုးတြ်မှုများ၊ အဓိြပါေင်ရဖာ်ရဆာင်ရနကြ
သူများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထဲထဲေင်ေင် သိရှိနားလည်နိုင်ရစရန်အတွြ် အရဆာြ်အအုံရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းနှင့် အရပခခံ
အရဆာြ်အအုံဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဟူ၍ အမျ ိုးအစား (၂) ရပ်ခွဲပခားရလ့လာခဲ့ပါသည်။၁၆ ဇယား (၃) တွင် ရဖာ်ပပထားသည့်အတိုင်း 
အဆိုပါအမျ ိုးအစားများတွင် လုပ်ငန်းြဏ ြိုရဖာ်ပပသည့် သမရိုးြျ ရဆာြ်လုပ်ရရးစီမံြိန်း အမျ ိုးအစားများနှင့် အပခား 
စီမံြိန်း အမျ ိုးအစားများ ပါေင်ပါသည်။ ဤသို့ အမျ ိုးအစားခွဲပခားမှုများသည် Vision Zero Fund  အတွြ်  Starter Kit 
နည်းလမ်း၏  အဆင့် (၁) အရ နှိုင်းယှဉ် ရလာေ်ထွြ်ရပါ်နိုင်ရပခ ပိုမိုအလားအလာ ပိုမိုရြာင်းမွန်ဖွယ်ရှိသည့် လုပ်ငန်းြဏ 
(သို့မဟုတ်) GSCြို  သတ်မှတ်ရရွးချယ်ရန် အြူအညီရပးနိုင်ပါမည်။ 

လူများ၊ ြုန်ပစ္စည်းများ၊ ပစ္စည်းများ ၊သတင်းအချြ်အလြ်များ၊ နည်းပညာများလည်ပတ်စီးဆင်းနိုင်ရစရန်၊ လှေပ်စစ်စွမ်းအင်
ထုတ်လုပ်ပဖန့်ပဖးနိုင်ရန်၊ လိုအပ်သည့်အမိုးအြာ၊ ရနရာထိုင်ခင်းတို့ ပပည့်စုံရစရန်အတွြ် အရဆာြ်အအုံနှင့် အရပခခံအရဆာြ် 
အအုံများ တည်ရဆာြ်ပခင်း၊ ရပပာင်းလဲပခင်း၊ ပပုပပင်ပခင်းတို့ ပပုလုပ်ရပါသည်။ 
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

လုပင်န်းကဏ္ဍ လုပင်န်း ဆစျးကွက် ဆဖာမ်ပချကြ်ျား

နေဆာက်လိုပု်နေရား
အိနေပြု��� 

အိနေဆာက်အိအို�

�ွမ််းအိင်း်န္ဓာိင်း်် �ွမ််းအိား

ကု�်းတွ်င််းးနိ္ဓာင်််း ကမ််းလွိ�် နေရာ���င််းမ်ျား၊ နေကျာက်မီ်းနေသွး�က်ရု�မ်ျား၊ နေ�နေရာာင််းပြု�ည််းသု�း  
န္ဓာိင်း်် နေရာအိားသု�း လိှပု်��်�က်ရု�မ်ျား၊  ပြုပုည်း်် ခြုံဖိုးိံးခြုံမ်�အိရာင်း်းအိပြုမ်�်န္ဓာိင်း်် ပြုပု�်လိည်း်အိသု�းပြုပုံ 
န္ဓာိုင်း်သည်း်် အိရာင်း်းအိပြုမ်�်မ်ျား အိသု�းပြုပုံ လိှပု်��်�ွမ််းအိင်း် ထုတ််လိုပု်၍ �ွမ််းအိင်း် 
အိနေပြု���အိနေဆာက်အိအို�မ်ျား၊ နေရာ��န္ဓာိင်််းသ�ာဝဓာတ််နေင်းွ�ပုိုက်လိိုင်း်းမ်ျားမ်ိတ်�်ဆင်း်် 
သိုနေလိိာင်း်ပြုဖိုး�့် ပြုဖိုးူးရာ�်တ်ည်း်နေဆာက်ထားသည်း််�က်ရု�မ်ျား

�က်မ်ုဇုု�်န္ဓာိင်း်် 
�ီးပုွားနေရားဇုု�်မ်ျား

အိထူး�ီးပုွားနေရားဇုု�်မ်ျားသည်း် ဆက်လိက်ဖိုးွ� ်ခြုံဖိုးိံးနေ�ဆ�ပြုဖိုး�်ပုါသည်း်။ ရာ�ိုင်း်ပြုပုည်း်�ယ်် 
နေကျာက်ပြုဖိုးူ �က်မ်ုဇုု�်၊ တ်င်္နသာရာီတ်ိုင်း်းနေ�သကြံကီးတ်ွင်း် ထားဝယ််�က်မ်ုဇုု�်န္ဓာိင်း်် 
ရာ�်ကု�် တ်ိုင်း်းနေ�သကြံကီးတ်ွင်း် သီလိဝါ�က်မ်ုဇုု�်�သည်း်တ်ို� ပြုဖိုး�်ပုါသည်း်။ �က်မ်ုဇုု�် 
(၁၀၀) နေကျာ်��့် တ်ည််းနေဆာက်လိျက် (သုိ�) �ီ�ဉ််ထားခြုံပီုးပြုဖိုး�်ပုါသည််း။ ဥပုမ်ာအိားပြုဖိုးင်််း 
ကုလိားတ်�် �က်�ု�ပုို �နေဆာင်း်နေရား�ီမ်�ကိ�်း၊ မ်ူဆယ်် - မ်န္ဓာတနေလိး ရာထားလိမ််း၊ �ယ််�ပု် 
သု�းသွယ်် �ီးပုွားနေရားပုူးနေပုါင်း်းနေဆာင်း်ရွာက်မ်ုဇုု�်၊ ပြုမ်�်ကြံကီး�ား�ီးပုွားနေရားဖိုးွ� ်ခြုံဖိုးိံးမ်ုဇုု�်၊ 
(နေအိ�ါ - ��်ဂ္ဂျင်း်း �က်မ်ုဇုု�၊ မ်န္ဓာတနေလိးဆိပု်ကမ််း�ီမ်�ကိ�်း၊ ခြုံမ်ိံ�သာ�က်မ်ု�ီမ်�ကိ�်း၊ 
သီလိဝါ အိထူး�ီးပုွားနေရားဇုု�်၊ ပုုသိမ််�က်မ်ုခြုံမ်ိံ�နေတ်ာ်၊ မ်အိူပုင်း် �က်မ်ုဇုု�် (�ီ�ဉ််ထား)၊ 
ထ�်းတ်ပုင်း်�က်မ်ုဇုု� (�ီ�ဉ််ထား)၊ လိိည်း်းကူး �က်မ်ုဇုု�် (�ီ�ဉ််ထား) �သည်း်တ်ို�  
ပြုဖိုး�်�ကပုါသည်း်။ 

ပုို�နေဆာင်း်နေရား

မ်ိုးပုျ�အိနေဝးနေပြုပုးလိမ််းမ်ကြံကီးမ်ျား၊ တ်�တ်ားမ်ျား၊ နေ�သဆိုင်း်ရာာ နေလိဆိပု်မ်ျား၊ ပုင်း်လိယ်် 
နေရာ�က် ဆိပု်ကမ််းမ်ျား၊ ဆိပု်ကမ််းမ်ျား၊ ကု�်တ်င်း်ရာထားလိမ််းမ်ျား ၊ လိူ�ီးရာထားလိမ််း 
မ်ျား၊ ခြုံမ်ိံ� ပြုပုသယ််ယ်ူပုို�နေဆာင်း်နေရား အိနေပြု���အိနေဆာက်အိအို�မ်ျား ၊ ခြုံမ်ိံ�ပုတ််ရာထား
လိမ််းန္ဓာိင်း်် အိပြု�ားသယ််ယ်ူပုို�နေဆာင်း်နေရားအိ�ီအိ�ဉ််မ်ျား (နေရာနေပု် တ်က်ဆီ) အိပုါအိဝင်း် 
အိနေဝးနေပြုပုး ကားလိမ််းမ်ျား၊ ရာထားလိမ််းမ်ျား  (သယ််ယ်ူပုို�နေဆာင်း်နေရားဆိုင်း်ရာာ 
အိနေပြု���အိနေဆာက် အိအို�မ်ျားမ်ိာ ဥပုမ်ာအိားပြုဖိုးင်း်် ဆီမ်ီး�ု� ဆိပု်ကမ််း၊ မ်န္ဓာတနေလိး  
ကု�်းတ်ွင်း်းဆိပု်ကမ််း၊ ရာ�်ကု�် - မ်န္ဓာတနေလိးလိမ််းနေဟုာင်း်း အိဆင်း်် ပြုမ်ှင်း််တ်င်း်နေရား�ီမ်�ကိ�်း၊ 
မ်အိူပုင်း်-ဖိုးျာပုု�လိမ််း ပြုပု�်လိည်း်တ်ည်း်နေဆာက်နေရား�ီမ်�ကိ�်း၊ သာနေကတ် တ်�တ်ားသ�်၊ 
ရာ�်ကု�်-�လိ ပြုမ်�်ကူးတ်�တ်ား၊ �ျင်း်းတ်ွင်း်းတ်�တ်ား၊ ရာ�်ကု�်နေလိဆိပု် ��်းမ်နေဆာင်း် 
မ်န္ဓာတနေလိး ရာထားလိမ််း အိဆင်း်် ပြုမ်ှင်း််တ်င်း်မ်ု၊ ရာ�်ကု�်ခြုံမ်ိံ�ပုတ်် မ်ီးရာထားလိမ််း�ီမ်�ကိ�်း၊ 
ရာ�်ကု�် မ်ိုးပုျ�အိပြုမ်�်လိမ််း၊ ရာ�်ကု�်ခြုံမ်ိံ� အိတ်ွင်း်းပုတ််လိမ််း�ီမ်�ကိ�်း

ရဖာ်ပပပါ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း (၂) ရပ်တွင် ၎င်းတို့နှင့် သြ်ဆိုင်ရာြိုယ်ပိုင် ရစျးြွြ်များစွာရှိပါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံ အရပခခံ 
အရဆာြ်အအုံ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏြို လှေပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် စွမ်းအား၊ စြ်မှုဇုန်များနှင့် စီးပွားရရးဇုန်များ၊ သယ်ယူ 
ပို့ရဆာင်ရရး၊ ရရ နှင့် မိလ္လာ နှင့် ဆြ်သွယ်ရရး လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များအပဖစ် ခွဲပခားနိုင်ပါသည်။ အရဆာြ်အအုံရဆာြ်လုပ်
ရရး လုပ်ငန်းထွြ်ြုန်များြို အဓိြရစျးြွြ် (၄) ခု (လူရနအရဆာြ်အအုံ၊ စီးပွားရရးအရဆာြ်အအုံ၊ အဖွဲ့အစည်း (ဌာန) 
ဆိုင်ရာ အရဆာြ်အအုံ၊ ောသာရရး ဆိုင်ရာ အရဆာြ်အအုံ) အပဖစ် ခွဲပခားနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အချ ို့ရသာ အရဆာြ်အအုံစု  
(Complex Building) များတွင်မူ ရစျးြွြ်အမျ ိုးမျ ိုး ပါေင်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားပဖင့် Junction City အရဆာြ်အအုံတွင် 
လူရနအိမ်ရာများ၊ ရုံးများ၊ ရစျးဆိုင်တန်းများနှင့် ြုန်တိုြ်များ ပါေင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ 

ဤရလ့လာသုံးသပ်ချြ်အစီရင်ခံစာတွင် အသုံးပပုထားသည့် လုပ်ငန်းြဏနှင့် ရစျးြွြ်အမျ ိုးအစားများြို ဇယား (၃) တွင် 
ရဖာ်ပပထားပါသည်။ ဇယား၏ညာေြ်တွင် ပမန်မာနိုင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း (၂) ရပ်အတွင်းရှိ စီမံြိန်းအချ ို့ြို နမူနာ
အပဖစ် ရဖာ်ပပထားပါသည်။

ဇယား (၃) ဆောက်လုပ်ဆေးစီြံကိန်း နြူနာြျား ဆဖာ်မပချက်ြျားနှင့် ၎င်းစီြံကိန်းြျား ပါဝင်ော
လုပ်ငန်းကဏ္ဍ နယ်ပယ် လုပ်ငန်းအြျ ိုးအစား၊ ဆစျးကွက်
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

လုပင်န်းကဏ္ဍ လုပင်န်း ဆစျးကွက် ဆဖာမ်ပချကြ်ျား

နေဆာက်လိုပု်နေရား

အိနေပြု��� 
အိနေဆာက်အိအို�

နေရာန္ဓာိင်း်် မ်ိလိာာ
ခြုံမ်ိံ� ပြုပုန္ဓာိင်း်် နေကျးလိက်နေ�သမ်ျားရာိိ �ိုက်ပုျ ိံးနေရား၊ �က်မ်ုလိုပု်င်း�်းမ်ျားန္ဓာိင်း်် ပြုပုည်း်သူမ်ျား 
အိသု�းပြုပုံသည်း်် နေရာနေပုးနေဝမ်ုန္ဓာိင်း်် (မ်ိလိာာ) နေရာဆိုးထုတ််���်မ်ျား (ဥပုမ်ာ - နေည်းာင်း်တ်ု�်း 
ခြုံမိ်ံ�အိ�ီးရိိာ ဧရာာဝတီ်ပြုမ်�်ကမ််းပုါး တုိ်က်�ားပြု�င််းးနိ္ဓာင်််း ပြုမ်�်ကမ််းပုါး ကာကွယ််နေရား�ီမ်�ကိ�်း)

ဆက်သွယ််နေရား

(Telco) ဆက်သွယ််နေရား တ်ာဝါတ်ိုင်း်မ်ျား၊  ဖိုးိုင်း်�ာကွ�်ယ်က်မ်ျား၊ နေ�ာ်နေဝမ်ိ 
တ်ယ််လိီနေ�ာ (M1 အိုပု်�ုသို� ၂၀၂၁ ဇုူလိိုင်း်တ်ွင်း် နေရာာင်း်း�ျ��်ပုါသည်း်၊ ကာတ်ာမ်ိ  
နေအိာ်ရာီ�ူး၊ ပြုမ်�်မ်ာ�ာတ်ိုက်န္ဓာိင်း်် နေ�ကး��်းဆက်သွယ််နေရား (ယ်�င်း်က)၊ မ်ိုင်း်တ်� �သည်း်် 
ပုင်း်လိယ််နေရာနေအိာက် ဆက်သွယ််နေရားနေက�ယ််မ်ျား တ်ပု်ဆင်း်နေရာာင်း်း�ျသည်း်် 
န္ဓာိုင်း်င်း�တ်ကာ ကုမ်ပဏီီမ်ျား

အိနေဆာက်အိအို�

လိူနေ�အိိမ််ရာာဆိုင်း်ရာာ
ကွ�်�ိုမ်ီ�ီယ်မ််မ်ျား၊ တ်ာဝါအိနေဆာက်အိအို�မ်ျား၊ အိိမ််ရာာမ်ျား၊ တ်�်ဖိုးိုး��အိိမ််ရာာမ်ျား၊  
ပြုပုည်း်သူပုိုင်း်အိိမ််ရာာမ်ျား၊ လိက်ကားနေ�ျး နေဆာက်လိုပု်နေရား�ီမ်�ကိ�်းမ်ျား အိပုါအိဝင်း် 
အိိမ််ရာအိနေဆာက်အိအို� �ီမ်�ကိ�်းမ်ျား

�ီးပုွားနေရားလိုပု်င်း�်းဆိုင်း်ရာာ

�က်ရု�နိ္ဓာင်််း ကု�်ထုတ််လုိပ်ုမု် အိနေဆာက်အိအုိ�မ်ျား၊ ရု�းမ်ျား၊ နေ�ျးဆုိင််းမ်ျား၊ ဝ�်နေဆာင််းမု်
နေပုးသည်း််လိုပု်င်း�်း အိနေဆာက်အိအို�မ်ျား၊ လိူနေ�အိိမ််ရာာန္ဓာိင်း်် ဧည်း််ဝ�်နေဆာင်း် 
အိနေဆာက်အိအို��ီမ်�ကိ�်းမ်ျား၊ ပုုဂ္ဂဂလိိကပုိုင်း် အိိမ််ရာာနေဆာက်လိုပု်နေရား�ီမ်�ကိ�်းမ်ျား 
(ဥပုမ်ာ - မ်င််းးဓမ်မဟုိုတ်ယ်် ၉ (ဟုိုတ်ယ်် Zealax)၊ Grand Park ဟုိုတ်ယ််)

အိဖိုးွ�အ်ိ�ည်း်း/ဌာာ�ဆိုင်း်ရာာ
နေကျာင်း်းမ်ျား၊ နေဆးရု�မ်ျား၊ လိူမ်ုနေရားအိနေဆာက်အိအို�မ်ျား၊ အိကျဉ််းနေထာင်း်မ်ျား၊ 
အိ�ိုးရာရု�းမ်ျား၊ ပြုမ်�်မ်ာန္ဓာိုင်း်င်း�တ်ွင်း် လိက်ရာိိနေဆာက်လိုပု်နေ�သည်း်် အိမ်ျားပြုပုည်း်သူဆိုင်း်ရာာ 
ဧရာာမ် �ီမ်�ကိ�်းကြံကီးမ်ျား

�ာသာနေရားဆိုင်း်ရာာ �ုရာားနေ�တ်ီမ်ျား၊ �ရာ�်ယ်ာ�်�ုရာားနေကျာင်း်းမ်ျား၊ ဗလိီမ်ျား၊ �ုရာားနေကျာင်း်းမ်ျား

၂.၃  အေင့် (၂) ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ တန်ဖုိးအားကွင်းေက်  

 အတွင်း အဓိကအချက်အလက်ြျား ဆဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ် စီစဉ်မခင်း 

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြဏ (စြ်ေန်း) လည်ပတ်သည့်အဆင့်များနှင့် သြ်ဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှု ြွင်းဆြ်များြို သိရှိ
နားလည်ရစရန် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တိုင်းတာသတ်မှတ်မှု ြနဦးအစီအစဉ်များ ပပုလုပ်ပခင်းပဖင့် OSH ဆိုင်ရာ ရေးအန္တရာယ်ြျ
ရရာြ်နိုင်ရပခများ၊ ဌာနဆိုင်ရာနှင့် အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာအဆင့် အဟန့်အတား၊ အြန့်အသတ်များြို ြိုင်တွယ်ရပဖရှင်းနိုင်မည့်  
လြ်ရတွ့ြျြာ ရရရှည်တည်တံ့၍ အံေင်ခွင်ြျပဖစ်ရသာ အစီအစဉ်များ ရပါ်ထွြ်လာရစရန် အြဲပဖတ်သုံးသပ်မှုများ 
အရလးပပု လုပ်ရဆာင်သင့်ပါသည်။ လုပ်ငန်းြဏ တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ် အြဲပဖတ်ဆန်းစစ်မှု နယ်ပယ်တိုင်းတာ သတ်မှတ်ရရး  
ြနဦးလုပ်ငန်းစဉ်ရတွ့ရှိချြ်ရလာေ်များြို ဇယား (၄) တွင် တင်ပပထားပါသည်။



46 မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ပုံ (၄) ဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ တန်ဖိုးအားကွင်းေက်အတွင်း အဓိကအေင့်ြျားကို
ဆဖာ်ထုတ် သတ်ြှတ်ထားမခင်း

ကုန်ကမ်းများတူးေဖာ်ထုတ်
လုပ်ြခင်းှင့် ြပြပင်စီမံြခင်း

ေဆာက်လုပ်ေရးပစည်းများှင့် 
ကိရိယာများ ထုတ်လုပ်ြခင်း 

ေဆာက်လုပ်ေရး
ပစည်းများှင့် 
ကိရိယာများ 

လက်လီလက်ကား 
ေရာင်းဝယ်သူများ

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေဆာင်ရ�က်ေနစဉ် 
အထူးဝန်ေဆာင်မှုများှင့် အသုံးအေဆာင်များ 

ေပးသွင်းသည့်လုပ်ငန်းများ (လျှပ်စစ်၊
သတင်းဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာ၊

ေရှင့် မိလာ)

ေကျးလက်ှင့်မိြပ 
စီမံကိန်းများ

စီမံကိန်းအကိြပင်ဆင်ြခင်းှင့်
စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်ြခင်း

စီမံကိန်းဒီဇိုင်းပုံစံ
ေရးဆွဲြခင်း ေဆာက်လုပ်ြခင်း

လုပ်ငန်းလည်
ပတ်ြခင်း၊ ြပြပင်

ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့် 
ြပင်ဆင်မွမ်းမံြခင်း

အေဆာက်အအုံ
သက်တမ်း

ကုန်ဆုံးြခင်း၊  
အေဆာက်အအုံဖိချ

ဖျက်ဆီးြခင်း

စွန�်ပစ်ပစည်း 
စီမံထိန်းချပ်ြခင်း၊ 

ြပန်လည်အသုံးြပြခင်း၊ 
ဖယ်ရှားစွန�်ပစ်ြခင်း

ြှီမငြ်းချက် − One Planet Network (၂၀၂၀) “ဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ တန်ဖုိးအားကွင်းေက်ေုိင်ော လုပ်ငန်းစဉ်ြျားကုိ အကဲမဖတ်သံုးသပ်မခင်း၊ ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ တန်ဖုိးအား  

                   ကွင်းေက်ကို သိေှိနားလည်မခင်းနှင့် ပဋိပက္ခမဖစ်ဆပါ်ောဆနောြျားကို ေှာဆဖွဆဖာ်ထုတ်မခင်း” 

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြဏ (စြ်ေန်း) လည်ပတ်သည့်အဆင့်များတွင် အဓိြလုပ်ငန်းအဆင့် (၇) ဆင့်ပဖစ်သည့်  
၁) ဖမို့ပပနှင့် ရြျးလြ် အရဆာြ်အအုံစီမံြိန်း အစီအစဉ်ချမှတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ် ၂) ရဆာြ်လုပ်ရရး စီမံြိန်း အကြို 
ြာလ လုပ်ငန်းစဉ် (သရောထားအပမင် နှင့် အြဲပဖတ်ဆန်းစစ်သည့်အဆင့်) နှင့် ရဖာ်ရဆာင်ရရး လုပ်ငန်းစဉ် (အရြာင် 
အထည်ရဖာ်သည့်အဆင့်) ၃) အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ဆိုင်ရာ အရဆာြ်အအုံေီဇိုင်းပုံစံ ရရးဆွဲသည့် အဆင့် ၄) အရဆာြ် 
အအုံ ရဆာြ်လုပ်သည့်အဆင့်  ၅) အရဆာြ်အအုံလုပ်ငန်း လည်ပတ်၊ ရဆာင်ရွြ်၊ ထိန်းသိမ်း၍ ဆြ်လြ် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ ်
ရစရန် လုပ်ရဆာင်သည့်အဆင့် ၆) အရဆာြ်အအုံ ပပင်ဆင်မွမ်းမံသည့်အဆင့်နှင့် ဖဖိုဖျြ်သည့်အဆင့် ၇) ဖဖိုဖျြ်ဖပီးသည့်  
အရဆာြ်အအုံြို ဖယ်ရှားရှင်းလင်း၊ စွန့်ပစ်၊ ပပန်လည်အဆင့်ပမှင့်အသုံးပပုသည့်အဆင့်တို့ ပါေင်ပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်း 
အဆင့်တစ်ခုချင်းစီတွင် လုပ်ငန်းရြာင်းစွာလည်ပတ်နိုင်မည့် အရဆာြ်အအုံများနှင့် အရပခခံအရဆာြ်အအုံများ ရပါ်ထွြ် 
လာရစရန်အတွြ် လုပ်ငန်းလုပ်ြွြ်တာေန်များ၊ ထွြ်ြုန်များ၊ ေန်ရဆာင်မှုများြို စီမံခန့်ခွဲပခင်း၊ ချတိ်ဆြ်ညှိနှိုင်းပခင်း၊  
ရစာင့်ကြည့်စစ်ရဆးပခင်း စသည့်လုပ်ငန်းတာေန်များ ပါေင်ပါသည်။၁၇  

ထို့အပပင် ရဖာ်ပပပါအဆင့်တစ်ခုချင်းစီသည် OSH ဆိုင်ရာ ြိစ္စရပ်များြို ြိုင်တွယ်ရပဖရှင်းရာတွင် အဓိြအခန်းမှ ပါေင်ရန
ပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း အမှန်တြယ်စတင်ရဆာင်ရွြ်သည့် အဆင့် (အဆင့် ၄) သည် ပမန်မာနိုင်ငံတွင် OSH စီမံခန့်ခွဲ
မှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချြ်နှင့် အခွင့်အလမ်းအများဆုံး အဆင့်ပဖစ်ရကြာင်း ရစျးြွြ်ရဖာ်ရဆာင်သူများနှင့်ပပုလုပ်ခဲ့သည့် ြနဦး
အချြအ်လြရ်ှာရဖစွရုဆာင်းမှုနငှ့ ်   တိငုပ်ငရ်ဆွးရနွးပွ ဲရလာေမ်ျားနငှ့ ်  ၎င်းတို၏့ ရထာြပ်ပချြမ်ျားအရ သရိှရိပါသည။်   ထိုအ့ပပင ် 
အရဆာြ်အအုံ ရဆာြ်လုပ်သည့် အဆင့်  (အဆင့် ၄) သည် Vision Zero Fund ပမန်မာမှ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏရှိ  အလုပ် 
သမားအများအပပားအတွြ် OSH ဆိုင်ရာစနစ်များ တိုးတြ်လာရစရန် ရဆာင်ရွြ်ရာတွင် အထူးအရရးပါရသာ အဆင့်
ပဖစ်ရကြာင်းြိုလည်း ရစျးြွြ်ရဖာ်ရဆာင်သူများြ ရထာြ်ပပခဲ့ကြပါသည်။ ရစျးြွြ်ရဖာ်ရဆာင်သူများသည် စီမံြိန်း

၁၇ One Planet Network (၂၀၂၀) “ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြဏ တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များြို အြဲပဖတ်သုံးသပ်ပခင်း ၊ ရဆာြ်လုပ်ရရး 
လုပ်ငန်းြဏ တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ်ြို သိရှိနားလည်ပခင်းနှင့် ပဋိပြ္ခပဖစ်ရပါ်ရာရနရာများြို ရှာရဖွရဖာ်ထုတ်ပခင်း”       
https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/value_chain_analysis_construction_-_draft_201210_-_for_inputs.pdf
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း ထုတ်လုပ်မှုြွင်းဆြ်သည် ပစ္စည်းြိရိယာများ၊ အထူးေန်ရဆာင်မှုများနှင့် အသုံးအရဆာင်ပစ္စည်းများ  
ထုတ်လုပ်တင်သွင်းပဖန့်ပဖးနုိင်ရန်အတွြ် (သောေသယံဇာတ) တူးရဖာ်ထုတ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းနှင့်လည်း အပပန်အလှန် ချတ်ိဆြ် 
ထားပါသည်။ ဤထုတ်လုပ်မှုြွင်းဆြ်ြို ပုံ (၃)၏ ရအာြ်ေြ်ပိုင်းတွင်ရဖာ်ပပထားပါသည်။ 

သောေသယဇံာတ တူးရဖာထ်တု်လပုရ်ရးလပု်ငန်းများနှင့၊် ရဆာြလ်ပုရ်ရးလုပင်န်းသုံး ပစ္စည်း ြရိယိာထတု်လပု်သည့ ်လုပ်ငန်း 
ြဏများသည် အပခားမတူညီသည့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ် များရအာြ်တွင် ရိှသည့်အတွြ် ဤရလ့လာသံုးသပ်မှုနယ်ပယ်မှ ချန်လှပ ်
ထားခဲ့ပါသည်။ အလားတူပင် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း အသုံးအရဆာင်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုြွင်းဆြ်သည်လည်း အသုံး 
အရဆာင်ပစ္စည်းရစျးြွြ် (ဥပမာ − လှေပ်စစ်ပစ္စည်းများ) နှင့် ပိုမိုဆြ်စပ်သည့် အတွြ် ချန်လှပ်ထားခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် 
ရဆာြ်လုပ် ရရးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းြိရိယာများ ထုတ်လုပ်ပဖန့်ပဖးရရးနှင့် လြ်လီလြ်ြား ပဖန့်ချ ီ သည့်လုပ်ငန်းြိုမူ  
လုပ်ငန်းပမာဏ အများအပပားြိုင်တွယ်ရဆာင်ရွြ်ရနရသည့် အလုပ်သမားများအတွြ် OSH ဆိုင်ရာ ရေးအန္တရယ်များ 
ကြိုတင်ြာြွယ်ရရးနှင့် ရလှော့ချရရးစနစ်များ၊ စီမံချြ်များ ရှာရဖွရဖာ်ထုတ်ရာတွင် လုပ်ငန်းြွင်းဆြ်အတွင်း စတင်ေင်
ရရာြ်ရာ စမှတ်များအပဖစ် သတ်မှတ်ရရွးချယ်ထားရသာရကြာင့် ဆန်းစစ်ရလ့လာသုံးသပ်မှုတွင် ထည့်သွင်းထားပါသည်။ 
“ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းများတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပပုရသည့် ပစ္စည်းများ (ဥပမာ − ေိလပ်ရပမ၊ အုတ် စသည်) သည် မည်သည့ ်
အရွယ်အစား၊ တည်ရနရာတွင်ပဖစ်ရစ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ြို ပဖစ်ရပါ်ရစနိုင်သည်” ဟု OSH ဆိုင်ရာ ညီလာခံသရောတူ
ညီချြ် (၁၉၈၁) အမှတ် (၁၅၅)၊ ဥပရေပုေ်မ (၁၂) အရ သတ်မှတ်ပပဌာန်းထားရသာရကြာင့် ဤသို့ထည့်သွင်းရရွးချယ်မှုသည် 
အဆိုပါသတ်မှတ်ပပဌာန်းချြ်နှင့် ြိုြ်ညီမှုရှိပါသည်။ လြ်လီလြ်ြား ရရာင်းေယ်သူများမှ တင်သွင်းသည့် ရဆာြ်လုပ်ရရး
လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများသည် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်များရှိ ရေးအန္တရာယ်အချ ို့ (ဥပမာ − အမှုန်အမွှား နှင့် အခိုးအရငွ့များ) 
နှင့် ဆြ်စပ်ရနရသာရကြာင့် ၎င်းပစ္စည်းများြိုလည်း ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း အမှန်တြယ် ရဖာ်ရဆာင်သည့်အဆင့်တွင်  
အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပဖစ် ရပါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ 

လုပ်ငန်း အစီအစဉ်သတ်မှတ်ပခင်း၊ ေီဇိုင်းပုံစံရရးဆွဲပခင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရဆာင်ရွြ်ပခင်းနှင့် ပပုပပင်ထိန်းသိမ်းပခင်း၊ ပပင်ဆင်
မွမ်းမံပခင်း၊ ဖဖိုဖျြ်ပခင်း အစီအစဉ်များနှင့် ေဏာရရးေန်ရဆာင်မှု လုပ်ငန်းများြိုပင် အထြ်ရအာြ် အဆင့်ဆင့်ပုံစံပဖင့် 
ထည့်သွင်း၊ ရပါင်းစပ်လုပ်ြိုင်ရနကြသည်ြို ပမန်မာနိုင်ငံရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ် ဆန်းစစ်ရလ့လာ
သုံးသပ်မှု ြနဦးရတွ့ရှိချြ်များြ ရဖာ်ပပရနကြပါသည်။ ထို့ရကြာင့် ပမန်မာနိုင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ္ဏဆိုင်ရာ ဤရလ့လာ
သုံးသပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း အမှန်တြယ်လုပ်ရဆာင်ရနသည့်အဆင့် (အဆင့် ၄) ြိုသာ ဦးတည်ထား
ပါသည်။

ပုံ (၅) ဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ OSH ေိုင်ောအကဲမဖတ်သုံးသပ်ြှု မပုလုပ်ောတွင် အစိတ်အပိုင်း 
တစ်ေပ်အမဖစ် ပါဝင်သည့် ဆောက်လုပ်ဆေး လုပ်ငန်းစဉ် အေင့်ြျား

အအေဆာက်အအုံေြမေနရာ
 ြပင်ဆင်သတ်မှတ်သည့်

လုပ်ငန်း

အုတ်ြမစ်လုပ်ငန်း အထက်ပိုင်းအေဆာက် 
အအုံလုပ်ငန်း

အေဆာက်အအုံ 
မျက်ှာစာလုပ်ငန်း

အေဆာက်အအုံ 
အတွင်းပိုင်း လုပ်ငန်း

ြှီမငြ်းချက် − စာဆေးသူြျား ၊ (၂၀၂၁) ILO (၂၀၁၇) ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းခွင် စစ်ဆေးြှုြျား မပုလုပ်မခင်း
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

လြ်သုံးြိရိယာများနှင့် စွမ်းအင်သုံးြိရိယာများအပါအေင် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပပုသည့် စြ်ြိရိယာ
များသည်လည်း လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ြို ရပါ်ရပါြ်ရစနိုင်ပါသည်။ (ဥပမာ - အြာအရံမရှိသည့် ဓာတ်အားသုံး/စွမ်းအင်သုံး  
ြိရိယာများ)  ထို့အတူ အရာေတ္ထုပစ္စည်းများ ပင့်ရပမှာြ်မချ ီ၊ ရရှေ့ရပပာင်းသယ်ရဆာင်ရာတွင် အသုံးပပုသည့် စြ်ယန္တရား
ကြီးများ၊ စြ်တပ်ယာဉ်အချ ို့ (ဥပမာ - ထရပ်ြားများနှင့် ေန်ချစီြ်များ) သည်လည်း အလုပ်သမားများ၏ ြျန်းမာရရးနှင့်  
ရေးြင်းလုံခခုံရရးအရပါ်တွင် သိသာထင်ရှားသည့် လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်များ ြျရရာြ်နိုင်ရစပါသည်။ 

၂.၃.၁  တန်ဖိုးအားကွင်းေက် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ

အရဆာြ်အအုံနှင့် အရပခခံအရဆာြ်အအုံ  လုပ်ငန်းြဏ တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ် ရဖာ်ရဆာင်သူများြို ရှာရဖွ၊ ရဖာ်ထုတ်၊  
သတ်မှတ်ပခင်းြို သြ်ဆိုင်ရာအချြ်အလြ်များအရပါ် စစ်ရဆးသုံးသပ်မှုများ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရအာြ်တိုောလမှ ေီဇင်ောလ 
အတွင်း ပါေင်ပတ်သြ်ရဖာ်ရဆာင်သူများနှင့်ပပုလုပ်ခ့ဲသည့် ပဏာမအကြိုရမးပမန်းရဆွး ရနွးမှုများ၊ အချြ်အလြ်ရှာရဖွစုရဆာင်း 
ပခင်းများ၊ လုပ်ငန်းခွင်ရစာင့်ကြည့်ရလ့လာမှုများအရပါ်အရပခပပု၍ လုပ်ရဆာင်ခ့ဲပခင်းပဖစ်ပါသည်။ ပမန်မာနုိင်ငံရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ  
တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ်ြို ခခုံငုံရဖာ် ပပထားသည့် ပုံ (၆) တွင် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းရစျးြွြ် အဓိြရဖာ်ရဆာင်သူများြို  
အမျ ိုးအစား (၄) မျ ိုး ခွဲပခားပပထားပါသည်။



49မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ထုတ််ကု�်မ်ျား

�ီမ်�ကိ�်းနေဖိုးာ်နေဆာင်း်နေရား အိ�ီအိ�ဉ််

ဥပုနေ�နေ�ကာင်း်းရာာမ်ူနေ�ာင်း်
လိုပု်င်း�်းဖိုးွ��်ည်း်းပုု�
ရာင်း်းန္ဓာိီးပြုမ်ှံပု်န္ဓာိ�မ်ု အိ�ီအိ�ဉ််

အိနေပြု���အိနေဆာက်အိအို� 

အိနေဆာက်အိအို�

အိနေပြု���အိနေဆာက်အိအို�

အိနေဆာက်အိအို�

အိရွာယ််အိ�ား

ဝ�်ကြံကီးဌာာ�မ်ျား/ဦးး�ီးဌာာ�မ်ျား

အိထူး�ီးပုွားနေရားဇုု�် အိဓိကနေဖိုးာ် 
နေဆာင်း်သည်း်် ကုမ်ပဏီီ (၃) �ု

အိိမ််ရာာ�ီမ်�ကိ�်း အိဓိက နေဖိုးာ်နေဆာင်း် 
သည်း်် ကုမ်ပဏီီ (၉) �ု

ရာင်း်းန္ဓာိီးပြုမ်ှံပု်န္ဓာိ�သူ (၁,၀၀၀) ��့်

�ီမ်�ကိ�်းနေဖိုးာ်နေဆာင်း်သူ (၁၀၀) ��့်

အိဓိက�ီးပုွားနေရားလိုပု်င်း�်း�ု (၂၀) ��့်

န္ဓာိုင်း်င်း�ပြု�ားကုမ်ပဏီီ (၂၀၀) ��့်

ဖိုးက်�ပု်လိုပု်င်း�်း (၁၂) �ု

အိင်းယ််�ားန္ဓာိင်း်် အိလိတ််�ား လိုပု်င်း�်း 
နေထာင်း်ဂ္ဂဏီ�်း��့်

အိလိုပု်သမ်ား (၁) သ�်း��့်

အိဆု�းသတ်် အိသု�းပြုပုံသူ (၅၃) သ�်း

ပြုမ်�်မ်ာန္ဓာိုင်း်င်း�တ်ွင်း် မ်ိတ််ပုု�တ်င်း်ခြုံပုီး ကုမ်ပဏီီ 
(၆၈,၀၀၀) ��့်

လိုပု်င်း�်းလိည်း်ပုတ်် 
နေဆာင်း်ရွာက်မ်ုမ်ျား

�ီမ်�ကိ�်းအိ�ီအိ�ဉ်် သတ််မ်ိတ််ပြု�င်း်း

�ီမ်�ကိ�်း�ီဇုိုင်း်းပုု��� သတ််မ်ိတ််ပြု�င်း်းန္ဓာိင်း်် 
နေရားဆွ�ပြု�င်း်း

�ီမ်�ကိ�်း လိျာထားနေင်းွ သတ််မ်ိတ်် 
ပြု�င်း်း/နေင်းွနေ�ကး�ိုက်ထူပြု�င်း်း

လိုပု်င်း�်းသနေ�ာတ်ူ�ာ�ျံပု် �ီ�ဥ်
ကြံကီး�ကပု်ပြု�င်း်း

�ီမ်�ကိ�်းအိ�ီအိ�ဉ်် သတ််မ်ိတ််ပြု�င်း်း

�ီမ်�ကိ�်း�ီဇုိုင်း်းပုု��� သတ််မ်ိတ််ပြု�င်း်းန္ဓာိင်း်် 
နေရားဆွ�ပြု�င်း်း

�ီမ်�ကိ�်း လိျာထားနေင်းွ သတ််မ်ိတ််ပြု�င်း်း/ 
နေင်းွနေ�ကး�ိုက်ထူပြု�င်း်း

လုိပ်ုင်း�်း�ွင််းပြုပုင််းဆင််းပြု�င််းးနိ္ဓာင်််း အုိတ််ပြုမ်�်�ျပြု�င်း်း

အိထက်ပုိုင်း်းအိနေဆာက်အိအို�န္ဓာိင်း်် 
အိနေဆာက်အိအို�မ်ျက်န္ဓာိာ�ာ၊ 
အိနေဆာက်အိအို� အိတ်ွင်း်းပုိုင်း်း 
နေဆာက်လိုပု်ပြု�င်း်း

လိှပု်��်ထုတ််လိုပု်ပြု�င်း်း

ဓာတ််သတ်ုံတ်ူးနေဖိုးာ်ထုတ််လိုပု်ပြု�င်း်း

ကူးသ�်းနေရာာင်း်းဝယ််ပြု�င်း်းန္ဓာိင်း်် သယ််ယ်ူ
ပုို�နေဆာင်း်ပြု�င်း်း

သတ်င်း်းအိ�ျက်အိလိက်န္ဓာိင်း်် ဆက်သွယ််
နေရား�ည်း်းပုည်းာ

အိိမ််ရာာန္ဓာိင်း်် �ီးပုွားနေရား လိုပု်င်း�်းမ်ျား 

ပုံ (၆) တန်ဖိုးအားကွင်းေက် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ

     လုပ်ငန်းအပ်ှံသူများ
• အစိုးရများ
• စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်သူများ
• ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ

တစ်ဆင့်ခံကန်ထိုက်တာများ
• မှတ်ပုံတင်ထားပီးှင့်
   မှတ်ပုံမတင်ရေသးသည့်
   အေသးစားှင့် အလတ်စား
   လုပ်ငန်းများ
• ပုတ်ြပတ် အလုပ်သမားများ

  ကန်ထိုက်လုပ်ငန်းများ
• အစိုးရများ
• စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစုများ
• ိုင်ငံြခားကုမဏီများ
• ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများ

     အဆုံးသတ်သုံးစွဲသူများ
• အစိုးရများ
• ပုဂလိကကဏ
• အများြပည်သူဆိုင်ရာ ကဏ

ြှီမငြ်းချက် −  ပံုနိှပ်စာဆစာင်ြျား၊ အင်တာနက်ြှ အချက်အလက်အစုြျား (ဆောက်လုပ်သူလြ်းညွှန်၊ စီြံကိန်းေဏ်) ၊ IFI ြျား (ကြ္ဘာ့ေဏ်၊ အာေှဖံွ့ပဖိုးဆေးေဏ် စသည်) ၏ အစေီင်ခံစာြျား၊       
               အစိုးေနှင့် အမခား စည်းြျဉ်းစည်းကြ်း၊ နည်းဥပဆဒ ထိန်းသိြ်းကကီးြကပ်ဆေးအဖွဲ့ြျား၏ ထုတ်မပန်ဆြကညာြှုြျား (မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးဝန်ကကီးဌာနြှ သတ်ြှတ် 
                   ထုတ်မပန်ထားသည့် နည်းဥပဆဒ၊ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျား စသည်)
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နိုငင်သံား # လုပင်န်းအပန်ှံသူများ ဆစျးကွကဆ်ဖာဆ်ောငသ်ူြျား

နိုငင်ပံခား (သို့) ပမနမ်ာ (သို့) ဖြစ်ပ်

၁ အစိုးရ ၁။ အစိုးရ

၂။ ပမနမ်ာစီးပွားရရးလုပင်နး်စုများ

၃။ နိုငင်ပံခားပိုင ်ြုမ္ပဏီများ

၄။ ဖြစ်ပ ်ြုမ္ပဏီများ

၅။ ပမနမ်ာ ြုမ္ပဏီများ

၂ စီမြံိနး်ရဖာရ်ဆာငသ်ူ

၃ ရငး်နှီပမှုပ်နှသံူ

၂.၃.၂  ဆစျးကွက်စီးေင်းော လြ်းဆြကာင်းြျား

“ရစျးြွြ်စီးဆင်းမှုလမ်းရကြာင်းတစ်ခု”  ဟူသည်ြို  ထွြ်ြုန် (ြုန်စည်) နှင့် ေန်ရဆာင်မှုများ ရယူအသုံးပပု၊ ရနရာချစီစဉ် 
ရာတွင် စားသုံးသူများ၏ တုန့်ပပန်ချြ်၊ ရမှော်လင့်ချြ် သရောထားများြို ရဖာ်ရဆာင်ရပးသည့် အပပန်အလှန်ဆြ်သွယ်
ရဆာင်ရွြ်မှု အခင်းအြျင်းတစ်ရပ်အပဖစ် သတ်မှတ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါသည်။၁၈ ဤဆန်းစစ်ရလ့လာသုံးသပ်မှုများအရ အစိုးရများ၊  
ရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူများ၊ စီမံြိန်းရဖာ်ရဆာင်သူများအရနပဖင့် ဇယား အမှတ် (၄) တွင် တင်ပပထားသည့်အတိုင်း ရစျးြွြ်စီးဆင်း
မှုလမ်းရကြာင်းများြို အသုံးပပု၍ ရဆာြ်လုပ်ရရးစီမံြိန်းများ အရြာင်အထည်ရဖာ်နိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများမှ  
ရငွရကြးပံ့ပိုး၍ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ အဆင်ရပပရချာရမွ့ရစရန် ရဆာင်ရွြ်ရပးပါသည်။ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများသည် 
အရပခခံအရဆာြ်အအုံနှင့် အရဆာြ်အအုံ စီမံြိန်းများ ရဆာြ်လုပ်အပ်နှံရန် အတွြ်သာမြ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ချမှတ်ရန်၊ 
ေီဇိုင်းပုံစံရရးဆွဲရန်၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရဆာင်ရွြ်ရန်တို့အတွြ်ပါ ရစျးြွြ်ရဖာ်ရဆာင်သူတို့နှင့်  လုပ်သရောတူစာချုပ် 
ချုပ်ဆို ရဆာင်ရွြ်ရလ့ရှိပါသည်။ ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ထားသည့် ရစျးြွြ်စီးဆင်းရာလမ်းရကြာင်း (၁၄) ခုအပပင် အစိုးရနှင့် 
ပုဂ္ဂလိြလုပ်ငန်းများတွင် အရပခခံအရဆာြ်အအုံနှင့် အရဆာြ်အအုံများ ရဆာြ်လုပ်ရန်အတွြ် ရငွရကြးမတည် ရဖာ်ရဆာင် 
ရပးမည့် အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစုရြာ်ပိုရရးရှင်းပုံစံနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံ အရပမာြ်အများြို ချဉ်းြပ်ရဆာင်ရွြ ်
နိုင်သည့် ဆြ်သွယ်ရရးလမ်းရကြာင်းများ ရှိကြပါသည်။

အရဆာြ်အအုံနှင့် အရပခခံအရဆာြ်အအုံ ရဆာြ်လုပ်သည့် စီမံြိန်းများတွင် အသုံးပပုသည့် ရြာ်ပိုရိတ် လုပ်ငန်းစုပုံစံများ၊  
အစိုးရ - ပုဂ္ဂလိြပူးရပါင်းရဆာင်ရွြ်မှုများ နှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံများတွင် အဆိုပါ စီမံြိန်း၏ ဥပရေရကြာင်းရာ
နှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ စီစဉ်တည်ရဆာြ်ပုံများ၊ စီမံြိန်းအရွယ်အစားနှင့ ်စီမံြိန်း လုပ်ငန်းသောေ အရပါ်မူတည်၍ တစ်ခု 
(သို့မဟုတ်) တစ်ခုထြ်ပိုရသာ  အစိုးရဌာန (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းများ၊ စီမံြိန်းရဖာ်ရဆာင်သူနှင့် ရင်းနှီးပမှပ်နှံသူများ ပါေင်
နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ လုပ်ငန်းပုံစံများ/ဖွဲ့စည်းပုံများတွင် DFI လည်း ပါေင်နိုင်ပါသည်။ 

ရဆာြ်လုပ်ရရးစီမံြိန်းကြီးများ ရဖာ်ရဆာင်ရာတွင် အသုံးအများဆုံး ရြာ်ပိုရိတ်လုပ်ငန်းစုနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုပုံစံအရ ပါေင်သည့် 
ြုမ္ပဏီများအရနပဖင့် အြျ ိုးတူပူးရပါင်းထားသည့် လုပ်ငန်းစုနှင့် တစ်ခု (သို့) တစ်ခုထြ်ပိုရသာ နိုင်ငံပခားြုမ္ပဏီများအကြား 
ဖြ်စပ်လုပ်ငန်းတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းလုပ်ြိုင်ကြပခင်းပဖစ်ပါသည်။ ဖြ်စပ်လုပ်ငန်းများတွင် အစိုးရများလည်း ပါေင်နိုင်ပါသည်။ 

အများပပည်သူဆိုင်ရာ စီမံြိန်းကြီးများနှင့် ဧရာမ စီမံြိန်းကြီးများ ရဆာြ်လုပ်ရာတွင် ပပည်ရထာင်စု အစိုးရနှင့် ြုမ္ပဏီများ
အရနပဖင့် အစိုးရ - ပုဂ္ဂလိြပူးရပါင်းရဆာင်ရွြ်မှုပုံစံများတွင်ပါေင်သည့် ပုဂ္ဂလိြ လုပ်ငန်းများမှ ရငွရကြးထည့်ေင်၊ ပုံစံရရးဆွဲ၊  

ဇယား (၄) ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းဆစျးကွက် ပင်ြလြ်းဆြကာင်းြျား

ြူေင်း − စာဆေးသူြျား (၂၀၂၁)

၁၈ Pelton, L.E., Strutton, D. နှင့် Lumpkin, J.R. (၂၀၀၁) “ရစျးြွြ်လမ်းရကြာင်းများ ၊ ချတိ်ဆြ်စီမံရဆာင်ရွြ်မှုနည်းလမ်းတစ်ရပ်” 
 Edinburgh: Edinburgh Business School, Heriot-Watt University.



51မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

တည်ရဆာြ်၊ ပိုင်ဆိုင်၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခွင့်ရှိသည့် (BOT) စနစ်ြို ပိုမို အသုံးပပုလာကြပါသည်။၁၉ ြုမ္ပဏီ၏ မူေါေများ၊ စီမံ
အုပ်ချုပ်ရရးဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းပုံများ၊ ဥပရေရကြာင်းရာ မူရောင်များနှင့် ရငွရကြးရင်းပမစ်များသာမြ ြုမ္ပဏီတွင်း ဆြ်ဆံမှုနှင့် 
ဆြ်သွယ်ရဆာင်ရွြ်မှု ပုံစံများြ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း OSH စနစ်များ ဆြ်စပ်လွှမ်းခခုံ၊ ချဉ်းြပ်ရဆာင်ရွြ်
မှုအရပါ် သြ်ရရာြ်ရစပါသည်။  ဥပမာအားပဖင့် ဖြ်စပ်လုပ်ငန်းတွင်ပါေင်သည့် ြုမ္ပဏီနှစ်ခုတွင် ြွဲပပားပခားနားသည့် OSH 
စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များရှိပခင်း (သို့) ြုမ္ပဏီနှစ်ခုအနြ် ြုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် OSH စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ရှိရသာ်လည်း ြျန်ြုမ္ပဏီတွင် 
OSH စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်မရှိသည့် အရပခအရနများ ပဖစ်ရပါ်နိုင်ပါသည်။ OSH စနစ်များနှင့်ပတ်သြ်၍ ဆြ်သွယ်ရဆာင်ရွြ်မှုနှင့်  
ချတိ်ဆြ်ညှိနှိုင်းမှု ြင်းမဲ့ပခင်း၊ ရြာ်ပိုရိတ်လုပ်ငန်းစု အရလ့အထများ ြွဲပပားပခားနားပခင်းတို့ြို ပမန်မာနိုင်ငံတွင်  အဓိြ
ရင်ဆိုင်ရနရသည့် စိန်ရခါ်မှုတစ်ရပ်အပဖစ် နိုင်ငံပခားြန်ထရိုြ်ြုမ္ပဏီများြ ကြိမ်ဖန်များစွာ ရည်ညွှန်းရပပာဆို ရလ့ရှိကြ 
ပါသည်။ အဆိုပါ စိန်ရခါ်မှုများြ တစ်ဆင့်ခံြန်ထရိုြ်လုပ်ငန်းများထံသို့လည်း ဆြ်လြ်ပပန့်ပွားသွားပါသည်။၂၀

ရဆာြ်လုပ်ရရးစီမံြိန်းလုပ်ငန်း၏ လိုအပ်ချြ်၊ အရွယ်အစား၊ တန်ဖိုး၊ ရှုပ်ရထွးမှုနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ဖပီးရပမာြ်မှု အဆင့်အရပါ် 
မူတည်၍ စီမံြိန်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းပုံများ အချနိ်နှင့်အမှေ အဆင့်ဆင့်တိုးတြ်ရပပာင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားပဖင့် 
ရြျာြ်ပဖအထူးစီးပွားရရးဇုန်သည် မူလအစြ တရုတ်နှင့် ပမန်မာအစိုးရများအကြား သရောတူရဆာင်ရွြ်သည့် စီမံြိန်း
တစ်ခုပဖစ်ရသာ်လည်း ရနာင်တွင် စီမံြိန်းရဖာ်ရဆာင်သူ ပုဂ္ဂလိြြုမ္ပဏီတစ်ခုထံ လွှဲရပပာင်း၍ ဖြ်စပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့် 
သရောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ရသာ အရပပာင်းအလဲများသည်လည်း OSH စနစ်အရပါ် သြ်ရရာြ်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ 
ဤနမူနာအရ ပမန်မာအစိုးရသည် ပထမပိုင်းတွင် စီမံြိန်းရဖာ်ရဆာင်သူနှင့် စီမံြိန်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း သတ်မှတ်
ပပဌာန်းသူပဖစ်ရသာ်လည်း ရနာင်တွင် စီမံြိန်းသရောတူစာချုပ် ကြီးကြပ်စီစဉ်သူ ပဖစ်လာခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ အစိုးရ၏ စီမံြိန်း
ဆိုင်ရာ အခန်းြဏအရပပာင်းအလဲြ စီမံြိန်းတွင်ပါေင်သည့် ရစျးြွြ်ရဖာ်ရဆာင်သူအမျ ိုးမျ ိုး၏ တာေန်ယူမှုတာေန်ခံမှု 
အတိုင်းအတာအရပါ်တွင်လည်း ရိုြ်ခတ်သြ်ရရာြ်ရစပါသည်။ ထို့အတူပင် အစိုးရနှင့် ဖြ်စပ်လုပ်ငန်းြုမ္ပဏီတို့၏ OSH 
စနစ်အရပါ်  ချဉ်းြပ်ရဆာင်ရွြ်ပုံ နည်းစနစ်များသည်လည်း ြွဲပပားပခားနားဖွယ် ရှိသည့်အတွြ် စီမံြိန်းဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ
ြလည်း OSH စနစ်အရပါ် သြ်ရရာြ်ရစပါသည်။ 

ရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူများသည်လည်း စီမံြိန်းရဖာ်ရဆာင်သူများ (သို့မဟုတ်) အပပန်အလှန် ပဖစ်နိုင်သည်ြို သတိချပ်ရန် လိုအပ်
ပါသည်။ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူများသည် အထူးစီးပွားရရးဇုန် (SEZ) (သို့) စြ်မှုဇုန်များတွင် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံ လုပ်ြိုင်ရနသည့် 
ရဆာြ်လုပ်ရရးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရရး ြုမ္ပဏီများလည်း ပဖစ်နိုင်ပါသည်။ ပမန်မာအစိုးရအရနပဖင့်လည်း အစိုးရပိုင်စီးပွားရရး
လုပ်ငန်း (SOE) တစ်ခုမှ တစ်ဆင့် အပခားအစိုးရတစ်ရပ်နှင့်ဖြ်စပ်လုပ်ငန်း လုပ်ြိုင်နိုင်ပါရသးသည်။ 

စီမံြိန်း စီစဉ်ဖွဲ့စည်းပုံများသည် သမားရိုးြျပုံစံ၊ သမားရိုးြျမဟုတ်သည့်ပုံစံ (သို့) ပုံစံနှစ်ရပ်စလုံး ပဖစ်နိုင်၍ OSH စနစ်များ၊  
အရလ့အထများအရပါ်တွင် တိုြ်ရိုြ်အြျ ိုးသြ်ရရာြ်မှု ရှိနိုင်ပါသည်။ စီမံြိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါေင်သည့် အစိုးရအဖွဲ့
အစည်းနှင့် ဌာန၊ ရစျးြွြ်ရဖာ်ရဆာင်သူ အရရအတွြ်နှင့် အဆိုပါ ရစျးြွြ်ရဖာ်ရဆာင်သူများအကြား လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ
အားဖပိုင်မှုများြလည်း OSH  စနစ်များ၊ အရလ့အထများအရပါ်တွင် ဩဇာသြ်ရရာြ်နိုင်ပါသည်။ 

OSH စနစ်ဆိုင်ရာ ချဉ်းြပ်ရဆာင်ရွြ်ပုံ နည်းလမ်းများသည် ရဆာြ်လုပ်ရရးြုမ္ပဏီ၏ မူရင်းနိုင်ငံ အရပါ်မူတည်၍လည်း 
ြွဲပပားပခားမှု ရှိနိုင်ပါသည်။ ဂျပန်၊ ြိုရီးယား၊ ပပင်သစ်နှင့် အပခား စီးပွားရရးပူးရပါင်းရဆာင်ရွြ်မှုနှင့် နိုင်ငံဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်မှု
ဆိုင်ရာ ြုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများသည် ၎င်းတို့နိုင်ငံ၏ စံချနိ်စံညွှန်းများနှင့်အညီ OSH စနစ်များြို ချဉ်းြပ်ရဆာင်ရွြ်ရလ့  
ရှိကြပါသည်။ OSH စနစ်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အဓိြအရရးပါသည့် အချြ်များအနြ် ပုတ်ပပတ်အလုပ်သမားများ အပါအေင် 
သမားရိုးြျပုံစံနှင့် သမားရိုးြျပုံစံမဟုတ်သည့် တစ်ဆင့်ခံ ြန်ထရိုြ်တာများ (အဆင့် ၁၊ ၂၊ ၃ နှင့် ၄) ရစျးြွြ်စီးဆင်းရာ
လမ်းရကြာင်း အသီးသီးတွင် ပျ ံ့နှံ့တည်ရှိရနပုံြို ဇယား (၄) တွင်ရဖာ်ပပထားပါသည်။ 

အစိုးရများ၊ စီမံြိန်းရဖာ်ရဆာင်သူများ နှင့် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူများသည် နယ်ရပမရေသဆိုင်ရာ သံတမန်ရရးရာ၊ မဟာဗျဟာဆိုင်ရာ 
နှင့် ရငွရကြးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချြ်များြို ထပ်တူညီစွာ ပဖည့်ဆည်းနိုင်စွမ်းရှိသည့် ရြာ်ပိုရိတ်လုပ်ငန်းစုများ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ ်
ရရးနှင့် ရငွရကြးစိုြ်ထူရရး အစီအစဉ်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း အများအပပားြို ချဉ်းြပ်ရဆာင်ရွြ်နိုင်သည့် ဆြ်သွယ်ရရး

၁၉ BOT သည် အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိြ ပူးရပါင်းရဆာင်ရွြ်မှုပုံစံများ (PPPs) မှတစ်ဆင့် ကြီးမားသည့် အရပခခံအရဆာြ်အအုံစီမံြိန်းကြီးများအတွြ် ရငွရကြး  မတည ်
နိုင်ရန် အသုံးပပုသည့် လုပ်ငန်းသရောတူစာချုပ်ပုံစံတစ်မျ ိုးပဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ လုပ်ငန်းသရောတူညီမှုပုံစံအရ ရေသဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့စသည့် အစိုးရအဖွဲ့
အစည်းြ သြ်ဆိုင်ရာစီမံြိန်း စဦး တည်ရဆာြ်ခွင့်နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခွင့်ြို ပုဂ္ဂလိြြုမ္ပဏီတစ်ခုအားရပးအပ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ြာလ ပုံမှန် 
အားပဖင့် နှစ် ၂၀ (သို့) နှစ် ၃၀ ကြာဖပီးရနာြ် အဆိုပါလုပ်ငန်းအရပါ် စီမံရဆာင်ရွြ်ခွင့်ြို အစိုးရအဖွဲ့အစည်းထံ ပပန်လည်အပ်နှံရပါသည်။

၂၀ အုပ်စုလိုြ်ရဆွးရနွးပွဲများနှင့် နိုင်ငံပခားြုမ္ပဏီများနှင့် တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းမှုများမှတစ်ဆင့် သိရှိရပါသည်။ 
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

လမ်းရကြာင်းများ ရှိကြပါသည်။ စီမံြိန်းရဖာ်ရဆာင်သူများသည် အမျ ိုးမျ ိုး၊ အမျ ိုးမျ ိုးရသာ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ
မှတစ်ဆင့် လှေပ်စစ်စွမ်းအင် ပဖန့်ပဖးမှု တိုးပမှင့်နိုင်မည့် (သို့) ပပည်သူပိုင်/ပုဂ္ဂလိြပိုင် ရငွလုံးရငွရင်းများ ပမှင့်တင်နိုင်မည့် စီမံြိန်း
များြို အရြာင်အထည် ရဖာ်နိုင်စွမ်း ရှိပါသည်။ ဖဗိတိသှေ ဗာဂျင်ြျွန်း နှင့် ရြမန်ြျွန်းစုများမှ လာရရာြ်သည့် FDI စီမံြိန်း 
အရပမာြ်အများသည် ထိုသို့ရသာ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအစီအစဉ်များ၏ သာဓြတစ်ရပ်ပင် ပဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ (ရင်းနှီးပမုပ်
နှံမှု အစီအစဉ်များ၏) ရည်မှန်းချြ်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (လုပ်ငန်းယန္တရား) များြို အရသးစိတ်စူးစမ်းရလ့လာပခင်းသည် ဤ
ရလ့လာသုံးသပ်မှုအစီရင်ခံစာ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ပပင်ပတွင် ရှိရသာ်လည်း ၎င်းအရကြာင်းအရာများြို နိုင်ငံအသီးသီးမှ အစိုးရ
များနှင့် ရစျးြွြ်ရဖာ်ရဆာင်သူ အများအပပား၊ ရှုတ်ရထွး၍ စီမံအုပ်ချုပ်မှုဖွဲ့စည်းပုံ အမျ ိုးမျ ိုးနှင့် ရြာ်ပိုရိတ်လုပ်ငန်းစု အမျ ိုး
မျ ိုးပါေင်သည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ GSC ၏ အဓိြသွင်ပပင် လြ္ခဏာတစ်ရပ်အပဖစ် ရဖာ်ပပရန်အထူးလိုအပ်ပါသည်။ 

ပမန်မာနိုင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏြို အစိုးရ၊ ြုမ္ပဏီများ၊ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူများ၊ စီမံြိန်းရဖာ်ရဆာင်သူ များမှ ရစျးဖပိုင် (တင်ေါ)  
စနစ် ေယ်ယူမှုအခွင့်အလမ်းများ၊ လုပ်ငန်းများ၊ ေန်ရဆာင်မှုဆိုင်ရာ သရောတူစာချုပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိရပးအရကြာင်း 
ကြားသည့် ရစျးြွြ်ရနရာအစုအရေးအပဖစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ 

လုပ်ငန်းသရောတူ (ြန်ထရိုြ်) စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့် အာဏာပိုင်များ/လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများမှ ရရွးချယ်သည့် ရစျးြွြ်ရနရာ
များသည် ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချြ်များနှင့် ပစ္စည်း/ေန်ရဆာင်မှု ေယ်ယူရရးဆိုင်ရာ နည်းဥပရေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများ အရပါ်
မူတည်၍ (ြွဲပပားပခားနားပါသည်။) အစိုးရအဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာနတစ်ခုမှ အစပပု၍ ပမန်မာရငွြျပ် သန်း (၁၀၀) တန်ဖိုးအထြ်ရှိ
သည့် စီမံြိန်း (ဖွံ့ဖဖိုးရရးဆိုင်ရာ ရငွရကြးမတည်မှု အစီအစဉ် ပါေင်သည်ပဖစ်ရစ၊ မပါေင်သည်ပဖစ်ရစ) တစ်ရပ်အတွြ် လုပ်ငန်း
အပ်နှံရာတွင် ပပည်တွင်း/ပပည်ပ တင်ေါရစျးြွြ် များတွင် အများပပည်သူသို့ ထုတ်ပပန်ရကြညာ၍ ရစျးဖပိုင် (တင်ေါ) စနစ်ပဖင့် 
ြမ်းလှမ်းရခါ်ယူရလ့ရှိပါသည်။ ရစျးြွြ်ရနရာရရွးချယ်မှုသည်လည်း ရဆာြ်လုပ်ရရး စီမံြိန်းအမျ ိုးအစားအရပါ်တွင် 
မူတည်ပါသည်။ အစိုးရ၏ ရစျးဖပိုင် (လုပ်ငန်းတင်ေါ) ရခါ်ယူမှုများြို သြ်ဆိုင်ရာေန်ကြီးဌာန ေြ်(ေ်)ဆိုြ်စာမျြ်နှာများ
တွင် အဂဂလိပ်/ပမန်မာ နှစ်ောသာပဖင့်လည်းရြာင်း၊ ရန့စဉ်သတင်းစာများတွင်လည်းရြာင်း ထည့်သွင်းရကြပငာနိုင်ပါသည်။ 
အဆိုပါ ပစ္စည်း/ေန်ရဆာင်မှု ရစျးဖပိုင်ရခါ်ယူမှု ရကြပငာချြ်များတွင် ေယ်ယူမှုနည်းလမ်း (လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့် တစ်ချ ို့တစ်ေြ်၊  
အစိုးရမှအစပပုသည့် လုပ်ငန်းြန်ထရိုြ် ပုံစံ၊ ပပည်သူလူထုဆိုင်ရာ စီမံြိန်းလုပ်ငန်းများအတွြ် ပွင့်လင်းပမင်သာစွာ ရခါ်ယူရသာ   
Swiss Challenge တင်ေါစနစ် စသည်) ြို ထည့်သွင်းရဖာ်ပပရလ့ရှိပါသည်။ ရစျးြွြ်ရနရာများ နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အဂဂလိပ် 
ပမန်မာ (၂) ောသာ ဆန်းစစ်ရလ့လာသုံးသပ်မှုတစ်ရပ်ြ တင်ေါ ရခါ်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် လိုအပ်ရသာ OSH ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်
ချြ်များနှင့်ပတ်သြ်၍ အကြံပပု တင်ပပထားသည့်အပပင် OSH ဆိုင်ရာ ေန်ရဆာင်မှုရပးသူများ၊ ရလ့ြျင့်သင်ကြားရပးသူများ
နှင့် ေန်ထမ်း လိုအပ်ချြ်များအရပါ် ပိုမိုရြာင်းမွန်ပပည့်စုံစွာ နားလည်နိုင်ရစရန်အတွြ်လည်း ပဖည့်စွြ်ပံ့ပိုးရပးထားပါသည်။



53မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

     လုပ်ငန်းအပ်ှံသူများ
• အစိုးရများ
• စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်သူများ
• ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ

တစ်ဆင့်ခံကန်ထိုက်တာများ
• မှတ်ပုံတင်ထားပီးှင့်
   မှတ်ပုံမတင်ရေသးသည့်
   အေသးစားှင့် အလတ်စား
   လုပ်ငန်းများ
• ပုတ်ြပတ် အလုပ်သမားများ

  ကန်ထိုက်လုပ်ငန်းများ
• အစိုးရများ
• စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစုများ
• ိုင်ငံြခားကုမဏီများ
• ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများ

  အဆုံးသတ်သုံးစွဲသူများ
• အစိုးရများ
• ပုဂလိကကဏ
• အများြပည်သူဆိုင်ရာ ကဏ

ကူညီပံ့ပိုးေပးေသာ
လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ေဆာက်လုပ်ေရး
လုပ်ငန်းသံုးပစည်းှင့်
ကိရိယာေပးသွင်းသူများ

ြမန်မာုိင်ငံအလုပ်သမား၊
 လူဝင်မှုကီးကပ်ေရးှင့်
     ြပည်သူ�အင်အားဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာုိင်ငံေဆာက်လုပ်ေရး
ဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာုိင်ငံရင်းီှးြမပ်ံှမှု
ေကာ်မရှင်

လုပ်ငန်းခွင်ှင့်ပတ်ဝန်းကျင်
ကျန်းမာေရးဌာနခဲွ

စီမံကိန်းေစျးပိင်
တင်ဒါစနစ်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှု
ဆန်းစစ်ေရး လုပ်ထံုး
လုပ်နည်းများ

စံချိန်စံွှန်းများ၊
နည်းဥပေဒများ၊
လမ်းွှန်ချက်များ

(OSH) ဆိုင်ရာေလ့ကျင့်
သင်ကားေရးှင့် ဝန်ေဆာင်မှု
ေပးသည့် အဖွဲအစည်းများ

အထူး/သီးသန�် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်/
ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှု
ေပးသည့် အဖွဲအစည်းများ

စီးပွားေရးဘဏ်များ
(ြပည်တွင်းှင့် ြပည်ပ)

အလုပ်သမား
အဖွဲအစည်းများ

အလုပ်ရှင်
အဖွဲအစည်းများ

နည်းဥပေဒ၊
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း
မူေဘာင်
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၂.၄ ဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ တန်ဖုိးအားကွင်းေက်တွင် အဓိက  
 ပါဝင်ဆဖာ်ဆောင်ဆနြကသူြျား

ပုံ (၇) မြန်ြာနိုင်ငံ ဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ တန်ဖိုးအားကွင်းေက်

ြူေင်း − စာဆေးသူြျား (၂၀၂၁)

၂.၄.၁ ဆစျးကွက်ဆဖာ်ဆောင်သူြျား

ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ်တွင် အမျ ိုးမျ ိုးရသာ ပါေင်ပတ်သြ်သူများြ ေင်ရရာြ်ရဖာ်ရဆာင်လျြ် ရှိကြ
ပါသည်။ ရစျးြွြ်ရဖာ်ရဆာင်သူများြို တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ်အတွင်း ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းတာေန်အသီးသီးအရပါ် မူတည်၍ 
ဇယား (၇) တွင်ရဖာ်ပပထားသည့်အတုိင်း အုပ်စုများ ခဲွပခားနုိင်ပါသည်။ အရပခခံအရဆာြ်အအံုနှင့် အရဆာြ်အအံု ရဆာြ်လုပ်ရရး
လုပ်ငန်းများတွင် ပမန်မာနိုင်ငံရတာ်အစိုးရ၊ အြျ ိုးတူပူးရပါင်းထားသည့် ပပည်တွင်းလုပ်ငန်းစုများ၊ နိုင်ငံပခားြုမ္ပဏီများ၊ ပမန်မာ
ြုမ္ပဏီများ၊ ဖြ်စပ်လုပ်ငန်းများ စသည်တ့ုိ ပါေင်ရဆာင်ရွြ်ရနကြပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးစီမံြိန်း အမျ ိုးအစားများတွင် အစိုးရ
စီမံြိန်းများမှသည် ဖြ်စပ်စီမံြိန်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိြစီမံြိန်းများအထိ ပါေင်ပါသည်။ 



54 မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

အစိုးေ

ဤရလ့လာသံုးသပ်မှု အစီရင်ခံစာတွင် “အစုိးရ” ဟူသည်မှာ အပခားနည်းပဖင့် သတ်မှတ်ရဖာ်ပပထားသည်များမှအပ ပမန်မာနုိင်ငံရတာ် 
အစိုးရ၊ အစိုးရဦးစီးဌာန (သို့) အဖွဲ့အစည်း (သို့) နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရရးလုပ်ငန်းတစ်ခုြို ရည်ညွှန်းပါသည်။ 

ပုံမှန်အားပဖင့် အစိုးရရဆာြ်လုပ်ရရးစီမံြိန်းများတွင် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များြို အစိုးရမှရရးဆွဲ၍ အရဆာြ်အအုံေီဇိုင်းပုံစံ
များြို ဌာနတွင်း (သို့မဟုတ်) ပပင်ပတွင် အပ်နှံရရးဆွဲရစရလ့ရှိပါသည်။ ထို့ရနာြ်တွင် ရစျးဖပိုင် (တင်ေါစနစ်) လုပ်ငန်းအပ်နှံရန်  
ရခါ်ယူပခင်း (သို့) ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းသီးသန့် (သို့) ရဆာြ်လုပ်ရရးနှင့် အရဆာြ်အအုံလည်ပတ်ရရး နှစ်ရပ်စလုံး
အတွြ် လုပ်ငန်းသရောတူ (ြန်ထရိုြ်) စာချုပ် တိုြ်ရိုြ်ချုပ်ဆိုပခင်း  စသည်တို့ ဆြ်လြ်လုပ်ရဆာင်နိုင်ပါသည်။ အစိုးရ 
ဌာနများ (ဥပမာ − ရဆာြ်လုပ်ရရးေန်ကြီးဌာနရအာြ်ရှိ ဦးစီးဌာနအသီးသီး) မှ မိမိတို့ ေန်ကြီးဌာ၏  စီမံြိန်းများြို ြိုယ်တိုင် 
တာေန်ယူ ရဖာ်ရဆာင်သည့် ပဖစ်စဉ်များ ရှိပါသည်။ ထို့အပပင် ေန်ကြီးဌာနတစ်ခု (ပညာရရးေန်ကြီးဌာန)၏ အရပခခံအရဆာြ် 
အအု ံစမီြံနိ်းများြိ ုအပခားေနက်ြီးဌာနတစခ် ု(ရဆာြလ်ပုရ်ရးေနက်ြီးဌာန) မ ှတာေနယ်ရူဖာရ်ဆာငရ်ပးသည့ ်ပဖစရ်ပမ်ျားလည်း  
ရှိပါသည်။ 

အစိုးရအရနပဖင့် မိမိြိုယ်ပိုင် အရံရငွများ၊ DFI အစီအစဉ်များ၊ ပုဂ္ဂလိြ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများ၊ စီမံြိန်းရဖာ်ရဆာင်သူများ၏ 
ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုရငွလုံးရငွရင်းများ (သို့) တစ်ခု (သို့) တစ်ခုထြ်ပိုရသာ ရငွရကြးရင်းပမစ်အစုများြို အသုံးပပု၍ ရဆာြ်လုပ်ရရး
စီမံြိန်းများ ရဖာ်ရဆာင်ရန် ရငွရကြးမတည် ရပးပါသည်။ အပခားနိုင်ငံ၏အစိုးရများြလည်း ရဆာြ်လုပ်ရရးစီမံြိန်းများ
အတွြ် ရငွရကြး မတည်ရပးနိုင်ပါရသးသည်။ ဥပမာအားပဖင့် ပမန်မာစစ်တပ်မှထိန်းချုပ်ထားသည့် အြျ ိုးတူလုပ်ငန်းစုတစ်ခု
ပဖစ် သည့် “ပမန်မာ့စီးပွားရရးရြာ်ပိုရရးရှင်း”မှ ပိုင်ဆိုင်ရာ ပိုလိုြလပ်ရပမရနရာတွင် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရရးလုပ်ငန်း တစ်ခုပဖစ်သည့်  
“တရုတ်နိုင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရးအင်ဂျင်နီယာ ရြာ်ပိုရရးရှင်း” (China State Construction Engineering Corporation) ြ 
အရဆာြ်အအုံစု အကြီးစားတစ်ခု ရဆာြ်လုပ်ရပးထားပါသည်။

အစိုးရမှ ရငွရကြးမတည်ရပးသည့် အများပပည်သူဆိုင်ရာ အရပခခံအရဆာြ်အအုံနှင့် အရဆာြ်အအုံရဆာြ်လုပ်ရရးစီမံြိန်း
များြို စီမံြိန်းအစီအစဉ်နှင့် ေီဇိုင်းပုံစံရရးဆွဲသတ်မှတ်ရန်၊ နှင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ရဆာြ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းများ ရဖာ်ရဆာင်ရန် 
တာေန်ရှိသည့် သြ်ဆိုင်ရာ ေန်ကြီးဌာနများ၊ ဦးစီးဌာနများ (သို့) ဌာနများြ တာေန်ယူရဆာင်ရွြ်ရလ့ရှိကြပါသည်။ အစိုးရ
ေန်ကြီးဌာနများမှ တာေန်ယူရဖာ်ရဆာင်ပခင်းမရှိရသာ စီမံြိန်းများြိုမူ စီမံြိန်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (သို့) တစ်ခုလုံးြို ပပင်ပ
ရဆာြ်လုပ်ရရးြုမ္ပဏီများထံ လုပ်ငန်းစာချုပ်ချုပ်ဆို အပ်နှံရလ့ရှိပါသည်။ ခခင်းချြ်အချ ို့မှအပ ပမန်မာအစိုးရေန်ကြီးဌာန 
အားလုံးလိုလိုသည် ရဆာြ်လုပ်ရရးစီမံြိန်းများ တွင် ပါေင်ပတ်သြ်ရလ့ရှိကြပါသည်။

အစိုးရမှရငွရကြးမတည်ရပးသည့် စီမံြိန်းများတွင် စီမံြိန်းလျာထားရငွတစ်ရပ်လုံးသည် အမှန်တြယ် စတင်တည်ရဆာြ်  
သည့်အဆင့်အတွြ်သာ သတ်မှတ်ထားပခင်းပဖစ်ရကြာင်းရမးပမန်းရဆွးရနွးခဲ့သူတစ်ဦး၏ အဆိုအရ သိရှိရပါသည်။ ပုံမှန် 
အားပဖင့် OSH ဆိုင်ရာစနစ်များ၊  စီမံြိန်းဆိုင်ရာခန့်ခွဲမှုများ၊ စီမံြိန်း အရည်အရသွး ရစာင့်ကြည့်စစ်ရဆး၊ ထိန်းချုပ်ရရး  
လုပ်ငန်းစဉ်များအတွြ် ရငွရကြးသတ်မှတ်၊ ချထားရပးရလ့ မရှိရကြာင်းလည်း သိရှိရပါသည်။ အြျ ိုးဆြ်ရလာေ်အရနပဖင့် 
ပပည်တွင်းအြျ ိုးတူလုပ်ငန်းစုများ၊ နိုင်ငံပခားြုမ္ပဏီများနှင့် ဖြ်စပ်ြုမ္ပဏီများသည် OSH ြဲ့သို့ရသာ လုပ်ငန်းများအရပါ်  
စိတ်ေင်စားအရလးထားမှု ရလျာ့ြျလာ၍ နိုင်ငံတြာမှ ေယ်ယူရန်ြမ်းလှမ်းမှုများ၊ လုပ်ငန်းသရောတူစာချုပ် စီမံခန့်ခွဲမှုများ  
နှင့် ရငွရကြးမတည်မှုဆိုင်ရာစံချနိ်စံညွှန်းများ စသည်တို့၏ရနာြ်တွင်လိုြ်ပါလာမည့် စီမံြိန်းဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း များအရပါ် 
တွင်သာ ပိုမိုအာရုံစိုြ်လာကြပါသည်။ (ဥပမာ − JICA နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ပဖစ်ရပ်)

ပမန်မာနုိင်ငံ၏အစုိးရဌာနများ (အထူးသပဖင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးေန်ကြီးဌာန) တွင် တစ်မူထူးပခားသည့် (လုပ်ငန်း ရဆာင်ရွြ်ပံုဆုိင်ရာ)  
ေိရသသလြ္ခဏာတစ်ရပ် ရှိရနပါသည်။ စီမံြိန်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်ချမှတ်ပခင်း၊ ေီဇိုင်းပုံစံ ရရးဆွဲသတ်မှတ်ပခင်း၊ စီမံြိန်း 
ဖပီးစီးအပ်နှံပခင်းတို့ြို အစိုးရဌာနတစ်ခုတည်းမှသာ တာေန်ခံရဆာင်ရွြ်သည့်အတွြ် စီမံြိန်းလုပ်ငန်းအပ်နှံသူနှင့် စီမံြိန်း
ရဖာ်ရဆာင်သူ၊ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်သူ၊ လုပ်ငန်းရဆာင်ရွြ်သူ၊ ေဏ္ဏာရရးဆိုင်ရာကြီးကြပ်ရဆာင်ရွြ်သူ 
အားလုံးတို့မှာလည်း အဆိုပါဌာနမှပင်ပဖစ်ရသာရကြာင့် OSH ဆိုင်ရာ ရှုရထာင့်မှကြည့်လှေင် ြိုင်တွယ်ရဆာင်ရွြ်ရန် အထူး
ခြ်ခဲရကြာင်း ရတွ့ရှိရပါသည်။ ဤသို့ရသာ အရပခအရနအရကြာင်းအရာများြ (စီမံြိန်း တာေန်ယူရဆာင်ရွြ်ရနသည့်)
အစိုးရဦးစီးဌာန (သို့) နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရရးလုပ်ငန်း (သို့) ၎င်းတို့၏ မိတ်ဖြ် ပပည်သူပိုင် (သို့) ပုဂ္ဂလိြပိုင် လုပ်ငန်းများ၏ တာေန်
ယူမှု၊ တာေန်ခံမှုြို ြင်းမဲ့ရစပါသည်။ 
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ပမန်မာနိုင်ငံ အရဆာြ်အအုံဆိုင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်း လမ်းညွှန်ချြ်များြို ရဖာ်ရဆာင်ရာတွင် ရဆာြ်လုပ်ရရးေန်ကြီးဌာန၏ 
နည်းဥပရေ/စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းမူရောင် သတ်မှတ်စည်းကြပ်သည့် အခန်းြဏြို အသိအမှတ်ပပုရဖာ်ပပထားရသာ်လည်း 
ဤရလ့လာသုံးသပ်မှု အစီရင်ခံစာတွင်မူ ပိုမိုရှင်းလင်း နားလည်ရစရန်အတွြ် ရစျးြွြ်ရဖာ်ရဆာင်သူတစ်ရပ်အပဖစ် ခွဲပခား
ရဖာ်ပပထားပါသည်။ သို့ရာတွင် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း ရစျးြွြ်အတွင်းရိှ ရဆာြ်လုပ်ရရးေန်ကြီးဌာန၏ အခန်းြဏြိုမူ  
မသိရှိရသးပါ။

 

လုပ်ငန်းတာဝန်ြျား

 X သြ္ကရာဇ် (၂၀၃၀) အတွင်း လြ်ရှိ လမ်းအလျား 
(၄၂,၁၂၁ ြီလိုမီတာ) ြို အနိမ့်ဆုံးအရနပဖင် ့
အာဆီယမ် (ASEAN class III) စံချနိ်စံညွှန်း 
(အြျယ် ၁၈ ရပ ြတ္တရာနှင့် ြွန်ြရစ်လမ်း (သို့) 
ြွန်ြရစ်လမ်း) သို့  တိုးချဲ့အဆင့်ပမှင့်တင်ရန်

 X သြ္ကရာဇ် (၂၀၃၀) အတွင်း တံတားအားလုံးြိ ု
အနိမ့်ဆုံးအရနပဖင့် (၂၄) ရပအြျယ်ရှိ (၂) လမ်းသွား 
(အားပဖည့် ြွန်ြရစ်ရြ်မ (RC) တံတားအမျ ိုး
အစား နှင့် အဂဂရတြွန်ြရစ်ရြ်မ (PC) အမျ ိုး
အစားတံတား) များအပဖစ် အဆင့်ပမှင့်တင်ရန်

 X ဖမို့ရပါင်း (၃၃၀) တွင် စနစ်ြျရသာ ဖမို့ပပစီမံြိန်း 
ရဖာ်ရဆာင်ရန် နှင့် အဆိုပါဖမို့များတွင် တိုြ်ခန်း
ရပါင်း (၁) သန်းြို အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိြ ပူးရပါင်း
ရဆာင်ရွြ်မှု (PPP) အစီအစဉ်ပဖင့် ရဆာြ်လုပ်ရန်

 X ရြျးရွာအားလုံးတွင် ရာသီမရရွးသွားလာနိုင်သည့် 
ရြျးလြ်ရေသလမ်းများ (၈၀) ရာခိုင်နှုန်းအထိ 
ရဖာြ်လုပ်ရန် နှင့် အဆင့်ပမှင့်တင်မှုများ နှစ်စဉ် 
ပပုလုပ်ရပးရန်

X ဆကာက်နှုတ်ချက် (၁) ဆောက်လုပ်ဆေးဝန်ကကီးဌာန

ရဆာြလ်ပုရ်ရးေနက်ြီးဌာနသည ်စမီြံနိ်း သရောတစူာချုပ ်ကြီးကြပစ်စီဉည်ွှနက်ြားသ၊ူ စမီြံနိ်းရဖာရ်ဆာငသ်၊ူ  
လပုင်န်းရဆာငရ်ြွသ်၊ူ ရငရွကြးကြီးကြပည်ွှနက်ြားသ ူနငှ် ့စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း/နည်းဥပရေ ထနိ်းသမိ်းကြီးကြပသ် ူ 
တစရ်ပပ်ဖစန်ိငုပ်ါသည။် ရဆာြလ်ပုရ်ရးေနက်ြီးဌာနသည ်လြရ်ှတိငွ ်စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း/နည်းဥပရေ သတမ်တှ်
ပပဌာန်းရရး၊ စည်းကြပရ်ဆာငရ်ြွရ်ရးတိုထ့ြ ်ရဆာြလ်ပုရ်ရးလပုင်န်းများအရပါ်တငွ ်ပိမုိအုရလးထား လပုရ်ဆာင ်
ရနရကြာင်း  သုရတသနအဖွဲ့နှင့် ပပုလုပ်ခဲ့ရသာ ရဆွးရနွးညှိနှိုင်းမှုများအရ  ရတွ့ရှိရပါသည်။ 

ေည်ြှန်းချက်

 X ပမန်မာနိုင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း စနစ်ြျ၊  
ရခတ်မီစွာ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်ရစရန် ကြိုးပမ်း
ရဆာင်ရွြ်မှုများမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံသားအားလုံး
တို့၏ လူမှုစီးပွားပမှင့်တင်ရပးရန်

 X ပပည်နယ်နှင့် တိုင်းရေသကြီးအားလုံးရှိ လမ်းများ၊ 
တံတားများ၊ ဖမို့ပပနှင့် အိမ်ရာ များတိုးတြ်ဖွံ့ဖဖိုး
ရစရန်

 X GDP ပမာဏ ပမင့်တြ်ရစပခင်းပဖင့် လမ်း၊ 
တံတားများ တိုးပမှင့်တည်ရဆာြ်ပခင်းမှတစ်ဆင့် 
အတားအဆီးများ၊ သယ်ယူပို့ရဆာင်စရိတ်များနှင့်  
ကြာပမင့်ချနိ် ရလှော့ချသြ်သာရစရန် 

 X နိုင်ငံသားအားလုံး၏ ရနထိုင်မှုအဆင့်အတန်းြို 
ပမှင်တင်ရပးပခင်းပဖင့် သင့်ရလျာ်လုံရလာြ်သည့် 
အိမ်ရာများ ပံ့ပိုးပဖည့်ဆည်းရပးရန်
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ပစ္စည်း/ဝန်ဆောင်ြှု ဝယ်ယူ (လုပ်ငန်းဆခါ်ယူ) သည့် လုပ်ငန်းစဉ်

အစိုးရ/ရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူများနှင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးြုမ္ပဏီအကြား လုပ်ငန်းသရောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုင်ရာ စည်းြမ်းသတ်မှတ်ချြ ်
များ ရစ့စပ်ညှိနှိုင်းပခင်းအပါအေင် စီမံြိန်းတာေန်ယူရဆာင်ရွြ်သည့် ဦးစီးဌာန၏ ပစ္စည်း/ေန်ရဆာင်မှု ေယ်ယူမှုဆိုင်ရာ 
(Procurement) စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း/နည်းဥပရေများသည် ပမန်မာနိုင်ငံရဆာြ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းခွင်များတွင် OSH စနစ်များ 
သတ်မှတ်ပပဌာန်းရန်နှင့် အရြာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ရန်အတွြ် အဓိြဆုံးပဖတ်ရပးသည့် အရကြာင်းအချြ်တစ်ခု ပဖစ်
ပါသည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါ OSH စနစ်များ စီမံထိန်းချုပ်နိုင်မှုနှင့် စည်းကြပ်ရဆာင်ရွြ်နိုင်မှု အတိုင်းအတာသည် လုပ်ငန်း
သရောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့် အာဏာပိုင်များ/ရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူများ၏ စွမ်းရည်၊ ဆွဲရဆာင်မှုအစီအစဉ်များ၊ ြျွမ်းြျင်မှု၊ 
အရတွ့အကြုံ နှင့် အသုံးပပုရန်လျာထားသည့် မတည်ရငွပမာဏအရပါ်  တည်မှီရနပါသည်။ OSH ဥပရေနှင့် ရဆာြ်လုပ်ရရး
လုပ်ငန်း OSH စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း/နည်းဥပရေများ အတည်ပပုထုတ်ပပန်နိုင်ရရး အခင်းအြျင်းများတွင် အဆိုပါအချြ်သည် 
အဓိြစိန်ရခါ်မှု တစ်ရပ်အပဖစ် ရှိရနပါသည်။ 

အများပပည်သူဆိုင်ရာ အရပခခံအရဆာြ်အအုံနှင့် အရဆာြ်အအုံစီမံြိန်းများတွင် ေယ်ယူမှုနှင့် လုပ်ငန်းသရောတူစာချုပ် 
ချုပ်ဆိုမှုများြို စီမံြိန်းတာေန်ခံ ဗဟိုအစိုးရ ဦးစီးဌာန (သို့) ဖမို့နယ်အဆင့် စီမံြိန်းများတွင် ပပည်နယ်/တိုင်းရေသကြီး အစိုးရ
ဌာနများမှ လုပ်ရဆာင်ရလ့ရှိပါသည် (ဥပမာ - မန္တရလးဖမို့ရတာ် စည်ပင်သာယာရရး ရြာ်မတီ)။  စီမံြိန်းတာေန်ခံ အဖွဲ့အစည်း
နှင့် ရငွရကြးမတည်ရာ မူလရင်းပမစ် (ပုံမှန်အားပဖင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ/လုပ်ငန်းသရောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့် အာဏာပိုင်များ 
သတ်မှတ်ထားသည့် အစိုးရ၏ ြိုယ်ပိုင် မတည်ရငွ (သို့) နိုင်ငံတြာအဖွဲ့အစည်းများ၏ အစီအစဉ်များ (ရထာြ်ပံ့ရငွ၊ ရချးရငွ 
စသည်) အရပါ်မူတည်၍ ေယ်ယူမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း၊ နည်းဥပရေများ ပခားနားဖွယ်ရှိပါသည်။ 

အရပခခံအရဆာြ်အအုံ ရဆာြ်လုပ်ရရးစီမံြိန်းများတွင် တရားေင်ထုတ်ပပန်သည့် ရစျးဖပိုင် (တင်ေါ) စနစ် လုပ်ငန်းရခါ်
ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပမန်မာနိုင်ငံတွင် လုပ်ရဆာင်စအရပခအရနတွင်ပင် ရှိပါရသးသည်။ သို့ရာတွင် အရပခခံအရဆာြ်အအုံ 
စီမံြိန်း ပစ္စည်း/ေန်ရဆာင်မှု ေယ်ယူသည့်လုပ်ငန်းစဉ် တရားေင်ထုတ်ပပန်ရကြညာမှုထံ ဦးတည်သည့် လမ်းရကြာင်းတစ်ရပ်ြို
မူ ဂရုပပုမိကြဖပီးပဖစ်ပါသည်။ (တယ်လီြွန်း လုပ်ငန်းခွင့်ပပုချြ် လိုင်စင်များ၊ ရလဆိပ်အရဆာြ်အအုံ တိုးချဲ့ရရးနှင့် အပခား
ရဆာြ်လုပ်ရရးစီမံြိန်းအသစ်များ) ြဲ့သို့ရသာ စီမံြိန်းများ၏ ေယ်ယူမှု လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် တရားေင်ထုတ်ပပန်သည့် ရစျး
ဖပိုင်ရခါ်ယူမှုစနစ်  ြျင့်သုံးလာဖပီး ပဖစ်ပါသည်။ ဤြုမ္ပဏီများသည် အများအားပဖင့် ေဏ်များ၊ ရလရကြာင်းလိုင်းများ၊ ဟိုတယ်
များ၊ သတ္တုတူးရဖာ်ရရးနှင့် အပခားလုပ်ငန်းများတွင် အစုရှယ်ယာရငွများ ထည့်ေင်ထားသည့် စီးပွားရရးရပ်ေန်းနယ်ပယ်တွင် 
ပါေင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါြုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီသည် သြ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် အထူးအားရြာင်းခိုင်မာသည့် 
ရပ်တည်မှု အခန်းြဏအပဖစ် ရှိပါသည်။ 

စီမံြိန်းတန်ဖိုးသည် ေယ်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်အရပါ် အဓိြအဆုံးအပဖတ်ရပးသည့် အချြ်ပဖစ်ရသာ်လည်း  DFI မှ ရငွရကြး မတည် 
ထားသည့် စီမံြိန်းများတွင် ပစ္စည်း/ေန်ရဆာင်မှုများြို နိူင်ငံတြာ ရစျးဖပိုင် (တင်ေါ) စနစ်များပဖင့် ေယ်ယူရလ့ရှိပါသည်။ 
ရဆာြ်လုပ်ရရး စီမံြိန်းကြီးများတွင် သြ်ဆိုင်ရာ အစိုးရေန်ကြီးဌာန/DFI များ၏ ပစ္စည်း/ေန်ရဆာင်မှု ေယ်ယူမှုဆိုင်ရာ 
စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း/နည်းဥပရေများနှင့်အညီ လုပ်ရဆာင်ရလ့ရှိပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း စီမံြိန်းလုပ်ငန်းနှင့် 
ေန်ရဆာင်မှုဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများြို DFI ၏ ေြ်ဆိုြ်စာမျြ်နှာများ Devex.com (သို့) အစိုးရ၏ ေြ်ဆိုြ်စာမျြ်နှာ
များတွင် ထည့်သွင်းရကြာ်ပငာနိုင်ပါသည်။ DFI ပဖင့် ရငွရကြးမတည်၊ ရဖာ်ရဆာင်သည့် စီမံြိန်းများတွင် ပစ္စည်း/ေန်ရဆာင်မှု 
ေယ်ယူပခင်းများြို သြ်ဆိုင်ရာ ေန်ကြီးဌာနများမှတစ်ဆင့် လုပ်ရဆာင်ရလ့ရှိပါသည်။  

DFI စီမံြိန်းများ၏ ပစ္စည်း/ေန်ရဆာင်မှု ေယ်ယူမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း/နည်းဥပရေများနှင့် လုပ်ငန်းသရောတူစာချုပ်
များတွင် OSH (နည်းစနစ်ဆိုင်ရာနှင့် ရငွရကြးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာ) သတ်မှတ်ပပဌာန်းချြ်တစ်ရပ် ပါေင်ရသာ်လည်း အစိုးရမှ တာေန်ခံ 
ရဆာင်ရွြ်သည့် စီမံြိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်မူ ပါေင်နိုင်ဖွယ်မရှိပါ။ ရမးပမန်းရဆွးရနွးမှုတွင်ပါေင်သူများ၏ ရပဖကြားချြ်  
အချ ို့အရ DFI ရထာြ်ပံ့ရငွ၊ ရချးရငွ (သို့) နည်းပညာအြူအညီများ ပါေင်ပခင်းမရှိသည့်၊ အစိုးရမှသာ ေီဇိုင်းပုံစံရရးဆွဲ၊ ပစ္စည်း/
ေန်ရဆာင်မှု ေယ်ယူသည့် လုပ်ငန်းသရောတူစာချုပ်များတွင် စီမံြိန်းအမှန်တြယ် ရဆာြ်လုပ်သည့်အဆင့် (ဥပမာ - 
ြွန်ြရစ်၊ သံမဏိ နှင့် လုပ်သားအင်အား စသည်) အရပါ်တွင်သာ အရလးထားရဆာင်ရွြ်ရလ့ရှိရကြာင်း သိရှိရပါသည်။  
လုပ်ငန်းသရောတူစာချုပ်တွင် စီမံြိန်းအရြာင်အထည် အပ်နှံရန်အတွြ်သာ ပါေင်သည့်အရပခအရန/ပဖစ်ရပ်များလည်း 
ရှိရနတတ်ပါသည် (ဥပမာ - လမ်းရဆာြ်လုပ်ရရး စီမံြိန်း)။  လုပ်ငန်းသရောတူစာချုပ်တွင် စီမံြိန်း စီစဉ်အုပ်ချုပ်မှု (သို့) 
OSH စနစ်များအတွြ် ရငွရကြးသတ်မှတ်လျာထားပခင်းမရှိဟု ဆိုလိုရင်းပဖစ်ပါသည်။ ဤသို့ရသာအရာများြ OSH စနစ် 
အရပါ် တွင်သာမြ စီမံြိန်းအရည်အရသွး စီမံထိန်းချုပ်မှုစနစ်အရပါ်တွင်လည်း ရိုြ်ခတ်မှုများစွာ ရှိရနပါသည်။ 



57မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

DFI (ရထာြ်ပံ့ရငွများ ၊ ရချးရငွများ ၊ နည်းပညာအြူအညီများ) ပဖင့် မတည်သည့်စီမံြိန်း တင်ေါရခါ်ယူမှုများတွင် OSH စနစ်
အတွြ်ပါ ရငွရကြး လျာထားသတ်မှတ်ထားပခင်းြ ပမန်မာပိုင် အြျ ိုးတူ လုပ်ငန်းစုများ၏ OSH ဆိုင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းများ
နှင့် ရစျးြွြ်တွင်ယှဉ်ဖပိုင်နိုင်စွမ်းြို တိုးတြ်လာရစနိုင်ရသာရကြာင့် ၎င်းလုပ်ငန်းစုများ၏ တင်ေါရခါ်ယူရာတွင် ေင်ရရာြ်
ယှဉ်ဖပိုင်လိုမှုြို ပမင့်တြ်ရစပါ သည်။ ထို့အပပင် OSH ဆိုင်ရာ ရငွရကြးလျာထား၊ သတ်မှတ်၊ ထားရှိမှုြ မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းတွင်း  
ြျင့်သုံး လိုြ်နာရနသည့် OSH စနစ်၊ စံချနိ်စံညွှန်းများမှ ရသွဖီမသွားလိုသည့် (ဆြ်လြ်ြိုင်စွဲထားလိုသည့်) နိုင်ငံပခား
ြုမ္ပဏီများ တင်ေါရခါ်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါေင်ယှဉ်ဖပိုင်လိုမှုြိုလည်း တွန်းအားရပးနိုင်ပါသည်။ ထို့အပပင် DFI ပဖင့် ရငွရကြး
မတည်ရပးသည့် စီမံြိန်းများသည် ြုမ္ပဏီများအတွြ် အပမတ်အစွန်း ပိုမိုများပပားရလ့ရှိရကြာင်း ပမန်မာပိုင်အြျ ိုးတူ
လုပ်ငန်းစုများ၏ ရပဖကြားထားချြ်များအရ သိရှိရပါသည်။ ထို့အပပင် DFI စီမံြိန်းများတွင် တာေန်ယူရဆာင်ရွြ်ရနကြသည့် 
နိုင်ငံတြာြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များနှင့်ပတ်သြ်ရသာ ြုန်ြျစရိတ်များြိုလည်း ြာမိရစနိုင်ပါသည်။ 

နိုင်ငံပခားြုမ္ပဏီများ အရနပဖင့်လည်း OSH စနစ် နှင့် တန်ဖိုးပမှင့်ေန်ရဆာင်မှုစနစ် ဆိုင်ရာ သတ်မှတ် ပပဌာန်းမှုများ ြင်းမဲ့ပခင်းြ  
စီမံြိန်းတင်ေါရခါ်ယူမှုများတွင် နိုင်ငံပခားြုမ္ပဏီများ ေင်ရရာြ်ယှဉ်ဖပိုင်ပခင်းြို အဟန့်အတားပဖစ်ရစပါသည်။ ဤအဟန့် 
အတားြ ပမန်မာအလုပ်သမားများ၊ ကြီးကြပ်သူများထံ ြူးရပပာင်းရရာြ်ရှိလာမည့် OSH စနစ်နှင့် အသိအပမင်၊ ဗဟုသုတ  
အခွင့်အလမ်းများြို တစ်ဖန်အြန့်အသတ် ပဖစ်ရစပါသည်။ စီမံြိန်းေီဇိုင်းပုံစံရရးဆွဲရာ၊ စီမံြိန်းအသုံးစရိတ် သတ်မှတ်ရာထား
ရာနှင့် စီမံြိန်းတင်ေါ ရခါ်ယူရာတို့တွင် OSH စနစ်အတွြ် အသုံးစရိတ် သတ်မှတ်ချထားရပးရလ့မရှိရကြာင်း ရဆာြ်လုပ်ရရး 
ေန်ကြီးဌာနနှင့် ပပုလုပ်ခဲ့သည့် တိုင်ပင်ရဆွး ရနွးချြ်များအရ သိရှိရပါသည်။ 

အစိုးရ (များ) ၊ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူများ နှင့် စီမံြိန်းရဖာ်ရဆာင်သူများအရနပဖင့် လုပ်ငန်းနှင့် ေန်ရဆာင်မှု သရောတူ စာချုပ်များ ချုပ်ဆို 
ရာတွင် အသုံးပပုနိုင်သည့် ပစ္စည်း/ေန်ရဆာင်မှုေယ်ယူရရးဆိုင်ရာ အမျ ိုးမျ ိုးရသာ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း၊ နည်းဥပရေ အများ
အပပား ရှိပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း အမျ ိုးအစားအရပါ် မူတည်၍ OSH စနစ်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချြ်များ အပါအေင် 
စံချနိ်စံညွှန်း အမျ ိုးမျ ိုးြို သတ်မှတ်၊ အသုံးပပုနိုင်ပါသည်။ ထို့အပပင် နည်းစနစ်ဆိုင်ရာနှင့် ရငွရကြးဆိုင်ရာ ရမှတ်များ 
အကြား အချ ိုးအစားဆိုင်ရာ အရလးရပးအြဲပဖတ်သည့် စနစ်အမျ ိုးမျ ိုးြိုလည်း အသုံးပပုနိုင်ပါသည် (ဥပမာ − ၇၀/၃၀ 
ရာခိုင်နှုန်း)။ အစိုးရဌာနနှင့် ရြာ်ပိုရရးရှင်း လုပ်ငန်းစု၊ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း အမျ ိုးမျ ိုးတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငန်း
သရောတူစာချုပ်ဆိုင်ရာ၊ ပစ္စည်း/ေန်ရဆာင်မှု ေယ်ယူရရးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း၊ သတ်မှတ်ချြ်များြို အြဲပဖတ်သုံးသပ်
ရာတွင် အရသးစိတ်၊ ြျယ်ြျယ်ပပန့်ပပန့် ရလ့လာမှုတစ်ရပ် လိုအပ်သည့်အတွြ် ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ ရစျးြွြ်အတွင်း  
အသုံးပပုရနသည့် ပစ္စည်း/ေန်ရဆာင်မှု ေယ်ယူမှုဆိုင်ရာ နည်းဥပရေများြို ဤအစီရင်ခံစာတွင် အရသးစိတ်ထပ်မံရလ့လာ 
ထားပခင်းမရှိပါ။ 

အစိုးရအရနပဖင့် လုပ်ငန်းသရောတူစာချုပ်ပါ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း၊ သတ်မှတ်ချြ်အားလုံးအရပါ် စည်းကြပ်ရဆာင်ရွြ်နိုင်
သည့် စွမ်းရည်ချ ို့တဲ့ရသာ်လည်း နိုင်ငံတြာ ပစ္စည်း/ေန်ရဆာင်မှု ေယ်ယူမှုဆိုင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းများ၊ လမ်းညွှန်ချြ်များြို ပိုမို
တိုးပမှင့်အသုံးပပုလာရကြာင်း (ဤရလ့လာသုံးသပ်မှု အစီရင်ခံစာအတွြ် ပပုလုပ်သည့်) ရဆွးရနွးတိုင်ပင်မှုများတွင်ပါေင်သည့် 
ြုမ္ပဏီများြ ရထာြ်ပပခဲ့ကြပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ OSH စနစ်ဆိုင်ရာ ILO ညီလာခံသရောတူညီချြ် အမှတ် 
(၁၆၇) (၁၉၈၉) နှင့်ပတ်သြ်၍ ရဆွးရနွးတိုင်ပင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များအတွင်း ပါေင်ရဆွးရနွးသူများမှ ထည့်သွင်းရဖာ်ပပပခင်း 
မရှိခဲ့ကြပါ။ လြ်ရတွ့ြျ၍ အဆင့်ဆင့်တိုးတြ်လာမည့် OSH စနစ်များ၊ အရလ့အထများ လြ်ခံြျင့်သုံးလာရန် အားရပး၊ 
လှုံ့ရဆာ်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများ ရှိရနရသာ်လည်း လုပ်ငန်းခွင်ရစာင့်ကြည့်စစ်ရဆးမှုစွမ်းရည် ချ ို့တဲ့သည့် အရပခအရနများြ 
ဥပရေစည်းကြပ်ရဆာင်ရွြ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များအရပါ် စိန်ရခါ်မှုတစ်ရပ်အပဖစ် ရှိရနဆဲပဖစ်ပါသည်။ 

အချုပ်အားပဖင့်ဆိုရလျင် OSH ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချြ်များသည် စီမံြိန်းအတွြ် (ရဆာြ်လုပ်ရရးြုမ္ပဏီ) ရရွးချယ်ရရး
လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပဖစ် ပါေင်ပခင်းမရှိသည့်အပပင် သတ်မှတ်လျာထား သည့် ရငွရကြးအတွြ် အမှန်တြယ်  
ရဆာြ်လုပ်ဖပီးစီးသည့် စီမံြိန်းအရြာင်အထည် (လမ်းအလျားမီတာ၊ အိမ်ရာအရရအတွြ် စသည်) အပ်နှံရရးသည်သာ အဓိြ
ဦးစားရပး စံချနိ်စံညွှန်းအပဖစ် သတ်မှတ်ထားသည့် စနစ်တစ်ရပ်တွင် OSH ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချြ်များအတွြ် ရငွရကြးသတ်မှတ်
လျာထားရပးရန်အတွြ် အားရပးဆွဲရဆာင်နိုင်မှုမရှိရကြာင်း ရြာြ်ချြ်ချနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ရသာအရပခအရနများြ  
ရဆာြ်လုပ်ရရးြုမ္ပဏီများ၏ လုပ်ငန်းအသုံးစရိတ်နှင့် အရည်အရသွးြို ရလှော့ချရန်၊ စီမံြိန်းအပ်နှံရရးြိုသာ အလျင်စလို
ပပုလုပ်ရန် တွန်းအားရပးသည့်အတွြ် OSH နှင့် စီမံြိန်း အရည်အရသွးအရပါ်  ဆိုးရွားစွာထိခိုြ်ရစပါသည်။  ြျပ်တည်းလှသည့်  
လုပ်ငန်းအဖပီးသတ်ချနိ်အမီ အလုပ်ချနိ်နာရီရှည်ကြာစွာ လုပ်ြိုင်ကြရသည့် အလုပ်သမားများအတွြ်လည်း ဤအချြ်ြ  
လုပ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရပခများြို ထပ်ရလာင်းပမင့်တြ်ရစနိုင်ပါသည်။၂၁

၂၁ ြျပ်တည်းလှသည့် လုပ်ငန်းအဖပီးသတ်ချန်ိများ (သ့ုိ) လုပ်ြွြ်အရပခပပု လုပ်ငန်းသရောတူစာချုပ်များြ အလုပ်သမားများ လုပ်ငန်းအချန်ိမီဖပီးစီး ရန်အတွြ်သာ  
အရလးစိုြ်ရစ၍ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ြာြွယ်တားဆီးရရး အစီအမံများပပုလုပ်ရန် ပျြ်ြွြ်မိရစသည့်အတွြ် လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုြ်ေဏ်ရာ 
ရရှိမှုများြို ပမင့်တြ်ရစနိုင်သည်ဟု ရဆွးရနွးရမးပမန်းရာတွင်ပါေင်သူအချ ို့ြ ရပဖကြားခဲ့ကြပါသည်။



58 မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိြ ြုမ္ပဏီများ/အြျ ိုးတူလုပ်ငန်းစု များမှအသုံးပပုသည့် ပစ္စည်း/ေန်ရဆာင်မှု ေယ်ယူရရး နည်းလမ်းများတွင် 
OSH ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချြ်များြို အရသးစိတ် စစ်ရဆးသုံးသပ်၍ ရစျးဖပိုင် (တင်ေါ) စနစ် ရခါ်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်များတစ်ရလျာြ် 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် OSH ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချြ်များ သတ်မှတ်၊ အမှတ်ရပး၊ အြဲပဖတ်ပခင်း (နည်းစနစ်ဆိုင်ရာ နှင့် ရငွရကြး
ဆိုင်ရာ)၊ OSHစနစ် နှင့် အရလ့အထများ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်လာရစရန် အကြံပပုရထာြ်ပပပခင်းများ ပပုလုပ်နိုင်ပါသည်။  အစိုးရ
ဦးစီးဌာနများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ အရနပဖင့် OSH အရလ့အထရြာင်းများ မှတ်ရြျာြ်တင်၊ စိုြ်ထူရာနှင့် ဌာနအသီးသီးနှင့် 
အဖွဲ့ အစည်းအသီးအကြား ဟန်ချြ်ညီညီ ချတိ်ဆြ်ရဆာင်ရွြ်ရာတွင် ဤနည်းလမ်းသည် အထူးအသုံးေင်နိုင်ပါလိမ့် မည်။ 

ပပည်သူလူထုဆိုင်ရာ စီမံြိန်းလုပ်ငန်းများအတွြ် ပွင့်လင်းပမင်သာစွာရခါ်ယူရသာ Swiss Challenge ၂၂ တင်ေါစနစ် 
လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဉာဏမူပိုင်ခွင့်ြိုင်စွဲထားသူ ပုဂ္ဂလိြလုပ်ငန်းတစ်ခုမှ တင်သွင်းသည့် လုပ်ငန်းအဆိုပပုလွှာတစ်ခု ပါေင်နိုင်
ပါသည်။ အစိုးရအရနပဖင့် အဆိုပါလုပ်ငန်းအဆိုပပုလွှာြို လြ်ခံရယူ၍ ၎င်း၏ဉာဏမူပိုင်ခွင့်ြို ေယ်ယူဖပီးလျင် ရစျးဖပိုင်ရခါ်
ယူမှုြို ဆြ်လြ် ဖွင့်လှစ်နိုင်သြဲ့သို့ အပခားြုမ္ပဏီများြိုလည်း လုပ်ငန်းအဆိုပပုလွှာတင်သွင်းရန် ဖိတ်ရခါ်၍ (ဉာဏမူပိုင်
ခွင့်နှင့်တြွ မူလအဆိုပပုလွှာတင်သွင်းသူြိုပါ) တင်ေါရရွးချယ်မှုတွင် ပါေင်ရစလျြ် ပိုမိုသာလွန်ရြာင်းမွန်သည့် အဆိုပပုလွှာ 
ြို တိုြ်ဆိုင်ရရွးချယ်ခွင့်ပပုပခင်းပဖင့် ရနာြ်ဆုံးတွင် အရြာင်းမွန်ဆုံး အဆိုပပုသူြို လုပ်ငန်းသရောတူ စာချုပ်ဆိုသည့်  
နည်းလမ်းြို အသုံးပပုနိုင်ပါသည်။ ဤ Swiss Challenge တင်ေါရခါ်ယူမှုစနစ်သည် အလုပ်သမားနှင့် တစ်ဆင့်ခံြန်ထရိုြ်တာ  
အရပမာြ်အများ ပါေင်သည့် ဧရာမစီမံြိန်းများအတွြ် အသုံးပပုရလ့ရှိရသာ ပစ္စည်း/ေန်ရဆာင်မှု ေယ်ယူရရး စနစ်တစ်ခုပဖစ်
ရသာရကြာင့် ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင် OSH ၏ အဓိြအရရးပါမှုြို အရသအချာ အြဲပဖတ်၊ သုံးသပ်ရလ့လာသင့်ပါသည်။ 

အမခား သက်ေိုင်ောဝန်ကကီးဌာနြျား

ပမန်မာနိုင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရးေန်ကြီးဌာနအပပင် အရပခခံအရဆာြ်အအုံနှင့် အရဆာြ်အအုံရဆာြ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းြဏတွင်  
အပခားထင်ရှားသည့် ရစျးြွြ်ရဖာ်ရဆာင်သူများမှာ ပမန်မာနိုင်ငံ ပို့ရဆာင်ရရးနှင့် ဆြ်သွယ်ရရးေန်ကြီးဌာန၊ ပမန်မာနိုင်ငံ 
လှေပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ေန်ကြီးဌာန၊ ပမန်မာနိုင်ငံ သယံဇာတနှင့် သောေပတ်ေန်းြျင်ထိန်းသိမ်းရရးေန်ကြီးဌာန၊ ပမန်မာနိုင်ငံ 
စိုြ်ပျ ိုးရရး၊ ရမွးပမရရးနှင့် ဆည်ရပမာင်းေန်ကြီးဌာနနှင့် ပမန်မာနိုင်ငံ ြျန်းမာရရးနှင့် အားြစားေန်ကြီးဌာနတို့ ပဖစ်ကြပါသည်။ 

ပြို့ဆတာ်စည်ပင်သာယာဆေးဆကာ်ြတီြျား

ရန်ြုန်ဖမို့ရတာ် အုပ်ချုပ်ရရးဌာနတစ်ခုပဖစ်သည့် ရန်ြုန်ဖမို့ရတာ် စည်ပင်သာယာရရး ရြာ်မတီ၂၃ သည် ရန်ြုန်ဖမို့ရတာ်နှင့်  
နယ်နမိတ်အတွင်း ပပုပပင်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်ရစရန် အပါအေင် တာေန်၊ ေတ္တရား အများအပပားြို ထမ်းရဆာင်လျြ ်
ရှိပါသည်။ ရန်ြုန်ဖမို့ရတာ် စည်ပင်သာယာရရးရြာ်မတီ၏ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏဆိုင်ရာ တာေန်ေတ္တရားများတွင်  
ရပမအသုံးချမူေါေနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ ရရးဆွဲအရြာင်အထည်ရဖာ်ပခင်း၊ စီမံထိန်းချုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ အရြာင် 
အထည်ရဖာ် စည်းကြပ်ရဆာင်ရွြ်ပခင်း၊ အရမွအနှစ် အရဆာြ်အအံုများ ထိန်းသိမ်းြာြွယ်ပခင်းနှင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်
များြုိ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း ကြပ်မတ်ထိန်းသိမ်းပခင်း၊ ပန်းခခံများ၊ ဥယျာဉ်များ၊ ြစားြွင်းများနှင့် အပန်းရပဖရာရနရာများ 
တည်ရဆာြ်ပပုပပင်ထိန်းသိမ်းပခင်း၊ ရစျးများ၊ ရရရပးရေမှုနှင့် မိလ္လာစနစ်များ တည်ရဆာြ်ပပုပပင်၊ အဆင့်ပမင့် စီမံအုပ်ချုပ်ပခင်း 
စသည်တို့ပါေင်ပါသည်။ 

ရန်ြုန်ဖမို့ရတာ် စည်ပင်သာယာရရး ရြာ်မတီ၊   မန္တရလးဖမို့ရတာ် စည်ပင်သာယာရရး ရြာ်မတီ နှင့်    ရနပပည်ရတာ်  စည်ပင်သာယာရရး  
ရြာ်မတီတို့တွင် တူညီသည့် ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လုပ်ငန်းတာေန်များရှိရသာ်လည်း အပခားပပည်နယ်နှင့် တိုင်းရေသများရှိ ဖမို့ရတာ်
စည်ပင်သာယာရရးရြာ်မတီများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်ငန်းတာေန်မှာ အဆိုပါ ဖမို့ရတာ် (၃) ခု၏ စည်ပင်သာယာရရးရြာ်မတီ
များနှင့် ြွဲပပားပခားနားပါသည်။ ၂၄ အဓိြပခားနားချြ်များမှာ အဆိုပါဖမို့ရတာ် (၃) ခု၏ စည်ပင်သာယာရရးရြာ်မတီများသည် 
အခွန်အခများ၊ ေန်ရဆာင်ခများ၊ လုပ်ငန်းခွင့်ပပုချြ်လိုင်စင်များ၊ ရပမနှင့် အိမ်ရာအရဆာြ်အအုံ ရဆာြ်လုပ်ပခင်းများမှ 
တစ်ဆင့် ြိုယ်ပိုင်ရငွရကြးထားရှိနိုင်ပခင်း၊ ရေသဆိုင်ရာ သီးသန့်စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း၊ နည်းဥပရေများ သတ်မှတ်ထားရှိပခင်း 
စသည်တို့ပဖစ်ပါသည်။ YCDC နှင့် MCDC တို့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း ဥပရေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများတွင် 

၂၂ Eden IAS (၂၀၂၀) “အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိြ ပူးရပါင်းရဆာင်ရွြ်မှုပုံစံများ”. GS Articles, December.     
https://edenias.com/blog/gs-articles/public-private-partnership-models-(ppp-models)-gs-articles

၂၃ ပမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသားမုခ်ဦး “ရန်ြုန်ဖမို့ရတာ်စည်ပင်သာယာရရးရြာ်မတီ”. https://myanmar.gov.mm/en/yangon-city-development-council

၂၄ Arnold, M ၊ Kempel ၊ ရဲသူရအာင် နှင့် ကြည်ပပာချစ်ရစာတို့ရရးသားသည့် “ပမန်မာနိုင်ငံ ပမနီစပယ်အုပ်ချုပ်မှု” ၊ “စည်ပင်သာယာရရး အဖွဲ့ အစည်းများဆိုင်ရာ 
လွမ်းခခုံရဖာ်ပပချြ်” (၂၀၁၅) ၊ ရဆွးရနွးမှုစာတမ်းအမှတ် (၇). MDRI ၊ CESD နှင့် အာရှရဖာင်ရေးရှင်း



59မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ရန်ြုန် ဖမို့ရတာ် စည်ပင်သာယာရရး ဥပရေ (၂၀၁၃)၊ ရန်ြုန်ဖမို့ရတာ် စည်ပင်သာယာရရးရြာ်မတီ အဆင့်ဆင့် ရရွးရြာြ်
တင်ရပမှာြ်ပခင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပရေ (၂၀၁၄)၊ မန္တရလးဖမို့ရတာ် စည်ပင်သာယာရရး ဥပရေ (၂၀၁၄)၊ မန္တရလးဖမို့ရတာ်  
စည်ပင်သာယာရရးရြာ်မတီ အဆင့်ဆင့် ရရွးရြာြ်တင်ရပမှာြ်ပခင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပရေ (၂၀၁၅)၊ ရန်ြုန်ဖမို့ရတာ် စည်ပင် 
သာယာရရး ဥပရေ (၂၀၁၈)၊ နှင့် ရန်ြုန်ဖမို့ရတာ် အရဆာြ်အအုံဆိုင်ရာ နည်းဥပရေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် စည်းမျဉ်း
စည်းြမ်းများ (၂၀၁၄)၂၅ တို့ပါေင်ပါသည်။ အပခားတစ်ေြ်တွင်လည်း ရနပပည်ရတာ် စည်ပင်သာယာရရးရြာ်မတီဆိုင်ရာ 
သီးသန့်နည်းဥပရေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများြို (၂၀၀၈) အရပခခံဥပရေနှင့် အညီ သတ်မှတ်ပပဌာန်းထားပါသည်။ (အပိုေ်ခွဲ ၂၈၄)၂၆ 

 
YCDC နှင့် MCDC ဌာနနှစ်ရပ်လုံးသည် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ၊ လုပ်ငန်းလြ်ခံရဆာင်ရွြ်သူ၊ လုပ်ငန်းသရောတူစာချုပ် ကြီးကြပ်
ညွှန်ကြားသူ၊ လုပ်ငန်းစီစဉ်သူ၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း သတ်မှတ်ပပဌာန်းသူ အခန်းြဏအားလုံးတွင် ပါေင်
ရဆာင်ရွြ်ရနပါသည်။ အဆိုပါ ရြာ်မတီနှစ်ရပ်လုံးသည် ၎င်းတို့နှင့် သြ်ဆိုင်ရာ ဖမို့ရတာ်အသီးသီးတွင် အရဆာြ်အအုံ
ရဆာြ်လုပ်ရရးခွင့်ပပုမိန့် ထုတ်ရပးရန်အတွြ်လည်း တာေန်ရှိကြပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧဖပီလတွင် YCDC သည် အရဆာြ် 
အအုံရဆာြ်လုပ်ရရးခွင့်ပပုမိန့် ရတာင်းခံသည့် အွန်လိုင်းစနစ်သစ်တစ်ခု စတင်ရဆာင်ရွြ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၇

၂.၄.၁.၂ စီြံကိန်းဆဖာ်ဆောင်သူြျား

“စီမံြိန်းရဖာ်ရဆာင်သူ” ဟူသည်ြို စြ်မှုဇုန်တစ်ခု၊ အထူးစီးပွားရရးဇုန်တစ်ခု၊ စြ်ရုံတစ်ခု၊ အိမ်ရာတစ်ခု၊ အရဆာြ်အအုံစု 
တစ်ခု၊ ဟိုတယ်တစ်ခု စသည့်အရဆာြ်အအုံ (သို့) အရပခခံအရဆာြ်အအုံတစ်ခု တည်ရဆာြ်သည့်လုပ်ငန်းြို တာေန်
ယူရဆာင်ရွြ်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်၊ ြုမ္ပဏီ (သို့) အဖွဲ့အစည်းြို သတ်မှတ်ရခါ်ဆိုပခင်း ပဖစ်ပါသည်။ စီမံြိန်းရဖာ်ရဆာင်သူများသည်  
အရပခခံအရဆာြ်အအုံ (သို့) အရဆာြ်အအုံ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရရးနှင့် ပပုပပင်ထိန်းသိမ်းရရးတို့တွင်လည်း ပါေင်နိုင်ပါသည်။ 

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး စီမံြိန်းရဖာ်ရဆာင်သူများသည် ရန်ြုန်တွင် အရပခစိုြ်၍ လုပ်ငန်းအများအပပားတွင် ပါေင်လုပ်ြိုင်
ရနကြပါသည်။ Asia Property HQ ၏ အိမ်ရာစီမံြိန်းရဖာ်ရဆာင်သူ ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်ဆုံးြုမ္ပဏီ (၉) ခုနှင့် ရတွ့ဆုံပပုလုပ်ခဲ့
သည့် သုရတသနအရ အကြီးမားဆုံး အိမ်ရာ စီမံြိန်းရဖာ်ရဆာင်သူများမှာ နိုင်ငံတြာ ရြာ်ပိုရရးရှင်းကြီးများနှင့်ချတိ်ဆြ်၍ 
လုပ်ငန်းြဏ အများအပပားတွင် ေင်ရရာြ်လုပ်ြိုင်ရနသည့် ပမန်မာပိုင် အြျ ိုးတူလုပ်ငန်းစုများ ပဖစ်ကြပါသည်။ ဥပမာ
အားပဖင့် Marga အုပ်စု ြုမ္ပဏီသည် အိမ်ရာနှင့် တယ်လီြွန်းဆြ်သွယ်ရရး စီမံြိန်းများ ရဆာင်ရွြ်ရနကြ၍ ရရှေရတာင်အုပ်စု 
ြုမ္ပဏီသည် အရပခခံအရဆာြ်အအုံနှင့် အရဆာြ်အအုံ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းအများအပပားြို တာေန်ယူလုပ်ြိုင်လျြ်
ရှိပါသည်။ Keppel Land ြဲ့သို့ရသာ ြုမ္ပဏီအချ ို့သည် တစ်နိုင်ငံထြ်ပိုရသာ နိုင်ငံများတွင် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းများ  
လုပ်ြိုင်လျြ်ရှိပါသည်။ ြုမ္ပဏီအများစုသည် ရန်ြုန်တွင် အရပခစိုြ်လုပ်ြိုင် ရနကြ၍ Myanmar Seilone အုပ်စု ြဲ့သို့
ရသာ ြုမ္ပဏီအချ ို့မှာမူ ရနပပည်ရတာ်တွင် လုပ်ငန်းရဆာင်ရွြ် ရနကြပါသည်။ အဆိုပါ ရဆာြ်လုပ်ရရးြုမ္ပဏီများတွင်  
ေင်ရရာြ်လုပ်ြိုင်ရနကြသည့် အလုပ်သမား အရရအတွြ်မှာ ၁၀၀ ရအာြ်မှသည် (Green Vision ရဆာြ်လုပ်ရရး ြုမ္ပဏီ) 
၇၀၀၀ အထြ် (ရရှေရတာင်ရဆာြ်လုပ်ရရး ြုမ္ပဏီလိမိတြ်နှင့် ြြ်ပီတယ်လ် ရဆာြ်လုပ်ရရး ြုမ္ပဏီလိမိတြ်) အထိ 
ရှိကြပါသည်။ 

အဆိုပါ ရဆာြ်လုပ်ရရးြုမ္ပဏီကြီးများအပပင် အငယ်စားနှင့် အလတ်စား ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းများလည်း ရန်ြုန်တွင် ရှိရန
ပါသည်။ သို့ရာတွင် ပုဂ္ဂလိြရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းစုစုရပါင်း၏ လုပ် ရဆာင်နိုင်စွမ်းသည် ရပပာပရလာြ်ရအာင် များပပားပခင်း  
မရှလိပှါ။ ရငရွကြးအရင်းအနှီးကြယေ်သည့ ်ရဆာြလ်ပုရ်ရးလပုင်န်းကြီးများသည ်နိငုင်တံြာရဆာြလ်ပုရ်ရး ြမု္ပဏကီြီးများ
နှင့် ဖြ်စပ်ပုံစံလုပ်ြိုင်ရနကြသည့်အတွြ် ၎င်းတို့၏ ရကြးရတတ် ရစျးြွြ်နှင့် အဆင့်ပမင့်စီမံြိန်းများအတွြ် အရမရိြန် 
ရေါ်လာအရပခပပု  ရငွရကြးစိုြ်ထုတ်၊ မတည်မှုများ ပပုလုပ်ရပးရန် ရဆာ်ဩနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။၂၈

၂၅ MLR Legal နှင့် Tax (n.d.) “အရင်းပမစ်: ရန်ြုန်ဖမို့ရတာ်စည်ပင်သာယာရရးရြာ်မတီ (YCDC)”.

၂၆ ပမန်မာနိုင်ငံတရားေင် သတင်းအချြ်အလြ်စနစ် (၂၀၀၈) ၊ ပပည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံရတာ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အရပခခံဥပရေ (ရမလ)

၂၇ “ရန်ြုန်ဖမို့ရတာ် အရဆာြ်အအုံရဆာြ်လုပ်ခွင့် ရလှောြ်ထားသည့်စနစ် (YBPS)”. https://ybps.ycdc.gov.mm/index.php

၂၈ အာရှဖွံ့ဖဖိုးရရးေဏ် (၂၀၁၉) ၊ “ရန်ြုန်တန်ဖိုးသင့်အိမ်ရာစီမံြိန်း ရငွရကြးမတည်မှု” အစီရင်ခံစာ
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ဆဖာမ်ပချက် စီြကံိနး်ဥပြာြျား

Marga Landmark 
Development Co. Ltd

ပြုမ်�်မ်ာန္ဓာိုင်း်င်း� အိကြံကီးဆု�း�ီးပုွားနေရားလိုပု်င်း�်း�ုတ်�်�ုပြုဖိုး�်သည်း်် Marga 
Group ၏ အိိမ််ရာာနေဆာက်လိုပု်နေရားကုမ်ပဏီီပြုဖိုး�်ပုါသည်း်။ Marga Group 
သည်း် လိက်နေအိာက်��ကုမ်ပဏီီ�ွ�နေပုါင်း်းမ်ျား�ွာရာိိသည်း်် န္ဓာိုင်း်င်း�တ်ကာ 
နေကာ်ပုိုနေရားရာိင်း်း တ်�်�ုပြုဖိုး�်၍ ပြုမ်�်မ်ာန္ဓာိုင်း်င်း�တ်ွင်း် အိိမ််ရာာနေဆာက်လိုပု်နေရားန္ဓာိင်း်် 
တ်ယ််လိီကွ�်းဆက်သွယ််နေရားလိုပု်င်း�်းကဏ္ဍမ်ျားတ်ွင်း် လိုပု်ကိုင်း်၊ 
နေဆာင်း်ရွာက်လိျက်ရာိိပုါသည်း်။ Marga Landmark Development ကုမ်ပဏီီ
သည်း် အိရာည်း်အိနေသွးပြုမ်င်း်် �က်�ု�အိသု�းပြုပုံ အိိမ််ရာာနေဖိုးာ်နေဆာင်း်နေရား
�ီမ်�ကိ�်းမ်ျားကို အိနေလိးနေပုး နေဆာင်း်ရွာက်လိျက်ရာိိပုါသည်း်။ 

Marga Landmark Development ကုမ်ပဏီီ
သည်း် သူ၏ က�ဦးး ဧရာာမ်�ီမ်�ကိ�်း ပြုဖိုး�်သည်း်် 
ရာ�်ကု�်ခြုံမ်ိံ�ရာိိ �က်�ု�သု�း The Central 
�ီမ်�ကိ�်း နေဖိုးာ်နေဆာင်း်သည်း်် ကုမ်ပဏီီအိပြုဖိုး�် 
ထင်း်ရာိားပုါသည်း်။  အိဆိုပုါ �ီမ်�ကိ�်းတ်ွင်း် 
လိူနေ�တ်ိုက်��်းမ်ျား၊ နေ�ျးဆိုင်း်တ်�်းမ်ျား၊ 
လိုပု်င်း�်းနေဆာင်း်ရွာက်သည်း်် ရု�း��်းနေ�ရာာမ်ျား 
ပုါဝင်း်ပုါသည်း်။ 

Shwe Taung Development 
Co. Ltd

နေရ့ာနေတ်ာင်း် Development ကုမ်ပဏီီ ကိုပုိုင်း်ဆိုင်း်သည်း်် နေရ့ာနေတ်ာင်း်အိုပု်�ု 
သည်း် ပြုမ်�်မ်ာန္ဓာိုင်း်င်း�၏ အိကြံကီးဆု�း �ီးပုွားနေရား အိုပု်�ုမ်ျားတ်ွင်း်ပုါဝင်း်၍ 
အိိမ််ရာာလိုပု်င်း�်း၊ အိင်း်ဂ္ဂျင်း်�ီယ်ာလိုပု်င်း�်း၊ ကု�်�ည်း်ပြုဖိုး�့် ပြုဖိုးူးနေရားလိုပု်င်း�်း၊ 
နေဆာက်လုိပ်ုနေရားလုိပ်ုင်း�်းသု�းပု�စည််းး နေရာာင််းးဝယ််နေရားလုိပ်ုင်း�်း၊ တ်�တ်ား နိ္ဓာင်််း 
အိနေဝးနေပြုပုးလိမ််း �ီမ်�ကိ�်း၊ နေရာအိားလိှပု်��်�ီမ်�ကိ�်း�သည်း်် အိနေပြု���
အိနေဆာက်အိအို�န္ဓာိင်း်် အိနေဆာက်အိအို� နေဆာက်လိုပု်နေရား လိုပု်င်း�်းမ်ျားတ်ွင်း် 
ပုါဝင်း်လိုပု်နေဆာင်း်လိျက်ရာိိပုါသည်း်။ နေရ့ာနေတ်ာင်း် Development ကုမ်ပဏီီ 
တ်ွင်း် အိင်း်ဂ္ဂျင်း်�ီယ်ာနေပုါင်း်း ၄၀၀နေကျာ်န္ဓာိင်း်် အိလိုပု်သမ်ားနေပုါင်း်း ၇,၀၀၀ 
နေကျာ် လိုပု်ကိုင်း်လိျက် ရာိိပုါသည်း်။

လိူနေ�အိနေဆာက်အိအို��ုမ်ျား၊ နေ�ျးနေရာာင်း်း 
�င်း်တ်ာ (၆) �ု န္ဓာိင်း်် အိပြု�ား�ီးပုွားနေရား 
အိနေဆာက်အိအို�မ်ျား ပုါဝင်း်သည်း်် �က်�ု�သု�း 
Junction City �ီမ်�ကိ�်း။ ရာ�်ကု�်ခြုံမ်ိံ�ရာိိ 
Union Business Centre နှင့် Union 
Financial Centre အိနေဆာက် အိအို�မ်ျား

IME Property Co. Ltd

IME Property Co. Ltd ကို အိိမ််ရာာလိုပု်င်း�်းကဏ္ဍအိပုါအိဝင်း် လိုပု်င်း�်း
ကဏ္ဍ အိ�ျ ိံ�တ်ွင်း် ပုါဝင်း်လိုပု်ကိုင်း်နေ�သည်း်် ပုုဂ္ဂဂလိိက လိုပု်င်း�်း�ုတ်�်�ုပြုဖိုး�်
သည်း်် IME Holdings Co. Ltd မ်ိ ပုိုင်း်ဆိုင်း်ပုါသည်း်။ ကုမ်ပဏီီရု�း�ျံပု်သည်း် 
ရာ�်ကု�်ခြုံမ်ိံ� ဗဟု�်းခြုံမ်ိံ��ယ််တ်ွင်း် အိနေပြု��ိုက်၍ အိလိုပု်သမ်ားနေပုါင်း်း ၁၄၀ 
နေကျာ်ရာိိပုါသည်း်။

ရာ�်ကု�်ခြုံမ်ိံ�ရာိိ The Leaf Residence အိိမ််ရာာ၊ 
ရာိမ််းပြုပုည်း်�ယ််တ်ွင်း် �ကယ််နေလိးပုွင်း််အိဆင်း််ရာိိ 
အိပု�်းနေပြုဖိုးဟုိုတ်ယ််တ်�်�ု။ 

Yoma Strategic Holdings 
Ltd

ကုမ်ပဏီီနေပုါင်း်းမ်ျား�ွာန္ဓာိင်း်် လိက်နေအိာက်��လိုပု်င်း�်း�ွ�နေပုါင်း်းမ်ျား�ွာ
ပုိုင်း်ဆိုင်း်၍ လိုပု်င်း�်းကဏ္ဍအိမ်ျားအိပြုပုားတ်ွင်း် လိုပု်ကိုင်း်နေ�သည်း်် �ီးပုွားနေရား
လိုပု်င်း�်း�ုကြံကီး တ်�်�ု ပြုဖိုး�်ပုါသည်း်။ Yoma Strategic Holdings Ltd 
သည်း် အိိမ််ရာာလိုပု်င်း�်းအိပြုပုင်း် �ဏ္ဍာနေရားဝ�်နေဆာင်း်မ်ု န္ဓာိင်း်် �ားသု�းသူ
ဝ�်နေဆာင်း်မ်ု လိုပု်င်း�်းမ်ျား၊ နေမ်ာ်နေတ်ာ်ယ်ာဉ််န္ဓာိင်း်် �က်ယ်န္ဓာတရာားကြံကီးမ်ျား၊ 
အိပြု�ားရာင်း်းန္ဓာိီးပြုမ်ှံပု်န္ဓာိ�မ်ု လိုပု်င်း�်းမ်ျားတ်ွင်း် လိက်နေအိာက်�� ကုမ်ပဏီီ�ွ�နေပုါင်း်း
မ်ျား�ွာန္ဓာိင်း်် လိုပု်ကိုင်း်လိျက်ရာိိပုါသည်း်။ သည်း် အိရွာယ််အိ�ားကြံကီးမ်ားသည်း်် 
အိိမ််ရာာ�ီမ်�ကိ�်းလိုပု်င်း�်းမ်ျားကို အိနေလိးနေပုးနေဆာင်း် ရွာက်လိျက် ရာိိပုါသည်း်။ 

FMI၊ Star City နိ္ဓာင်််း ပု�်းလုိင််းအိိမ််ရာာ �ီမ်�ကိ�်း၊  
Landmark Development၊ Yoma Central၊ 
The Peninsula Yangon နှင့် Dialan
နေ�ျးနေရာာင်း်း�င်း်တ်ာ န္ဓာိင်း်် Dulwich နေကာလိိပု်၊ 
ရာ�်ကု�်။

Keppel Land

Keppel Land သည်း် �င်း်ကာပုူန္ဓာိုင်း်င်း�တ်ွင်း်အိနေပြု��ိုက်၍ ပြုမ်�်မ်ာန္ဓာိုင်း်င်း�တ်ွင်း် 
လိုပု်င်း�်း လိုပု်ကိုင်း်နေ�သည်း် အိကြံကီးဆု�းန္ဓာိင်း်် အိထင်း်ရာိားဆု�း န္ဓာိုင်း်င်း�တ်ကာ
�ီမ်�ကိ�်း နေဖိုးာ်နေဆာင်း် နေရားလိုပု်င်း�်း�ုတ်�်�ုပြုဖိုး�်သည်း် ်Keppel Group ၏ 
အိိမ််ရာာလိုပု်င်း�်းကုမ်ပဏီီ တ်�်�ုပြုဖိုး�်ပုါသည်း်။ Keppel Land သည်း် တ်ရုတ််
န္ဓာိုင်း်င်း�၊ ဖိုးိလိ�်ပုိုင်း်န္ဓာိုင်း်င်း�၊ ဗီယ်က်�မ််န္ဓာိုင်း်င်း�၊ အိင်း်�ို�ီးရာိားန္ဓာိုင်း်င်း�၊ ခြုံဗိတ်ိ�်န္ဓာိုင်း်င်း�န္ဓာိင်း်် 
ပြုမ်�်မ်ာန္ဓာိုင်း်င်း�တ်ို�တ်ွင်း် �ီမ်�ကိ�်း မ်ျား နေဖိုးာ်နေဆာင်း်လိျက် ရာိိပုါသည်း်။ 

Junction City အိနေဆာက်အိအို�န္ဓာိင်း်် 
Junction City ရု�း��်းအိနေဆာက်အိအို� 

Capital Development 
Limited 

Capital Development Limited သည်း်ပြုမ်�်မ်ာန္ဓာိုင်း်င်း�၏ ဦးးနေဆာင်း်အိိမ််ရာာ 
�ီမ်�ကိ�်းနေဖိုးာ်နေဆာင်း်သူတ်�်ဦးးပြုဖိုး�်သည်း်် Capital Diamond Star 
အိုပု်�ု၏ အိိမ််ရာာကုမ်ပဏီီတ်�်�ုပြုဖိုး�်ပုါသည်း်။ Capital Diamond Star 
အိုပု်�ုသည်း်  ပြုမ်�်မ်ာန္ဓာိုင်း်င်း�၏ သက်တ်မ််းအိရာင်း််ဆု�း ကုမ်ပဏီီမ်ျားတ်ွင်း်လိည်း်း 
တ်�်�ုအိပုါအိဝင်း် ပြုဖိုး�်ပုါသည်း်။

Shwe Nagar Mixed Use Development, 
Capital Hypermarket Extension, 
Pansodan and Capital City.

ဇယား (၅) အဆောက်အအံုဆောက်လုပ်ဆေး လုပ်ငန်းကဏ္ဍေိှ အဓိကစီြံကိန်းဆဖာ်ဆောင်သည့် ကုြ္ပဏီြျား
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

Myanmar First Global 
Holdings

Myanmar First Global Holdings သည်း် ရာ�်ကု�်ခြုံမ်ိံ�တ်ွင်း်အိနေပြု��ိုက် 
သည်း်် အိိမ််ရာာ�ီမ်�ကိ�်း ရာင်း်းန္ဓာိီးပြုမ်ှံပု်န္ဓာိ�နေရားန္ဓာိင်း်် နေဖိုးာ်နေဆာင်း်နေရား ကုမ်ပဏီီ  
ပြုဖိုး�်ပုါသည်း်။

ပြုမ်�်မ်ာပုလိာဇုာ (ရာ�်ကု�်)၊ ပုုသိမ််ပုလိာဇုာ  
(ပုုသိမ််)၊ Ivy Terraces Parkview။ထို�အိပြုပုင်း် 
ပြုမ်�်မ်ာန္ဓာိုင်း်င်း� နေ�ရာာအိန္ဓာိ�့အိပြုပုားတ်ွင်း် ဟုိုတ်ယ််
မ်ျား၊ အိပု�်းနေပြုဖိုး���်းမ်ျား လိက်ရာိိ 
နေဖိုးာ်နေဆာင်း်လိျက်ရာိိပုါသည်း်။

Green Vision Group of 
Companies

Green Vision Group of Companies  သည်း် အိိမ််ရာာ�ီမ်�ကိ�်းနေဖိုးာ်
နေဆာင်း်မ်ုန္ဓာိင်း်် �ီမ်�ထိ�်းသိမ််းမ်ုမ်ျားပြုပုံလိုပု်နေ�၍ ၎င်း်း၏အိရာည်း်အိနေသွးပြုမ်င်း််၊  
�က်�ု�သု�း အိိမ််ရာာ�ီမ်�ကိ�်းနေ�ကာင်း်် ထင်း်ရာိားပုါသည်း်။ ထို�အိပြုပုင်း် 
ဝ�်နေဆာင်း်မ်ုနေပုးသည်း်် တ်ိုက်��်းမ်ျား၊ ရု�း��်းအိနေဆာက်အိအို�မ်ျား၊ 
ဟုိုတ်ယ််မ်ျား၊ ဗီလိာမ်ျား၊ သ�ာဝပုတ််ဝ�်းကျင်း်ထိ�ိုက်မ်ုအိသက်သာဆု�း 
အိပု�်းနေပြုဖိုး���်းမ်ျား �သည်း်တ်ို�ကိုလိည်း်း နေဖိုးာ်နေဆာင်း်နေ�ပုါသည်း်။ 
ဤကုမ်ပဏီီကို ၂၀၁၁ �ုန္ဓာိ�်တ်ွင်း် တ်ည်း်နေထာင်း်��် ခြုံပုီး အိလိုပု်သမ်ားနေပုါင်း်း 
၅၁ မ်ိ ၂၀၀ အိ�ကား ရာိိပုါသည်း်။

၂၀၁၈ �ုန္ဓာိ�် တ်ွင်း် Green Vision မ်ိ 
နေဆာက်လိုပု်နေရား�ီမ်�ကိ�်းနေပုါင်း်း ၇ �ု ခြုံပုီး�ီး 
��် ခြုံပုီး ပြုဖိုး�်ပုါသည်း်။ ၂၉

Myanmar Seilone Group

Myanmar Seilone Group သည်း် ၎င်း်း၏ အိရာည်း်အိနေသွးပြုမ်င်း်် ဟုိုတ်ယ််န္ဓာိင်း်် 
အိပု�်းနေပြုဖိုး���်းမ်ျားနေ�ကာင်း်် ထင်း်ရာိားပုါသည်း်။ အိရာည်း်အိနေသွးပြုမ်င်း််ကွ�်�ို
မ်ျား၊ ဝ�်နေဆာင််းမု်နေပုးသည်််း အိိမ််ရာာမ်ျား၊ ဗီလိာမ်ျားကုိလိည််းး နေဖိုးာ်နေဆာင်း်��် 
ပုါသည်း်။ အိပု�်းနေပြုဖိုး၊ ဇုိမ််�� လိုပု်င်း�်းမ်ျားကို အိနေလိးနေပုးနေဆာင်း်ရွာက်လိျက်
ရာိိပုါသည်း်။

(၂၆ )လိမ််း အိိမ််ရာာ၊ နေ�မ်ာရာိိ အိိမ််ရာာ၊ 
ပြုမ်တ််မ်င်္နလိာ အိိမ််ရာာအိမ်ိတ်် (၃၃)၊ 
ပြုမ်��်းနေတ်ာ်ဟုိုတ်ယ််

ြှီမငြ်းချက် − Asia PropertyHQ (၂၀၁၈ ဇူလိုင် ၃၀) ပမန်မာနိုင်ငံ ထိပ်တန်း စီမံြိန်းရဖာ်ရဆာင်သည့် ြုမ္ပဏီကြီး (၉) ခု၊ “လမ်းညွန်ချြ်အပပည့်အစုံ”    
                   https://www.asiapropertyhq.com/myanmar-property-developers/

ရန်ြုန်ဖမို့တွင်းရှိ စီမံြိန်းများအပပင် လြ်ရှိရဆာြ်လုပ်လျြ်ရှိသည့် အရပခခံအရဆာြ်အအုံ နှင့် အရဆာြ်အအုံ အဓိြ 
စီမံြိန်းများလည်း ရန်ြုန်ဖမို့ပပင်ပတွင် ရှိရနပါရသးသည်။ အရရးပါသည့် အရေးရပပးလမ်း ရဆာြ်လုပ်ရရး စီမံြိန်းများတွင်  
ဖမို့တွင်းလမ်းများနှင့်ပါ ချတိ်ဆြ်ထားသည့် ရန်ြုန်-မန္တရလး အရေးရပပးလမ်း စီမံြိန်း ၊ စစ်ြိုင်း-မုံရွာ အရေးရပပးလမ်း 
စီမံြိန်းနှင့် အုတ်ရတာ-ရရှေေို အရေးရပပးလမ်း စီမံြိန်းတို့ ပါေင်ပါသည်။ ဧရာေတီတိုင်းရေသကြီး၏ ဖမို့ရတာ် ပုသိမ်တွင်  
ပမန်မာနိုင်ငံ ထိပ်သီး စီမံြိန်းရဖာ်ရဆာင်သည့်လုပ်ငန်း (၉) ခုတွင် တစ်ခုအပါအေင်ပဖစ်သည့် Myanmar First Global Holding 
ြုမ္ပဏီ (အထြ်တွင် ရဖာ်ပပထားဖပီး ပဖစ်ပါသည်) ြ “ပုသိမ်ပလာဇာ” အရဆာြ်အအုံြို တာေန်ယူရဆာြ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ 

စင်ြာပူနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းြုမ္ပဏီနှင့်  အာရှအရပခစိုြ် ြမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖမို့ပပ၊ စြ်မှုနှင့် အရပခခံ
အရဆာြ်အအုံ ရဖာ်ရဆာင်ရရးဆိုင်ရာ အကြီးဆုံး အကြံရပးြုမ္ပဏီများတွင် တစ်ခုအပါအေင်ပဖစ်သည့် Surbana Jurong 
ြုမ္ပဏီမှ တာေန်ယူပပုလုပ်ရနသည့် စီမံြိန်းပဖစ်နိုင်ရချ ရလ့လာသုံးသပ်မှုများနှင့်အတူ မန္တရလးဖမို့တွင်  New Mandalay 
အပန်းရပဖဖမို့ စီမံြိန်း ရဖာ်ရဆာင်ရနဖပီပဖစ်ပါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရးေန်ကြီးဌာန၊ ဖမို့ပပနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖဖိုးရရးဦးစီး 
ဌာန (DUHD) ၏ လမ်းညွှန်ကြီးကြပ်မှုရအာြ်တွင် ပပည်တွင်း ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းစု (၃) ခုပဖစ်သည့် Khin Myanmar 
Development၊ Central Irrawaddy Development နှင့် ရရှေရတာင် Development ရဆာြ်လုပ်ရရးြုမ္ပဏီများြ အဆိုပါ 
စီမံြိန်းြို တာေန်ယူရဆာြ်လုပ်ရနပခင်းပဖစ်ပါသည်။၃၀ ြိုဗစ် (၁၉) ြာလ စီးပွားရရး ပပန်လည်နာလန်ထူရရးအစီအစဉ်အရ 
ေင်ရငွနိမ့်ပပည်သူများအတွြ် အလုပ်အြိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် အိမ်ရာများ ဖန်တီးရပးနိုင်ရန်အတွြ် ရနပပည်ရတာ် နှင့် မန္တရလး
တွင် ပပည်သူ့အငှါးအိမ်ရာစီမံြိန်းတစ်ခု အရြာင်အထည်ရဖာ်တည်ရဆာြ်လျြ်ရှိပါသည်။ ရနပပည်ရတာ် ေြ္ခိဏသီရိဖမို့နယ်
တွင် တိုြ်ခန်းရပါင်း (၇၀၄) ခန်းနှင့် မန္တရလး၊ ပုသိမ်ကြီးဖမို့နယ်တွင် တိုြ်ခန်းရပါင်း (၃၀၀၈) ခန်း လြ်ရှိအစီရင်ခံစာရရးသား
ရနချနိ်ထိ ရဆာြ်လုပ်ဖပီး ပဖစ်ပါသည်။ ဤစီမံြိန်းြို ပမန်မာလိုင်စင်ြန်ထရိုြ်တာ အဖွဲ့ချုပ်၊ ပမန်မာနိုင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရး 
လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်နှင့် ပမန်မာဖမို့ပပနှင့် အရပခခံအရဆာြ်အအံုဖံွ့ဖဖိုးရရးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတ့ုိမှ တာေန်ယူရဆာြ်လုပ် 
လျြ်ရှိပါသည်။ 

ဤရဆာြ်လုပ်ရရးြုမ္ပဏီကြီးများသည် OSH မန်ရနဂျာများ ပုံမှန်ခန့်ထားရလ့ရှိ၍ ပပည်ပအရတွ့အကြုံြို တန်ဖိုးထားကြ

၂၉ ဤအြဲပဖတ်ရလ့လာမှု အစီရင်ခံစာရရးသားချနိ်တွင် (The Green Vision) ၏ ေြ်ဆိုြ်သို့ ေင်ရရာြ်ကြည့်ရှု၍ မရနိုင်ခဲ့ပါ။ 

၃၀ ပမန်မာ့ရရရကြာင်းတံခါးရပါြ် (အေင်ေ) (၂၀၁၉) “ရန်ြုန်နှင့် မန္တရလးတွင် ရဖာ်ရဆာင်လျြ်ရှိသည့် ဧရာမ ဖမို့ပပစီမံြိန်းကြီး (၄) ခု”
   https://www.myanmarwaterportal.com/news/1304-four-mega-urban-projects-under-implementation-in-yangon-and-  mandalay.html



62 မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ပါသည်။ စီမံြိန်းရဖာ်ရဆာင်သူ (ရဆာြ်လုပ်ရရးြုမ္ပဏီ) များသည် ရေသတွင်း (ဥပမာ - ဖိလစ်ပိုင်၊ ဗီယြ်နမ်) နှင့် ပမန်မာနိုင်ငံ
တို့မှ OSH မန်ရနဂျာများြို ခန့်ထားရလ့ရှိရကြာင်း ရဆာြ်လုပ်ရရးြုမ္ပဏီများနှင့် ပပုလုပ်သည့် ရမးပမန်းရဆွး ရနွးမှုများအရ 
သိရှိရပါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံသား OSH မန်ရနဂျာများသည် ပပည်တွင်းနှင့် ပပည်ပ OSH စီမံခန့်ခွဲမှု အရတွ့အကြုံရှိသူများ ပဖစ်ကြ
ပါသည်။ ပပည်ပတွင် အလုပ်လုပ်ြိုင်ခဲ့ဖူးသည့် OSH မန်ရနဂျာများသည် ပိုမိုပမင့်မားသည့် လစာများ ရရလ့ရှိကြဖပီး အလုပ်အြို
င်ရစျးြွြ်တွင် လိုအပ်ချြ်ပမင့်မားရကြာင်း သိရှိရပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အတွင်း ပပုလုပ်ခဲ့သည့် ပပင်သစ်-ပမန်မာ 
ြုန်သည်ကြီးများအသင်း၏ စစ်တမ်းရြာြ်ယူမှုများအရ စစ်တမ်းရြာြ် ယူသည့် ြုမ္ပဏီများ၏ ၄၃ ရာခိုင်နှုန်းသည် ပပည်ပ
ရှိလုပ်ငန်းမှ မိခင်နိုင်ငံသို့ ပပန်လည်ရခါ်ယူသူ (Repatriate) (OSH မန်ရနဂျာများြို) ခန့်အပ်ထားဖပီး အဆိုပါ OSH မန်ရနဂျာ
များနှင့် အဆင့်တူ ပပည်တွင်း OSH မန်ရနဂျာများ၏ လစာပခားနားမှုမှာ ၅ ရာခိုင်နှုန်း၃၁ မှ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း၃၂  အထိရှိရကြာင်း  
သိရှိရပါသည်။ မရလးရှား၊ ထိုင်း စသည့် ပပည်ပနိုင်ငံများတွင် အလုပ်လုပ်ြိုင်ခဲ့ဖူးသည့် OSH မန်ရနဂျာများနှင့် အရာရှိများသည် 
ပမန်မာပပည်တွင်း အရတွ့အကြုံသာရှိသည့် ၎င်းတို့နှင့်အဆင့်တူ ေန်ထမ်းများထြ် ပိုမိုပမင့်မားသည့် လစာရရလ့ရှိရကြာင်း 
ရမးပမန်းရဆွးရနွးရာတွင် ပါေင်ခဲ့သည့် ြန်ထရိုြ်တာများ၏ တညီတညွတ်တည်း ရပဖကြားချြ်များအရ သိရှိရပါသည်။ 
အရကြာင်းမှာ ၎င်းနိုင်ငံရပ်ပခား အရတွ့အကြုံရှိသူ OSH မန်ရနဂျာများ၊ အရာရှိများတွင် ပိုမိုရြာင်းမွန်ပပည့်စုံသည့် OSH 
ဆိုင်ရာ စာရတွ့နှင့် လြ်ရတွ့  ဗဟုသုတ၊ အရတွ့အကြုံများ ရတွ့ရှိရရသာရကြာင့် ပဖစ်ပါသည်။

စီမံြိန်းအမျ ိုးအစား ၊ တည်ရနရာ ၊ လုပ်ငန်းခွင်အရပခအရနများ ၊ လုပ်ငန်းြွင်းဆြ်အတွင်း အလုပ်ရှင်၏ လုပ်ငန်းအမျ ိုးအစားနှင့်  
အရနအထား (ြန်ထရိုြ်တာ၊ တစ်ဆင့်ခံ ြန်ထရိုြ်တာ အဆင့် ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ ) စသည်တို့သည် OSH မန်ရနဂျာများ ၊ အရာရှိများ  
ခန့်ထားနိုင်ရရးြို အဓိြအဆုံးအပဖတ်ရပးသည့် အချြ်များပဖစ်ပါသည်။ ဥပမာအားပဖင့် ရရနံနှင့် သောေဓာတ်ရငွ့တူးရဖာ်ရရး 
တွင် လုပ်ြိုင်ရနသည့် ြန်ထရိုြ်ြုမ္ပဏီများတွင် ပိုမိုပမင့်မားသည့် OSH စနစ်၊ စံချနိ်စံညွှန်းများရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

မြန်ြာစီးပွားဆေးလုပ်ငန်းစုြျား

စီမံြိန်းရဖာ်ရဆာင်ရနကြသည့် ပမန်မာ စီးပွားရရးလုပ်ငန်းစုများြို အမျ ိုးအစားခွဲပခားထားပါသည်။ ဤရနရာမှ အစပပု၍ “ပမန်မာ 
ပိငု ်စီးပွားရရးလပုင်န်းစမုျား” နငှ့ ်“စီးပွားရရးလပုင်န်းစမုျား” ဟ ုရညည်ွှန်းရဖာပ်ပသွားမည့ ်စီးပွားရရးလပုင်န်းစမုျားသည ်ပုမံနှအ်ား 
ပဖင့် စီးပွားရရးအဖွဲ့အမျ ိုးမျ ိုး စုရပါင်းပါေင်ထားရသာ  ရြာ်ပိုရိတ်လုပ်ငန်းစုတစ်ခုရအာြ်ရှိ လုပ်ငန်းြဏအသီးသီးတွင်အထြ ်
ရအာြ ်အဆင့ဆ်င့ပ်ုစံပံဖင့ ်ရပါင်းစပလ်ပုြ်ိငုရ်န၍ အများအားပဖင့ ်(ပငမ်) မခိငြ်မု္ပဏ ီတစခ်ြုိ ု လြရ်အာြခ်ံြမု္ပဏခီွမဲျားပဖင့် 
ေန်းရံဖွဲ့စည်းထားသည့်  မိသားစုပိုင် ြုမ္ပဏီလုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့များ ပဖစ်ကြပါသည်။ ဤစီးပွားရရးလုပ်ငန်းစုများသည် ပုံမှန် 
အားပဖင့် နိုင်ငံစုံမှ ပါေင်ရသာ စီးပွားရရးလုပ်ငန်းစုကြီးများ ပဖစ်ကြပါသည်။ ဤစီးပွားရရးလုပ်ငန်းစုများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံသည် အပပန် 
အလှန်ရရာင်းချမှုများ အဆငရ်ပပရချာရမရွစရန်နှင့ ်လြရ်အာြခ်ံြုမ္ပဏီခွဲများ၏ ပပငပ်သို့ ရငရွကြးယိစုိမ့်မှု အနိမ့ဆ်ုံးသို ့ရလျာခ့ျ 
နိုင်ရန်အတွြ် အထြ်ရအာြ်၊ အဆင့်ဆင့်ပုံစံ ရှိရနဆဲပဖစ်ပါသည်။ ပမန်မာပိုင်စီးပွားရရးလုပ်ငန်းစုများသည် စီမံြိန်းအရွယ ်
အစားနှင့် အမျ ိုးအစားအရပါ်မူတည်၍ တစ်ဦးတည်း (သို့) ဖြ်စပ်ပုံစံပဖင့် လုပ်ငန်းရဆာင် ရွြ်ရလ့ရှိပါသည်။ ဥပမာအားပဖင့်
ပမန်မာနိုင်ငံ ဦးရဆာင်ရြာ်ပိုရရးရှင်းလုပ်ငန်းစုတစ်ခုပဖစ်သည့် “ရရှေရတာင်” ြုမ္ပဏီသည် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း 
များ တည်ရဆာြ်ထုတ်လုပ်ရရး နှင့် ပဖန့်ပဖးရရးလုပ်ငန်း ၊ အင်ဂျင်နီယာ နှင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း၊ အရပခခံအရဆာြ်အအုံ၊  
အိမ်ရာအရဆာြ်အအုံနှင့် လူရနမှုပုံစံ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း စသည့် အဓိြ လုပ်ငန်း (၆) ခုတွင် လုပ်ြိုင်ရနပါသည်။ ရရှေရတာင ်
ြုမ္ပဏီသည် အရပခခံအရဆာြ်အအုံဆိုင်ရာ အထူးစီမံြိန်းများတွင် ဖြ်စပ်ပုံစံပဖင့် တာေန်ယူရဆာင်ရွြ်လျြ်ရှိပါသည်။
ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ြိုင်လျြ်ရှိသည့် စီးပွားရရးလုပ်ငန်းစုများသည် အများအားပဖင့်  အရပခခံအရဆာြ်အအုံ
နှင့် အရဆာြ်အအုံ ရဆာြ်လုပ်ရရး စီမံြိန်းများတွင် တာေန်ယူလုပ်ြိုင်ရနကြပခင်း ပဖစ်ပါသည်။

ပမန်မာပိုင်စီးပွားရရးလုပ်ငန်းစုများသည် စီးပွားရရးရစျးြွြ်ေန်းြျင်၊ သြ်ဆိုင်ရာ ပပည်တွင်းပပည်ပ ြွန်ယြ်များ၊ ၎င်းတို့ြိ ု
ရတွ့ထိဆြ်သွယ်နိုင်မည့် လမ်းရကြာင်းများနှင့် ၎င်းတို့မတည်ရပးနိုင်သည့် အရံရငွရကြးများ စသည်တို့နှင့် ပတ်သြ်၍ ရင်းနှီး 
ြျွမ်းေင်မှုရှိရသာရကြာင့် နိုင်ငံပခားြုမ္ပဏီများ၊ ပပည်တွင်း အလယ်အလတ် ြုမ္ပဏီများနှင့် ယှဉ်ဖပိုင်ရာတွင် အသာစီးရယူနိုင်စွမ်း 
ရှိပါသည်။ ေဏ်လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖဖိုးပခင်း မရှိရသးသည့် ရနာြ်ခံ အရပခအရနများတွင် ရဆာြ်လုပ်ရရးစီမံြိန်းများ ရဖာ်ရဆာင်ရန်၊ 
ရင်းနှီးပမှုပ်နှံရန် (သို့) ရငွရကြးကြိုတင်မတည် ရန်အတွြ် ရင်းနှီးမတည်ရပးမည့် အရံရငွရကြးသည် အဓိြအရရးပါသည့် အခန်း 
ြဏတွင် ရှိရနပါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံသည် ြမ္ဘာ့ေဏ်၏ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်  “စီးပွားရရးလုပ်ငန်း လုပ်ြိုင်ရလွယ်ြူမှု အညွှန်းြိန်း” 
အရ ြမ္ဘာ့နိုင်ငံရပါင်း ၁၉၀ အနြ် ၁၈၁ ရနရာတွင်သာရှိရနပါသည်။၃၃

၃၁ ပပင်သစ် - ပမန်မာ ြုန်သည်ကြီးများအသင်း ၏ “ပမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လုပ်ခလစာ စစ်တမ်း” (၂၀၁၉) ၊ ပပင်သစ် - ပမန်မာ ြုန်သည်ကြီးများအသင်း
 
၃၂ ပပင်သစ် - ပမန်မာ ြုန်သည်ကြီးများအသင်း ၏ “ပမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လုပ်ခလစာ စစ်တမ်း” (၂၀၂၀) ၊ ပပင်သစ် - ပမန်မာ ြုန်သည်ကြီးများအသင်း

၃၃ ြမ္ဘာ့ေဏ် (၂၀၂၀) ၊ “စီးပွားရရးလုပ်ငန်းြိုင်ရလွယ်ြူမှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ” ၊ ေါရှင်တန်ေီစီ



63မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ပမန်မာပိုင် စီးပွားရရးလုပ်ငန်းစုများတွင် ပုံမှန်အားပဖင့် OSH စနစ် အမျ ိုးအစားအချ ို့ ြျင့်သုံးလျြ်ရှိရကြာင်း သုရတသနအဖွဲ့
နှင့်အတူ ပပုလုပ်ခဲ့သည့် OSH မူေါေများ ပပန်လည်သုံးသပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ် အရထာြ်အထားများမှသာမြ ရဆွးရနွးတိုင်ပင်မှုများ
နှင့် လုပ်ငန်းခွင် ရလ့လာရစာင့်ကြည့်မှုများမှ တစ်ဆင့်လည်း သိရှိရပါသည်။ စီမံြိန်းလုပ်ငန်းအမျ ိုးအစား၊ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ၏ 
လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချြ်၊ လိုအပ်ချြ်များနှင့် OSH လုပ်ငန်းစဉ်များအတွြ် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူမှ သတ်မှတ်ရပးသည့် 
လျာထားရငွပမာဏ အရပါ်မူတည်၍ OSH စီမံခန့်ခွဲမှု ြွဲပပားပခားနားရလ့ရှိပါသည်။ OSH စီမံခန့်ခွဲမှုသည် အစဉ်လည်ပတ်ပတ်
ရန၍ ပပန်လှန်၊ စစ်ရဆး၊ သုံးသပ်မှုများ ပုံနှန်ပပုလုပ်ရပးရန် လိုအပ်ပါသည်။ စီးပွားရရးလုပ်ငန်းစုများသည် စီမံြိန်းလုပ်ငန်းခွင်
တစ်ခုတိုင်းအတွြ် OSH မန်ရနဂျာတစ်ဦး နှင့် OSH အရာရှိအချ ို့ ခန့်ထားရလ့ရှိပါသည်။ OSH မန်ရနဂျာများသည် ပမန်မာနိုင်ငံ
သားများ (သို့) ပပည်ပမှ ြျွမ်းြျင်သူများ ပဖစ်နိုင်ပါသည်။ စီးပွားရရး လုပ်ငန်းစုများမှ ခန့်ထားရလ့ရှိသည့် OSH မန်ရနဂျာများ 
သည် ပုံမှန်အားပဖင့် နိုင်ငံရပ်ပခား လုပ်ငန်းအရတွ့အကြုံ ရှိသည့်အပပင် OSH စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ပညာရပ်နယ်ပယ်တွင်လည်း 
အရည်အရသွး ပပည်ေသူများ ပဖစ်ကြပါသည် (ဥပမာအားပဖင့် - ြျန်းမာရရး၊ ရေးြင်းလုံခခုံရရးနှင့် ပတ်ေန်းြျင် (HSE) အဆင့် 
(၃) အသိအမှတ်ပပုလြ်မှတ် ရရှိထားသူ)။ စီးပွားရရး လုပ်ငန်းစုများသည် OSH စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အကြံရပးများနှင့် အတိုင်ပင်ခံ 
ြုမ္ပဏီများြိုလည်း (ငှားရမ်း) အသုံးပပုရလ့ရှိကြပါသည်။ (ဥပမာ − Workplace Safety and Health (WSH) Myanmar အဖွဲ့) OSH 
ဆိုင်ရာ ပပန်လည်သုံးသပ်မှုများနှင့် ပပင်ဆင်ပဖည့်စွြ်မှုများြို အများအားပဖင့် OSH မန်ရနဂျာြဦးရဆာင်၍ OSH အရာရှိများ၊ 
လုပ်ငန်းခွင် OSH မန်ရနဂျာများ၊ OSH ရြာ်မတီ (ရှိခဲ့လှေင်) တို့နှင့် ပူးရပါင်း၊ ချတိ်ဆြ်ရဆာင်ရွြ်ရလ့ရှိရကြာင်း စီးပွားရရး 
လုပ်ငန်းစုတစ်ခုနှင့်  ရမးပမန်းရဆွးရနွးမှုတွင် ရပဖကြားချြ်များအရ သိရိှရပါသည်။ ရမးပမန်းရဆွးရနွးမှုများအရ OSH  ရြာ်မတီများ 
ဖဲွ့စည်းရရးဆုိင်ရာ လမ်းညွှန်ချြ်များအလားတူ OSHဆုိင်ရာ ရလ့ြျင့်သင်ကြား ရပးသူများနှင့် OSH အရာရိှများြုိ ရလ့ြျင့်ရမွးထုတ်  
တရားေင်အသိ အမှတ်ပပုရပးသည့်စနစ်များ အရရးတကြီးလုိအပ်ပံုြုိ မှတ်သားသိရိှရပါသည်။ OSH တာေန်ခံများ၊ အရာရှိများ၏ 
တာေန်၊ ေတ္တရားများြို OSH ဆိုင်ရာ နည်းဥပရေများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများရအာြ်တွင် အတိအြျသတ်မှတ်ထားသည့် 
စင်ြာပူနိုင်ငံတွင် OSH အရာရှိများသည် လုပ်သားအင်အားေန်ကြီးဌာန (Ministry of Manpower) ထံတွင်မှတ်ပုံတင်စာရင်း
သွင်းရန်လိုအပ်ရကြာင်းြိုလည်း ထပ်မံသိရှိခဲ့ရပါသည်။

ပမန်မာပိုင် စီးပွားရရးလုပ်ငန်းစုများသည် OSH စီမံခန့်ခွဲမှုြို ၎င်းတို့၏ ေန်ထမ်းများအရပါ် ြျင့်သုံးရလ့ရှိရသာ်လည်း ြန်ထရိုြ် 
တာများနှင့် တစ်ဆင့်ခံြန်ထရိုြ်တာများအရပါ်တွင် စနစ်တြျြျင့်သုံးရလ့မရှိသည်ြို ရတွ့ပမင်ရပါသည်။ ြန်ထရိုြ်တာ
များသည် ၎င်းတို့၏ ြိုယ်ပိုင်အလုပ်သမားများနှင့် တစ်ဆင့်ခံြန်ထရိုြ်တာတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ြင်းရှင်းြျန်းမာ 
ရရးနှင့် လူမှုဖူလုံရရးတို့အတွြ် တာေန်ရှိရကြာင်း ရမးပမန်းရဆွးရနွးရာတွင်ပါေင်သည့် စီးပွားရရးလုပ်ငန်းစုများြ ရှင်းရှင်း 
လင်းလင်း ရပပာကြားခဲ့ကြပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ရှိ အလုပ်သမားများနှင့် ေန်ထမ်းများအားလုံးအတွြ် OSH ဆိုင်ရာ (ဥပရေ
ရကြာင်းအရ) တာေန်ခံမှုမရှိသည့် ြုမ္ပဏီများ၏ OSH စီမံခန့်ခွဲမှုများတွင် ြန်ထရိုြ်တာနှင့် တစ်ဆင့်ခံြန်ထရိုြ်များအတွြ်
လည်း OSH ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း၊ သတ်မှတ်ချြ်များနှင့်အညီ လိုြ်နာရဆာင်ရွြ်ရစရန် တွန်းအားရပး၊ ပမှင့်တင်နိုင်မည့်  
ဆွဲရဆာင်မှုတစ်စုံတစ်ရာ ပါေင်ပခင်းရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

ရမးပမန်းရဆွးရနွးမှုတွင်ပါေင်ခဲ့သည့် အြျ ိုးတူလုပ်ငန်းစုတစ်ခုြ ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းခွင်များတွင် လုပ်ငန်းခွင် မရတာ်တဆ
ပဖစ်ပခင်းရကြာင့် ထိခိုြ်ရသဆုံးမှုနှင့်၊ ေဏ်ရာရရှိမှုများရှိရကြာင်း ပွင့်လင်းစွာ ရပပာကြားရဆွး ရနွးခဲ့ပါသည်။ ရသဆုံးမှုများတွင်
ပငမ်းစင်ရှိ ရဆာြ်လုပ်ရရးပစ္စည်းများ အလုပ်သမားများအရပါ် ပပုတ်ြျပခင်း၊ အလုပ်သမားများ အပမင့်ရနရာမှ ပပုတ်ြျပခင်း၊ 
လှေပ်စစ်ဓာတ်လိုြ်ပခင်း (ေါယာကြိုး ရရှာ့ပဖစ်ပခင်း) နှင့် အားပဖည့်သံမဏိရချာင်းများနှင့် ထိခိုြ်မိပခင်း စသည့် လုပ်ငန်းခွင်မရတာ ်
တဆပဖစ်မှုများ ပါေင်ပါသည။်  လူရသဆုံးသည့် မရတာ်တဆပဖစ်မှုများြို စီမံအုပ်ချုပ် ြပွ်ြဲမှုအဆင့ဆ်င့မ်ှ ြမု္ပဏီ၏  အမှုရဆာင ်
အရာရှိချုပ်ထံသို့ အစီရင်ခံတင်ပပရပါသည်။ အပခားပပင်းထန်မှုမရှိသည့် လုပ်ငန်းခွင်မရတာ်တဆ ပဖစ်မှုများြိုလည်းအစီရင်ခံ
တင်ပပရပါသည်။ ထိခိုြ်ေဏ်ရာရရှိသည့် အလုပ်သမားသည် လူမှုဖူလုံရရးအဖွဲ့တွင်မှတ်ပုံတင်ထားပခင်း မရှိသည့်တိုင ်
စီးပွားရရးလုပ်ငန်းစုများသည် လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုြ်ေဏ်ရာ ရရှိမှုအရပါ် အရလးအနြ်ထား ဂရုပပုရဆာင်ရွြ်ကြပါသည်။ သို့ရသာ် 
လည်း ၄င်းတို၏့ အလပုသ်မားအားလုံးသည ်လမူှုဖလူုရံရးအဖွဲ့တငွ ်မတှပ်ုတံငထ်ားဖပီးရကြာင်းြိ ုရမးပမန်းရဆွးရနွးမှုတငွပ်ါေငသ် ူ
များြ ရဆွး ရနွးခ့ဲကြပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်မရတာ်တဆမှုများ ပဖစ်ပွားဖပီးရနာြ် အားနည်းလစ်ဟာမှုများြုိ  ပပန်လည်သံုးသပ်ပခင်း၊  
အဆုိပါမရတာ်တဆပဖစ်ရပ်ြုိ ရရှာင်ရှားနုိင်မည့် နည်းလမ်းများ ရှာရဖွရဖာ်ထုတ်ပခင်း၊ အလားတူပဖစ်ရပ်များ ထပ်မံရပါ်ရပါြ်လာမှု  
မရှိရစရရးအတွြ် အဆင့်ပမှင့်လုပ်ရဆာင်ရမည့်အရာများ ရဆွးရနွးသတ်မှတ်ပခင်းစသည့် စနစ်ြျရသာ စစ်ရဆးသုံးသပ်မှု 
လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ် ရပါ်ရပါြ်လာရန် လိုအပ်ရနပါရသးသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းစုကြီးများတွင်ပင်လှေင် ဤနည်းလမ်း
ြိုအသုံးပပု၍ OSH စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ပိုမိုထိရရာြ် ပပည့်စုံရစရရးအတွြ်  ဆြ်လြ်လုပ်ရဆာင်ရန် လိုအပ်ရနရသးရကြာင်း
ရတွ့ရှိရပါသည်။
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

နေ�ျးကွက် လိုပု်င်း�်းအိမ်ည်း် နေဖိုးာ်ပြုပု�ျက်

ဆိပု်ကမ််း၃၄

နေအိးရာိားနေဝါ ကုမ်ပဏီီ

�ီးပုွားနေရားလိုပု်င်း�်း�ုကြံကီးတ်�်�ုပြုဖိုး�်သည်း်် နေအိးရာိားနေဝါကုမ်ပဏီီသည်း် ရာ�်ကု�်ခြုံမ်ိံ�ကို ပြုဖိုးတ််သ�်း
နေ�သည်််း ကွ�်တိ်�်�ာ/ကု�်�ည််းနေသတု်ာ ၄၀ ရာာ�ုိင််းနု္ဓာ�်း��� ်အိတ်င််းအိ�ျပြုပုံလုိပ်ုရာာ နေအိးရိာားနေဝါ
ဆိပု်ကမ််း - AWPT ကို ပုိုင်း်ဆိုင်း်ပုါသည်း်။ နေအိးရာိားနေဝါဆိပု်ကမ််းတ်ွင်း် သနေဘောနာဆိပု်�� ၃ �ုရာိိ၍ 
ပုထမ်ဆု�းနေသာ သနေဘောနာဆိပု်��ကို ၁၉၉၈ �ုန္ဓာိ�်တ်ွင်း် လိုပု်င်း�်း�တ်င်း်လိည်း်ပုတ််��်ပုါသည်း်။ 
နေအိးရာိားနေဝါဆိပု်ကမ််းကို BOT အိ�ီအိ�ဉ််ပြုဖိုးင်း်် တ်ည်း်နေဆာက်��် ပြု�င်း်းပြုဖိုး�်၍ �ီမ်�ကိ�်း
ကု�်ကျ�ရာိတ်် အိနေမ်ရာိက�်နေ�်လိာ သ�်း ၅၀ ���် အိသု�းပြုပုံ��် ခြုံပုီး လိုပု်င်း�်းလိည်း်ပုတ်် 
နေဆာင်း်ရွာက်�ွင်း်် ၂၅ န္ဓာိ�်မ်ိ န္ဓာိ�် ၃၀ အိထိ ရာရာိိထားပုါသည်း်။ နေအိးရာိားနေဝါကုမ်ပဏီီသည်း် China 
Harbor န္ဓာိင်း််အိတ်ူ ဆ�်န္ဓာိင်း်် ဆ�်ထွက်ကု�်မ်ျား အိဓိကသယ််ယ်ူပုို�နေဆာင်း်သည်း်် “ထီးတ်�်း 
ဆိပု်ကမ််းနေဆာက်လိုပု်နေရားကို တ်ာဝ�်ယ်ူနေဆာင်း်ရွာက်လိျက် ရာိိပုါသည်း်။ 

Hutchison Port Holding Co.

နေဟုာင်း်နေကာင်း်အိနေပြု��ိုက် ကုမ်ပဏီီပြုဖိုး�်၍ သီလိဝါ�ယ််နေပြုမ်နေ�သအိ�ီးရာိိ ပြုမ်�်မ်ာ 
အိပြုပုည်း်ပြုပုည်း်ဆိုင်း်ရာာ သီလိဝါ၃၅ ဆိပု်ကမ််းကိုပုိုင်း်ဆိုင်း်ခြုံပုီး လိုပု်င်း�်းလိည်း်ပုတ််မ်ုမ်ျား ၁၉၉၇ �ုန္ဓာိ�်
တ်ွင်း်�တ်င်း်��်ပုါသည်း်။ သီလိဝါဆိပု်ကမ််းတ်ွင်း် ရာင်း်းန္ဓာိီးပြုမ်ှံပု်န္ဓာိ�မ်ု အိနေမ်ရာိက�်နေ�်လိာ ၁၀၁ သ�်း
ရာိိ၍ ၂၅ န္ဓာိ�်သက်တ်မ််းရာိိ BOT အိ�ီအိ�ဉ််ပြုဖိုးင်း်် လိုပု်ကိုင်း်နေ�ပြု�င်း်း ပြုဖိုး�်ပုါသည်း်။ 

ဦးးပုိုင်း်လိိမ်ိတ်က် (UMEH)
န္ဓာိုင်း်င်း�ပုိုင်း်�ီးပုွားနေရားလိုပု်င်း�်း�ုတ်�်�ုပြုဖိုး�်သည်း်် ဦးးပုိုင်း်လိိမ်ိတ်က်သည်း် ကွ�်တ်ိ�်�ာမ်ျားသယ််ယ်ူ
နေသာ ဗိုလိ်နေအိာင်း်နေကျာ် ဆိပု်��တ်�တ်ားကို ၂၀၁၁ �ုန္ဓာိ�်တ်ွင်း် အိ�ိုးရာထ�မ်ိ အိနေမ်ရာိက�်နေ�်လိာ 
၄၂ သ�်းပြုဖိုးင်း်် ဝယ််ယ်ူ��်ပုါသည်း်။ 

Essar Project 

အိိန္ဓာိိယ် အိင်း်ဂ္ဂျင်း်�ီယ်ာကုမ်ပဏီီတ်�်�ုပြုဖိုး�်သည်း်် Essar Project သည်း် ��်နေတ်ွဆိပု်ကမ််းကို 
နေဆာက်လိုပု်လိျက်ရာိိခြုံပုီး ၎င်း်းလိုပု်င်း�်း�ဉ််မ်ျားတ်ွင်း် တ်�်�ျိ�် ၆၀၀၀ သနေဘောနာမ်ျားဆိုက်ကပု်န္ဓာိုင်း်
ရာ�် နေသာင်း်တ်ူးသည်း််လိုပု်င်း�်းမ်ျားလိည်း်း ပုါဝင်း်ပုါသည်း်။ ဤလိုပု်င်း�်း�ဉ််သည်း် ကာလိကတ်ုား
နိ္ဓာင်််း ကု�်းတွ်င််းးပိုတ်် မီ်ဇုိုရာမ််ပြုပုည််း�ယ််အိ�ကားရိိာ �ရီားအိကွာအိနေဝးကုိ နေလိှာ်�ျနုိ္ဓာင််းမ်ည်််း ကုလိားတ်�်
�က်�ု�ပုို �နေဆာင်း်နေရား�ီမ်�ကိ�်း၏ အိ�ိတ််အိပုိုင်း်းတ်�်�ုလိည်း်း ပြုဖိုး�်ပုါသည်း်။ �ီမ်�ကိ�်း���်မ်ိ�်း
ကု�်ကျ�ရာိတ််မ်ိာ အိနေမ်ရာိက�်နေ�်လိာ ၆၈ သ�်းပြုဖိုး�်၍ အိိန္ဓာိိယ်အိ�ိုးရာမ်ိ အိလို�း�ု�ကျ��မ်ည်း် 
ပြုဖိုး�်ပုါသည်း်။ 

နေလိဆိပု်

နေအိးရာိားနေဝါ ကုမ်ပဏီီ

ပြုမ်�်မ်ာ်နေလိနေ�ကာင်း်းကဏ္ဍတ်ွင်း် အိဓိကနေဖိုးာ်နေဆာင်း်သူတ်�်ဦးးပြုဖိုး�်သည်း်် နေအိးရာိားနေဝါကုမ်ပဏီီ
သည််း ပြုမ်�်မ်ာနုိ္ဓာင််းင်း�၏ အိပြုပုည််းပြုပုည််းဆုိင််းရာာနေလိဆိပ်ု ၃ �ု  (ရာ�်ကု�်အိပြုပုည််းပြုပုည််းဆုိင််းရာာနေလိဆိပ်ု၊ 
မ်န္ဓာတနေလိး အိပြုပုည်း်ပြုပုည်း်ဆိုင်း်ရာာနေလိဆိပု်၊ နေ�ပြုပုည်း်နေတ်ာ်အိပြုပုည်း်ပြုပုည်း်ဆိုင်း်ရာာနေလိဆိပု်)  အိ�က် 
၂ �ု တ်ည်း်နေဆာက်ရာာတ်ွင်း် ပုါဝင်း်��်ပုါသည်း်။ 

ဟု�ဟုိုးနေလိယ်ာဉ််ကွင်း်း နေလိယ်ာဉ််နေပြုပုးလိမ််းတ်ိုး�ျ�မ််ုန္ဓာိင်း်် ပြုပုင်း်ဆင်း်မ်ွမ််းမ်�မ်ုတ်ို�ကို တ်ာဝ�်ယ်ူ 
နေဆာင်း်ရွာက်လိျက်ရာိိပုါသည်း်။ 

ထူးအိုပု်�ုကုမ်ပဏီီ

နေ�ပြုပုည်း်နေတ်ာ်နေလိဆိပု် နေဆာက်လိုပု်သည်း်် ကုမ်ပဏီီ ၂ �ုတ်ွင်း် ၁ �ုပြုဖိုး�်သည်း်် (အိပြု�ားကုမ်ပဏီီ
တ်�်�ုမ်ိာ နေအိးရာိားနေဝါ ပြုဖိုး�်ပုါသည်း်) ထူးအိုပု်�ုသည်း် ရာ�်ကု�်အိပြုပုည်း်ပြုပုည်း်ဆိုင်း်ရာာနေလိဆိပု်ရာိိ 
ကု�်တ်င်း်နေလိယ်ာဉ််ဆိပု် နေဆာက်လိုပု်ရာာတ်ွင်း်လိည်း်း ပုါဝင်း်��်ပုါသည်း်။ ထူးအိုပု်�ုသည်း် နေ�သ
တ်ွင်း်း�ရာီးသွားလိာမ်ုကို ပြုမ်ှင်း််တ်င်း်နေပုးမ်ည်း်် နေင်းွနေဆာင်း်ကမ််းနေပြု�အိ�ီး ပြုပုည်း်တ်ွင်း်းနေလိဆိပု်တ်�်�ု
ကိုလိည်း်း တ်ာဝ�်ယ်ူတ်ည်း်နေဆာက်��်ပုါသည်း်။ 

CPG Consultants

�ျ�်ဂ္ဂီနေလိဆိပု်တ်ည်း်နေဆာက်ရာာတ်ွင်း် �ီဇုိုင်း်းပုု���နေရားဆွ�နေပုး��်သည်း်် �င်း်ကာပုူမ်ိ အိနေပြု���
အိနေဆာက်အိအို�ဆိုင်း်ရာာ အိကြံက�နေပုးကုမ်ပဏီီ CPG Consultants သည်း် နေ�ပြုပုည်း်နေတ်ာ ်
အိပြုပုည််းပြုပုည််းဆုိင််းရာာနေလိဆိပ်ု နိ္ဓာင်််း ရာ�်ကု�် အိပြုပုည််းပြုပုည််းဆုိင််းရာာနေလိဆိပ်ု တုိ်း�ျ�န်ေဆာင််း နိ္ဓာ�်�ုလုိ�း
အိတ်ွက် �ီဇုိုင်း်းပုု���နေရားဆွ�နေပုး��်ပုါသည်း်။ 

နေရ့ာသ�လိွင်း်ကုမ်ပဏီီ
နေရ့ာသ�လိွင်း်ကုမ်ပဏီီသည်း် နေ�သတ်ွင်း်း�ရာီးသွားလိာမ်ုကို ပြုမ်ှင်း််တ်င်း်နေပုးမ်ည်း်် နေင်းွနေဆာင်း်ကမ််းနေပြု�
အိ�ီး ပြုပုည်း်တ်ွင်း်းနေလိဆိပု်တ်�်�ုကိုနေဆာက်လိုပု်ရာာတ်ွင်း် ပုါဝင်း်��်ပုါသည်း်။ 

ဇယား (၆) : အဆမခခံအဆောက်အအုံတည်ဆောက်ဆေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်းေှိ သတ်ြှတ်
ဆေွးချယ်ထားသည့် ဆစျးကွက်ြျားတွင် အဓိကလုပ်ငန်း ဆောင်ေွက်ဆနြကသည့် 
မြန်ြာနိုင်ငံစီးပွားဆေးလုပ်ငန်းစု  ဆကာ်ပိုဆေးေှင်းကကီးြျား

၃၄ ၁၉၉၈ ခုနှစ် မတိုင်မီြ ဆိပ်ြမ်းအားလုံးြို ပမန်မာ့ဆိပ်ြမ်းအာဏာပိုင်ြ တာေန်ယူလုပ်ြိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ပမန်မာ့ဆိပ်ြမ်း အာဏာပိုင် 
သည် ၎င်း၏ မူေါေများြုိ အရပပာင်းအလဲပပုလုပ်ခ့ဲဖပီး ေန်ရဆာင်မှုလုပ်ငန်းများြုိ ပုဂ္ဂလိြြဏမှ လုပ်ရဆာင်နုိင်ရစရန် လမ်းဖွင့်ရပးခ့ဲပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် 
သရေဂာဆိပ် အရှည် စုစုရပါင်း၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ြို ပုဂ္ဂလိြြဏမှ ပိုင်ဆိုင်လုပ်ြိုင်ခဲ့ဖပီး ြျန် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ြို အစီုးရြဏမှ တာေန်ယူ လုပ်ြိုင်ခဲ့
ပါသည်။

၃၅ MPA (n.d.) “ပမန်မာအပပည်ပပည်ဆုိင်ရာဆိပ်ြမ်း (သီလေါ) (MITT)”. http://www.mpa.gov.mm/facts-figures/myanmar-international-terminal-thilawa-mitt



65မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

လိမ််းမ်ျား

မ်က်�်ပြုမ်�်မ်ာကုမ်ပဏီီ

မ်က်�်ပြုမ်�်မ်ာကုမ်ပဏီီသည်း် BOT အိ�ီအိ�ဉ််ပြုဖိုးင်း်် ရာ�်ကု�်၊ မ်နေကွး၊ ပု��ူးတ်ိုင်း်းနေ�သကြံကီးမ်ျား
အိတ်ွင်း်းရာိိ ကားလိမ််းအိရာိည်း်�ု�ုနေပုါင်း်း ၈၂၀ ကီလိိုမ်ီတ်ာကို နေဖိုးာ်နေဆာင်း်��်ပုါသည်း်။ အိဆိုပုါ
လိုပု်င်း�်းမ်ျားတ်ွင်း် ရာ�်ကု�်-မ်န္ဓာတနေလိး ကားလိမ််း၊ သီလိဝါနေ�သအိ�ီးရာိိ သ�်လိျင်း်ခြုံမ်ိံ��ယ််န္ဓာိင်း််  
�ဂ္ဂု�ဆိပု်ကမ််းခြုံမ်ိံ��ယ််ကို ဆက်သွယ််နေပုးသည်း်် သီလိဝါလိမ််းန္ဓာိင်း်် �ဂ္ဂု�တ်�တ်ားတ်ို�ကို နေဆာက်လိုပု်
��်ပုါသည်း်။ 

နေရ့ာနေတ်ာင်း်Development ကုမ်ပဏီီ

နေရ့ာနေတ်ာင််းကုမ်ပဏီီသည််း ရိာမ််းပြုပုည််း�ယ််နိ္ဓာင်််းကယ်ားပြုပုည််း�ယ််ကုိ ဆက်သွယ််နေပုးသည်််း နေကျာက်မ်� 
�ရိုင်း်အိတ်ွင်း်း တ်ည်း်ရာိိသည်း်် အိထက်ရာ�ရွာာတ်�တ်ား နေဆာက်လိုပု်နေရားကို တ်ာဝ�်ယ်ူလိုပု်ကိုင်း်��်
ပုါသည်း်။ ထို�အိပြုပုင်း် ရာိမ််းပြုပုည်း်�ယ်် နေပြုမ်ာက်ပုိုင်း်း၊ နေကျာက်မ်��ရိုင်း်၊ မ်ိုးမ်ိတ််ခြုံမ်ိံ��ယ််တ်ွင်း် တ်ည်း်ရာိိ
သည်း်် နေရ့ာလိီ အိမ်ိတ်် ၃ တ်�တ်ား နေဆာက်လိုပု်နေရားကို လိည်း်းတ်ာဝ�်ယ်ူနေဆာင်း်ရွာက်��်ပုါသည်း်။ 
နေရ့ာနေတ်ာင်း်ကုမ်ပဏီီသည်း် ၂၀၀၆ �ုန္ဓာိ�် မ်ိ�တ်င်း်သည်း်် နေ�ပြုပုည်း်နေတ်ာ် အိပြုမ်�်လိမ််း�ီမ်�ကိ�်းတ်ွင်း် 
ပုါဝင်း်နေဆာင်း်ရွာက်��် ခြုံပုီး ကားလိမ််းအိရာိည်း်�ု�ုနေပုါင်း်း ၁၁၅ ကီလိိုမ်ီတ်ာ ခြုံပုီး�ီး��်ပုါသည်း်။ 

နေအိးရာိားနေဝါ ကုမ်ပဏီီ

နေအိးရာိားနေဝါကုမ်ပဏီီသည်း် ပြုမ်�်မ်ာန္ဓာိင်း်် တ်ရုတ််န္ဓာိုင်း်င်း�၊ ယ်ူ��်ပြုပုည်း်�ယ််အိ�ကား �ယ််�ပု်ခြုံမ်ိံ�တ်�်
ခြုံမ်ိံ� ပြုဖိုး�်သည်း်် မ်ူဆယ််န္ဓာိင်း်် မ်န္ဓာတနေလိးခြုံမ်ိံ�ကို ဆက်သွယ််နေပုးရာာ အိရာိည်း် ၆၅၈ ကီလိိုမ်ီတ်ာရာိိသည်း်် 
မ်န္ဓာတနေလိး-လိားရုး-မ်ူဆယ်် ကားလိမ််းအိပုါအိဝင်း် အိဓိကကားလိမ််း�ီမ်�ကိ�်း အိမ်ျားအိပြုပုားတ်ွင်း် 
ပုါဝင်း်��်ပုါသည်း်။  နေဖိုးာ်ပြုပုပုါ ကားလိမ််း�ီမ်�ကိ�်းမ်ျားတ်ွင်း် အိပြု�ားလိမ််းနေဆာက်လိုပု်နေရားကုမ်ပဏီီ
မ်ျားပြုဖိုး�်သည်း်် မ်က်�်ပြုမ်�်မ်ာ၊ နေရ့ာနေတ်ာင်း်၊ နေရ့ာသ�လိွင်း်၊ ကနေမ်ာာဇုန္ဓာိင်း်် နေတ်ာ်ဝင်း် တ်ို� ပုါဝင်း်
နေဆာင်း်ရွာက်��် �ကပုါသည်း်။ 

လိှပု်��်ဓာတ််
အိားနေပုး�က်ရု�
မ်ျား၃၆ 

Sinohydro Corporation

တ်ရုတ််န္ဓာိုင်း်င်း�ပုိုင်း် နေရာအိားလိှပု်��် အိင်း်ဂ္ဂျင်း်�ီယ်ာန္ဓာိင်း်် နေဆာက်လိုပု်နေရားကုမ်ပဏီီတ်�်�ုပြုဖိုး�်သည်း်် 
Sinohydro Corporation သည်း် နေရ့ာလိီဆည်း် (၂၀၀၈ �ုန္ဓာိ�်တ်ွင်း် ခြုံပုီး�ီး��်ပုါသည်း်)၊ ရာ�ရွာာဆည်း်  
(၂၀၁၀�ုန္ဓာိ�် တ်ွင်း် လိုပု်င်း�်း�တ်င်း် လိည်း်ပုတ််��်ပုါသည်း်)၊ ဟုတ််ကြံကီးဆည်း် (နေ�တ်ု ဆိုင်း်းင်း�်ထား
ပုါသည်း်) န္ဓာိင်း်် ဟုူးကြံကီးဆည်း် �သည်း်် ဆည်း် ၄ �ု တ်ည်း်နေဆာက်ရာာတ်ွင်း် ပုါဝင်း်��်ပုါသည်း်။ 

China Power Investment 
Corporation (CPIC)

���်မ်ိ�်းကု�်ကျ�ရာိတ်် ၆.၃ �ီလိီယ်�ရာိိ၍ ၂၀၁၁ �ုန္ဓာိ�်တ်ွင်း်ရာပု်ဆိုင်း်းထား��်ရာသည်း်် ပြုမ်�်ဆု�ဆည်း်
တ်ည်း်နေဆာက်ရာာတ်ွင်း် အိဓိကရာင်း်းန္ဓာိီးပြုမ်ှံပု်န္ဓာိ�သည်း််ကုမ်ပဏီီ။၃၇ အိဆိုပုါ�ီမ်�ကိ�်းတ်ည်း်နေဆာက်
ရာာတ်ွင်း် CPIC မ်ိ အိဓိက နေင်းွနေ�ကးမ်တ်ည်း်��်ပုါသည်း်။ ပြုမ်�်ဆု�ဆည်း် တ်ည်း်နေဆာက်နေရား�ီမ်�ကိ�်း
သည််း ဖိုးက်�ပ်ုလုိပ်ုင်း�်းတ်�်�ုပြုဖိုး�်၍  CPIC ကုမ်ပဏီီနိ္ဓာင်််း ပြုမ်�်မ်ာကုမ်ပဏီီမ်ျား ပြုဖိုး�်သည်််း နေအိးရိာားနေဝါ၊  
Suntac Technologies  န္ဓာိင်း်် ပြုမ်�်မ်ာလိှပု်��်�ွမ််းအိားလိုပု်င်း�်းတ်ို� ပုူးနေပုါင်း်းလိုပု်နေဆာင်း်��် ပြု�င်း်း 
ပြုဖိုး�်ပုါသည်း်။ 

China International Trust & 
Investment Co

China International Trust & Investment Co သည်း် ရာ�ရွာာဆည်း်တ်ည်း်နေဆာက်သည်း်် အိဓိက
ကုမ်ပဏီီ (၂) �ုအိ�က် (၁) �ု အိပုါအိဝင်း် ပြုဖိုး�်ပုါသည်း်။ အိပြု�ား ကုမ်ပဏီီတ်�်�ုမ်ိာ Sinohydro 
Corporation) ပြုဖိုး�်ပုါသည်း်။

Datang Corporation
Datang Corporation သည်း်ရွာာသ�်ဆည်း်န္ဓာိင်း်် �ီပု�ယ်င်း်းဆည်း် နေဆာက်လိုပု်ရာာတ်ွင်း် ပုါဝင်း်��်
ပုါသည်း်။ အိဆိုပုါ �ီမ်�ကိ�်းမ်ျားမ်ိထွက်ရာိိသည်း်် လိှပု်��်ပုမ်ာဏီ၏ ၉၀ ရာာ�ိုင်း်န္ဓာု�်းကို တ်ရုတ််
န္ဓာိုင်း်င်း�သို� နေရာာင်း်း�ျမ်ည်း် ပြုဖိုး�်ပုါသည်း်။

နေအိးရာိားနေဝါကုမ်ပဏီီ
နေအိးရာိားနေဝါကုမ်ပဏီီသည်း် အိထက်သ�လိွင်း်ဆည်း်န္ဓာိင်း်် နေရ့ာလိီဆည်း် တ်ည်း်နေဆာက်နေရားအိတ်ွက် 
နေထာက်ပု�်ပုို �နေဆာင်း်နေရား အိနေပြု���အိနေဆာက်အိအို�မ်ျား နေဆာက်လိုပု်ရာာန္ဓာိင်း်် လိုပု်င်း�်း�ွင်း်နေပြုမ်ပြုပုင်း်
ရာိင်း်းလိင်း်းရာာတ်ွင်း် ပုါဝင်း်��်ပုါသည်း်။ 

IGE Co.
IGE ကုမ်ပဏီီသည််းရာင််းးနီိ္ဓားပြုမှ်ံပ်ုနိ္ဓာ�မု်မ်ျားပြုပုံလုိပ်ုသည်််း အိကျ ိံးတူ်လုိပ်ုင်း�်း�ုတွ်င််းပုါဝင််း၍ ဟုတ််ကြံကီးဆည််း 
နေဆာက်လိုပု်နေရား �ီမ်�ကိ�်းပြုဖိုး�်န္ဓာိုင်း်နေ�ျကွင်း်းဆင်း်း နေလိ်လိာမ်ုမ်ျား ပြုပုံလိုပု်ရာာတ်ွင်း် ပုါဝင်း်��်
ပုါသည်း်။ 

၃၆ ပမန်မာနိုင်ငံရရအားလှေပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရရးစီမံြိန်းများတွင်ပါေင်သည့် အပခားနိုင်ငံပခားြုမ္ပဏီများမှာ (Financiers China EXIM Bank) နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ
မှ အင်ဂျင်နီယာြုမ္ပဏီများပဖစ်သည့် (Gezhouba Group Co)၊ (China National Electric Equipment Co)၊ (Hunan Savoo Overseas Water & Electric 
Engineering Co) နှင့် (China National Heavy Machinery Co) တို့ ပဖစ်ကြပါသည်။

 
၃၇ Zhang, R. (n.d.) “ပမန်မာနိုင်ငံတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးပမှပ်နှံမှုများ”၊ “ပမစ်ဆုံဆည်ြို ရြျာ်လွန်၍”
   https://thediplomat.com/2020/07/chinese-investment-in-myanmar-beyond-myitsone-dam/



66 မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ေှင်းလင်းချက် : ဆအးေှားဆဝါအုပ်စု၊ ဧဒင်အုပ်စု၊ ပထြမြန်ြာကုြ္ပဏီအုပ်စု၊ ထူးအုပ်စု၊ IBTC၊ IGE အုပ်စု၊ ကဆြ္ဘာဇအုပ်စု (KBZ Group)၊ လွိုင်ဟိန်း၊ ြက်စ်မြန်ြာ၊ ဆေှေဆတာင်နှင့်  

ဆေှေသလံငွအ်ပုစ်ြုျားသည ်ကလုသြဂ္ဂလူ့အခငွ့အ်ဆေးဆကာငစ်ြီထှတုမ်ပနသ်ည့ ်လပုင်န်းလိအုပခ်ျကေ်ိငုေ်ာဆလလ့ာသုံးသပြ်ှု အစေီငခ်စံာ (Due Diligence Report) တငွ ် ပါဝငခ်ဲပ့ါသည။်၃၈  

သို့ောတွင် ဆေှေဆတာင်အုပ်စုက ၎င်းတို့ကုြ္ပဏီသည် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ လုပ်ငန်းတစ်ခုသာမဖစ်၍ ယခင် အစိုးေ (သို့) ၎င်းတို့နှင့် ေက်စပ်ဆနသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ြျား၊ အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် တိုက်ရိုက်

ချတိ်ေက်ပတ်သက်မခင်း (သို့) ၎င်းတို့၏ အစုေှယ်ယာြျား ပါဝင်မခင်းြေှိဆြကာင်း တုန့်မပန်ဆမပာြကားခဲ့ပါသည်။၃၉  

ြှီမငြ်းချက် − (JICA) နှင့် (PricewaterhouseCoopers Co.) (၂၀၁၃) အဆမခခံအဆောက်အအုံြျားဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ဆေးေိုင်ော ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုအဆမခအဆနြျားအဆပါ် အချက်အလက်  

                   စစ်တြ်းဆကာက်ယူမခင်း

မြန်ြာကုြ္ပဏီြျား

အငယ်စားနှင့် အလတ်စား ရဆာြ်လုပ်ရရးြုမ္ပဏီများြမူ  ပုဂ္ဂလိြ (သို့) အစိုးရ/အစိုးရဌာနများမှ တိုြ်ရိုြ်ရခါ်ယူ ၊ ပမှုပ်နှံ 
သည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးစီမံြိန်းငယ်များြို ဦးတည်လုပ်ြိုင်ကြပါသည်။ အဆိုပါ ရဆာြ်လုပ်ရရး ြုမ္ပဏီများအကြား ယှဉ်ဖပိုင် 
မှုသည ်ခြ်ခဲလ၍ှ အဆိုပပုသည့်ရစျးနှုန်းသည ်ယဉှ်ဖပိုင်မှုအတွြ ်အရရးပါသည့ ်အချင်းအရာများ ပဖစ်လာကြပါသည။် ဤသိုရ့သာ  
ြုမ္ပဏီများ၊ ၎င်းတို့၏ အလုပ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့မှ ထပ်မံဌားရမ်းထားသည့် တစ်ဆင့်ခံြန်ထရိုြ်တာများအရနပဖင့် OSH  
ဆိုင်ရာ အရင်းအပမစ်များ ချဉ်းြပ်ရယူနိုင်ခွင့်သည် အြန့်အသတ်ပဖင့်သာ ရှိရနပါရသးသည်။ (ဥပမာအားပဖင့် - OSH ဆိုင်ရာ 
သင်တန်းများ၊ သတင်းအချြ်အလြ်များ၊ ေန်ထမ်းများ၊ စနစ်များ၊ လုပ်ငန်းအရင်းအနှီးများ စသည်) အဆိုပါြုမ္ပဏီများ၊  
၎င်းတို၏့ အလပုသ်မားများ၊ ၎င်းတို၏့ တစဆ်င့ခ်ြံနထ်ရိြုတ်ာများအရနပဖင့ ်OSH စနစမ်ျား၊ အရလအ့ထများအရပါ်အရလးထား   
လိုြ်နာြျင့်သုံးလာရစရန် တွန်းအားရပး ၊ ဆွဲရဆာင်နိုင်မှုသည် OSH ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ၏ လိုအပ်ချြ်နှင့် ရြာ်ပိုရိတ် 
လုပ်ငန်းစု၏ အရလ့အထခံယူချြ်နှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု ပမာဏတို့အရပါ်တွင် တည်မှီရနပါသည်။

သို့ရာတွင်  အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရရးရာအဖွဲ့ (ILO) မှ ပပုလုပ်ခဲ့သည့် အသိအပမင်သရောထား၊ အမူအြျင့်များအရပါ် 
အြဲပဖတ်ဆန်းစစ်မှုများအရ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်များရှိ လူငယ်အလုပ် သမားများသည် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ရေးအန္တရာယ်
ြင်းရှင်းြျန်းမာစွာ ရနထုိင်လုပ်ြုိင်နုိင်ပခင်းြုိ  ၄င်းတ့ုိအတွြ် အဓိြဦးစားရပးအရာတစ်ခုအပဖစ် သတ်မှတ်ထားပခင်းမရိှရကြာင်း 
သိရှိရပါသည်။၄၀ အထြ်ပါ ဆန်းစစ်မှုများတွင် ပါေင်ရသာ လူငယ်အလုပ်သမား အများစုြမူ ၎င်းတို့အရနပဖင့် ထိခိုြ်ေဏ်ရာ 
ရရှိမှုနှင့် နာမြျန်းပဖစ်မှုြို ြုသရန်မတတ်နိုင်ရသာရကြာင့် OSH သည် အလွန်အရရးကြီးရကြာင်း ရပပာဆိုခဲ့ကြပါသည်။  
ဆန်းစစ်မှုများတွင် ပါေင်သည့် လူငယ်အလုပ်သမားများ၏ သုံးပုံတစ်ပုံြ OSH ဆိုင်ရာ အရကြာင်းအရာများအရပါ်  စဉ်းစား 
၍ပင်မကြည့်ဖူးရကြာင်း ရပပာကြားခဲ့ကြဖပီး ငါးပုံတစ်ပုံရသာ လူငယ်အလုပ်သမားများြမူ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ြင်း
ရှင်းြျန်းမာရရးအရပါ် လုံးေအရလးမထားရကြာင်း ရပပာကြားခဲ့ပါသည်။ အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိြလုပ်ငန်းစီမံြိန်းများတွင် OSH 
စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဆိုင်ရာ အရလ့အထများနှင့် သတ်မှတ်လျာထားရငွ ြင်းမဲ့ပခင်းနှင့်အတူ လုပ်ငန်းမတည်ရင်းနှီးရငွ ချဉ်းြပ် 
ရယူရန် ခြ်ခဲပခင်းများ (ဥပမာ − ေဏ်များ၏ ရချးရငွဆိုင်ရာအာမခံများ) ရကြာင့်  ပမန်မာြုမ္ပဏီများအရနပဖင့် ၎င်းတို့ အလုပ် 
သမားများ၏ အြျ ိုးရြျးဇူးများြို ရဖာ်ရဆာင်ရပးမည့် OSH စနစ်များ၊ အရလ့အထများ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်လာရစရရးအတွြ် 
ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများ ပပုလုပ်ရပးရန် အခွင့်မသာပဖစ် (တွန့်ဆုတ်) ရစပါသည်။ 

ရြာ်ပိုရိတ်လုပ်ငန်းစု အရလ့အထ၊ ခံယူချြ်များသည် ရခါင်းရဆာင်မှုအရပါ်တွင် မူတည်ရနပါသည်။ နိုင်ငံတြာ OSH စနစ်
များအရပါ် ရင်းနှီးြျွမ်းေင်သည့် (OSH အရလ့အထများြို ရပ်တည်ြာြွယ်ရပးသည့်) ဦးရဆာင် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း
စုကြီးများနှင့် ပူးတွဲလုပ်ြိုင်ရပခင်းြ ပမန်မာြုမ္ပဏီများ၏ OSH စနစ်များ၊ အရလ့အထများ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်ရစရရးအတွြ် 
ရြာင်းမွန်ရသာ အရရွ့တစ်ခုဆီသို့ ဦးတည်နိုင်ရစပါလိမ့်မည်။ ေန်ထမ်းရရးရာရလ့ြျင့်သင်ကြားမှုများတွင် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံရန်  

၃၈ ြုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရရးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (၂၀၁၉)၊ “ပမန်မာစစ်အုပ်စု၏ စီးပွားရရး အြျ ိုးအပမတ်များ”၊ ပမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အချြ်အလြ ်
ရှာရဖွရရး သီးပခားလွတ်လပ်သည့် နိုင်ငံတြာမစ်ရှင်

၃၉  ရရှေရတာင်ြုမ္ပဏီလိမိတြ် (၂၀၂၀) “ပမန်မာစစ်အုပ်စု၏ စီးပွားရရး အြျ ိုးအပမတ်များ”၊ ရရှေရတာင်ြုမ္ပဏီ၏ တုန့်ပပန်ရပပာဆိုချြ် (ရဖရဖာ်ေါရီ ၄)   
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/LetterfromShweTaungGroupfeb2020.pdf

၄၀ ILO (၂၀၁၇) အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရရးရာအဖွဲ့၊ “ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းြျန်းမာသည့် လုပ်ငန်းခွင်ေေြို ရဖာ်ရဆာင်ရပးမည့် သင့်ရလျာ်မှန်ြန်
သည့် ပတ်ေန်းြျင်”၊ “ရန်ြုန်တိုင်းရေသကြီးအတွင်းရှိ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းများနှင့် မရြွးတိုင်း၊ ဧရာေတီတိုင်းရေသကြီးများရှိ လယ်ယာစိုြ်ပျ ိုးရရး
လုပ်ငန်းများမှ လူငယ်အလုပ်သမားများ၏ အသိအပမင် ဗဟုသုတ၊ စိတ်ထားခံယူချြ်နှင့် အပပုအမူများ” အစီရင်ခံစာ 

        



67မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

လုံရလာြ်ရသာ ရငွရင်းရှိသည့် ပမန်မာြုမ္ပဏီများအရနပဖင့်  စံချနိ်စံညွှန်း၊ မှတ်ရြျာြ်တစ်ရပ် ထပ်မံစိုြ်ထူသင့်ပါသည်။  
အရတွးအရခါ်၊ အမူအြျင့်များ ရပပာင်းလဲမှုြို တွန်းအားရပးရဖာ်ရဆာင်နိုင်မည့် စရိတ်များြို သြ်သာရသာ OSH ဆိုင်ရာ 
အရလ့အထများနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများအရပါ် ပမန်မာြုမ္ပဏီများ၏ စိတ်ပါေင်စားမှု၊ အသိအပမင်များ ပမင့်တြ်လာရစမည့်  
အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်ြို ဤရနရာတွင် အကြံပပုလိုပါသည်။ ဥပမာအားပဖင့် - ရိုးရှင်း၍ ြုန်ြျစရိတ်သြ်သာသည့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 
စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ OSH စနစ်များြို လြ်ရတွ့သရုပ်ပပ ြျင့်သုံးရစပခင်းပဖင့် OSH ဆိုင်ရာ အရလ့အထရြာင်းများြို ဖန်တီး
အသုံးချ၊ ပဖန့်ပဖးနိုင်ဖပီး သပ်ရှင်းသပ်ရပ်ရသာ အလုပ်ခွင်ေန်းြျင် ရပါ်ထွန်းလာရစရရး လုပ်ငန်းစဉ်များပါေင်ပါသည်။
 

၂.၄.၁.၃ ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူြျား

ဤရလ့လာမှုအစီရင်ခံစာတွင် အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ် ရဖာ်ပပထားသည့် “ရင်းနီှးပမှုပ်နံှသူ” ဟူသည် စီမံြိန်းရဖာ်ရဆာင်သူမှ သတ်မှတ ်
ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း၊ သတ်မှတ်ချြ်များနှင့်အညီ အရဆာြ်အအုံ (သို့) အရပခခံအရဆာြ်အအုံ ရဆာြ်လုပ်ရာတွင်  
ရင်းနှီးပမှုပ်နှံသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်၊ ြုမ္ပဏီ (သို့) အဖွဲ့အစည်းြို ဆိုလိုပါသည်။ 

ရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူ ရစျးြွြ်စီးဆင်းရာ (ချတိ်ဆြ်ရာ) လမ်းရကြာင်းများတွင် တိုြ်ရိုြ်ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုနှင့် FDI တို့ပါေင်ပါသည်။ ၄၁ 

ပမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုဥပရေအရ ခွင့်မပပုစာရင်း (Negative List) တွင် ပါေင်သည့် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု/စီမံြိန်းအချ ို့ြို အစိုးရ (သို့) 
ဖြ်စပ်လုပ်ငန်းများမှသာ တာေန်ယူရဖာ်ရဆာင်ခွင့်ရှိပါသည်။ အချ ို့ရသာ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများြို ပုဂ္ဂလိြရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူများမှ  
ရငွရကြးမတည်ြာ ဦးရဆာင်ရနရသာ်လည်း ရပမပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) ရပမစီမံခန့်ခွဲမှု ြိစ္စရပ်များတွင် အစိုးရမှ ပါေင်ပတ်သြ်
နိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟူသည့်အချြ်ြို သတိပပုရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါအချြ်သည် BOT စီမံြိန်းဆိုင်ရာ ြိစ္စရပ်များ 
အတွြ်လည်း ရည်ညွှန်းထားပါသည်။ 

နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူများသည် ဆိပ်ြမ်းတည်ရဆာြ်ရရး၊ ရရအားလှေပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရရး၊ သတ္တုတူးရဖာ်ရရး၊ ရရနံနှင့် 
သောေဓာတ်ရငွ့ ထုတ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းများတွင် အများဆုံး ရင်းနှီးပမှုပ်နှံထားကြပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် တွင် ပမန်မာအစိုးရြ    
နိုင်ငံပခားြုမ္ပဏီများြို တယ်လီြွန်းဆြ်သွယ်ရရးလုပ်ငန်းခွင့်ပပုချြ်လိုင်စင်အသစ်များ ချထားရပးပခင်း၊ ဟံသာေတီ အပပည်
ပပည်ဆိုင်ရာရလဆိပ် ရဆာြ်လုပ်ပခင်းနှင့် မန္တရလးအပပည်ပပည်ဆိုင်ရာရလဆိပ် အဆင့်ပမှင့်တင်ရာ စီမံြိန်းရစျးဖပိုင်ရခါ်ယူပခင်း 
များတွင် ေင်ရရာြ်ပါေင်ရန်  ဖိတ်ရခါ်ခ့ဲပါသည်။၄၂ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မတုိင်မီြ အဆုိပါလုပ်ငန်းြဏနှစ်ရပ်တွင် နုိင်ငံပခားရင်းနီှးပမှုပ်နံှ  
သူများ လာရရာြ်ရင်းနှီးပမှုပ်နှံခဲ့ဖူးပခင်းမရှိရသးပါ။ 

နူိင်ငံပခားရင်းနီှးပမှုပ်နံှသူများသည် အထူးစီးပွားရရးဇုန်များရိှ ြုန်ပစ္စည်း၊ အစားအရသာြ်နှင့် အရဖျာ်ယမြာ၊ လယ်ယာထွြ်ြုန်  
ကြိတ်ခွဲထုတ်လုပ်သည့် စြ်ရုံအလုပ်ရုံများ တည်ရဆာြ်ထုတ်လုပ်ရာတွင် များစွာေင်ရရာြ်လုပ်ြိုင်လျြ်ရှိကြပါသည်။ 
အထူးစီးပွားရရးဇုန်များ၏ (မဟာဗျဟာရပမာြ်) အချြ်အချာြျရသာ တည်ရနရာများ၊ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအရပခအရနများ၊  
ပမန်မာသုံးစွဲသူရစျးြွြ်နှင့် လုပ်အားခသြ်သာမှုများြ နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူများြို ဆွဲရဆာင်ခဲ့ကြပါသည်။ 

နိူင်ငံပခားရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူများတွင် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရရးလုပ်ငန်း (SOE) အများအပပား ပါေင်ပါသည်။ ၎င်းတို့အနြ် အချ ို့ြို ရရွးနှုတ်
တငပ်ပရလှေင ်ရရအားလှေပစ်စထ်တုလ်ပုရ်ရးစမီြံနိ်းအချ ို့တငွ ်တာေနယ်ရူဆာငရ်ြွရ်နသည့ ်တရတုအ်မျ ိုးသား ရရနြံမု္ပဏမီျား  
ပဖစ်သည့် China National Petroleum Company၊ Sinohydro နှင့်CPIC တို့ ပဖစ်ကြပါသည်။ ရရအားလှေပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရရး 
ြဏတွင် တရုတ်နှင့် ထိုင်းတို့မှ နိုင်ငံပိုင်ြုမ္ပဏီများြ အများဆုံး ကြီးစိုးထားကြပါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံမှထွြ်ရှိသည့် လှေပ်စစ် 
ဓာတ်အားြို အဆိုပါနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့ရလ့ရှိပါသည်။ 

၄၁ ပမနမ်ာနိငုင်ရံငန်ှီးပမှုပန်ှမံှုဥပရေတငွ ်ရင်းနှီးပမှုပန်ှသံဆူိသုညမ်ှာ ပပညရ်ထာငစ်ပုမနမ်ာနိငုင်အံတငွ်း ဥပရေနငှ့အ်ည ီရင်းနှီးပမှုပန်ှမံှုများ ပပုလပုရ်နသည့ ်ပမနမ်ာနိငုင်သံား  
ရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူ (သို့) နိုင်ငံပခား ရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူြို ဆိုလိုပါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူဆိုသည်မှာ ပပည်ရထာင်စုပမန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု
ပပုလပုရ်နသည့ ်ပမနမ်ာနိငုင်သံားြိ ုဆိလုိပုါသည။် ၎င်းတငွ ်“ပမနမ်ာနိငုင်ြံမု္ပဏမီျားအြဥ်ပရေ” နငှ့အ်ည ီမတှပ်ုတံင၊် တညရ်ထာငထ်ားသည့ ်ပမနမ်ာြမု္ပဏမီျား၊  
ြမု္ပဏရီုံးခွမဲျား၊ အပခားလပုင်န်းများ ပါေငပ်ါသည။် နိငုင်ပံခားရင်းနှီးပမှုပန်ှသံဆူိသုညမ်ှာ ပပညရ်ထာငစ်ပုမနမ်ာနိငုင်အံတငွ်း ရင်းနှီးပမှုပန်ှ ံထားသည့ ်ပမနမ်ာနိငုင်သံား  
မဟုတ်သူြို ဆိုလိုပါသည်။ ၎င်းတွင် “ပမန်မာနိုင်ငံြုမ္ပဏီများအြ်ဥပရေ” နှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်၊ တည်ရထာင်ထားသည့် နိုင်ငံပခားြုမ္ပဏီများ၊ ြုမ္ပဏီရုံးခွဲများ၊ 
အပခားလုပ်ငန်းများနှင့် အပခားနိုင်ငံများ၏ ဥပရေများနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းထားရသာ လုပ်ငန်းများပါေင်ပါသည်။ “ပမန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီး ပမှုပ်နှံမှုဥပရေ (၂၀၁၆)၊ ောသာ
ပပန်မူကြမ်း၊ ြုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (DICA)

  https://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/unofficial_translation_mil_20161019-e.pdf

၄၂ တယ်လီြွန်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်များြို တာေါတိုင်ရဆာြ်လုပ်ရရးမှတစ်ဆင့် အရပခခံအရဆာြ်အအုံြဏနှင့် ချတိ်ဆြ်ရဖာ်ပပထားပါသည်။ 
        



68 မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

နုိင်ငံပခားြုမ္ပဏီများသည် ပပည့်ဖဖိုးဖမဲစွမ်းအင်စီမံြိန်း ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ရရးလုပ်ငန်းများတွင်လည်း ပုိမုိပါေင်လာကြပါသည်။  
ဤအချြ်ြို ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ၁.၀၆  ဂီဂါေပ် ရနရရာင်ပခည်သုံး လှေပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရရးစီမံြိန်း တင်ေါရခါ်ယူမှုတွင် ရတွ့ပမင်နိုင်
ပါသည်။ အဆိုပါ စီမံြိန်းတင်ေါ ရခါ်ယူမှုအားလုံးတွင် တရုတ်ြုမ္ပဏီများြ စီမံြိန်းလုပ်ငန်းခွင် ၃၀ ခုတွင် တစ်ရနရာမှအပ  
ြျန်ရနရာအားလုံးတွင် ေင်ရရာြ်ယှဉ်ဖပိုင် ရစျးဖပိုင်ရအာင်ပမင်ခဲ့ပါသည်။ တရုတ်ြုမ္ပဏီများအနြ် Sungrow Power Supply 
Co. Ltd နှင့် China Mechanical Engineering Corporation တို့သည် အရအာင်ပမင်မှုအရှိဆုံး ြုမ္ပဏီများပဖစ်၍ တရုတ်ြုမ္ပဏီများ 
နှင့် မိတ်ဖြ်လုပ်ြိုင်ရနသည့် ရရှေရတာင်အုပ်စု နှင့် Khaing Lon Gems တို့သည် ပမန်မာြုမ္ပဏီများအနြ် အရအာင်ပမင်ဆုံး
ပဖစ်ပါသည်။၄၃

 

၂.၄.၁.၄ နိုင်ငံမခား ကန်ထရိုက်တာြျား

ဤရလ့လာမှုအစီရင်ခံစာတွင် “နိုင်ငံပခားြန်ထရိုြ်တာ” ဟူသည် ရေါ်လာသန်းရပါင်းများစွာ တန်ဖိုးရှိသည့်  အရဆာြ်အအုံ
နှင့် အရပခခံအရဆာြ်အအုံ ရဆာြ်လုပ်ရရး တင်ေါလုပ်ငန်းများ နှင့် စီမံြိန်းများြို ဦးတည်ရဆာင်ရွြ်ရနကြသည့် နိုင်ငံပခား
ပိုင်နှင့် နိုင်ငံပခားြုမ္ပဏီများြို ဆိုလိုပါသည်။ ၎င်းနိုင်ငံပခား ြန်ထရိုြ်ြုမ္ပဏီများသည် စီမံြိန်းကြီးများတွင် ပမန်မာအြျ ိုး
တူလုပ်ငန်းစုများနှင့် တွဲဖြ်၍ ဖြ်စပ်ပုံပဖင့်လည်းရြာင်း (သို့) စီမံြိန်းငယ်များတွင် တစ်ဦးတည်းပုံစံပဖင့်လည်းရြာင်း
လုပ်ြိုင်လျြ် ရှိကြပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရအာြ်စဖို့ စီးပွားရရးအုပ်စု အစီရင်ခံစာတွင် ြိုးြားရဖာ်ပပခဲ့သည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်
ဇွန်တွင် Ficth Solutions အဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာပါအချြ်အလြ်များအရ “အရပခခံအရဆာြ်အအုံ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်မှုများ
ြပမန်မာနိုင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း ကြီးထွားရရးအရပါ် အရထာြ်အြူပပုလျြ်ရှိရကြာင်း” သိပမင်နိုင်ပါသည်။ ဤ 
ပမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာ “ရဆာြ်လုပ်ရရးနှင့် အိမ်ရာ အခန်း” တွင်ရဖာ်ပပထားသည့် အချြ်အလြ်များအရ  
နိုင်ငံပခားြန်ထရိုြ်ြုမ္ပဏီများသည် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိြ အရပခခံအရဆာြ်အအုံ ရဆာြ်လုပ်ရရးစီမံြိန်းအားလုံး၏ 
၈၀ ရာခုိင်နှုန်းရြျာ်တွင် ပါေင်လျြ် ပမန်မာနုိင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း ရစျးြွြ်ြုိ ဆြ်လြ်ကြီးစုိးရနရကြာင်း သိရိှရပါသည်။

နိုင်ငံပခားြန်ထရိုြ်ြုမ္ပဏီ အများစုသည် အာရှနိုင်ငံများမှ ပဖစ်ကြရသာ်လည်း အထူးတလည် ကြီးစိုးရနသည့် နိုင်ငံဟူ၍ မရှိပါ။၄၄  
ဥပမာအားပဖင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှ ရဆာြ်လုပ်ရရးြုမ္ပဏီများပဖစ်သည့် Vintage Engineering ၊  LNG Plus International နှင့် Rojana 
Industrial Park Public တို့သည် မရြွးရှိ ၂၂၀ မြ်ဂါေပ် ရနရရာင်ပခည်သုံး လှေပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရရး စီမံြိန်းနှင့် ရရနြ်ဆိပ်ြမ်း
တစ်ခုပါေင်သည့် “ထားေယ် ရရရကြာင်း ဗဟိုချြ်” (Dawei Maritime Hub) စီမံြိန်းများတွင် လုပ်ြိုင်လျြ်ရှိပါသည်။ 
ရတာင်ြိုရီးယားမှ ြုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုပဖစ်သည့် Hyundai Engineering နှင့် Yunnan Construction Engineering Group  
ြဲ့သို့ရသာ တရုတ်ြုမ္ပဏီငယ်များသည် ပမန်မာရဆာြ်လုပ်ရရးရစျးြွြ်အတွင်း တည်ရှိလုပ်ြိုင်ရနကြပါသည်။ ပပည်တွင်း  
ြျွမ်းြျင်ပညာရှင် ရှာရဖွရန်ခြ်ခဲပခင်းနှင့် စီမံြိန်းများ၏ ရှုတ်ရထွးရသာ လုပ်ငန်းသောေရကြာင့် နိုင်ငံပခားမှ လာရရာြ ်
လုပ်ြိုင်သူ (ြန်ထရိုြ်ြုမ္ပဏီ) များ ရနာင်လာမည့်နှစ်များတွင်လည်း ဦးရဆာင်မည့်အခန်းြဏမှ ဆြ်လြ်ရှိရနဦးမည်ဟု  
ရမှော်လင့်ရပါသည်။၄၅ သို့ရာတွင် ရဖရဖာ်ေါရီ (၁) ပဖစ်စဉ်ြ အဆိုပါအရနအထားများြို ရနာြ်ပပန်လှည့်ရစနိုင်ဖွယ် ရှိရန
ပါသည်။

၄၃ ရြျာ်ရဲလင်းနှင့်  Kean, T. (၂၀၂၀) “ပမန်မာနိုင်ငံ ဆိုလာစီမံြိန်းတင်ေါရခါ်ယူရာတွင် တရုတ်ြုမ္ပဏီများြ လွှမ်းမိုးထားပါသည်။”. China Dialogue, 
၂၂ စြ်တင်ော. https://chinadialogue.net/en/energy/chinese-companies-dominate-myanmar-solar-tender/ 

၄၄ Oxford Business Group (၂၀၂၀) ပမန်မာနိုင်ငံ၏ အရဆာြ်အအုံရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြဏ ကြီးထွားလာရစရရးြို အရပခခံအရဆာြ်အအုံဖွံ့ဖဖိုး
တိုးတြ်မှုြ ရထာြ်မရပးရနပါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ၊ ရဆာြ်လုပ်ရရးနှင့် အိမ်ရာ လုပ်ငန်းြဏ အရကြာင်းအရာ 
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၂.၄.၁.၅ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းြျား

ဤဖြ်စပ်လုပ်ငန်းများသည် ပုံစံအမျ ိုးမျ ိုးရှိနှိုင်ပါသည်။ ဤရလ့လာသုံးသပ်မှုအစီရင်ခံစာတွင် ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ထားသည့်
အသုံးအများဆုံး ဖြ်စပ်လုပ်ငန်းပုံစံ (၅) မျ ိုးမှာ ၁) ပမန်မာအစိုးရနှင့် ပမန်မာစီးပွားရရးလုပ်ငန်းစုတစ်ခုအကြား တိုြ်ရိုြ် (သို့)  
နုိင်ငံပုိင်စီးပွားရရးလုပ်ငန်းများမှ တစ်ဆင့် ၂) ပမန်မာအစုိးရနှင့် နုိင်ငံပခားပုိင်ြုမ္ပဏီတစ်ခုအကြား တုိြ်ရုိြ် (သ့ုိ)  နုိင်ငံပုိင်စီးပွားရရး 
လုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့် ၃) တစ်ခု (သို့) တစ်ခုထြ်ပိုရသာ ပမန်မာြုမ္ပဏီများနှင့် တစ်ခု (သို့) တစ်ခုထြ်ပိုရသာ နိုင်ငံပခားပိုင ်
ြုမ္ပဏီများ အကြား ၄) အစိုးရဌာနများအကြား (ဥပမာ - အထူးစီးပွားရရးဇုန်များ)  နှင့် ၅) စီးပွားရရး လုပ်ငန်းစုများနှင့် နိုင်ငံပခား  
ြုမ္ပဏီများအကြား ပူးတွဲလုပ်ြိုင်သည့် ဖြ်စပ်ပုံစံများ ပဖစ်ကြပါသည်။

ထင်ရှားသည့် ဖြ်စပ်လုပ်ငန်းပုံစံတစ်ခုမှာ အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနနှင့်  မစ်ဆူေီရှီအုပ်စု (ဂျပန်)၊ Hong Leong Group (စင်ြာပူ) နှင့်  
Keppel Group (စင်ြာပူ) တို့ပါေင်သည့်အြျ ိုးတူလုပ်ငန်းစုတို့အကြား ဖြ်စပ်လုပ်ြိုင် သည့် မဂဂလာေုံစြ်မှုဇုန် ပဖစ်ပါသည်။  
အပခားထင်ရှားသည့် နမူနာတစ်ခုမှာ  Dragages Singapore (Bouygues Construction ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း၏ လြ်ရအာြ်ခံ  
ြုမ္ပဏီခွဲတစ်ခု) နှင့် Serge Pun & Associates Project Management (Yoma Strategic Holding ၏လြ်ရအာြ်ခံြုမ္ပဏီခွဲ
တစ်ခု)  တို့အကြား ဖြ်စပ်ရဆာင်ရွြ်သည့် အရဆာြ်အအုံေီဇိုင်းနှင့် ရဆာြ်လုပ်ရရး ြန်ထရိုြ်ြုမ္ပဏီ - BYMA ပဖစ်ပါသည်။  
BYMA အရနပဖင့် Serge Pun & Associates Project Management ၏ ပပည်တွင်းလုပ်ငန်းအရတွ့အကြုံများ၊ ြျွမ်းြျင်မှုများ
နှင့်အတူ Dragages Singapore ၏ နိုင်ငံတြာ အကြီးစားရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း အရတွ့အကြုံများြို ရဆာင်ကြဉ်းနိုင်ခဲ့
ပါသည်။

နိုင်ငံပခားြုမ္ပဏီများ ပါေင်ရဆာင်ရွြ်မှုသည် အချ ို့ရသာစီမံြိန်းလုပ်ငန်းများတွင် စံသတ်မှတ်ချြ် ပဖစ်ပါသည်။ ရရအား
လှေပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရရး စီမံြိန်းအားလုံးြို နှစ်ဦးနှစ်ဖြ်မှ အြျ ိုးတူလုပ်ငန်းစုပုံစံ ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပပည်တွင်းြုမ္ပဏီတစ်ခုြ  
အရြာငအ်ထညရ်ဖာ ်တညရ်ဆာြရ်လရ့ှပိါသည။် အဆိပုါစမီြံနိ်းများ ရဆာြလ်ပုရ်ာတငွ ်နည်းပညာြျွမ်းြျငမ်ှု အမျ ိုးမျ ိုးြိ ု 
ပိုင်ဆိုင်သည့် အင်ဂျင်နီယာြုမ္ပဏီ အများအပပား ပါေင်ရဆာင်ရွြ်ရလ့ရှိကြပါသည်။

၂.၄.၁.၆ တစ်ေင့်ခံကန်ထရိုက်တာြျား

တစ်ဆင့်ခံြန်ထရိုြ်တာများြို အထြ်တွင်ရဖာ်ပပခဲ့သည့် ြန်ထရိုြ်လုပ်ငန်းြုမ္ပဏီအားလုံးြ အသုံးပပုရလ့ရှိပါသည်။  
၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းပုံစံများသည် သမားရိုးြျ (သို့) သမားရိုးြျမဟုတ်သည့် ပုံစံများ ပဖစ်နိူင်၍ အတိအြျသတ်မှတ်ထားရသာ
လုပ်ငန်းလုပ်ြွြ်၊ တာေန်များြို သတ်မှတ်ချနိ်အတွင်း အဖပီးသတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ြန်ထရိုြ်ြုမ္ပဏီများအရနပဖင့် 
လုပ်ငန်းြွင်းဆြ်အတွင်းရှိ ရအာြ်အဆင့်ဆင့် တစ်ဆင့်ခံြန်ထရိုြ်တာများနှင့် ပုတ်ပပတ်/ရန့စားအလုပ်သမားများအရပါ်
အားထားလုပ်ြိုင်ကြရရလ့ရှိပါသည်။ တစ်ဆင့်ခံြန်ထရိုြ်တာများတွင် ရငွရကြးတည်ဖငိမ်မှုနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန် ရငွလုံး 
ရငွရင်းြို ရပးစွမ်းသည့် ြာလရှည်လုပ်ငန်းသရောတူစာချုပ်များ မရှိပခင်းရကြာင့် ၎င်းတို့အရနပဖင့် အဖမဲတမ်းေန်ထမ်း
ခန့်ထားရန်၊ OSH စနစ်များတွင် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံရန် နှင့် ေန်ထမ်းများြို ရလ့ြျင့်သင်ကြားရပးရန် အြန့်အသတ်ရှိပါသည်။

လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ချမှတ်ပခင်း၊ ရပမတူးပခင်း၊ တိုင်စိုြ်ပခင်း၊ အုတ်ပမစ်ချပခင်း စသည့် အဓိြလုပ်ငန်းများအပပင် အမျ ိုးမျ ိုးရသာ 
စီမံြိန်းများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်များရကြာင့် ရဆာြ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းရစျးြွြ်အတွင်း တစ်ဆင့်ခံြန်ထရိုြ်တာများြို  
ငှားရမ်းအသုံးပပုရရလ့ရှိပါသည်။ လခစား ပုံမှန်ေန်ထမ်းများအပါအေင် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာရငွရကြးြို ကြိုတင် မတည်နိုင်ရန်
အတွြ် နိုင်ငံတြာ ရငွရကြး အစီအစဉ်များ၊ ရငွရကြးမတည်ရပးသူများနှင့် ထိရတွ့ဆြ်သွယ်နိုင်ရသာ နိုင်ငံပခားြုမ္ပဏီများ၊ 
အထြ်ရအာြ် အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းပုံရှိသည့် စီးပွားရရးလုပ်ငန်းစုများတွင် ထိုသို့ တစ်ဆင့်ခံြန်ထရိုြ်တာများ ရှာရဖွငှားရမ်း 
ရရသာ ပဖစ်ရပ်များ နည်းပါးရကြာင်း ရမးပမန်းရဆွးရနွးရာတွင်ပါေင်သည့် ြန်ထရိုြ်တာများြ ရပပာကြားခဲ့ကြပါသည်။ 
ရမးပမန်းရဆွးရနွးရာတွင် ပါေင်သည့် စီးပွားရရးလုပ်ငန်းစုကြီးတစ်ခု၏ ရပပာကြားချြ်အရ ၎င်းတို့စီမံြိန်းလုပ်ငန်းအားလုံး၏ 
၁၀ ရာခိုင်နှုန်းရအာြ်ြိုသာ တစ်ဆင့်ခံြန်ထရိုြ်တာများထံ အပ်နှံရလ့ရှိရကြာင်းရပပာကြားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ စီးပွားရရး 
လပုင်န်းစကုြီးများတငွ ်တစဆ်င့ခ်ြံနထ်ရိြု ်ငှားရမ်းပခင်းြိ ုအရဆာြအ်အုငံယမ်ျား၊ ြမု္ပဏအီတငွ်း ရဆာငရ်ြွ၍်မရနိငုသ်ည့ ် 
လုပ်ငန်းများ၊ ဖမို့ပပပပင်ပ ရနရာများရှိ လုပ်ငန်းလုပ်ြွြ်များ စသည်တို့အတွြ်သာ ပပုလုပ်ရလ့ရှိရကြာင်း ယူဆနိုင်ပါသည်။
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ြနထ်ရိြုတ်ာများ၊    တစဆ်င့ခ်ြံနထ်ရိြုတ်ာများ၊    ပတုပ်ပတအ်လပုသ်မားများ၊    ပစ္စည်းတငသ်ငွ်း ရရာင်းချသမူျားနငှ့ ် ေနရ်ဆာငမ်ှု 
ရပးသူများအကြား ပပုလုပ်ရသာ လုပ်ငန်းသရောတူစာချုပ်တွင်ပါေင်သည့် အစီအစဉ်များနှင့် စည်းကြပ်ရဆာင်ရွြ်မှုများသည်  
အလားအလာရှိရသာ OSH ဆိုင်ရာရေးအန္တရာယ်များအရပါ်သြ်ရရာြ်မှုရှိရသာ တွန်းအားတစ်ခု ပဖစ်ရကြာင်း ရတွ့ရှိရပါသည်။  
(FDI ြဲ့သို့ရသာ ပဖစ်ရပ်မျ ိုးတွင်) OSH ဆိုင်ရာ လိုအပ်သတ်မှတ်ချြ်များသည် လုပ်ငန်းလုပ်ြိုင်ခွင့် ရရှိသည့် ထိပ်ဆုံး
ြန်ထရိုြ်ြုမ္ပဏီမှတစ်ဆင့် ေုတိယနှင့် တတိယအဆင့် တစ်ဆင့်ခံြန်ထရိုြ်တာများ၊ ပစ္စည်းနှင့် ေန်ရဆာင်မှု တင်သွင်း 
ရရာင်းချသူများထံသို့ အဆင့်ဆင့် စီးဆင်းလာသည့်အတွြ် ၄င်းလိုအပ်သတ်မှတ်ချြ်များြို ြိုင်တွယ်ရဆာင်ရွြ်ရန်  
ရြာင်းစွာ ပပင်ဆင်ထားပခင်းမရှိသည့် ြုမ္ပဏီများအရပါ်သို့လည်း ၄င်းနှင့်ပြ်သြ်ရသာ တာေန်ယူမှု၊ တာေန်ခံမှုများနှင့်  
ရေးအန္တရာယမ်ျား ြျရရာြန်ိငုရ်ပခများ ြျရရာြဦ်းတညလ်ာနိငုပ်ါသည။် စာချုပမ်ျား မရှသိည့အ်ခါ     တစဆ်င့ခ်ြံနထ်ရိြုတ်ာ 
များအရနပဖင့် OSH ဆိုင်ရာလိုအပ်ချြ်များြို လိုြ်နာရဆာင်ရွြ်ရန် ပုံမှန်တာေန် ေတ္တရားများပင် မရှိသည့်အပပင် 
ြန်ထရိုြ်တာအရနပဖင့်လည်း OSH ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၎င်းတို့၏ အရြာင်ရဖာ်ရဆာင်ပုံများြို  
ရစာင့်ကြည့်စစ်ရဆးရန် အခွင့်မသာပဖစ်ရပါသည်။ အဆိုပါပဖစ်စဉ်များသည် အားနည်းရသာ OSH ဆိုင်ရာ အရလ့အထများပဖစ်
ရပါ်ရစရန် လမ်းရကြာင်းသို့ ဦးတည်ရစပါသည်။ သို့ရာတွင် လြ်ရတွ့တွင်မူ ြုန်ြျစရိတ်ြို အဓိြထားအရပခခံြာ ရရွးချယ်
မှုြို ပပုလုပ်ရသာရကြာင့် စာချုပ်ပါအချြ်များြ စီမံအုပ်ချုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ြို ပိုမိုရှုတ်ရထွးရစနိုင်သည့်အပပင်တိုရတာင်း 
လှရသာလုပ်ငန်းအဖပီးသတ်ချနိ်ြို ရနှာင့်ရနှးကြန့်ကြာရစနိုင်ပခင်းတို့ရကြာင့် တစ်ဆင့်ခံြန် ထရိုြ်တာများသည် ၄င်းတို့နှင့်  
ဆြ်သွယ်ရဆာင်ရွြ်ရသာ ြန်ထရိုြ်တာများနှင့် တစ်ဆင့်ခံြန်ထရိုြ်တာများကြားတွင် လုပ်ငန်းသရောတူစာချုပ်များြို  
အသုံးပပုရလ့မရှိကြပါ။ ပမန်မာနိုင်ငံပုဂ္ဂလိြလုပ်ငန်းြဏတွင် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာရွြ်စာတမ်းများြို မှတ်တမ်းထားရှိသည့် 
အရလ့အထြင်းမဲ့၍ အီလြ်ထရရာနစ် မှတ်တမ်းစနစ် ထားရှိရန် ပို၍ပင် အလှမ်းြွာရနပါရသးသည်။

OSHL သည် တစ်ဆင့်ခံြန်ထရိုြ်တာများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ြိစ္စရပ်များြို ဥပရေရကြာင်းအရ ရှုရထာင့်မှ ြိုင်တွယ်ရပဖရှင်း
ရန်အတွြ် အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်ြို ရဆာင်ကြဉ်းလာနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဤဥပရေအရ တစ်ဆင့်ခံြန်ထရိုြ်တာများြိုလည်း  
အလုပ်ရှင်များအပဖစ် သတ်မှတ်ထားသည့်အတွြ် OSHL လြ်မှတ်ရရးထိုးအတည်ပပုဖပီးချနိ်တွင် ၎င်းတို့အရနပဖင့်ဥပရေပါ
ပပဌာန်းချြ်များနှင့်အညီ လိုြ်နာရဆာင်ရွြ်ရန် လိုအပ်လာမည်ပဖစ်ပါသည်။ OSHL နှင့်အတူ ယှဉ်တွဲရပါ်ရပါြ်လာမည့်  
ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ OSH စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း၊ နည်းဥပရေများသည်လည်း “ရဆာြ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းခွင်
ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရးနှင့် ြျန်းမာရရးဆိုင်ရာ (ILO) ညီလာခံသရောတူညီချြ်” (၁၉၈၈) အမှတ် (၁၆၇) နှင့်အညီ 
(ထပ်မံပဖည့်စွြ်ပမှင့်တင်မှုများပါ ပပုလုပ်လာနိုင်လျြ်) ရဖာ်ပပပါ OSHလိုအပ်ချြ်များြို စည်းကြပ်ရဆာင်ရွြ်သွားနိုင်မည်ပဖစ်
ပါသည်။၄၆ OSH လိုအပ်ချြ်များြို စည်းကြပ်ရဆာင်ရွြ်ရာတွင် ရစာင့်ကြည့်စစ်ရဆးပခင်းအပပင် အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိြလုပ်ငန်း
များအကြား ပူးရပါင်းရဆာင်ရွြ်မှု အသွင်သဏ္ဌန်အမျ ိုးမျ ိုး (ဥပမာအားပဖင့် အားရပးပမှင့်တင်ပခင်းနှင့် ကြိုတင်ြာြွယ်ရရး 
ချဉ်းြပ်မှုပုံစံများ၊ လုပ်ငန်း သရောတူစာချုပ် ချထားရပးပခင်း၊ ရငွရကြးမတည်ရပးပခင်း၊ ရစာင့်ကြည့်စစ်ရဆးပခင်း စသည်တို့ြို  
ထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်ရဆာင်ရွြ်ရန်အတွြ် စီမံြိန်းအစီအစဉ်များ ကြိုတင်အြဲပဖတ်သုံးသပ်မှုပုံစံများ စသည်) လိုအပ်ပါ
လိမ့်မည်။

 
၂.၄.၂ တန်ဖိုးအားကွင်းေက်အတွင်းေှိ ပံ့ပိုးမဖည့်ေည်းဆပးသည့် လုပ်ငန်း 
 တာဝန်ြျား

၂.၄.၂.၁ ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းသံုး ပစ္စည်းြျားနှင့် ကိေိယာ တင်သွင်းဆောင်းချသူြျား

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ၊ လှေပ်စစ်သုံး ြိရိယာများ၊ စြ်ယန္တရားများြို တင်သွင်းရရာင်းချသူအများအပပား 
ရှိလာသည်နှင့်အမှေ အဆိုပါ စြ်ပစ္စည်း ၊ ြိရိယာ တို့ြို ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းစွာ၊ စနစ်ြျစွာ သိုရလှာင်သိမ်းဆည်း၊ ထိန်းသိမ်း 
ြုိင်တွယ်အသံုးပပုနုိင်မည့် အသိအပမင် ပမှင့်တင်ရပးမှုများလည်း ပုိမုိလုိအပ်လာပါသည်။ ၎င်းတ့ုိ၏ လုပ်ငန်းများတွင်  ရဆာြ်လုပ်ရရး 
လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ၊ လှေပ်စစ်သုံးြိရိယာများ၊ စြ်ယန္တရားနှင့် တြိုယ်ရည်သုံး အြာအြွယ်ပစ္စည်းများ စသည်တို့ြို  
ပပည်တွင်းမှ ေယ်ယူပခင်း (သို့) ပပည်ပမှ တင်သွင်းပခင်း၊ သိုရလှာင်ပခင်း၊ လြ်လီ (သို့) လြ်ြား ပပန်လည်ပဖန့်ရေပခင်းတ့ုိ ပါေင် 
ပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်း တင်သွင်းရရာင်းချသူတ့ုိသည် အလူမီနီယမ်၊ ေိလပ်ရပမနှင့် ြွန်ြရစ်၊ ဖန်၊ ပလတ် 
စတစ်၊ သံမဏိ၊ သုတ်ရဆး၊ သစ်သား၊ လှေပ်စစ်နှင့် အပခားရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများြို ရရာင်းေယ်ရဖာြ်ြား 

၄၆ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရးနှင့်ြျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ညီလာခံသရောတူညီချြ် (၁၉၈၈) (အမှတ် ၁၆၇)
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ကြပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း တင်သွင်းရရာင်းချသူများသည် ပပည်တွင်းနှင့် ပပည်ပ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း
သုံးပစ္စည်းြို လြ်လီ၊ လြ်ြား ရရာင်းေယ်သူများ (သို့) ထုတ်လုပ်သူများ ပဖစ်နိုင်ပါသည်။ ထိပ်သီးရဆာြ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်း
သုံးပစ္စည်း တင်သွင်းရရာင်းချသူများတွင် ြျယ်ပပန့်ရသာ ပဖန့်ပဖးရရာင်းေယ်ရရး ြွန်ယြ်များ (သို့) ပမန်မာပပည်အနှံ့ ခန့်အပ်
ထားရသာ အရရာင်းြိုယ်စားလှယ်များ လြ်ေယ် ရှိနိုင်ပါသည်။

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ လှေပ်စစ်အားသုံး လြ်နြ်ြိရိယာများနှင့် စြ်ပစ္စည်းြိရိယာများ တင်သွင်ရရာင်းချ
သည့် ဦးရဆာင်ြုမ္ပဏီများအရနပဖင့် OSH ဆိုင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းများြို ပိုမို ရြာင်းမွန်တိုးတြ်ရစ၍ ၎င်းတို့၏တီထွင်ဖန်တီးမှု  
အြျ ိုးရြျးဇူးများြို ရဖာြ်သည် (ေယ်ယူသူ) များထံ လြ်ဆင့်ြမ်းရပးရန် စိတ်အားထြ်သန်မှုရှိပါသည်။ သို့ရာတွင်  
၎င်းတို့ရရာင်းချသည့် ပစ္စည်းြိရိယာများ ြိုင်တွယ်အသုံးပပုရာမှ ရပါ်ရပါြ်လာနိုင်သည့် ရေးအန္တရာယ်ထိရတွ့နိုင်ရပခများြို 
ကြိုတင်ြာြွယ် တားဆီးမှု ပပုလုပ်ရာတွင် (အဆိုပါ ပစ္စည်းတင်သွင်းရရာင်းချသူ ဦးရဆာင်ြုမ္ပဏီများ၏) ပါေင်ပတ်သြ်နိုင်
မှုမှာ အြန့်အသတ်ပဖင့်သာ ရှိရနပါရသးသည်။

ရဆွးရနွးရမးပမန်းခဲ့သည့် အသင့်ရဖျာ်ြွန်ြရစ် ထုတ်လုပ်ရရာင်းချပဖန့်ပဖးသည့် (High Tech Concrete) ရစျးြွြ်ဦးရဆာင်
ြုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ (ရဖာြ်သည်) များ၏ လိုအပ်ချြ်၊ သတ်မှတ်ချြ်များနှင့်အညီ OSH ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု၊  
အပပနအ်လနှ ်ဆြသ်ယွရ်ဆာငရ်ြွမ်ှု နငှ့ ်ရစာင့က်ြည့ ်စစရ်ဆးမှု အစအီစဉမ်ျားြိ ု ပမငှ့တ်ငရ်ဆာငရ်ြွရ်နရကြာင်း သရိှရိပါသည။်  
အဆိုပါ ြုမ္ပဏီတွင် သြ်ဆိုင်ရာ မန်ရနဂျာများြ ၎င်းတို့အလုပ်သမားများ၏ ရေးအန္တရာယ် ြင်းရှင်းစွာ ရနထိုင်လုပ်ြိုင်ပုံ  
အရလ့အထများ၊ နည်းလမ်းများြို အပပန်အလှန် ရဆွးရနွးရပပာဆို၊ ဆြ်သွယ်ရဆာင်ရွြ်၊ ရစာင့်ကြည့်စစ်ရဆးလျြ် ရှိကြ
ပါသည်။ ထို့အပပင် ၎င်းြုမ္ပဏီတွင် OSH ဆိုင်ရာ  အပပန်အလှန် ဆြ်သွယ်ရဆာင်ရွြ်မှု (၂) ကြိမ်နှင့် ရစာင့်ကြည့်စစ်ရဆးမှု 
အကြိမ် (၃၀) လစဉ်ပုံမှန် ရဆာင်ရွြ်လျြ်ရှိရနပါသည်။ ဤအစီအစဉ်ြို ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နေါရီမှ စတင်ရဆာင်ရွြ်ခဲ့၍ လုပ်ငန်း
အပ်နှံသူများနှင့် ညှိနှိုင်း၍ ဆပ်လြ်အရှိန်ပမှင့်တင်ရဆာင်ရွြ်ရန် ြုမ္ပဏီမှ စီစဉ်လျြ်ရှိပါသည်။

 

၂.၄.၂.၂ OSH ေုိင်ော ဝန်ဆောင်ြှုဆပးသူြျား နှင့် သင်တန်းဆလ့ကျင့်သင်ြကားဆပးသူြျား

OSH စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံထားသည့် ြုမ္ပဏီအများစုသည် ၎င်းတို့၏ အင်ဂျင်နီယာများြို ပုဂ္ဂလိြ
ရလ့ြျင့်ရရးသင်တန်းရြျာင်းများသို့ ရစလွှတ်၍ သြ်ဆိုင်ရာ OSH စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းများ တြ်ရရာြ်သင်ယူရစရလ့ရှိ
ပါသည်။ အဆိုပါ ပုဂ္ဂလိြသင်တန်းရြျာင်းများသည် အလုပ်သမားများအတွြ်လည်း ြုမ္ပဏီတွင်းသင်တန်းများ လာရရာြ်
ပို့ချရပးပါသည်။ United Engineering နှင့် WSH Myanmar ြဲ့သို့ရသာ ြုမ္ပဏီများသည် OSH ဆိုင်ရာ အကြံရပးပခင်းများြို
လည်း လုပ်ရဆာင်ရပးလျြ်ရှိပါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ရလ့ြျင့်သင်ကြားမှုများ ပပုလုပ်ရပးသည့် အပခား ြုမ္ပဏီများလည်း 
အများအပပား ရှိရနပါရသးသည်။

ပုဂ္ဂလိြ OSH ဆိုင်ရာ သင်တန်းရလ့ြျင့်သင်ကြားရပးသူများသည် လုပ်ငန်းြဏ (ရဆာြ်လုပ်ရရး၊ ထုတ်လုပ်ရရးနှင့ ်
တယ်လီြွန်းဆြ်သွယ်ရရး စသည့်) ရစျးြွြ်လိုအပ်ချြ်အရ စီစဉ်ပပုစုထားသည့် အလားသဏာန်တူ သင်ရိုးများ အသုံးပပု
သင်ကြား၊ ပို့ချရနကြပါသည်။ WSH Myanmar မှ ေါရိုြ်တာ၏ ရပပာကြားချြ်အရ OSH ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ညွှန်ကြားမှု၊ လုပ်ငန်းခွင်
ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချ စီမံထိန်းချုပ်မှု၊ အပမင့်ရနရာများတွင် ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်မှု၊ ပငမ်းစင်များ 
တပ်ဆင်အသုံးပပုမှု၊ တာေါတိုင်များတွင် ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းစွာ တြ်ရရာြ်လုပ်ြိုင်နိုင်မှု၊ ရရှးဦးသူနာပပုစုြုသမှု 
စသည့် ရလ့ြျင့်ရရးသင်တန်းများသည် ရစျးြွြ်လိုအပ်ချြ် အထူးများပပားရကြာင်း သိရှိရပါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံအနှံ့ရှိ OSH 
လုပ်ငန်းြဏ ရလ့ြျင့်သင်ကြားရပးသူနှင့် ေန်ရဆာင်မှုရပးသူ အဖွဲ့အစည်း အရရအတွြ် အတိအြျြို ဤရလ့လာသုံးသပ်မှု  
အစီရင်ခံစာအတွြ် ပပုလုပ်သည့် အချြ်အလြ်ရှာရဖွစုရဆာင်းမှုများ၊ ရမးပမန်းရဆွးရနွးမှုများမှတစ်ဆင့် အြုန်အစင်သိရှိ
နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ပမန်မာနိုင်ငံတစ်ရှိ OSH ရလ့ြျင့်သင်ကြားရရး ပုဂ္ဂလိြအဖွဲ့အစည်းများတွင် သင်ကြားပို့ချလျြ်ရှိသည့်  
သင်ရိုးညွှန်တမ်းများ၊ ရစျးနှုန်းများ၊ သင်တန်းရနရာများ၊ သင်တန်းဆရာများ၏ ြျွမ်းြျင်မှု အရည်အရသွးနှင့်လြ်ခံနိုင်သည့်  
သင်တန်းသားအရရအတွြ် အပါအေင် အဆိုပါ OSH ရလ့ြျင်သင်ကြားရရး အဖွဲ့အစည်း/ြုမ္ပဏီများ၏ အခင်းအြျင်းများြို စုံ
စုံလင်လင်သိရှိနိုင်ရန်အတွြ် ၎င်းသင်တန်းအဖွဲ့အားလုံးြို စုစည်းရဖာ်ပပထားရန် လိုအပ်ရကြာင်း ရမးပမန်းရဆွးရနွးခဲ့သူများြ  
ရထာြ်ပပရပပာဆိုခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါ OSH ရလ့ြျင့်သင်ကြားရပးသည့် အဖွဲ့အစည်းများြိုအစိုးရမှ အသိအမှတ်ပပု 
ရထာြ်ခံပခင်းသည် စီးပွားရရးလုပ်ငန်းများမှ သင့်ရလျာ်သည့် ေန်ရဆာင်မှုရပးသူ ရရွးချယ်ရာတွင်အရထာြ်အြူပဖစ်ရစနိုင်
ရန်အတွြ်သာမြ OSHL အတည်ပပုပပဌာန်းဖပီးရနာြ် ဥပရေရကြာင်းအရ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပဖစ်လည်း လိုအပ်ရကြာင်း 
အကြိမ်များစွာ ရဖာ်ပပခဲ့ဖပီးပဖစ်ပါသည်။



72 မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ပမန်မာနိုင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရးအခန်းြဏ ရစျးြွြ်အတွင်းတွင် နိုင်ငံတြာ ပုဂ္ဂလိြြဏ ေန်ရဆာင်မှုရပးသည့် ြုမ္ပဏီ/
အဖွဲ့အစည်းများလည်း ရှိရနပါရသးသည်။ ၎င်းအဖွဲ့အစည်းတို့သည် OSH ဆိုင်ရာ ရလ့ြျင့်ရရး သင်တန်းများနှင့် အကြံဉာဏ်များ
ရပးနိုင်ရန်အတွြ် ပမန်မာပိုင်ြုမ္ပဏီများ နိုင်ငံတြာ ြုမ္ပဏီများ (သို့) ဖြ်စပ်လုပ်ငန်းများမှ လုပ်ြိုင်ရနသည့်သြ်ဆိုင်ရာ 
စီမံြိန်းများတွင် ပဖန့်ြျြ် ရနရာယူလျြ်ရှိကြပါသည်။ အထူးသပဖင့် ရထာြ်ပံ့ရငွ၊ ရချးရငွ အစီအစဉ်ပဖင့် ရဆာြ်လုပ်သည့် 
စီမံြိန်းများ (သို့) အထူးေန်ရဆာင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ ပါေင်သည့် စီမံြိန်းများတွင် ရဖာ်ပပပါ OSH ရလ့ြျင့်သင်ကြားရရးနှင့် 
အကြံဉာဏ်ရပးရရး အဖွဲ့အစည်းများ၏ ရနရာယူမှုြို ပိုမိုရတွ့ပမင်နိုင်ဖွယ် ရှိပါသည်။

သို့ရာတွင် ပမန်မာနိုင်ငံ OSH ဆိုင်ရာ ဥပရေသည် ရလ့ြျင့်သင်ကြားရရးအစီအစဉ် နှင့် အသိအမှတ်ပပုလြ်ခံရရး မူရောင်တို့ြို  
သတ်မှတ်ရဖာ်ပပထားရာတွင် ရှင်းလင်းပပတ်သားမှု မရှိလှသည့်အတွြ် အဆိုပါဥပရေနှင့်အတူ ရပါ်ထွြ်လာမည့် (OSH ဆိုင်ရာ 
စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း/နည်းဥပရေြ (OSH ေန်ရဆာင်မှု ရပးသူများ၏ အခန်းြဏနှင့် လုပ်ငန်းတာေန်များြို ပိုမိုရှင်းလင်း
ပပတ်သားရစလိမ့်မည်ဟု ရမှော်လင့်ရပါသည်။ ထိုအပပင် အဆိုပါ OSH ဥပရေတွင် သင်တန်းဆင်း (သင်တန်းဖပီးစီးရကြာင်း)  
လြ်မှတ်ထုတ်ရပးရန်အတွြ် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းခွင်အရတွ့အကြုံနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အတိအြျ ရဖာ်ပပထားပခင်းမရှိပါ။ 
အလုပ်ရှင်များသည် ပငမ်းဆင်ပခင်း၊ ေန်ချစီြ် ထိန်းသိမ်းရမာင်းနှင်ပခင်း၊ ဂရဟရဆာ်ပခင်း၊ အပမင့်ရနရာများတွင် အလုပ်လုပ်ပခင်း 
နှင့် ရေးအန္တရာယ်ရှိရသာလုပ်ငန်းစဉ်များ လုပ်ရဆာင်ပခင်းစသည့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းပပုလုပ်သည့် သင်တန်းများနှင့် OSH ဆိုင်ရာ  
ရလ့ြျင့်သင်ကြားရပးရရး အစီအစဉ်များြို ဦးစားရပးရဆာင်ရွြ်ရနကြရကြာင်း ရဆွးရနွးမှုများမှတစ်ဆင့်ရလ့လာသိရှိရ
ပါသည်။ အသိအမှတ်ပပု လြ်ခံရရးမူရောင်အပါအေင် ရလ့ြျင့်သင်ကြားမှုဆိုင်ရာ အရည်အရသွးသတ်မှတ်ချြ်များနှင့်အတူ 
ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ OSH ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချြ်စနစ်တစ်ရပ် ရပါ်ထွြ်လာရန် လိုအပ်ရနပါရသးသည်။

 
၂.၄.၂.၃ အထူးသီးသန့်ဝန်ဆောင်ြှု/ပစ္စည်းကိေိယာြျား တင်သွင်းဆောင်းချသည့်  
 အဖွဲ့အစည်း/ကုြ္ပဏီြျား

ဥပမာအားပဖင့် Razel-Bec ြဲ့သို့ရသာ အထူးသီးသန့်ေန်ရဆာင်မှု/ပစ္စည်းြိရိယာများ တင်သွင်းရရာင်းချသည့်အဖွဲ့အစည်း/
ြုမ္ပဏီများသည် သီးသန့်လုပ်ငန်းအရတွ့အကြုံနှင့် ြျွမ်းြျင်မှုတို့ လိုအပ်သည့် အရဆာြ်အအုံနှင့် အရပခခံအရဆာြ်အအုံ
ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းများ (ကြိုးတံတား၊ ြမ်းလွန်ရရနံနှင့် သောေဓာတ်ရငွ့ ရှာရဖွတူးရဖာ် ထုတ်လုပ်သည့်စင်များ) အတွြ်  
သီးသန့်ပစ္စည်းြိရိယာ၊ နည်းပညာြျွမ်းြျင်မှုတို့ြို ရပးသွင်းကြပါသည်။ ြျွမ်းြျင်နည်းပညာရှင်များရှိ၍ အထူးသီးသန့် 
စီမံြိန်းများရဖာ်ရဆာင်ရာ လုပ်ငန်းြွင်းဆြ်များ အခိုင်အမာ ထူရထာင်ထားရှိသည့် နိုင်ငံပခားပိုင် ြုမ္ပဏီများြ  အဆိုပါ 
ေန်ရဆာင်မှု လုပ်ငန်းများြို တာေန်ယူလုပ်ြိုင်ကြပါသည်။ ၎င်းနည်းပညာ ေန်ရဆာင်မှုြုမ္ပဏီများသည် နိုင်ငံတြာ လုပ်ငန်း
ြွင်းဆြ်၏ အစိတ်အပိုင်းအပဖစ် လုပ်ြိုင်ရဆာင်ရွြ်ရနကြပခင်း ပဖစ်ပါသည်။ ၎င်းြုမ္ပဏီများသည် စီမံြိန်းလုပ်ငန်းများ ဖပီးစီး
ရန်အတွြ် လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများြို ပပည်ပမှ မှာယူတင်သွင်း၍ လုပ်ငန်းများြို ကြီးကြပ်ရဆာင်ရွြ်ရန် နိုင်ငံပခားြျွမ်းြျင်
သူများြို ရခါ်ယူခန့်အပ်ရလ့ရှိပါသည်။ ၎င်းြုမ္ပဏီများ၏ OSH စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များသည် နိုင်ငံတြာတွင် အသိအမှတ်ပပု
ြျင့်သုံးလျြ်ရှိသည့် စနစ်များပဖစ်၍ ၎င်းတို့၏ OSH မန်ရနဂျာများသည် စင်ြာပူ၊ ဗီယြ်နမ်၊ ဖိလစ်ပိုင်တို့မှ ပဖစ်နိုင်ပါသည်။ 
ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ၎င်းြုမ္ပဏီများ ကြုံရတွ့ရရလ့ရှိသည့် OSH စွမ်းရည်ဆိုင်ရာ အဓိြစိန်ရခါ်မှုမှာ ပပည်တွင်း OSH ေန်ထမ်းများ၏  
အရပခအရန၊ အရနအထားသစ်များအရပါ် လိုြ်ရလျာညီရထွ၊ လြ်ခံြျင့်သုံးနိုင်မှု အားနည်းပခင်းပင်ပဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ  
ြုမ္ပဏီများသည် ပပည်တွင်းေန်ထမ်းများ၏ OSH စွမ်းရည်ပမှင့်တင်ရပးရာတွင် ထိထိရရာြ်ရရာြ် ရဆာင်ရွြ်ရပးရလ့ရိှပါသည်။
 
ရရနံနှင့်သောေဓာတ်ရငွ့ ြုမ္ပဏီများ၏ OSH စံချနိ်စံညွှန်းများသည် အပမင့်မားဆုံးပဖစ်သည်ဟု ရမးပမန်းရတွ့ဆုံရာတွင်ပါေင်ခဲ ့
သူများြ သိရှိနားလည်ထားကြပါသည်။ အဆိုပါ ရရနံနှင့်သောေဓာတ်ရငွ့ ြုမ္ပဏီများ၏ လုပ်ငန်းြျွမ်းြျင်မှုအရည်အရသွးနှင့် 
အရတွ့အကြုံများသည် ရရာင်းလိုအားထြ် ေယ်လိုအား (လိုအပ်ချြ်) ပမင့်မားပုံရသည့် ရစျးြွြ်တွင်၎င်းတို့၏ အလုပ်အြိုင်  
ခန့်ထားနိုင်စွမ်းနှင့်အတူ ကြီးထွားလာရသာရကြာင့် အရည်အရသွးပမင့်မားရသာ OSH ြျွမ်းြျင်သူများြို ဆွဲရဆာင်နိုင်စွမ်း  
ပမင့်မားပါသည်။ အပပန်အလှန်အားပဖင့် အဆိုပါ ြုမ္ပဏီများတွင် အလုပ်လုပ်ြိုင်ခဲ့ဖူးသည့် OSH မန်ရနဂျာများနှင့် အရာရှိများသည်  
၎င်းတို့နှင့် အဆင့်တူေန်ထမ်းများထြ် ပိုမိုပမင့်မားသည့် လုပ်ခလစာ ရတာင်းဆိုနိုင်ကြပါသည်။ လူသားအသြ် ဆုံးရှုံးမှုနှင့်  
အပမတ်အစွန်း ဆုံးရှုံးမှု ဆြ်စပ်ချြ် အလွန်ပပင်းထန်သည့်  ရရနံနှင့်သောေဓာတ်ရငွ့ရှာရဖွရရး၊ တည်ရဆာြ်ရရး၊ တူးရဖာ်ရရး  
ြုမ္ပဏီများ၏ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်နှင့် ရေးအန္တရာယ် ပဖစ်နိုင်ရပခသည်အလွန်ပမင့်မားရသာရကြာင့် ရရနံနှင့်သောေ 
ဓာတ်ရငွ့ြဏ အထူးသပဖင့် ြမ်းလွန်လုပ်ြွြ်များအတွင်းရှိ အလုပ်သမားများအရပါ် ြျရရာြ်နိုင်သည့် လုပ်ငန်း 
ရေးအန္တရာယ်များ၊ ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရပခ အြျ ိုးဆြ်များသည် အလွန်အမင်းကြီးမားလှပါသည်။ ထို့အပပင် ရရနံ/ဓာတ်ရငွ့  



73မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

တူးစငမ်ျားသည ်နိငုင်တံြာပငလ်ယပ်ပငတ်စရ်လျာြ ်တရားစရီငပ်ိငုခ်ငွ့န်ယတ်စခ်မု ှအပခားတစခ်သုို ့သွားလာရနရရသာရကြာင့ ် 
စီးပွားရရးရှုရထာင့်မှ စဉ်းစားရသာ် ရရွ့လျားမှုတွင် ြန့်သတ်ပခင်းခံရမှုမှ ရရှာင်ရှားရန်  ၎င်းတို့ရရွ့လျား သွားလာရာလမ်းရကြာင်း 
တစ်ရလျာြ်ရှိ နိုင်ငံများ၏ OSH ဆိုင်ရာစံချနိ်စံညွှန်းများြို အတင်းကြပ်ဆုံးရသာ ပပဌာန်းချြ်များနှင့်အညီ ထားရှိြျင့်သုံး 
လိုြ်နာပါသည်။

 
၂.၄.၂.၄ စီးပွားဆေးေဏ်ြျားနှင့် ဆငွဆြကးြတည်ဆပးသည့်အဖွဲ့အစည်း/အစီအစဉ်ြျား

နိုင်ငံတြာေဏ်များသည် ပပည်တွင်းေဏ်များနှင့် ဖြ်စပ်ပုံစံသရောတူညီချြ်များမှတစ်ဆင့် (သို့) နိုင်ငံပခားမှရင်းနှီးပမှုပ်နှံ
သည့် ြုမ္ပဏီများြို ရငွရကြးမတည် ပံ့ပိုးရပးပခင်းပဖင့် လုပ်ြိုင်လျြ်ရှိကြပါသည်။ နိုင်ငံပခားေဏ်များြို ပပည်တွင်း လြ်လီ
ေဏ်လုပ်ငန်း (Retail Bank) တွင် ေင်ရရာြ်ချတိ်ဆြ်၍ ပပည်တွင်းသုံးရငွ တိုြ်ရိုြ်ရချးငှားပခင်းြို ဥပရေမှ ပိတ်ပင်ထား
ပါသည်။ ထို့အပပင် နိုင်ငံတြာေဏ်တစ်ခုလှေင် ေဏ်ခွဲတစ်ခုသာ ဖွင့်လှစ်ရန် ြန့်သတ်ထားသည့်အပပင် ၎င်းေဏ်များအရနပဖင့်  
ရင်းနှီးပမှုပ်နှံရငွ (paid-up capital) အနည်းဆုံး အရမရိြန်ရေါ်လာ (၇၅) သန်း ရပးသွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

စီးပွားရရးေဏ်များအရနပဖင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးစီမံြိန်းများရဖာ်ရဆာင်ရန် ရည်ရွယ်သည့် ြုမ္ပဏီများ အတွြ် လိုအပ်သည့်
ရချးရငွရရှိနိုင်ခွင့်ြို လမ်းဖွင့်ရပးလျြ် ပမန်မာနိုင်ငံတွင် လုပ်ြိုင်ရနကြသည့် နိုင်ငံပခား ြုမ္ပဏီများနှင့် ဖြ်စပ်လုပ်ငန်းများြို  
ရငွရချးငှားနိူင်ပါသည်။ ေဏ်မှရချးရငွ ချထားပခင်းြို ဖဗိတိသှေ ဗာဂျင်ြျွန်းစုများ (သို့) အပခားနိုင်ငံများ/ရေသများရှိ စီမံြိန်း
ဆိုင်ရာဥပရေရကြာင်းရာအဖွဲ့များ (Special Project Vehicles) မှတစ်ဆင့် ရြာ်ပိုရရးရှင်းလုပ်ငန်းစုများထံသို့ အထူးအခွန်
နှုန်းထားများ၊ မြ်လုံးများ၊ အြျ ိုးအပမတ်များ၊ အပခားရထာြ်ပံ့ရငွများ စီစဉ်ရပးလျြ် ပပုလုပ်နိုင်ပါသည်။
 
၂၀၁၄ခုနှစ်တွင် ပမန်မာအစိုးရသည် (ရဆာြ်လုပ်ရရး၊ အိမ်ရာ နှင့် အရပခခံအရဆာြ်အအုံ ဖွံ့ဖဖိုးရရးေဏ၄်၇ လြ်ရအာြ်ရှိ)  
ရဆာြ်လုပ်ရရးနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖဖိုးရရးေဏ်ြို တည်ရထာင်၍ အိမ်ရာများ၊ တိုြ်ခန်းများ၊ ြွန်ေိုများေယ်ယူရန် တစ်ဦးချင်း
ြာလရှည်ရချးရငွများြို ထုတ်ရချးရပးခဲ့ပါသည်။ ြိုယ်ပိုင်အိမ်ရာများ ရဆာြ်လုပ်ရန် မတည်ရငွ လုံရလာြ်ပခင်းမရှိသည့်
ပပည်တွင်း ရဆာြ်လုပ်ရရးြုမ္ပဏီများနှင့် ရပမပိုင်ရှင်များအတွြ်လည်း အဆိုပါေဏ်မှ ရချးရငွများ စီစဉ်ရပးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ 
ေဏ်သည် ရဆာြ်လုပ်ရရးေန်ကြီးဌာန၏ တုိြ်ရုိြ်ြွပ်ြဲမှုရအာြ်တွင်ရိှ၍ လုပ်ငန်းခွင့်ပပုချြ်လုိင်စင်ြုိ ပမန်မာနိုင်ငံရတာ် 
ဗဟိေုဏြ် ၂၀၁၃ ခနုစှ ်ဇလူိငုတ်ငွ ်ပမနမ်ာနိငုင် ံေဏာရရးဆိငုရ်ာ နည်းဥပရေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများနငှ့အ်ည ီချထားရပးခဲ ့
ပါသည်။ ၎င်းေဏ်ြုိ ြနဦးမတည်ရငွ ၁၀၀ ေီလီယံပမန်မာြျပ် (သ့ုိ) အရမရိြန်ရေါ်လာ ၁၀၃ သန်းပဖင့် ရင်းနီှးပမှုပ်နံှထားပါသည်။
 

၂.၄.၂.၅ ဖံွ့ပဖိုးတုိးတက်ြှုေုိင်ော ဆငွဆြကးြတည်ဆပးသည့် အဖဲွ့အစည်း/အစီအစဉ်ြျား  
 (DFIs)

DFI များသည် ပမန်မာနိုင်ငံရဆာြ် လုပ်ရရးြဏရစျးြွြ်အတွင်း OSH စနစ်များ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်ရရးြို အဓိြတွန်းအားရပး
ရမာင်းနှင်သည့် အင်အားစုများတွင် တစ်ခုအပါအေင် ပဖစ်ရကြာင်း စီပွားရရးလုပ်ငန်းစုများ၊ နိုင်ငံပခားြုမ္ပဏီများနှင့် ဖြ်စပ်
လုပ်ငန်းများြ တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း ရပပာကြားကြပါသည်။ နှစ်နိုင်ငံ (သို့) နိုင်ငံရပါင်းစုံပါေင်ရသာ ရအဂျင်စီအဖွဲ့များမ ှ
မတည်ရပးသည့် စီမံြိန်းများတွင် လျာထားရငွသတ်မှတ်စီစဉ်ပခင်း၊ လူမှုစီးပွားသြ်ရရာြ်မှု အြဲပဖတ်ဆန်းစစ်ပခင်း ၊ စီမံြိန်း
တင်ေါရခါ်ယူပခင်း၊ ပစ္စည်း/ေန်ရဆာင်မှု ေယ်ယူပခင်း၊ လုပ်ငန်းသရောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုပခင်း၊ စီမံြိန်းရဆာင်ရွြ်မှု ရစာင့်ကြည့ ်
စစ်ရဆးပခင်း၊ စီမံြိန်းအဖပီးသတ်ရဆာင်ရွြ်ပခင်းအပါအေင် စီမံြိန်းပဖစ်နိုင်ရချ အကြိုအြဲပဖတ်ပခင်းနှင့် အဆုံးသတ်အြဲ 
ပဖတ်ပခင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါေင်ရလ့ရှိပါသည်။

ရချးရငွ (သို့) ရထာြ်ပံ့ရငွ (သို့) နည်းပညာ အြူအညီများပဖင့် ရဆာြ်လုပ်သည့် စီမံြိန်းများတွင် စီမံြိန်းဆိုင်ရာ 
ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲမှုအကြံရပး (CMC) သည်  OSH စီမံခန့်ခွဲမှု၊ လူမှုနှင့် ပတ်ေန်းြျင်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစွမ်းရဆာင်
ချြ်များြို ရစာင့်ကြည့်စစ်ရဆးရန် တာေန်ရှိပါသည်။ CMC ြို ပင်မြန်ထရိုြ်ြုမ္ပဏီမှခန့်အပ်၍ ၎င်းသည် ပင်မြုမ္ပဏီ
ြိုယ်စား ြန်ထရိုြ်တာများနှင့် တစ်ဆင့်ခံြန်ထရိုြ်တာများ၏ OSH  ဆိုင်ရာ စွမ်းရဆာင်ချြ်များြို ထိန်းချုပ်စစ်ရဆးရ

၄၇ “ရဆာြ်လုပ်ရရး၊ အိမ်ရာနှင့် အရပခခံအရဆာြ်အအုံေဏ်”. https://chid.com.mm/



74 မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ပါသည်။ CMC ြို ပင်မြန်ထရိုြ်ြုမ္ပဏီြခန့်အပ်၍ ၎င်းြုမ္ပဏီ၏ OSH စွမ်းရဆာင်ရည်များြို ပပန်လည်ထိန်းချုပ် စစ်ရဆး
ရပးရရသာ အရပခအရနြ OSH ဆိုင်ရာ တာေန်ယူမှု၊ တာေန်ခံမှုများြို ရလျာ့ရဲရစပါသည်။

DFI များနှင့် လုပ်ငန်းသရောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုလုပ်ြိုင်ရနသည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း ြုမ္ပဏီများသည် သြ်ဆိုင်ရာ 
စီမံြိန်းများအတွြ် OSH ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များြို စာချုပ်ပါ သတ်မှတ် ချြ်များနှင့် အညီ စနစ်တြျလုပ်ရဆာင်ရပးရန ်
တာေန်ရှိရသာ်လည်း DFI များမှ ရငွရကြးရထာြ်ပံ့ပခင်း မရှိသည့် စီမံြိန်း များတွင်မူ တူညီသည့် OSH ဆိုင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်း
များြို အသုံးပပုနိုင်ဖွယ်မရှိပါ။ သို့ပဖစ်၍ စီမံြိန်းဆိုင်ရာ မတည်ရငွရင်းပမစ်သည် စီမံြိန်းရဖာ်ရဆာင်ရနစဉ် OSH အရလ့အထ
ရြာင်းများ တိုးတြ်ပဖစ် ထွန်းလာမှုအရပါ်  တွန်းအားတစ်ရပ် ပဖစ်နိုင်သည့်အပပင်  DFI လုပ်ငန်းသရောတူစာချုပ်များတွင်
ပါေင်သည့် ဆွဲရဆာင်မှုမြ်လုံးများ၏ ထိရရာြ်အလုပ်ပဖစ်မှုနှင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏရှိ အပခားလုပ်ငန်းစာချုပ် များတွင်လည်း  
အဆိုပါမြ်လုံးများြို အလားတူ သတ်မှတ်ထည့်သွင်းရပးနိုင်မှုအရပခအရနြို သိရှိနားလည်ရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။ DFI 
စီမံြိန်းများတွင် ြျင့်သုံးသည့် OSH ဆိုင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းများသည် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရရးရာ စံချနိ်စံညွှန်းများ၊  
စံလုပ်ငန်းသတ်မှတ်ချြ်များ (Code of Practice) နှင့် ြိုြ်ညီမှု ရှိရစရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ ၄၈ DFI စီမံြိန်းများတွင် တာေန်
ယူလုပ်ြိုင်ရနသည့် ြုမ္ပဏီများ၏ OSH စနစ်၊ အရလ့အထများြို ြန်ထရိုြ်လုပ်ငန်းြုမ္ပဏီများြတစ်သမတ်တည်း 
လိုြ်နာြျင့်သုံးရန် လိုအပ်သြဲ့သို့ ရအာြ်အဆင့်ဆင့် ပစ္စည်းတင်သွင်းရရာင်းချသူများ၊ ပုတ်ပပတ်အလုပ်သမားများအကြား
တွင်လည်း အဆိုပါ အရလ့အထများ လိုြ်နာြျင့်သုံးလာရစရန်   ရစာင့်ကြည့်စစ်ရဆးမှုတို့ ပပုလုပ်ရပးရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ 

၂.၄.၂.၆ အလုပ်သြား အဖွဲ့အစည်းြျား

မြန်ြာနိုင်ငံလုံးေိုင်ော အလုပ်သြားသြဂ္ဂြျား အဖွဲ့ချုပ် (CTUM)

ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏမှ အလုပ်သမား အဖွဲ့ေင် ၃,၆၀၀ အပါအေင် အလုပ်သမားအဖွဲ့ေင်ရပါင်း ၆၀,၀၀၀ ၄၉ ခန့်ပါေင် ဖွဲ့စည်း 
ထားသည့် ပမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် (CTUM) သည် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး အလုပ်သမား
သမဂ္ဂပဖစ်ပါသည်။ CTUM သည် အပပည်ပပည်ဆုိင်ရာအလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖဲွ့ချုပ် (International Trade Union Confederation) ၏  
အဖွဲ့ေင်အပဖစ် ရပါင်းစည်းပါေင်၍ ၎င်းတွင် ပမန်မာနိုင်ငံရဆာြ်လုပ်ရရးနှင့် သစ်လုပ်ငန်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်  
(BWFM) အပါအေင ်အဖွအဲစည်းရပါင်း (၈) ခ ုပါေငဖ်ွဲ့စည်းထားပါသည။်   ရမးပမန်းရဆရွနွးမှုပပုလပုခ်ဲသ့ည့ ်BWFM ြိယုစ်ားလယှ၏် 
ရပပာကြားချြ်အရ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းသည် သမားရိုးြျမဟုတ်သည့် လုပ်ငန်းြဏအတွင်းရှိ အလုပ်သမားများ
လူမှုဖူလုံရရးအစီအစဉ်တွင် ပါေင်စာရင်းသွင်းခွင့်ရရစရန်အတွြ်  MOLIP လြ်ရအာြ်ရှိ လူမှုဖူလုံရရးအဖွဲ့နှင့် ရဆွးရနွးညှိနှိုင်း 
မှုများ ရဖရဖာ်ေါရီ (၁) မတိုင်မီြ ပပုလုပ်ခဲ့ရကြာင်း သိရှိရပါသည်။ ထို့အပပင် CTUM သည် ၎င်း၏အဖွဲ့ေင် (၁၄) ဦးြို OSH 
ရြာ်မတီများဆိုင်ရာ သင်တန်းများလည်း ရလ့ြျင့်သင်ကြားမှုများ ပပုလုပ်ရပးခဲ့ပါသည်။  

BWFM ၊ CTUM နှင့် MCEF တို့အကြား ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏတွင် လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ြင်းရှင်းရရးနှင့်ြျန်းမာရရးဥပရေ 
ြျင့်သုံးရဖာ်ရဆာင်ရရးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာတစ်ရပ်ြို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ေီဇင်ော (၃) တွင် သရောတူလြ်မှတ်ရရးထိုး 
ခဲ့သည်ဟူ ရသာအချြ်မှာ အရရးကြီးလှပါသည်။  Vision Zero Fund   ပမန်မာြ အဆိုပါ နားလည်မှု စာချွန်လွှာြို ရဆာြ်လုပ်ရရး 
လုပ်ငန်းခွင်များအတွင်း OSH ဆိုင်ရာ ကြားေင်ရဆာင်ရွြ်ရပးနှိုင်မှုများ အမှန်တစ်ြယ်ရပါ်ရပါြ်လာရစမည့် အရရးပါရသာ  
နှစ်ဦးနှစ်ဖြ် တာေန်ခံ ရဆာင်ရွြ်မှုတစ်ရပ်အပဖစ် သတ်မှတ်၍ နားလည်မှုစာချွန်လွှာြို ပံ့ပိုးြူညီမှုများပပုလုပ်ရနပါသည်။ 
CTUM သည် OSH စနစ်နှင့် လူမှုဖူလုံရရးဆိုင်ရာ အသိအပမင်ပမှင့်တင်မှုများနှင့် ရလ့ြျင့်သင်ကြားရပးမှုများတွင်လည်း  
Vision Zero Fund ပမန်မာနှင့်အတူ လုပ်ငန်းစဉ် အစမှ စတင်ပူးရပါင်းရဆာင်ရွြ်ခဲ့ပါသည်။

၄၈ “DFI-funded project” ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံအများ (သို့) နိုင်ငံနှစ်ခုရှိ အဖွဲ့အစည်းများြ  DFI အစီအစဉ်ပဖင့် ရချးရငွများ၊ ရထာြ်ပံ့ရငွများ၊ နည်းပညာအြူအညီ
များ ပံ့ပိုး၊ မတည်ရပးရသာ စီမံြိန်းများြို ဆိုလိုပါသည်။ သို့ရာတွင် နည်းစနစ်ဆိုင်ရာ ရှုရထာင့်အရ ရချးရငွများသည် ေဏာရရးြိရိယာ၊ ရထာြ်ပံ့ရငွ
များသည် ရငွရကြးမတည်မှု ယန္တရားနှင့် နည်းပညာအြူအညီများသည် ပူးရပါင်းြူညီမှု ယန္တရား ပဖစ်ပါသည်။

၄၉ Scanteam (၂၀၂၀) “အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းြဏ ထုတ်လုပ်ပဖန့်ပဖးရရးြွင်းဆြ် အသွင်ြူးရပပာင်းမှု (၂၀၁၆-၂၀၂၀) ၊ ဗျဟာရပမာြ်မိတ်ဖြ်မှု၊ အဆုံးသတ် 
အြဲပဖတ် သုံးသပ်ချြ် (နိုေင်ော ၁၁)”

 https://www.government.nl/documents/reports/2020/11/30/end-term-evaluation-of-the-strategic-partnership-sp-for-garment-sup-
ply-chain-transformation-2016-2020
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၅၀ “ပပည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ် ြုန်သည်များနှင့် စြ်မှုလြ်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်”
 https://www.umfcci.com.mm/index.ph

၅၁ “ပမန်မာနိုင်ငံရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MCEF)”. http://mcef.org.mm/en/

မြန်ြာနိုင်ငံ စက်ြှုလက်ြှုနှင့် ဝန်ဆောင်ြှု အလုပ်သြားသြဂ္ဂြျားအဖွဲ့ချုပ် (MICS) 

MICS မှ လွှမ်းခခုံထားသည့် လုပ်ငန်းြဏများတွင် လူသုံးြုန်ပစ္စည်းများ၊ ခဲ၊ သံမဏိနှင့် သံ၊ စားရသာြ်ြုန်နှင့် အရဖျာ်ယမြာ၊  
ေန်ရဆာင်မှု လုပ်ငန်းများ (ဟိုတယ်နှင့် စားရသာြ်ဆိုင်များ)၊ ရဆာြ်လုပ်ရရး၊ ြုန်တင်ြုန်ချ၊ အထည်ချုပ်၊ ချည်မှေင်နှင့်
သားရရလုပ်ငန်း၊ ရရနံနှင့် သောေဓာတ်ရငွ့လုပ်ငန်း၊ သတ္တုတူးရဖာ်သည့်လုပ်ငန်းနှင့် ေိလပ်ရပမထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်း
စသည်တို့ ပါေင်ပါသည်။ MICS သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ေီဇင်ောလမှစတင်၍ အဖွဲ့အစည်းသမဂ္ဂရပါင်း ၉၆ ခုပဖင့် ရပ်တည်လာခဲ့ဖပီး 
OSH စနစ်နှင့် လူမှုဖူလုံရရးဆိုင်ရာ အသိအပမင်ပမှင့်တင်မှုများနှင့် ရလ့ြျင့်သင်ကြားရပးမှုများတွင်လည်း Vision Zero Fund 
ပမန်မာနှင့်အတူ လုပ်ငန်းစဉ်အစမှ စတင်ပူးရပါင်း ရဆာင်ရွြ်ခဲ့ပါသည်။
 

၂.၄.၂.၆ အလုပ်ေှင် အဖွဲ့အစည်းြျား

မပည်ဆထာင်စုသြ္မတမြန်ြာနုိင်ငံဆတာ် ကုန်သည်ြျားနှင့် စက်ြှုလက်ြှုလုပ်ငန်းေှင်ြျား အသင်းချုပ် 

(UMFCCI)

UMFCCI သည် ပုဂ္ဂလိြလုပ်ငန်းြဏ အြျ ိုးစီးပွားများြို ြိုယ်စားပပု အြာအြွယ်ရပးထားသည့် အမျ ိုးသားအဆင့်အစိုးရ 
မဟုတ်ရသာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ပဖစ်ပါသည်။၅၀UMFCCI ၏ အဓိြအရရးပါရသာ အပခားတာေန်တစ်ရပ်မှာ ပုဂ္ဂလိြလုပ်ငန်း
ြဏ၏အသံြို ြိုယ်စားပပု၍ အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိြလုပ်ငန်းြဏအကြား ရပါင်းြူးဆြ်သွယ်ရပးပခင်း ပဖစ်ပါသည်။ 
UMFCCI တွင် လုပ်ငန်းရှင်အဖဲွ့များ အလွန်များပပားစွာ ချတ်ိဆြ်ပါေင်ရနဖပီး လြ်ရအာြ်ခံအဖဲွ့ရပါင်း ၉၄ ခုပဖင့် ရပ်တည်ရဆာင်ရွြ် 
လျြ်ရိှပါသည်။  UMFCCI သည် OSH စနစ်နှင့် လူမှုဖူလံုရရးဆုိင်ရာ အသိအပမင်ပမှင့်တင်မှုများ၊ ညိှနှိုင်းရဆွးရနွးမှုများ၊ ရလ့ြျင့ ်
သင်ကြားရပးမှုများတွင်လည်း Vision Zero Fund ပမန်မာနှင့်အတူ လုပ်ငန်းစဉ်အစမှ စတင်ပူးရပါင်းရဆာင်ရွြ်ခဲ့ပါသည်။
 

မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းေှင်ြျားအသင်းချုပ် (MCEF) 

MCEF ၏ အဓိြလုပ်ငန်းတာေန်မှာ ပမန်မာနိုင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြဏ၏ စုရပါင်းအသံြို ပုံရဖာ်/ြိုယ်စားပပုနိုင်ရန်ပင ်
ပဖစ်ပါသည်။ MCEF ၏ ရည်မှန်းချြ်တာေန်မှာ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ အားရပးပမှင့်တင်ရာမှတစ်ဆင့် အဖွဲ့ေင်အားလုံး၏ 
စီးပွားရရးအခွင့်အလမ်းများြို ချဲ့ထွင်ရန်ပင်ပဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ရည်မှန်းချြ်တာေန်ြို ပဖည့်ဆည်းမည့် လုပ်ငန်းရဆာင်ရွြ်
မှုများတွင် အိမ်ရာကြီးကြပ်ရရးရြာ်မတီ အဖွဲ့ေင်တစ်ဦးအပဖစ် ပါေင်၍ မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း၏ မူေါေ၊ လုပ်ငန်းတာေန်များြို ချပပ  
စည်းရုံးပခင်း၊ သြ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့် ရလ့ြျင့်သင်ကြားရရး အစီအစဉ်များြို အဆင်ရပပရချာရမွ့ရစရန် ပံ့ပိုးြူညီပခင်းတို့  
ပါေင်ပါသည်။ MCEF ြို ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် အဖွဲ့ေင် ၁၅၀ ပဖင့် စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ရထာင်ခဲ့ဖပီး ယခုအခါတွင် အဖွဲ့ေင်ရပါင်း ၂,၀၀၀ 
ရြျာ်ပဖင့် လုပ်ငန်းရဆာင်ရွြ်လျြ်ရှိပါသည်။၅၁
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မြန်ြာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာဆကာင်စီ (MEC) 

MECြို ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာရြာင်စီ ဥပရေ (၂၀၁၂) အရ ဖွဲ့စည်းခဲ့ဖပီး ဖမို့ပပ၊ လှေပ်စစ်နှင့် စြ်မှု စသည့် အင်ဂျင်နီယာပညာ 
ရပ်ဆုိင်ရာ အစုအဖဲွ့များ ပါေင်ပါသည်။ MECြုိ ရြာင်စီအဖဲွ့ေင်ရပါင်း ၆၀ ပဖင့် ပါေင်ဖဲွ့စည်းထားသည့် နာယြအဖဲွ့ြ ထိန်းရြျာင်း  
ရမာင်းနှင်ရပးလျြ် ရှိပါသည်။ MEC ၏ များပပားလှစွာရသာ လုပ်ငန်းတာေန်ေတ္တရားများ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များတွင် အင်ဂျင်နီယာ 
များြို မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းရပးပခင်း၊ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ြျင့်ေတ်များြုိ သတ်မှတ်ဆုံးပဖတ်ရပးပခင်း၊ အင်ဂျင်နီယာများ၊  
ေွဲ့ရြျွမ်းြျင်သူများနှင့် ြျွမ်းြျင်သူများ၏ အရည်အရသွး၊ စံချနိ်စံညွှန်းများြို ရလ့လာရစာင့်ကြည့်၊ အဆင့်ပမှင့်တင ်
ရပးပခင်း၊ အသိအမှတ်ပပု မှတ်ပုံတင်လြ်မှတ်များ စိစစ်ရပးအပ်ပခင်း၊ စီမံြိန်းလုပ်ငန်းရခါ်ယူမှုဆိုင်ရာ  အကြံဉာဏ်များရပးပခင်း  
စသည်တို့လည်း အပါအေင်ပဖစ်ပါသည်။ MEC၏ ရအာြ်တွင် ြုမ္ပဏီနှင့် အဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာ ရြာ်မတီ (COC)၅၂ မှ  
စိစစ်အြဲပဖတ်၍ အဆင့် သတ်မှတ်ထားသည့် ြုမ္ပဏီအဖွဲ့ေင်ရပါင်း ၃၀၀ ရြျာ် ပါေင် မှတ်ပုံတင်ထားပါသည်။၅၃  MEC တွင်  
ေင်ရရာြ် မှတ်ပုံတင်သည့် ြုမ္ပဏီများ၏ COC အဆင့်ြို ေန်ထမ်းများ၏အရည်အရသွး၊ လုပ်ငန်းအရည်အရသွး ထိန်းချုပ်
မှုနှင့် အရည်အရသွးအာမခံနိုင်မှု ဆိုင်ရာ ၎င်းတို့၏ ေဏာရရးနှင့် လုပ်ငန်းစွမ်းရဆာင်ရည်၊ OSH နှင့် ပတ်ေန်းြျင်စီမံခန့်ခွဲမှု
ဆိုင်ရာ လူသားအရင်းအပမစ် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်မှု အစီအစဉ်များအရပါ်  အရပခပပု သတ်မှတ်ထားပခင်း ပဖစ်ပါသည်။ ြုမ္ပဏီအဖွဲ့
ေင်များ၏ အဆင့်ြိုမူ OSH စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စွမ်းရဆာင်ရည်များအပါအေင် ြုမ္ပဏီမှ သတ်မှတ်ထားသည့် အြဲပဖတ်သုံးသပ်
ရရးလြ်စွဲပါ မူေါေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လမ်းညွှန်ချြ်များနှင့် အဆင့် (ြ) မှ(စ) အထိ ခွဲပခားသတ်မှတ်ထားချြ်များ၊  
စံချနိ်စံညွှန်းများြို အရပခပပု၍ သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ြုမ္ပဏီ၏ OSH ဆိုင်ရာ စွမ်းရဆာင်ရည်များြို အြဲပဖတ်နိုင်ရန်
အတွြ် သြ်ဆိုင်ရာြုမ္ပဏီအရနပဖင့် OSH ဆိုင်ရာ ပပသနာရပ်များ၊ ထိခိုြ်ေဏ်ရာရရှိမှုများ၊ ရေးြင်းလုံခခုံမှုြင်းမဲ့ရသာ  
လုပ်ငန်းခွင်အရပခအရနများ၊ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချများနှင့် အနိမ့်ဆုံးသို့ရလှော့ချမှုဆိုင်ရာ စီမံချြ်များ၊ ရရှးဦး 
သူနာပပုစုမှုနှင့် အရရးရပါ်အရပခအရနတုန့်ပပန်မှု အစီအစဉ်များြို  အစီရင်ခံတင်ပပသည့်စနစ်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် နည်းဥပရေ
များအပါအေင် OSH ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ နည်းဥပရေများြို သတ်မှတ်ထားသည့် ၎င်းတို့ြုမ္ပဏီ၏ OSH လြ်စွဲြို 
တင်ပပရန်လိုအပ်ပါသည်။
 

မြန်ြာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ် (Fed.MES) 
ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ် (Fed.MES)သည် အမျ ိုးသမီးရရးရာြဏ ရည်မှန်းချြ်တစ်ရပ် အပါအေင် ပမန်မာနိုင်ငံ
တစ်ေန်းရှိ လုပ်ငန်းြဏ ရည်မှန်းချြ်  (၁၀) ရပ်ြို ရဖာ်ရဆာင်လျြ်ရှိပါသည်။ Fed.MES ၏ ရည်မှန်းချြ် (၁၀) ရပ်ြို  ေြ်ဆိုြ ်
စာမျြ်နှာတွင် ဖတ်ရှုရလ့လာနိုင်ပါသည်။၅၄  Fed.MES တွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၃၁ ရြ် အထိ အသင်းေင်ရပါင်း (၆၆, ၃၃၁) ဦး  
နှင့် ရြာ်ပုိရိတ်လုပ်ငန်းစု အဖဲွ့ေင်ရပါင်း ၃၄၂ ဖဲွ့ ပါေင်လျြ်ရိှသည့်အတွြ် Fed.MES ြုိ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြွင်းဆြ်အတွင်း  
ကြားေင်ရဆာင်ရွြ်ရရး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အရရးပါသည့် ပါေင်ပတ်သြ်သူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအပဖစ် သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံ စက်ြှုထုတ်လုပ်သူြျားအသင်း (MIA) 
MIA သည် အပခားရသာ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အတူ အထူးစီးပွားရရးဇုန် နှင့် စြ်မှုဇုန်များ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်လာရရးြို ဦးတည်
ရဆာင်ရွြ်လျြ်ရှိပါသည်။ MIA၏ အဓိြလုပ်ရဆာင်မှုများတွင် အရသးစားနှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်ရရး 
ဆိုင်ရာဥပရေ၊ စြ်မှုဆိုင်ရာမူေါေနှင့် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု ဆိုင်ရာဥပရေ စသည်တို့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ြိစ္စရပ်များတွင် ဥပရေ

၅၂ COC သည် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းြဏ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း ၊ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်မှု မူရောင် ပမှင့်တင်နိုင်ရန်အတွြ်MEC မှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် “အရဆာြ်အအုံ 
အရည်အရသွးအြဲပဖတ်ရရးအဖွဲ့” တစ်ဖွဲ့ ပဖစ်ပါသည်။ COC သည် အင်ဂျင်နီယာြုမ္ပဏီများနှင့် ြုမ္ပဏီများအား အြဲပဖတ်ဆန်းစစ်ရန်နှင့် အသိအမှတ်ပပု 
လြ်မှတ်ထုတ်ရပးရန် တာေန်ရှိပါသည်။ COC သည် အင်ဂျင်နီယာနှင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးြုမ္ပဏီများ အရနပဖင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းစွမ်းရဆာင်ရည် တိုးတြ်မှုြို
တိုင်းတာနိုင်မည့် အြဲပဖတ်သုံးသပ်မှုဆိုင်ရာ အရလ့အထရြာင်းများ၊ စံသတ်မှတ်ချြ်များ သတ်မှတ်ထားရှိနိုင်ရစရန်အတွြ် ရသချာစွာ ပံ့ပိုးြူညီရပးလျြ်
ရှိပါသည်။ COC သည် ပပည်သူလူထုနှင့် လူ့အသိုင်းအေိုင်း၏ ရရရှည်အြျ ိုးစီးပွားအား ရမှော်မှန်းလျြ် ြုမ္ပဏီများ ြျင့်သုံးရဖာ်ရဆာင်နိုင်မည့် အရလ့အထ
ရြာင်းများ၊ အရည်အရသွးပမင့် အြဲပဖတ်ဆန်းစစ်မှု အစီအစဉ်များြို ရဖာ်ထုတ်ထိန်းသိမ်း ကြီးကြပ်အားရပးရဆာင်ရွြ်လျြ်ရှိပါသည်။

၅၃ MEC (၂၀၁၉) “ြုမ္ပဏီ အြဲပဖတ်မှုလြ်စွဲ၊ ရပါင်းစည်းထားရသာ မူေါေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် လမ်းညွှန်ချြ်များ (ရမလ)”

၅၄ “ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ်၏ရည်မှန်းချြ်များ”.



77မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

၂.၄.၃ မြန်ြာနိုင်ငံ တန်ဖိုးအားကွင်းေက်မြှင့်တင်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်ေိုင်ော  
 ဥပဆဒြူဆောင်

ပမန်မာနိုင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ်အတွင်းရှိ ဥပရေမူရောင် စီစဉ်ချမှတ်ရာတွင် ရအာြ်ရဖာ်ပပပါ 
အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ ပါေင်ကြပါသည်။
 

၂.၄.၃.၁ မြန်ြာနိုင်ငံအလုပ်သြား ၊ လူဝင်ြှုကကီးြကပ်ဆေးနှင့် မပည်သူ့အင်အား 
 ဝန်ကကီးဌာန (MOLIP)

ရဖရဖာ်ေါရီ (၁) ပဖစ်စဉ်မတိုင်မီြ MOLIP သည် အလုပ်သမား၊ OSH  နှင့် လူမှုဖူလုံရရးဆိုင်ရာ ြိစ္စရပ်များအတွြ် အဓိြတာေန် 
ယူရဆာင်ရွြ်ရနသည့် အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းပဖစ်ပါသည်။ MOLIP ရအာြ်ရှိ OSH ဆိုင်ရာ အရရးြိစ္စများတွင် အဓိြသြ ်
ဆိုင်သည့် ဌာန(၂)ခုမှာ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်များမှ ကြိုတင်ြာြွယ်ပခင်းနှင့် အလုပ်သမားရရးရာစစ်ရဆးပခင်းတို့ြို 
တာေန်ယူရဆာင်ရွြ်ရနသည့် အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပရေစစ်ရဆးရရးဦးစီးဌာန  (FGLLID) နှင့် လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုြ်မှုများ
အတွြ် ရလျာ်ရကြးရပး ြာြွယ်တားဆီးမှုများြို တာေန်ခံရဆာင်ရွြ်ရနသည့် လူမှုဖူလုံရရးအဖွဲ့ (SSB) တို့ပဖစ်ကြပါသည်။၅၅ 

  

OSH ဥပဆဒြျား နှင့် FGLLID 

 X လုပ်ငန်းခွင်ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေးဥပဆဒ (၂၀၁၉) : MOSH ဥပရေြို ပပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်မှ  
၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ (၁၅) တွင် အတည်ပပုခဲ့ဖပီး ပဖစ်ရသာ်လည်း နိုင်ငံရတာ်သမ္မတမှ လြ်မှတ်ရရးထိုးထုတ်ပပန်ရန် လိုအပ်  
ရနပါရသးသည်။ OSHL - ၂၀၁၉ တွင် ေန်ကြီးဌာနနှင့် လုပ်ငန်းြဏအသီးသီးကြားချတိ်ဆြ်၊ ညှိနှိုင်းရဆာင်ရွြ်မှု မူရောင ်
တစ်ရပ်ြို ထည့်သွင်းပပဌာန်းထားပါသည်။ OSHL - ၂၀၁၉ ပပဌာန်းချြ်များရအာြ် အြျုံးေင်သြ်ဆိုင်သည့် မည်သည့် လုပ်ငန်း 
ြဏ၌မဆိ ုလပုင်န်းတစရ်ပလ်ြရ်ှလိပုြ်ိငုရ်နသ ူ(သို)့ လပုင်န်းတစရ်ပထ်ရူထာငရ်နဆ်န္ဒ/အစအီစဉရ်ှသိသူည ် OSH လိအုပခ်ျြ ် 
နှင့် သတ်မှတ်ချြ်များအတွြ် FGLLID ထံတွင် မှတ်ပုံတင်၊ စာရင်းရပးသွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ OSHL -၂၀၁၉ ပပဌာန်းချြ် 
များသည် အစိုးရဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပပည်တွင်းနှင့်ပပည်ပြုမ္ပဏီနှစ်ရပ်စလုံး၊ သမေါယမ အသင်းအဖွဲ့များ၊ ဖြ်စပ် 
လုပ်ငန်းများ စသည်တို့နှင့် အြျုံးေင်သြ်ဆိုင်ပါသည်။ OSHL -၂၀၁၉ ပပဌာန်းချြ်များနှင့် အြျုံးေင်ပတ်သြ်သည့် လုပ်ငန်း
များတွင် (ခရီးသွားနှင့်) ဧည့်ေန်ရဆာင်မှုလုပ်ငန်း၊ သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးလုပ်ငန်း၊ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း၊ လြ်လီရရာင်းေယ်
ရရးလုပ်ငန်း၊ ေန်ရဆာင်မှုလုပ်ငန်း၊ စိုြ်ပျ ိုးရရးလုပ်ငန်းနှင့် ထုတ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းများ ပါေင်ပါသည်။56

၅၅ ILO (၂၀၁၉) “ပမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသား လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရးနှင့် ြျန်းမာရရး မှတ်တမ်း (၂၀၁၈) အစီရင်ခံစာ

56 SCM Legal (၂၀၁၉) ပမန်မာနိုင်ငံ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရးနှင့် ြျန်းမာရရးဥပရေ (တရားေင် ောသာပပန်ဆိုမှု မပပုလုပ်ရရသး)

ရကြာင်းအရ ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များနှင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ရွြ်ပခင်း၊ ပပည်တွင်းနှင့်ပပည်ပ လုပ်ငန်းများအကြား ချတိ်ဆြ်မှုများ၊  
စီးပွားရရးြဏ တွဲဖြ်ရဆာင်ရွြ်မှုများအတွြ် စီစဉ်သတ်မှတ်ရပးပခင်း စသည်တို့ ပါေင်ပါသည်။ အဖွဲ့ေင်များတွင် ရဆာြ်လုပ်
ရရးြုမ္ပဏီနှင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း (သံမဏိ၊ ပိုြ်လိုင်း စသည်) တင်သွင်းရရာင်းချသည့် လုပ်ငန်းအချ ို့ ပါေင်
ပါသည်။ အထူးစီးပွားရရးဇုန်များနှင့် စြ်မှုဇုန်များတွင် OSH စနစ်များ တိုးတြ်ဖွံ့ဖဖိုးလာရစရန်နှင့်၊ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းသုံး 
ပစ္စည်းနှင့် စြ်ြိရိယာ တင်သွင်းရရာင်းချသူ အဖွဲ့ေင်များမှတစ်ဆင့် အဆိုပါ စြ်ပစ္စည်းြိရိယာများ ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းစွာ  
ြုိင်တွယ်အသံုးပပုလာရစရရးြုိ အားရပးပမှင့်တင်ရန် စသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် MIA သည် လုပ်ငန်းအစပပုရာရနရာ (Entry Point) 
တစ်ခု ပဖစ်လာနိုင်ဖွယ် ရှိရနပါသည်။



78 မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

OSH ဥပရေသစ်တွင်ပါေင်သည့် ပပဌာန်းချြ်အချ ို့ြ  ပမန်မာနိုင်ငံ OSH စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းလိုြ်နာြျင့်သုံးမှု အခင်းအြျင်း
အရပါ် ရမှော်လင့်ချြ်များ ပမင့်တြ်လာရစပါသည်။ အဓိြပပဌာန်းချြ်များအနြ် ပထမဆုံးထင် ရှားသည့်အချြ်မှာ အလုပ် 
သမားနှင့် OSH လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ စစ်ရဆးကြည့်ရှုမှုစနစ်တွင် ယခင်ြ ချန်လှပ် ထားခဲ့သည့် စိုြ်ပျ ိုးရရးနှင့် ရဆာြ်လုပ်ရရး 
လုပ်ငန်းြဲ့သို့ရသာ လုပ်ငန်းြဏများြို ပပန်လည်ထည့်သွင်း၍ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ OSH ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများ  
ပပုစုရရးဆွဲလျြ်ရှိပခင်း ပဖစ်ပါသည်။ ေုတိယ ထင်ရှားသိသာသည့်အချြ်မှာ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားြိုယ်စားလှယ်များ၊  
အစိုးရတာေန်ရှိသူများပါေင်၍ OSH ဆိုင်ရာ မူေါေများ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်ရရးနှင့် ရစာင့်ကြည့်စစ်ရဆးရရးတို့ြို ကြီးကြပ်
ရဆာင်ရွြ်နိုင်မည့် သုံးပွင့်ဆိုင် အမျ ိုးသားအဆင့် OSH လုပ်ငန်းစဉ် ညှိနှိုင်းရဆာင်ရွြ်ရရးရြာင်စီအသစ်တစ်ရပ် (A New 
Tripartite National  OSH Council) ဖွဲ့စည်းရရးြို OSH ဥပရေအသစ်တွင် ရဖာ်ပပထားပခင်းပဖစ်ပါသည်။ တတိယအရရးပါသည့် 
အချြ်အရနပဖင့် အသစ်ပပဌာန်းထားသည့် OSH ဥပရေတွင် အလုပ်ရှင်များအရနပဖင့် လုပ်ငန်းခွင်အဆင့် OSH ရြာ်မတီများ
ဖွဲ့စည်း၍ OSH ဆိုင်ရာ သီးသန့်လုပ်ငန်းတာေန်များ ထမ်းရဆာင်နိုင်ရန်အတွြ် OSH တာေန်ခံများ (ဥပမာအားပဖင့်  - OSH အရာရှိ
များ) ခန့်အပ်တာေန်ရပးရန် ပပဌာန်းသတ်မှတ်ထားပါသည်။  အဆိုပါ သတ်မှတ်ပပဌာန်းချြ်များြ OSH စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများ  
ရလးစားလိုြ်နာရစရန် အဓိြအရကြာင်းရင်းတစ်ရပ်အရနပဖင့် အမျ ိုးသားအဆင့်နှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဆင့် ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးမှု 
လုပ်ငန်းစဉ်များြို ပိုမိုအားရြာင်း၊ ခိုင်မာလာရစလိမ့်မည်ဟု ရမှော်လင့်ထားပါသည်။

 X မြန်ြာနိုင်ငံအလုပ်ရုံြျား အက်ဥပဆဒ (၁၉၅၁) နှင့် ေိုင်ြျားနှင့် အလုပ်ဌာနြျား အက်ဥပဆဒ (၁၉၅၁): အတည်ပပုထားဖပီးပဖစ်
သည့် OSH ဥပရေသစ် ထုတ်ပပန်ရကြညာပခင်းမရှိရသးရသာ်လည်း OSH ဆိုင်ရာ ဥပရေပပဌာန်းချြ် မူရောင်သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် 
ဇန်နေါရီလတွင် ရနာြ်ဆုံးပပင်ဆင်ခဲ့သည့် ပမန်မာနိုင်ငံအလုပ်ရုံများ အြ်ဥပရေ (၁၉၅၁) နှင့် ၂၀၁၆ခုနှစ်တွင် ပပင်ဆင်ခဲ့သည့်  
ဆိုင်များနှင့် အလုပ်ဌာနများ အြ်ဥပရေ (၁၉၅၁) တွင် အဓိြပပဌာန်းချြ်များအပဖစ် ထည့်သွင်းပပဌာန်းခဲ့ဖပီး ပဖစ်ပါသည်။  
ပမန်မာနိုင်ငံအလုပ်ရုံများ အြ်ဥပရေ (၁၉၅၁) သတ်မှတ်ပပဌာန်းချြ်များရအာြ်တွင် (၁) စွမ်းအားအြူအညီပဖင့် အလုပ် 
သမား (၅) ဦး လုပ်ြုိင်ရနသည့် (သ့ုိ) စွမ်းအားအြူအညီ ပါေင်ပခင်းမရိှ အလုပ်သမား (၁၀) ဦး လုပ်ြုိင်ရနသည့် ထုတ်လုပ်ရရးြုမ္ပဏီ 
အားလုံး အြျုံးေင်သြ်ဆိုင်ပါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံအလုပ်ရုံများအြ်ဥပရေ (၁၉၅၁)သည်ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏရှိ လုပ်ငန်းအမျ ိုး 
အစားအချ ို့နှင့်လည်း ဆီရလျာ်သြ်ဆိုင်မှုရှိပါသည်။ ရမးပမန်းရဆွးရနွးရာတွင်ပါေင်သည့် ြုမ္ပဏီတစ်ခုြ ၎င်းတို့၏ လှေပ်စစ် 
ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်စြ်ရုံရဆာြ်လုပ်ရရး စီမံြိန်းတစ်ခုတွင် ပမန်မာနိုင်ငံအလုပ်ရုံများအြ်ဥပရေ(၁၉၅၁) ပါ သတ်မှတ်  
ပပဌာန်းချြ်များနှင့်အညီ လိုြ်နာြျင့်သုံးရကြာင်း အတည်ပပုရပဖကြားခဲ့ပါသည်။ ဤအြ်ဥပရေတွင် အရဆာြ်အအုံနှင့်  
စြ်ယန္တရား၊ စြ်များနှင့် စြ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ေန်ချစီြ်နှင့် ပင့်စြ်များ၊ ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်ရစနိုင်ရသာ ပစ္စည်းများ စသည်တို့  
လွှမ်းခခုံပါေင်သည့် OSH ဆိုင်ရာ အရသးစိတ်ပပဌာန်းချြ်များ ပါေင်ပါသည်။ ြျန်းမာရရးနှင့် ညီညွတ်ပပည့်စုံရသာ လုပ်ငန်းခွင် 
ဆိုင်ရာ ပပဌာန်းချြ်များတွင်လည်း သင့်ရလျာ်လုံရလာြ်ရသာရလေင်ရလထွြ်နှင့် အလင်းရရာင်၊ြျန်းမာရရးထိခိုြ်ရစသည့်  
အမှုန်များနှင့် အခိုးအရငွ့များဖယ်ရှားပခင်း၊ လူထူထပ်မှုြိုတားဆီးပခင်း၊ ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရသာ ရသာြ်ရရ စီစဉ်ရပးပခင်း၊  
အိမ်သာနှင့် ြျင်ငယ်စွန့်ရန် ရနရာများ သင့်ရလျာ်လုံရလာြ်ရအာင် စီစဉ်ဖန်တီးရပးပခင်း ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း များအတွြ် သင့်ရလျာ်
သည့်ရနရာ ဖန်တီးရပးပခင်း စသည်တို့ပါေင်ပါသည်။ အလုပ်သမားများ သြ်သာရချာင်ချ ိရရး အစီအစဉ်ဆိုင်ရာ ပပဌာန်းချြ်
များတွင်လည်း ရရှးဦးသူနာပပု ရဆးပစ္စည်းြိရိယာများ၊  ရလှော်ဖွတ်ရဆးရကြာရရး အစီအမံများ၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သည့်
စားရသာြ်ခန်း စသည်တို့ြို စီစဉ်ပံ့ပိုးရပးရန် ပါေင်ပါသည်။ ထို့အပပင် အလုပ်ရုံများအရနပဖင့် ၎င်းတို့၏ အလုပ်ရုံကြီးကြပ်
ရရးမှုးများအတွြ် OSH စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စွမ်းရည်ပမှင့်သင်တန်းများ တြ်ရရာြ်နိုင်ရစရန် စီစဉ်ရပးရမည်ဟု ပမန်မာနိုင်ငံ 
အလုပ်ရုံများအြ်ဥပရေ (၁၉၅၁) တွင် ထပ်မံ သတ်မှတ်ပပဌာန်းထားပါသည်။ အလုပ်သမားရရးရာ စည်းကြပ်စစ်ရဆးမှုများနှင့် 
ပတ်သြ်၍လည်း သတ်မှတ်ပပဌာန်းထားချြ်များ အဆိုပါအြ်ဥပရေတွင် ပါေင်ပါသည်။ အဆိုပါ အြ်ဥပရေတွင် ပပဌာန်းချြ်
တစ်စုံတစ်ရာြို အလုပ်ရုံပိုင်ရှင် (သို့) မန်ရနဂျာမှ ရဖာြ်ဖျြ်ြျးလွန်ရကြာင်း ရတွ့ရှိရပါြ အဆိုပါအလုပ်ရုံပိုင်ရှင်အရနပဖင့် 
ရငွေဏ်နှင့် ြျးလွန်သည့်ပပစ်မှုအရနအထားရပါ်မူတည်၍ ရထာင်ေဏ် (၆) လအထိ ြျခံရနုိင်ရကြာင်း ဥပရေရကြာင်းအရ တာေန်ခံ
ယူမှုများနှင့် ပတ်သြ်၍လည်း ရဖာ်ပပထားပါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံ အလုပ်ရုံများအြ်ဥပရေ (၁၉၅၁) တွင် အလုပ်ချနိ်နာရီ၊ လုပ်ခ
ရပးရချမှု၊ လုပ်ငန်းခွင်ရေး အန္တရာယ်ြင်းရှင်းြျန်းမာရရး စသည်တို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် နည်းဥပရေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများ  
ပပဌာန်းထားပါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံ အလုပ်ရုံများအြ်ဥပရေ (၁၉၅၁) သည် ရအာြ်ရဖာ်ပပပါ ဆိုင်နှင့်အလုပ်ဌာနများအရပါ်  
အြျုံးေင်သြ်ဆိုင်ပါသည်။

 � ဆုိင်များ (ြုန်ပစ္စည်း (သ့ုိ) ေတ္ုထ ပစ္စည်းြုိ လြ်လီ (သ့ုိ) လြ်ြား ရရာင်းချရန် အလ့ုိငှာ တစ်ခုလံုးြုိပဖစ်ရစ (သ့ုိ) တစ်စိတ် 
တစ်ရေသြုိပဖစ်ရစ အသံုးပပုသည့်ရနရာများ) 

 � ြုန်သွယ်အလုပ်ဌာန (ရကြာ်ပငာလုပ်ငန်း၊ ရြာ်မရှင်လုပ်ငန်း၊ ြုန်စည်ရပးပ့ုိရရး ြုိယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း၊ ြုန်သွယ်ရရး
ြုိယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းများ  ရဆာင်ရွြ်ရာအလုပ်ဌာန) 
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

 � အများပပည်သူ ရဖျာ်ရပဖရရး အလုပ်ဌာန၊ ဆုိင်

 � အြ်ဥပရေရအာြ်တွင် အြျုံးေင်ပခင်းမရိှသည့် စြ်မှုအလုပ်ဌာနများ

 � ေန်ကြီးဌာနမှသတ်မှတ်ပပဌာန်းထားသည့် အပခားအလုပ်ဌာနများ

အထြ်ရဖာ်ပပပါ သတ်မှတ်ပပဌာန်းချြ်များအရ ရဆာြ်လုပ်ရရးြုမ္ပဏီများသည် ပမန်မာနိုင်ငံအလုပ်ရုံများ အြ်ဥပရေ 
(၁၉၅၁)  ရအာြ်တွင် အြျုံးေင်သြ်ဆိုင်ပခင်းမရှိရကြာင်း ရတွ့ရှိရပါသည်။ သို့ရာတွင် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း 
တင်သွင်းရရာင်းချသူများ (ြုန်သည်များ၊ လြ်ြားနှင့် လြ်လီ ရရာင်းေယ်သူများ စသည်) နှင့် အြျုံးေင်သြ်ဆိုင်နိုင်ဖွယ်
ရှိပါသည်။ ထို့အပပင် အဆိုပါအြ်ဥပရေတွင် (ရှင်းလင်းပပတ်သားမှု အားနည်းရသာ်လည်း) OSH နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စည်းမျဉ်း 
စည်းြမ်း၊ သတ်မှတ်ချြ်များလည်း ပါေင်ပါသည်။ အလုပ်ရှင်သည် ဤအြ်ဥပရေပါ ပုေ်မ (၂၄) နှင့်အည၅ီ၇

 � သန့်ရှင်းရရး၊ အနံ့အသြ် ြင်းစင်ရစရရး၊ ြျန်းမာရရးနှင့် ညီညွတ်မှေတရစရရးတ့ုိအတွြ် သင့်ရလျာ် ရြာင်းမွန်ရသာ
အစီအမံများ ထားရိှရမည်။ 

 � ရလေင်ရလထွြ်ရြာင်းမွန်ရစရန်နှင့် သင့်ရလျာ်ရြာင်းမွန်ရသာ အလင်းရရာင် ရရိှရစရန် စီစဉ်ထားရိှရမည်။ 

 � သတ်မှတ်ထားသည့် ဆူညံသံ အတုိင်းအတာထြ် ပုိလွန်ပခင်းမရိှရစရန် စီမံထားရိှရမည်။ 

 � အပူချန်ိလွန်ြဲမှုမရိှရစရန်နှင့် မီးရေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ြာြွယ်မှု အစီအမံများ စီစဉ်ထားရိှရမည်။ 

 � အလုပ်သမားများအတွြ် ရရှးဦးသူနာပပု ရဆးရသတ္တာနှင့် ရဆးေါးများြုိ သတ်မှတ်ချြ်များနှင့်အညီ လံုရလာြ်စွာ 
စီမံထားရိှရမည်။

 X အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သြားဥပဆဒစစ်ဆေးဆေးဦးစီးဌာန (FGLLID) 

FGLLID သည် အဓိြအားပဖင့် အလုပ်ရုံစစ်ရဆးပခင်းနှင့် ရလ့ြျင့်သင်ကြားရပးပခင်းများမှတစ်ဆင့် OSH ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း
စည်းြမ်း၊ နည်းဥပရေများြို စည်းကြပ်ရဆာင်ရွြ်ရလ့ရှိပါသည်။ FGLLID သည် ပမန်မာနိုင်ငံအလုပ်ရုံများ အြ်ဥပရေ (၁၉၅၁)  
နှင့် ဆိုင်များနှင့် အလုပ်ဌာနများ အြ်ဥပရေ (၁၉၅၁) တွင်ပါေင်သည့်  ပပဌာန်းချြ်များနှင့်အညီ စည်းကြပ်စစ်ရဆးမှုများ 
ပပုလုပ်ရဆာင်ရွြ်ရလ့ ရှိပါသည်။ ထို့အပပင် FGLLID သည် ရပါ်ထွြ်လာမည့် OSH ဥပရေသစ်ပါ ပပဌာန်းချြ်များြိုပပင်ဆင် 
ရဆာင်ရွြ်ရန်နှင့် စည်းကြပ်စစ်ရဆးရန် တာေန်ရှိသည့် ဦးစီးဌာနလည်း ပဖစ်ပါသည်။ FGLLID သည် လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်
များရစာင့်ကြည့်စစ်ရဆးပခင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်များကြိုတင်ြာြွယ်ပခင်းနှင့် ြျန်းမာရရးဆိုင်ရာပပဌာန်းချြ်များ
အား စည်းကြပ်ရဆာင်ရွြ်ပခင်း စသည့်လုပ်ငန်းများြို တာေန်ယူ ရဆာင်ရွြ်ရပါသည်။ FGLLID ၏ အဓိြလုပ်ငန်းတာေန်
မှာ အလုပ်သမားရရးရာ ဥပရေများ၊ OSH ဆိုင်ရာပပဌာန်းချြ်များအား စည်းကြပ်စစ်ရဆးရန်၊ OSH ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုများ 
ရလ့ြျင့်သင်ကြားရပးရန်၊ လိုအပ်သည့် အကြံပပုချြ် ေန်ရဆာင်မှုများရပးရန်တို့ ပဖစ်ပါသည်။ FGLLID ၏ အဓိြရည်ရွယ်ချြ်
မှာ အလုပ်သမားများအရနပဖင့် တည်ဆဲ အလုပ်သမားရရးရာ ဥပရေမူရောင်များနှင့်အညီ ၎င်းတို့၏ရပိုင်ခွင့်များအား မှန်ြန် 
ပပည့်ေံစွာရရှိရစရန် ရဆာင်ကြဉ်းရပးပခင်းပဖင့် ြုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် တိုးပမှင့်ရပးရန် ပဖစ်ပါသည်။၅၈

FGLLID တငွ ်အလပုရ်ုစံစရ်ဆးရရးဌာနခွ ဲ(လပုင်န်းခငွ ်ရေးအန္တရာယြ်င်းရငှ်းရရး  ြျန်းမာရရးနငှ့ ်သြသ်ာရချာငခ်ျရိရးဆိငုရ်ာ) 
စီမံရရးရာဌာနခွဲနှင့် အလုပ်သမားဥပရေစစ်ရဆးရရးဌာနခွဲဟူသည့် ဌာနခွဲ (၃) ခုပဖင့် ပါေင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ အလုပ်ရုံစစ်ရဆး 
ရရးဌာနခဲွသည် လုပ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရး ြျန်းမာရရးနှင့် သြ်သာရချာင်ချရိရးဆုိင်ရာ ြိစ္စရပ်များြုိလည်းရြာင်း၊  
အလုပ်သမားဥပရေစစ်ရဆးရရးဌာနခွဲသည် အချနိ်ပိုလုပ်ခ၊ အလုပ်ချနိ်နှင့် ခွင့် စသည့်ြိစ္စရပ်များြိုလည်းရြာင်း ြိုင်တွယ် 
ရပဖရှင်းရဆာင်ရွြ်ရပးပါသည်။

FGLLID ၏ တရားေငလ်ပုပ်ိငုခ်ငွ့အ်ာဏာသည ်OSH ဥပရေသစ ်အတညပ်ပုသည့ ်၂၀၁၉ ခနုစှ ်အထ ိအလပုရ်ုမံျားနငှ့ ်ြနုထ်တုလ်ပုမ်ှု 
လုပ်ငန်းများ အရပါ်သို့သာ အြျုံးေင် သြ်ရရာြ်ပါသည်။ ထို့ရကြာင့် FGLLID သည် OSH ဥပရေသစ်နှင့် အတူယှဉ်တွဲ 

၅၇ ပမန်မာနိုင်ငံ ဥပရေရကြာင်းရာ သတင်းအချြ်အလြ်စနစ် (၂၀၁၆) “ဆိုင်များနှင့် အလုပ်ဌာနများ အြ်ဥပရေ” (၂၀၁၆)

၅၈ ILO (၂၀၁၉) ““ပမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသား လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရးနှင့် ြျန်းမာရရး မှတ်တမ်း (၂၀၁၈) အစီရင်ခံစာ”
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

လိုြ်ပါလာမည့် စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း၊ နည်းဥပရေများ အဓိြဦးတည်ရာ လုပ်ငန်းြဏများတွင် တစ်ခုအပါအေင်ပဖစ်သည့်  
ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏနှင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်များ စစ်ရဆးကြည့်ရှုပခင်းတို့နှင့် ပတ်သြ်၍ အရတွ့အကြုံနုနယ်ပါ
ရသးသည်။ လြ်ရှိအချနိ်တွင် FGLLID သည် တရားေင်လုပ်ပိုင်ခွင့် မရရှိရသးသည့်အတွြ် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်များ  
စစ်ရဆးကြည့်ရှုမှု ပပုလုပ်ရပခင်းမရှိရသးပါ။ FGLLID တွင် ဌာနတွင်း ဖမို့ပပအင်ဂျင်နီယာများ မရှိသည့်အပပင် လြ်ရှိတာေန်ယ ူ
ရဆာင်ရွြ်ရနသည့် ေန်ထမ်းများမှာလည်း ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏနှင့် ပတ်သြ်၍ အရတွ့အကြုံနည်းပါးရကြာင်း ၂၀၂၀ အတွင်း  
၎င်းဦးစီးဌာနနှင့် ပပုလုပ်ခဲ့သည့် ရဆွးရနွးရမးပမန်းမှုများအရ သိရှိရပါသည်။ ထို့အပပင် ရဆာြ်လုပ်ရရး စီမံြိန်းများရှိ  
အမျ ိုးမျ ိုးြွဲပပားသည့် လုပ်ငန်း၊ လုပ်ြွြ်များနှင့် သီးသန့်အသုံးပပုသည့် ပညာရပ်ရပ်ဆိုင်ရာ ရေါဟာရအသုံးအနှုံးများ  
(ြဲွပပားပခားနားပံု) နှင့် ပတ်သြ်၍လည်း FGLLID ြ ရဆွးရနွးရမးပမန်းမှုများအတွင်း ရထာြ်ပပရပပာဆုိခ့ဲပါသည်။ Vision  Zero Fund 
ပမန်မာအရနပဖင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နေါရီလအတွင်း ပပုလုပ်ခဲ့သည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြဏဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း 
စည်းြမ်းရရးဆွသဲည့ ်လပုင်န်းစဉမ်ျား တငွ ်လိအုပသ်ည့ ်ြညူပီံပ့ိုးမှုများ ရပးအပခ်ဲပ့ါသည။် ထိုအ့ပပင ်ရဆာြလ်ပုရ်ရးြဏသည ် 
FGLLID အတွြ် လုပ်ငန်းြဏသစ်တစ်ရပ် ပဖစ်သည့်အတွြ် စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများ သတ်မှတ်ပပုစုရာ၊ ရဆာြ်လုပ်ရရး  
လုပ်ငန်းခွင်များ ကြည့်ရှုစစ်ရဆးနိုင်ရန်အတွြ် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းြျွမ်းြျင်မှုနှင့် စွမ်းရည်တို့တည်ရဆာြ် ပမှင့်တင်ရာတွင်  
၎င်းဦးစီးဌာနြို နည်းပညာအြူအညီများပံ့ပိုးရပးရန် ၂၀၂၀ခုနှစ်အတွင်း ပပုလုပ်ခဲ့သည့် တိုင်ပင်ရဆွးရနွးပွဲများတွင ်
Vision Zero Fund ပမန်မာမှ သြ်ဆိုင်သူအားလုံးြို ပန်ကြားနှိုးရဆာ်ခဲ့ပါသည်။ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း နည်းဥပရေများ၏ အရရး
ပါမှုနှင့် တိုင်ပင်ရဆွးရနွးမှုများ၏ အဓိြြျမှုတို့ အရပါ်တွင်လည်း ရဆွးရနွးရမးပမန်းရာတွင်ပါေင်သည့် ရစျးြွြ်ရဖာ်ရဆာင်
သူနှင့် သြ်ဆိုင်သူ အများစုတို့ြ ရထာြ်ပပရပပာဆိုခဲ့ကြပါသည်။

OSH ဥပရေတွင်  လုံရလာြ်ပပည့်စုံသည့် အရသးစိတ် ရဖာ်ပပချြ်များ ပါေင်ပခင်းမရှိရသးရကြာင်းနှင့် ဥပရေြို လြ်ရတွ့
နားလည် ရဖာ်ရဆာင်ရာတွင် သြ်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများ ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်နိုင်ရရးသည် အဓိြရသာ့ချြ်ရနရာမှ 
ပါေင်ရကြာင်းပဖင့်လည်း ရဆွးရနွးရမးပမန်းရာတွင်ပါေင်သည့် ရစျးြွြ်ရဖာ်ရဆာင်သူနှင့် သြ်ဆိုင်သူတို့ြ ရေဖန်ရထာြ်ပပ
ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပပင် OSH ဥပရေနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများြို ထင်ဟပ်ရပါ်လွင်ရစမည့် “လုပ်ငန်းဆိုင်ရာလိုြ်နာရမည့်
ြျင့်ေတ်” (Code of Conduct) တစ်ရပ် သတ်မှတ်ထုတ် ပပန်ရန်လည်း ရစျးြွြ်ရဖာ်ရဆာင်သူနှင့် သြ်ဆိုင်သူများြ ရထာြ်ပပ 
ရဆွး ရနွးခဲ့ကြပါသည်။ ဤသည်တို့ြို ရထာြ်ရှု၍ OSH စနစ်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများြို  အဆိုပါလုပ်ငန်းရဆာင်တာ
များအတွင်းသို့ ရခတ်ရရစီးရကြာင်းနှင့်အညီ ချတိ်ဆြ်ထည့်သွင်းရန် အခွင့်အလမ်းရြာင်းများ ရှိရနရကြာင်း ရတွ့ပမင်ရပါ 
သည်။၅၉

FGLLID အရနပဖင့် လြ်ရှိအချနိ်အထိ  OSH ရလ့ြျင့်သင်ကြားရရးဌာနများ၊ ရလ့ြျင့်သင်ကြားရပးသူများနှင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း 
တို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စံချနိ်စံညွှန်းသတ်မှတ်ချြ်များ ချမှတ်ရပခင်း မရှိရသးသည့်အပပင် အပခားရလ့ြျင့်ပညာရပးရရးနှင့် အသိ 
အမှတ်ပပုရရးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တရားေင်ပူးရပါင်း ရဆာင်ရွြ်ပခင်းများလည်း မရှိရသးပါ။ အဆိုပါအရကြာင်းအရာနှင့်  
စပလ်ျဉ်း၍ သြဆ်ိငုရ်ာ ေနက်ြီးဌာနများနငှ့ ်ဦးစီးဌာနများအကြား ရဆွးရနွး ၊ ညှနိှိုင်းမှုများအချနိတ်နလ်ျငပ်ပုလပုမ်ည ်ပဖစရ်ကြာင်း  
FGLLID မှ ရှင်းလင်း ရပပာကြားခဲ့ပါသည်။ OSH ဆိုင်ရာ ရလ့ြျင့်သင်ကြားရပးသူများနှင့် သင်တန်းရလ့ြျင့်သင်ကြားရရးဌာန 
များနငှ့ ်သြဆ်ိငုသ်ည့ ်စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများ လြရ်ှအိချနိတ်ငွ ်သတမ်တှရ်ပခင်း မရှရိသးရသာလ်ည်း  ယခ ုအစရီငခ်စံာရရးသား 
ရနချနိ်တွင် FGLLID သည် OSH ဥပရေြို အရပခပပုသည့် စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းတစ်ရပ်ြို အပခားရသာစည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများ
နှင့်အတူ (မူကြမ်း) ရရးဆွဲလျြ်ရှိရကြာင်း သိရှိခဲ့ရပါသည်။

၅၉ ILO (၂၀၀၁) လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရးနှင့် ြျန်းမာရရး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချြ်များ၊ ဂျနီီဗာ



81မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

 X လူြှုဖူလုံဆေးဥပဆဒ (SSL) နှင့် လူြှုဖူလုံဆေးအဖွဲ့ (SSB) 

SSB သည် လုပ်ငန်းတွင်းထိခိုြ်မှု ြာြွယ်ရရး ဌာနခွဲများ အပါအေင် လူမှုဖူလုံရရးစနစ် ပုံစံ ချမှတ်ပခင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲပခင်းတို့ြို 
တာေန်ခံလျြ် SSL ြိုအရြာင်အထည်ရဖာ် ရဆာင်ရွြ်လျြ်ရှိပါသည်။ လူမှုဖူလုံရရးအဖွဲ့ရုံးချုပ်သည် ဌာနခွဲ (၇) ခု၊ ဖမို့နယ်
ရုံး (၇၈) ရုံးပဖင့် စီမံြိန်း ချတိ်ဆြ်အရြာင်အထည်ရဖာ် ရဆာင်ရွြ်လျြ်ရှိပါသည်။
 

လူြှုဖူလုံဆေးဥပဆဒ (SSL) (၂၀၁၂): လူမှုဖူလုံရရးဥပရေ (SSL)၆၀ (၂၀၁၂) အရ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ အပပည်ပပည်
ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အပမတ်အစွန်းအတွြ် မရည်ရွယ်ရသာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ရာသီအလိုြ် လုပ်ြိုင်ရသာ စိုြ်ပျ ိုးရရးနှင့် 
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများ၊ အိမ်တွင်းလုပ်ငန်းများမှအပ အလုပ်သမား (၅) ဦးနှင့်အထြ်ရှိရသာ အလုပ်ဌာနများသည် လူမှုဖူလုံရရး
စနစ်နှင့် အြျ ိုးခံစားခွင့်များအတွြ် မှတ်ပုံမတင်မရနရ ပပဌာန်းချြ်များရအာြ်တွင် အြျုံးေင်သြ်ဆိုင်ပါ သည်။ မှတ်ပုံတင်
ထားရသာ ရဆာြ်လုပ်ရရးြုမ္ပဏီများအရနပဖင့်လည်း သတ်မှတ်ပပဌာန်းထားချြ်များနှင့်အညီ လိုြ်နာရဆာင်ရွြ်ရန် လိုအပ် 
ပါသည်။ 

လူမှုဖူလုံရရးဥပရေ (SSL) တွင် နာမြျန်းမှု၊ မီးဖွားမှု၊ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုြ်ေဏ်ရာရှိမှု (သို့) ရသဆုံးမှုတို့ ရပါ်ရပါြ်လာပါြ အာမခံ 
ထားရှိသူ အလုပ်သမားအတွြ် အြာအြွယ်ရရှိရစရန် ြျန်းမာရရးနှင့် လူမှုရရးရစာင့်ရရှာြ်မှု အာမခံစနစ်ြို သတ်မှတ် 
ပပဌာန်းထားပါသည်။ ထို့အပပင် အပခားရသာ အြျ ိုးခံစားခွင့်များပဖစ်သည့် အလုပ်လြ်မဲ့အြျ ိုးခံစားခွင့် အာမခံစနစ်နှင့် 
သြ်ပပည့်အဖငိမ်းစား အြျ ိုးခံစားခွင့်တို့ြို သတ်မှတ်ပပဌာန်းထားရသာ်လည်း အသြ်ေင်ပခင်း မရှိရသးပါ။ အလုပ်သမား 
(၅) ဦးနှင့်အထြ် အလုပ်လုပ်ြိုင်ရနသည့် ြုမ္ပဏီအားလုံးသည် လုပ်ငန်းစတင်သည့်ရန့မှစ၍ ရြ်ရပါင်း (၃၀) အတွင်း 
ဖမို့နယ်လူမှုဖူလုံရရးရုံးတွင် စာရင်းရပးသွင်း မှတ်ပုံတင်ရမည်ပဖစ်ဖပီး အလုပ်သမားလစာရငွ (အပမင့်ဆုံး လြ်ရှိသတ်မှတ်ချြ် 
၃၀၀,၀၀၀ ြျပ်အထိ) ၏ (၅) ရာခိုင်နှုန်းြို ပုံမှန်ထည့်ေင်ရကြးအပဖစ် ရပးသွင်းရမည်ပဖစ်ပါသည်။ အလုပ်ရှင်များအရနပဖင့် 
ထည့်ေင်ရကြး၏ (၃) ရာခိုင်နှုန်းြို ြျခံရမည်ပဖစ်၍ အဆိုပါ (၃) ရာခိုင်နှုန်းအနြ် (၂) ရာခိုင်နှုန်းြို ြျန်းမာရရးနှင့် လူမှုရရး
ရစာင့်ရရှာြ်မှုရန်ပုံရငွ (HSCF) အပဖစ် အသုံးပပုမည်ပဖစ်ဖပီး  (၁) ရာခိုင်နှုန်းြို အလုပ်တွင်ထိခိုြ်မှု အာမခံ (EII) အပဖစ် ထည့်ေင်
သွားမည်ပဖစ်ပါသည်။ အလုပ်သမားများအရနပဖင့် ြျန် (၂) ရာခိုင်နှုန်းြို ြျန်းမာရရးနှင့်လူမှုရရးရစာင့်ရရှာြ်မှုရန်ပုံရငွ (HSCF)  
အတွြ် ပုံမှန်ထည့်ေင်သွားရမည် ပဖစ်ပါသည်။ 

သမားရိုးြျမဟုတ်သည့် လုပ်ငန်းြဏမှ အလုပ်သမားများသည်လည်း SSB သို့ ၎င်းတို့ ေင်ရငွ၏ (၄) ရာခိုင်နှုန်းြို ပုံမှန်ရပးသွင်း၊  
မှတ်ပုံတင်ရလျာြ်ထား၍ နာဖျားမြျန်းပဖစ်ပါြ ၎င်းတို့အရနပဖင့် အစိုးရ လူမှုဖူလုံရရးအဖွဲ့ပိုင် ရဆးရုံ၊ ရဆးခန်းများတွင် 
ရဆးြုသမှု ခံယူခွင့် ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းအလုပ်သမားများ အရနပဖင့် အလုပ်တွင် ထိခိုြ်မှု အာမခံ (EII) အတွြ် ေင်ရကြး
ထည့်ေင်ခွင့် မရှိသည့်အတွြ် အဆိုပါ အာမခံ ဆိုင်ရာ အြျ ိုးခံစားခွင့်ြိုလည်း ရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ဖမို့နယ်လူမှုဖူလုံရရးရုံးတွင်  
မှတ်ပုံတင်ရန် မလိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းများရှိ အလုပ်သမားများအရနပဖင့်လည်း မိမိတို့သရောဆန္ဒအရလျာြ် မှတ်ပုံတင်နိုင်
ပါသည်။၆၁

အာမခံထားရိှသူ အလုပ်သမားအရနပဖင့် ြျန်းမာရရးနှင့်လူမှုရရးရစာင့်ရရှာြ်မှုရန်ပံုရငွ  (HSCF) အရ ြျန်းမာရရးရစာင့်ရရှာြ်မှု/  
ရဆးြုသမှု ခံယူခွင့်၊  နာမြျန်း ရငွရကြးအြျ ိုးခံစားခွင့်၊ မီးဖွားမှု ရငွရကြးအြျ ိုး ခံစားခွင့်၊ ဖခင်ပဖစ်မှု ရငွရကြးအြျ ိုးခံစားခွင့်၊ 
မီးဖွားစရိတ်၊ ြိုယ်ေန်ပျြ်ြျမှု ရငွရကြးအြျ ိုးခံစားခွင့်၊ တစ်နှစ်ရအာြ်ြရလး ရမွးစားမှုအြျ ိုးခံစားခွင့်၊ နာရရးစရိတ်၊ 
မိသားစုအြျ ိုးခံစားခွင့်၊ အဖငိမ်းစားယူဖပီးရနာြ် ြျန်းမာရရးရစာင့်ရရှာြ်မှု ရရှိခံစားပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။

၆၀ ပမန်မာနိုင်ငံ ဥပရေရကြာင်းရာ သတင်းအချြ်အလြ်စနစ် (၂၀၁၂) ၊ “လူမှုဖူလုံရရးဥပရေ” (၂၀၁၂) ၊ “လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုြ်ေဏ်ရာရရှိမှု  ခံစားခွင့် အာမခံ 
စနစ်” နှင့် ပမန်မာနိုင်ငံ ဥပရေရကြာင်းရာ သတင်းအချြ်အလြ်စနစ် (၂၀၁၄) ၊ “လူမှုဖူလုံရရးဥပရေ” (၂၀၁၄) ၊ “လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုြ်ေဏ်ရာရရှိမှု  ခံစားခွင့် 
အာမခံစနစ်” 

၆၁ ILO (၂၀၁၇) “ပမန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမားဥပရေဆိုင်ရာ (ILO) လမ်းညွှန်ချြ်များ”. ရန်ြုန်
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ြျန်းမာရရးနငှ့ ်လမူှုရရးရစာင့ရ်ရှာြမ်ှုရနပ်ုရံင ွ(HSCF) အရ အာမခထံားရှသိည့ ်အလပုသ်မားများ ရယခူငွ့ရ်ှသိည့ ်အြျ ိုးခစံားခငွ့ ် 
အမျ ိုးအစားများမှာ၆၂ 

 � ြျန်းမာရရးရစာင့်ရရှာြ်မှု/ရဆးြုသမှုခံယူခွင့် - အဖငိမ်းစားအလုပ်သမားများမှအပ လူမှုဖူလုံရရးအဖွဲ့ (SSB) ပိုင် 
ရဆးရု၊ံ ရဆးခန်းများတငွ ်အများဆုံး ရြသ်တ္တပတ ်(၂၆) ပတအ်ထ ိအခမဲရ့ဆးြသုခငွ့န်ငှ့ ်သယယ်ပူိုရ့ဆာငခ်ငွ့ ်(ပပငပ် 
လူနာစရိတ်၊ အတွင်းလူနာစရိတ်၊ ရဆးေါးစရိတ်၊ ဓါတ်ခွဲခန်းစရိတ်၊ ဖမို့ပပပပင်ပရနရာများတွင် ရနထိုင်ရကြာင်း 
ရထာြ်ခံချြ်ပဖင့် သယ်ယူပို့ရဆာင်စရိတ် စသည်တို့အပါအေင်)။  အဖငိမ်းစားအလုပ်သမားများအရနပဖင့် (နှစ်ဦး 
နှစ်ေြ်ရပးရချသည့် အစီအစဉ်ပဖင့်) ရဆးြုသမှုြုန်ြျစရိတ်၏ ထြ်ေြ် (၅၀ ရာခိုင်နှုန်း) ြို ြျခံရမည်  
ပဖစ်ပါသည်။ စိုြ်ထုတ်ထားရသည့် အပခားအစိုးရဌာနဆိုင်ရာ ြုန်ြျစရိတ်ြို ရထာြ်ခံချြ်နှင့်အတူ ပုံရသနှုန်း 
များပဖင့် ပပန်လည်ထုတ်ရပးမည် ပဖစ်ပါသည်။

 � နာရရးစရိတ် - တစ်လုံးတစ်ခဲတည်းရပးမည် ပဖစ်ပါသည်။ နာရရးစရိတ် ခံစားခွင့် = လွန်ခဲ့သည့် ၄ လအတွင်း ရရှိခဲ့
သည့် ပျမ်းမှေလစာ x (လစဉ်ရကြးရပးသွင်းထားသည့် လအရရအတွြ်/၁၈) + ၁

 � နာမြျန်းမှု ရငွရကြးအြျ ိုးခံစားခွင့် - ြာလအပိုင်းအပခားအလိုြ် အြျ ိုးခံစားခွင့်။ လွန်ခဲ့သည့်  (၄) လအတွင်း 
ရရှိခဲ့သည့် ပျမ်းမှေလုပ်ခ၏ (၆၀) ရာခိုင်နှုန်း (အပတ်စဉ်အရစ်ြျခံစားခွင့်) (၂၆ ပတ်အထိ)

 � မီးဖွားမှု ရငွရကြးအြျ ိုးခံစားခွင့် - လွန်ခဲ့သည့် (၆) လအတွင်းရရှိခဲ့သည့် ပျမ်းမှေလုပ်ခ၏ (၇၀) ရာခိုင်နှုန်း။ တစ်လုံး
တစ်ခဲတည်း (သို့) အပတ်စဉ်အရစ်ြျခံစားခွင့် (၁၄ ပတ်အထိ)။  အပိုဆုရကြး - ရမွးဖွားသည့်ြရလးအရရအတွြ်
ြို မူတည်၍ ရမွးဖွားချနိ်တွင် ပျမ်းမှေလုပ်ခလစာ၏ ၅၀ (သို့) ၇၅ (သို့)  ၁၀၀  ရာခိုင်နှုန်း

 � ဖခင်ပဖစ်မှုေေ ရငွရကြးအြျ ိုးခံစားခွင့် - လွန်ခဲ့သည့် (၆) လအတွင်းရရှိခဲ့သည့် ပျမ်းမှေလုပ်ခ၏ (၇၀) ရာခိုင်နှုန်း  
(၁၅ ရြ်အထိ)။ အပိုဆုရကြး - အာမခံစနစ်ထားရှိပခင်းမရှိသည့် ဇနီးသည်ရရှိသည့် မီးဖွားမှု ရငွရကြးအြျ ိုး 
ခံစားခွင့်၏ထြ်ေြ်

လူမှုဖူလုံရရးဥပရေ (SSL) အရ အလုပ်တွင်ထိခိုြ်မှု အာမခံ (EII) ထားရှိသည့် အလုပ်သမားများ ရယူခွင့်ရှိသည့် အြျ ိုးခံစားခွင့် 
အမျ ိုးအစားများမှာ

 � ယာယီမသန်စွမ်းမှု အြျ ိုးခံစားခွင့် - လွန်ခဲ့သည့်  (၄) လအတွင်းရရှိခဲ့သည့် ပျမ်းမှေလုပ်ခ၏ (၇၀) ရာခိုင်နှုန်း။ 
အပတ်စဉ် (သို့) လစဉ် အရစ်ြျခံစားခွင့် (၁၂ လအထိ)

 � အဖမဲတမ်းမသန်စွမ်းမှု အြျ ိုးခံစားခွင့် - အြျ ိုးခံစားခွင့်ပမာဏသည် လုပ်အားဆုံးရှုံးမှုအရပါ် မူတည်သည်။ လွန်
ခဲ့ သည့်  (၄) လအတွင်း ရရှိခဲ့သည့် ပျမ်းမှေလုပ်ခ၏ (၇၀) ရာခိုင်နှုန်း။ လုပ်အားဆုံးရှုံးမှုအရပါ် မူတည်၍ ရရရှည် 
အြျ ိုး ခံစားခွင့်ရပးသည်။ လစဉ်အရစ်ြျ (သို့) တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း ခံစားခွင့်

 � ြျန်ရစ်သူအြျ ိုးခံစားခွင့် - ထည့်ေင်သည့် ြာလရပါ်မူတည်၍ ရသဆုံးသူ (၄) လအတွင်းရရှိခဲ့သည့် ပျမ်းမှေလုပ်ခ 
ပမာဏ၏ အဆ (၃၀) မှ (၈၀) အတွင်း (လ ၆၀ ရအာြ်မှ ၂၄၀ ရြျာ်)။ လစဉ် အရစ်ြျ (သို့) တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း 
ခံစားခွင့်

သမားရိုးြျလုပ်ငန်းြဏရှိအလုပ်သမားများ နှင့် သမားရိုးြျမဟုတ်သည့် လုပ်ငန်းြဏရှိ အလုပ်သမားများအကြား လူမှု
အြာအြွယ်စနစ်ဆိုင်ရာ အြျုံးေင်သြ်ဆိုင်မှု ြွဲပပားပခားနားပခင်းသည်  အရရးပါရသာအချြ် တစ်ရပ်ပဖစ်သြဲ့သို့ 
ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏတွင် ပါေင်ရဆာင်ရွြ်ရနသူများ သတိပပုမိသည့် အချြ်တစ်ရပ်လည်း ပဖစ်ပါသည်။ ရဆွးရနွရမးပမန်း 
ရာတွင် ပါေင်သူများ၏ ရပပာကြားချြ်အရ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏရှိ စီးပွားရရးလုပ်ငန်းစုများ၊ နိုင်ငံပခားြုမ္ပဏီများ၊ ဖြ်စပ်
လုပ်ငန်းများမှ တိုြ်ရိုြ်ခန့်ထားသည့် အလုပ်သမားများသည် လူမှုဖူလုံရရး အစီအစဉ်များတွင် မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းထားကြ
ဖပီး ၎င်းအစီအစဉ်များမှ  အြျ ိုးရြျးဇူး ရရှိခံစားကြရရကြာင်း သိရှိရပါသည်။ ဤသို့ လူမှုဖူလုံရရး အစီအစဉ်များတွင် အလုပ် 
သမားများ၏ အမည်စာရင်းသွင်း၊ မှတ်ပုံတင်ပခင်းသည် စံညွှန်းြိုြ် လူသားအရင်းပမစ် အစီအစဉ်များ အစပျ ိုးရဆာင်ရွြ်မှု၏  
အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်လည်း ပဖစ်ပါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏရှိ သမားရိုးြျပုံစံနှင့် သမားရိုးြျပုံစံမဟုတ်သည့်  
အလုပ်သမားများ၏ ပြတိအရရအတွြ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်အရရအတွြ်တို့ြို မသိရှိနိုင်ရသးသည့်သည့်အပပင် ရဖရဖာ်ေါရီ (၁) 
ပဖစ်စဉ်ြလည်း အဆိုပါ အချ ိုးအစား၊ ဖွဲ့စည်းပုံြို (အနိမ့်ဆုံး အားပဖင့် ြာလတိုအတွင်း) ရပပာင်းလဲရစခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် 

၆၂ Tessier, L. (၂၀၁၅) “ပမန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမားဥပရေရကြာင်းရာမူရောင် ပပုပပင်ရပပာင်းလဲမှုအတွင်းရှိ လူမှုရရးအြာအြွယ်များ” ရနာြ်ခံသုရတသန 
အနှစ်ချုပ် ရန်ြုန် − ILO.
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

၆၃ ဤသည်မှာ လုပ်ငန်းသရောတူစာချုပ်မှ သတ်မှတ်ထားသည့် “အသြ်ရမွးေမ်းရြျာင်းမှုဆိုင်ရာ ထိခိုြ်နစ်နာမှုရလျာ်ရကြး အာမခံ” စနစ်ပဖစ်ပါသည်။ 
ြန်ထရိုြ်တာများအရနပဖင့် အဆိုပါအာမခံစနစ်နှင့်အတူ အပခားရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချ အာမခံများ (ဥပရေအရ တတိယအဖွဲ့အစည်း၏ တာေန်ခံရစမှု 
အပါအေင်) ြိုလည်း ပမန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းနှင့် အပခားပုဂ္ဂလိြေဏ်များတွင် ေယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းသရောတူစာချုပ်အရ ြန်ထရိုြ်တာများသည်  
၎င်း၏အလပုသ်မား တစဦ်းတစရ်ယာြ ်(သို)့ ၎င်းနငှ့ ်ပတသ်ြသ်ည့ ်ပဂု္ဂိုလတ်စဦ်းတစရ်ယာြ၏် ထခိိြုေ်ဏရ်ာရရှမိှု၊ နာမြျန်းပဖစမ်ှု၊ ရရာဂါရရှမိှု (သို)့ ရသဆုံး
မှုတို့ရကြာင့် ပဖစ်ရပါ်လာသည့် နစ်နာမှု၊ ပျြ်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့် ြုန်ြျမှု (ဥပရေရကြာင်းအရ ေန်ရဆာင်ခများနှင့် ြုန်ြျစရိတ်များအပါအေင်) အားလုံးအတွြ် 
အာမခံစနစ်ပါသတ်မှတ်ချြ်များြို ဥပရေရကြာင်းအရ တာေန်သြ်ရရာြ်ရစရန် ထိရရာြ်မှန်ြန်စွာ ထိန်းသိမ်းရဆာင်ရွြ်ရပးရပါမည်။

၆၄ Vision Zero Fund မှ အလုပ်တွင်ထိခိုြ်မှု အာမခံ  (EII) ဆိုင်ရာ သုံးပွင့်ဆိုင် အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲတစ်ရပ်ြို ဉီးရဆာင်စီစဉ်ရပးခဲ့ဖပီး ၎င်းရဆွးရနွးပွဲတွင် ရဖာ်ပပပါ
ြိစ္စရပ်များနှင့် ပဖစ်နိုင်ဖွယ်ရပဖရှင်းချြ်များြို ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခဲ့ကြပါသည်။

ရဆာြ်လုပ်ရရးြုမ္ပဏီကြီးများတွင် လုပ်ြိုင်ရနကြသည့် အလုပ်သမားများနှင့်သြ်ဆိုင်သည့် အချြ်အလြ်များအရ 
ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏရှိ ရထာင်နှင့်ချသီည့် အလုပ်သမားများသည် လူမှုဖူလုံရရးအဖွဲ့ (SSB) အစီအစဉ်များမှ အြျ ိုးရြျးဇူးများ  
ရရှိခံစားရနရရကြာင်း သိရှိရ ပါသည်။ 

သို့ရာတွင် ြန်ထရိုြ်လုပ်ငန်းများနှင့် တစ်ဆင့်ခံြန်ထရိုြ်လုပ်ငန်းများမှ အလုပ်သမားများနှင့် ပုတ်ပပတ်အလုပ်သမားများ
အရနပဖင့် လူမှုဖူလုံရရးအဖွဲ့ (SSB) အစီအစဉ်များမှ အြျ ိုးရြျးဇူးများ ရရှိခံစားရရလ့မရှိရကြာင်းြိုလည်း အဆိုပါြုမ္ပဏီများြ  
ရဆွးရနွးရပပာကြားခဲ့ပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏရှိ အလုပ်သမားများအကြား လူမှုဖူလုံရရးအစီအစဉ်များ ပိုမိုလွှမ်းခခုံ 
သြ်ရရာြ်လာရစရန် သြ်ဆိုင်သူများြ ရရွးချယ်မှုနည်းလမ်း အမျ ိုးမျ ိုးြို စူးစမ်းရလ့လာလျြ် ရှိကြပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် 
နိုေင်ောတွင်ပပုလုပ်သည့် ရဆွးရနွးရမးပမန်းမှုတွင် ပါေင်သည့် BWFM ြ ၎င်းတို့အဖွဲ့အစည်း အရနပဖင့် အလုပ်သမားများြို 
SSB အစီအစဉ်များရအာြ်တွင် ပါေင်နိုင်ရရးအတွြ် အားထုတ်ြူညီရနရကြာင်း ထုတ်ရဖာ်ရပပာကြားခဲ့ပါသည် (အလုပ်ရှင်များ
နှင့် ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးမှု အဆင့်ဆင့်  အရပခတြျပဖစ်ရစရန် လိုအပ်ရနပါရသးသည်)။ ပမန်မာနိုင်ငံ အာမခံရစျးြွြ် ရပဖရလှော့ရရး  
အခင်းအြျင်းများသည် အစပျ ိုးဆဲအရပခတွင်သာ ရှိရနရသးရသာ်လည်း ရငွရကြးရတာင့်တင်းသည့် ြုမ္ပဏီများအရနပဖင့် ယခု
အခါတွင် ၎င်းတို့ေန်ထမ်းများအတွြ် အာမခံများ ေယ်ယူနိုင်ဖပီပဖစ်၍ (SSB) လူမှုဖူလုံရရး အစီအစဉ်များတွင် မှတ်ပုံတင်ဖပီးပဖစ်
သည့် ၎င်းတို့အလုပ်သမား၏ အြျ ိုးခံစားခွင့်များြို ပိုမိုပမင့်တြ်လာရစပါသည်။၆၃ မိမိတို့၏ေန်ထမ်းများနှင့် အလုပ်သမားများ
အတွြ် ရြာ်ပိုရိတ်အုပ်စုအာမခံ ထားရှိရပးရသာ ြုမ္ပဏီများအရနပဖင့် ြုန်သွယ်ခွန် (၅) ရာခိုင်နှုန်းမှ (၂) ရာခိုင်နှုန်းြို ပပန်
အမ်းရငွအပဖစ် ခံစားခွင့်ရှိပါသည်။ ရဆွးရနွးရမးပမန်းရာတွင်ပါေင်သည့် အမှုရဆာင်အရာရှိချုပ်တစ်ဦးြ အဆိုပါအစီအစဉ်သည်  
လုပ်ငန်းများအတွြ် အလွန်ရြာင်းမွန်ရသာ ဆွဲရဆာင်မှု (မြ်လုံး) တစ်ခုပဖစ်ရကြာင်း အသိရပးရပပာကြားခဲ့ပါသည်။ 
 

 X အလုပ်သြားဆလျာ်ဆြကးအက်ဥပဆဒ (၁၉၂၃) နှင့် အလုပ်သြားညွှန်ြကားဆေးဦးစီးဌာန

၂၀၀၅ ခုနှစ် တွင် ရနာြ်ဆုံးပပင်ဆင်ခဲ့သည့် အလုပ်သမားရလျာ်ရကြးအြ်ဥပရေ (၁၉၂၃) တွင် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ရရာဂါခံစား
ရပခင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုြ်ေဏ်ရာ ရရှိပခင်းတို့ရကြာင့် အလုပ်သမားအရနပဖင့် မသန်စွမ်းပဖစ်ပခင်း (သို့) ရသဆုံးပခင်းပဖစ်ခဲ့ပါြ 
အလုပ်သမားနှင့် ၎င်းတို့၏ မှီခိုသူများအား ရငွရကြးဆိုင်ရာ အြာအြွယ် (ရငွရကြး ရလျာ်ရကြး) ရရှိရစမည့် အရပခခံအုတ်ပမစ် 
ပပဌာန်းချြ်များြို သတ်မှတ်ပပဌာန်းခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ရငွရကြး ရလျာ်ရကြးသည် အလုပ်ရှင်မှ ရပးအပ်ရပခင်းပဖစ်သည့်အတွြ် 
အလုပ်ရှင်အရပါ် သြ်ရရာြ်ရစသည့် ဥပရေရကြာင်းအရ တာေန်ခံယူရမှု တစ်ရပ်လည်းမည်ပါသည်။ အလုပ်သမား ရလျာ်ရကြး  
အြ်ဥပရေ ရနာြ်ဆြ်တွဲ (၂) တွင် ရလျာ်ရကြးရရှိခံစားနိုင်သည့် လုပ်ငန်းခွင်ရရာဂါများြို စာရင်းပပုစုတင်ပပထားပါသည်။  
ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ အလုပ်သမားများအပါအေင် လူမှုဖူလုံရရးဥပရေ (၂၀၁၂) ရအာြ်တွင် အြျုံးေင်သြ်ဆိုင်ပခင်းမရှိသည့်  
အလုပ်သမားအားလုံးသည် အလုပ်ရှင်၏ ဥပရေရကြာင်းအရ တာေန်ခံယူရမှုဆိုင်ရာ    ဤဥပရေပပဌာန်းချြ်များရအာြ်တွင်  
အြျုံးေင်သြ်ဆိုင်ပါသည်။ အြျ ိုးခံစားခွင့် အမျ ိုးအစားများတွင် ရအာြ်ရဖာ်ပပပါတို့ ပါေင်ပါသည်။ 

 � ယာယီမသန်စွမ်းပဖစ်မှု - မသန်စွမ်းပဖစ်သည့်ရန့မှစတင်၍ (၁၆) ရြ်ရပမာြ်ရသာရန့တွင် ရနာြ်ဆုံးရရှိသည့် 
လစာ၏ (၅၀) ရာခိုင်နှုန်း။ ရနာြ်လများတွင် ရနာြ်ဆုံးရရှိသည့်လစာ၏ (၃၃) ရာခိုင်နှုန်း။

 � အဖမဲတမ်းမသန်စွမ်းပဖစ်မှု - အလုပ်သမားလစာ၏ အဆရပါင်း (၃၆) ဆမှ (၄၀) ဆနှင့်ညီမှေသည့် တစ်လုံးတစ်ခဲ တည်း  
ရငွရကြး ၊ (၂၀၀,၀၀၀) ြျပ်မှ (၆၀၀,၀၀၀) ြျပ်အကြား။

 � ရသဆုံးမှု - အလုပ်သမားလစာ၏ အဆရပါင်း (၃၆) ဆမှ (၄၀) ဆနှင့်ညီမှေသည့် တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း ရငွရကြး ၊ 
(၁၅၀,၀၀၀) မှ (၄၅၀,၀၀၀) ကြား၊ ရသဆုံးသူ၏ မှီခိုသူအား ရပးပခင်း။ 

သို့ရာတွင် သြ်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားများအရနပဖင့် ဥပရေရကြာင်းအရ စနစ်များအရ အဆင့်ဆင့်ရဆာင်ရွြ်ရသည့်အတွြ် 
ရဖာပ်ပပါ ခစံားခငွ့အ်စအီစဉမ်ျားြိ ုလြရ်တွ့ရဆာငရ်ြွရ်ာတငွ ်ရနှးရြွးရလးလသံည့အ်ပပင ်ရနာြဆ်ြတ်ွ ဲပါေငလ်ာနိငုသ်ည့ ် 
ြိစ္စရပ်များအတွြ် လုံရလာြ်သင့်ရလျာ်စွာ လွှမ်းခခုံရထာြ်ြူနိုင်ပခင်းမရှိရကြာင်း ရတွ့ပမင်ရပါသည်။၆၄
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အလုပ်သြားညွှန်ြကားဆေးဦးစီးဌာန (The Department of Labor)

ရဖာ်ပပပါ အစီအစဉ်များြို ကြီးကြပ်ညွှန်ကြားရနသည့် အလုပ်သမားညွှန်ကြားရရးဦးစီးဌာနသည် အလုပ်သမားရလျာ်ရကြး
အြ်ဥပရေ (၁၉၂၃) ြို ပပင်ဆင်ရန် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တွင် စီစဉ်ခဲ့ပါသည်။ ဤအြ်ဥပရေတွင် ပပဌာန်း ထားသည့် အလုပ်ရှင်ဆိုင်ရာ 
ဥပရေရကြာင်းရာ တာေန်ခံယူရစမှု အစီအစဉ်များသည် လူမှုအြာအြွယ် (အနိမ့်ဆုံး စံသတ်မှတ်ချြ်များ) ဆိုင်ရာ ညီလာခံ
သရောတူညီချြ် (၁၉၅၂) အမှတ် (၁၀၂) အပါအေင် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရရးရာ စံချနိ်စံညွှန်းများနှင့် ြိုြ်ညီပခင်း 
မရှိရကြာင်း ရတွ့ရှိရပါသည်။ 

 
၂.၄.၃.၂ မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးဝန်ကကီးဌာန (MOC)

ရဆာြ်လုပ်ရရးေန်ကြီးဌာန အမိန့်ရကြာ်ပငာစာအမှတ် (၁၉/၂၀) အရ “ပမန်မာနိုင်ငံအရဆာြ်အအုံဆိုင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်း 
လမ်းညွှန်ချြ်များ (၂၀၂၀)” သည် ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် နိုေင်ောလ (၁) ရြ်ရန့မှစတင်၍ အရဆာြ်အအုံ တည်ရဆာြ်ရရး
လုပ်ငန်းများ ရဆာင်ရွြ်ရာတွင် ရည်ညွှန်းြိုးြား လိုြ်နာရမည့်  ဥပရေရကြာင်းအရ သတ်မှတ်လမ်းညွှန်ချြ် ပဖစ်ပါသည်။ 
“ပမန်မာနိုင်ငံအရဆာြ်အအုံဆိုင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလမ်းညွှန်ချြ်များ (၂၀၂၀)” ၏ အပိုင်း (၇) တွင် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း
ဆိုင်ရာ အရလ့အထများ၊ လုပ်ငန်းခွင်ရေး အန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရးနှင့် အရဆာြ်အအုံထိန်းသိမ်းရရး စသည့် OSH စီမံခန့်ခွဲ
မှုနှင့် သြ်ဆိုင်သည့် သတ်မှတ်လမ်းညွှန်ချြ်များြို လွှမ်းခခုံရဖာ်ပပထားပါသည်။ ဤ စံချနိ်စံညွှန်းလမ်းညွှန်ချြ် အပိုင်း 
(၇) တွင် ရအာြ်ပါ လုပ်ငန်းများနှင့်သြ်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်များနှင့် ရေးအန္တရာယ် ြင်းရှင်းစွာ လုပ်ြိုင်
ရဆာင်ရွြ် နိုင်ရရးအတွြ် နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ အရသးစိတ်လမ်းညွှန်ချြ်များ၊ အစီအမံများ ပါေင်ပါသည်။  ၁) အရာေတ္ထုများ  
သိုရလှာင်သိမ်းဆည်း၊ ထိန်းသိမ်းြိုင်တွယ်ရာတွင် လိုြ်နာရမည့် လမ်းညွှန်ချြ်များ၊ ၂) အရဆာြ်အအုံ အစိတ်အပိုင်းများ 
ရဆာြ်လုပ်ရာတွင် လိုြ်နာရမည့် လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ြင်းရှင်းရရးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချြ်များ၊ ၃) အရဆာြ်အအုံများ  
ထိန်းသိမ်း၊ စီမံ၊ ပပုပပင်၊ တိုးချဲ့တပ်ဆင်၊ အားပဖည့်ရာတွင် လိုြ်နာရမည့် လမ်းညွှန်ချြ်များ၊ ၄) အရဆာြ်အအုံများ ဖဖိုဖျြ်
ရာတွင် လိုြ်နာရမည့် လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချြ်များစသည်တို့ပါေင်ပါသည်။ ထို့အပပင် 
အရဆာြ်အအုံများရှိ ရေးအန္တရာယ်ရှိရသာ ချ ို့ယွင်းချြ်များ စစ်ရဆးပပင်ဆင်ရာတွင် လိုြ်နာရမည့် လမ်းညွှန်ချြ်များနှင့်  
အရဆာြ်အအုံများရဆာြ်လုပ်ရန်အတွြ် တူးရဖာ်ရာတွင် ကြုံရတွ့ရရလ့ရှိသည့် လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်များနှင့် 
အရထွရထွသတ်မှတ်ချြ်များြိုလည်း ဤစံချနိ်စံညွှန်း လမ်းညွှန်ချြ် အပိုင်း (၇) တွင် ြျယ်ြျယ်ပပန့်ပပန့် လွှမ်းခခုံရဖာ်ပပ
ထားပါသည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါလမ်းညွှန်ချြ်များြို ရဆာြ်လုပ်ရရး ြုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ရဖာြ်ဖျြ်ြျးလွန်ခဲ့လျင် ချမှတ်မည့်  
ပပစ်ေဏ် (အမျ ိုးအစား/ပမာဏ) (သို့) ေဏ်ရကြး စသည့်တို့နှင့်ပတ်သြ်သည့် သတ်မှတ်ပပဌာန်းထားချြ်များ ပါေင်ပခင်း
မရှိပါ။ ထို့အပပင် ဤစံချနိ်စံညွှန်းလမ်းညွှန်ချြ် အပိုင်း (၇) ပါ လမ်းညွှန်သတ်မှတ်ချြ်များြို အရပခခံ၍ နိုင်ငံတစ်ေန်းလုံးရှိ 
ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အားလုံးနှင့် သင့်ရလျာ်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း သတ်မှတ်စည်းကြပ်ရဆာင်ရွြ်မှု အစီအမံများ
နှင့်ပတ်သြ်၍ ယခုရလ့လာသုံးသပ်မှုအစီရင်ခံစာ ပပုစုရနချနိ်အထိ ရှင်းလင်းပပတ်သားမှု မရှိရသးရကြာင်း ရတွ့ရှိရပါသည်။  
ရဆာြ်လုပ်ရရးေန်ကြီးဌာန၊ အရဆာြ်အဦးဦးစီးဌာနမှ “ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်ရရးဥပရေ” (The Construction  
Industry Development Law) ြို မူကြမ်းရရးဆွဲလျြ်ရှိပါသည်။ အဆိုပါဥပရေြို အတည်ပပုထုတ်ပပန်ဖပီးပါြ “ပမန်မာနိုင်ငံ
အရဆာြ်အအုံဆိုင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလမ်းညွှန်ချြ်များ (၂၀၂၀)” တွင် ပါေင်သည့် လမ်းညွှန်သတ်မှတ်ချြ်များသည် ဥပရေ
ရကြာင်းအရ မပဖစ်မရနလိုြ်နာရမည့် ပပဌာန်းချြ်များ ပဖစ်လာပါလိမ့်မည်။ 
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၂.၄.၃.၃ မြန်ြာနိုင်ငံကျန်းြာဆေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန (MOHS)

ပမန်မာနိုင်ငံ ြျန်းမာရရးနှင့် အားြစား ေန်ကြီးဌာန၊ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ြျန်းမာရရးဌာနခွဲ (OEHD) သည် လုပ်ငန်း ခွင်ဆိုင်ရာ 
ရရာဂါများ၊ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုြ်ေဏ်ရာ ရရှိမှုများ၊ ြျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ပပဿနာများအား တားဆီးြာြွယ်ရန် နှင့် လုပ်ငန်းြဏ
အသီးသီးရှိ အလုပ်သမားတို့၏ ြျန်းမာရရးြိုပမှင့်တင်ရပးရန်တို့ြို အဓိြတာေန်ယူ ရဆာင်ရွြ်ရပးရနသည့် အဖွဲ့အစည်း  
ပဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ြျန်းမာရရးဌာနခွဲ (OEHD) ၏ ရည်မှန်းချြ် များမှာ

 (၁) လုပ်ငန်းခွင် ြျန်းမာရရး ပမှင့်တင်ရပးရန်

 (၂) လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်များအား တားဆီးြာြွယ်ရပးရန်

 (၃) လုပ်ငန်းခွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းခွင်အရပခအရနတို့ရကြာင့် ရပါ်ရပါြ်ရစသည့်  အဆိပ်သင့်မှုအရပါ်   
      အြဲပဖတ်ဆန်းစစ်ရန်

 (၄) ရရထုနှင့် ရပမထု ညစ်ညမ်းမှုတို့ရကြာင့် ရပါ်ရပါြ်လာရသည့် ပတ်ေန်းြျင်ဆိုင်ရာ ြျန်းမာရရးပပဿနာတို့ြို  
      အြဲပဖတ်ဆန်းစစ်ရန် တို့ပဖစ်ကြပါသည်။၆၅

လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ြျန်းမာရရးဌာနခွဲ (OEHD) သည် အစိုးရရဆးရုံ၊ ရဆးခန်းများမှ တင်ပပသည့် လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုြ် ေဏ်ရာရရှိမှု
နှင့် ရသဆုံးမှုဆိုင်ရာ အချြ်အလြ်များြို ရစာင့်ကြည့်စစ်ရဆးပခင်းနှင့် အြဲပဖတ်ဆန်းစစ်ပခင်း လုပ်ငန်းတာေန်များြိုလည်း  
ရဆာငရ်ြွလ်ျြရ်ှပိါသည။် လပုင်န်းခငွန်ငှ့ ်ြျန်းမာရရးဌာနခွ ဲ(OEHD) သည ်စိြုပ်ျ ိုးရရးလပုင်န်းြဲသ့ိုရ့သာ  လပုင်န်းြဏများရှ ိ 
လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်များြို အရလးရပးရဆာင်ရွြ် လျြ်ရှိသည့်အပပင် နယ်ရပမရေသဆိုင်ရာ သတင်းအချြ်အလြ်
စနစ် (Demographic Information System) မှတစ်ဆင့် ပပည်သူ့ြျန်းမာရရးဦးစီးဌာနြ တင်ပပသည့်  အချြ်အလြ်များြို
လည်း ရစာင့်ကြည့်စစ်ရဆးလျြ် ရှိပါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံ ြျန်းမာရရးနှင့် အားြစားေန်ကြီးဌာန (MOHS) သည် သမားရိုးြျနှင့်  
သမားရိုးြျမဟုတ်သည့် လုပ်ငန်းြဏနှစ်ရပ်လုံးရှိ အလုပ်သမားများအရပါ် သြ်ရရာြ်ရစနိုင်သည့် ရေးအန္တရာယ်ရှိရသာ 
အရာေတ္ထုများြို ရပဖရှင်းရဆာင်ရွြ်ပခင်းြို အဓိြဦးစားရပးလုပ်ငန်းတာေန်အပဖစ် ရဆာင်ရွြ်လျြ်ရှိပါသည်။ သွားရရာြ်
ရလ့လာကြည့်ရှုခဲ့သည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အငယ်များ၊ အလတ်များနှင့် အကြီးအချ ို့တွင် အန္တရာယ်ပဖစ်ရစရသာ အရာ
ေတ္ထုများြို သင့်ရလျာ်မှန်ြန်စွာ သိုရလှာင်ထိန်းသိမ်း၊ တံဆိပ်ြပ်၍ တစ်ရန့တာ အလုပ်ဖပီးစီးချနိ်တွင် ရသာ့ခတ်သိမ်းဆည်း
သည့် အရလ့အထများ ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပခင်းမရှိသည့် အရပခအရနများသည် လွန်စွာ စိုးရိမ်ဖွယ်ရှိရသာ အရနအထားများပဖစ်သည်။

ထို့ပပင် လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ပတ်ေန်းြျင်ြျန်းမာရရးဌာနခွဲ (OEHD) သည်  စြ်ရုံများ၊ အလုပ်ရုံများ၊ အလုပ်ဌာနများတွင် လိုြ်နာ 
ြျင့်သုံးရမည့် ြိုဗစ် (၁၉) ြာြွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရရးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချြ်များ (၂၀၂၀ ရအာြ် တိုော ၉၊ ပဖည့်စွြ် ပပင်ဆင်သည့်  
မူအမှတ် (၅) ြို သတ်မှတ်ထုတ်ပပန်ခဲ့ရကြာင်း တိုင်ပင်ရဆွးရနွးရာတွင် ရှင်းလင်းရပပာပပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ သတ်မှတ်ထုတ်ပပန်
ချြ်များသည် ရဆာြ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းခွင်များနှင့်လည်း သြ်ဆိုင်အြျုံးေင်သည့်အတွြ် ြိုဗစ် (၁၉) ြာလ ခရီးသွားလာမှု  
ြန့်သတ်ပိတ်ပင်သည့် စီမံချြ်များ ရပဖရလျာ့သည့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရအာြ်တိုောမှစတင်၍ မိမိတို့လုပ်ငန်းများြို ပပန်လည ်
အစပပုလိသုည့ ်ရနြ်နုရ်ှ ိ ရဆာြလ်ပုရ်ရးြမု္ပဏမီျားြ ြျန်းမာရရးေနက်ြီးဌာနမ ှသတမ်တှထ်တုပ်ပနထ်ားသည့ ်လမ်းညွှနခ်ျြ ်
များနှင့်အညီ လိုြ်နာြျင့်သုံးခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါလမ်းညွှန်ချြ်များတွင် ခန္ဓာြိုယ်အပူချနိ်စစ်ရဆးပခင်း၊ လြ်များြို  
စင်ကြယ်စွာရဆးရကြာသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ နှာရခါင်းစည်း (Mask) အပါအေင် တစ်ြိုယ်ရည်သုံး အြာအြွယ်
ပစ္စည်းများ၊ လူအများ မကြာခဏထိရတွ့သည့်ရနရာများြို ပိုးသတ်ရဆးဖျန်းပခင်း၊ ေန်ထမ်းကြိုပို့ ရနရာများတွင် လိုြ်နာ 
ရဆာင်ရွြ်ရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ စသည့် စြ်ရုံအလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများတွင် လိုြ်နာရဆာင်ရွြ်ရမည့် စည်းမျဉ်း
စည်းြမ်း၊ သတ်မှတ်ချြ်များ ပါေင်ပါသည်။ 

၆၅ “လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ပတ်ေန်းြျင်ြျန်းမာရရးဌာနခွဲ”. http://doph.gov.mm/Main/content/post/occupation-and-environmnetal-health
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

၂.၄.၃.၄ မြန်ြာနိုင်ငံ သယံဇာတနှင့် သောဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိြ်းဆေးဝန်ကကီးဌာန  
 (MONREC)

MONREC ၏ စီစဉ်ညွှန်ကြားမှုနှင့် အညီ သတ်မှတ်ပပုစုထားသည့် “ပတ်ေန်းြျင်ထိခိုြ်မှုဆန်းစစ်ပခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
(၂၀၁၅)” တွင် ရှင်းလင်းပပည့်စုံသည့် OSH ဆိုင်ရာြိစ္စရပ်များ ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ အပါအေင်  စီမံြိန်းအမျ ိုးအစားအလိုြ် ဆိုး
ြျ ိုးသြ်ရရာြ်မှုများြို သတ်မှတ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ ၆၆ထို့အပပင် “ပတ်ေန်းြျင်ထိန်းသိမ်းရရးဥပရေ (၂၀၁၂)” ရအာြ်တွင်  
အြျုံးေင်သြ်ဆိုင်သည့် စီမံြိန်းများအား ပတ်ေန်းြျင်ထိခိုြ်မှု ဆန်းစစ်အြဲပဖတ်ပခင်း၊ ရစာင့်ကြည့်စစ်ရဆးပခင်းနှင့် 
အတည်ပပုလြ်ခံပခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ သတ်မှတ်ချြ်များြို ဤ “ပတ်ေန်းြျင်ထိခိုြ်မှုဆန်းစစ်ပခင်းဆိုင်ရာ 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (၂၀၁၅)” တွင် ပပဌာန်းထားပါသည်။ OSH ဆိုင်ရာ ြိစ္စရပ်များနှင့်အတူ အပခားဆိုးြျ ိုးသြ်ရရာြ်နိုင်ရပခ 
အမျ ိုးအစားများ ပါေင်သည့် “ပတ်ေန်းြျင်နှင့် လူမှုရရးအရ ထိခိုြ်မှုဆန်းစစ်ချြ်”၆၇ (ESIA) အပါအေင် စီမံြိန်းစိစစ်ရရး 
သတ်မှတ်ချြ်များ၊ လိုအပ်ချြ်များြို MONREC ြ သတ်မှတ်စီစဉ်ထားပါသည်။ 

ပမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသား ပတ်ေန်းြျင်ဆိုင်ရာအရည်အရသွး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချြ်များ (၂၀၁၅ ေီဇင်ော ၂၉) ြို ထုတ်ပပန်၍  
သောေပတ်ေန်းြျင်ညစ်ညမ်းမှု ကြိုတင်ြာြွယ်ရန်၊ ထိုမှတစ်ဆင့် လူသားများ၏ ြျန်းမာရရး နှင့် ရဂဟပဖစ်စဉ် အားရြာင်း 
ရှင်သန်ရရးြို ြာြွယ်ရစာင့်ရရှာြ်နိုင်ရန်အတွြ် ရင်းပမစ်မျ ိုးစုံမှ ရပါ်ထွြ် လာသည့် (အလင်း၊ အပူ၊ ဓာတ်ရငွ့ စသည်တို့)  
ရလထုအတွင်း ထုတ်လွှတ်မှု၊ ဆူညံသံ၊ တုန်ခါမှု၊ ရရဆိုးစွန့်ထုတ်မှု စသည်တို့ြို ကြပ်မတ်ထိန်းချုပ်နိုင်မည့် စံချနိ်စံညွှန်း 
သတမ်တှခ်ျြ ်မရူောငြ်ိ ုပပဌာန်းခဲပ့ါသည။် ဤလမ်းညွှနခ်ျြမ်ျားသည ်ဖွံ့ဖဖိုးဆနဲိငုင်မံျားအတြွ ်ရညရ်ယွသ်တမ်တှထ်ားသည့ ် 
လုပ်ငန်းခွင်ညစ်ညမ်းမှု ကြိုတင်ြာြွယ်ရရးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတြာ အရလ့အထရြာင်းများ၊ နည်းပညာလမ်းညွှန်ချြ်များ 
ပါေင်သည့် ြမ္ဘာ့ေဏ် ၏ “ပတ်ေန်းြျင် အားရြာင်းရှင်သန်ရရးနှင့် ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရး လမ်းညွှန်ချြ်များ (၂၀၀၇) 
အရပါ် အဓိြအရပခပပု ထားပါသည်။ အပခားသြ်ဆိုင်သည့်ဥပရေ၊ နည်းဥပရေနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများတွင် ပမန်မာနိုင်ငံ 
ပတ်ေန်းြျင် ထိန်းသိမ်းရရးနည်းဥပရေများ (၂၀၁၄) ၊ ပမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားအဆင့် ရရ (အရင်းအပမစ်) မူေါေ (၂၀၁၅) နှင့် 
ရရအရင်းအပမစ်များ ထိန်းသိမ်းရရးနှင့် ပမစ်ရချာင်း ဥပရေ (၂၀၀၆)၆၈ စသည်တို့ ပဖစ်ကြပါသည်။ 

ပတ်ေန်းြျင်ထိန်းသိမ်းရရးဥပရေ (၂၀၁၂) အခန်း (၇) တွင် MONREC သည် ပတ်ေန်းြျင်ထိန်းသိမ်းရရး ရြာ်မတီ၏လမ်းညွှန်
မှုပဖင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ အညစ်အရကြးစွန့်ပစ်ရရးနှင့် သန့်စင်ရရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ ဖွံ့ဖဖိုးရရးနှင့် 
တည်ရဆာြ်ရရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ အပါအေင် စြ်မှုလုပ်ငန်းများတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ ရေးအန္တရာယ်ရှိသည့် ပစ္စည်းများ 
သယ်ယူပို့ရဆာငပ်ခင်း၊ သိရုလှာင်ပခင်း၊ အသုံးပပုပခင်း၊ သန့်စငပ်ခင်းနှင့် စွန့်ပစ်ပခင်းစသည့် လုပ်ငန်းြိစ္စရပ်များြို မိမိတို့ေန်ကြီးဌာန 
ြိုယ်တိုင်ပဖစ်ရစ၊ သြ်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရပါင်းစပ်ညှိနှိုင်း၍ပဖစ်ရစ ပတ်ေန်းြျင်ထိန်းသိမ်းရရး အတွြ်  
ေြ်စံုရစာင့်ကြည့်စစ်ရဆးရရးစနစ်တစ်ရပ်ထားရိှ၍ အရြာင်အထည်ရဖာ် ရဆာင်ရွြ်ရမည်ဟု ရဖာ်ပပပါရိှပါသည်။၆၉

၆၆ MCRB (၂၀၁၆)၊ “ပတ်ေန်းြျင်ထိခိုြ်မှုဆန်းစစ်ပခင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ”
  https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/resources/environmental-impact-assessment-procedures.html

၆၇ IFC (၂၀၁၉) “ပမန်မာနိုင်ငံရရအားလှေပ်စစ်စီမံြိန်းများဆိုင်ရာ ပတ်ေန်းြျင်နှင့် လူမှုရရးအရထိခိုြ်မှု ဆန်းစစ်ပခင်း လမ်းညွှန်ချြ်များ”  ေါရှင်တန်ေီစီ

၆၈ တူညီရသာမှီပငမ်းချြ်

၆၉ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုနှင့် ြုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန “ပတ်ေန်းြျင်ထိန်းသိမ်းရရးဥပရေ (၂၀၁၂)”. https://www.dica.gov.mm/en/roles-and-responsibilities
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တစ်ချနိ်တည်းမှာပင် ပမန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုဥပရေ၏ သတ်မှတ်ပပဌာန်း ထားချြ်များအရ သောေပတ်ေန်းြျင်နှင့် 
ရေသခံလူထုအရပါ် ကြီးမားရသာ သြ်ရရာြ်မှု ပဖစ်ရစနိုင်သည့် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းပပုလုပ်မည့် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူများသည်  
၎င်းတို့၏စီမံြိန်းလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သြ်သည့် ESIA တစ်ရပ်ြို တင်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ ESIA များြို ပမန်မာနိုင်ငံ
ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုရြာ်မရှင်သို့ တင်ပပ၍ အတည်ပပုချြ် ရယူရမည်ပဖစ်ပါသည်။ ESIA တွင် သောေပတ်ေန်းြျင်နှင့် ရေသခံလူထု
အရပါ် သြ်ရရာြ်နိုင်သည့် ရေးအန္တရာယ်အမျ ိုးအစားများ၊ ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရပခများ ပါေင်သည့်အတွြ် ESIA သည်  
OSH စနစ်နှင့် တိုြ်ရိုြ်ချတိ်ဆြ် ပတ်သြ်ရနသည်ဟု ရဆွးရနွးရမးပမန်းရာတွင် ပါေင်ခဲ့သည့် နိုင်ငံပခား ြုမ္ပဏီများြ  
ထုတ်ရဖာ်ရပပာကြားကြပါသည်။ ြုမ္ပဏီများအရနပဖင့် ESIA ြိုအသုံးပပု၍ (အချ ို့ရသာ ြုမ္ပဏီများအတွြ် OSH စနစ်အပါအေင်)  
မိမိတို့ြုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်နှင့် သင့်ရလျာ်ြိုြ်ညီ သည့် သောေပတ်ေန်းြျင် ထိန်းသိမ်းရရးနှင့် လုပ်ငန်းခွင်
ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရး မဟာဗျဟာများ သတ်မှတ်ပပုစုနိုင်မည်ပဖစ်ပါသည်။ ထို့ရကြာင့် ESIA ြိုအရပခပပု၍ OSH မဟာ 
ဗျဟာများ သတ်မှတ်ပပုစုမည့် ြုမ္ပဏီများအတွြ် ESIA အရည်အရသွးသည် အဓိြအရရးပါရသာ အချြ်တစ်ရပ် ပဖစ်
ပါသည်။ ESIA အတည်ပပုချြ် ရယူရာတွင် ပတ်ေန်းြျင်ထိန်းသိမ်းရရးဦးစီးဌာနသို့ ဦးဆုံး တင်သွင်းသည့်အချနိ်မှ အဖပီးသတ် 
ခွင့်ပပုချြ် ရသည့်အချနိ် အထိ(၁) နှစ်ရြျာ်ခန့် ကြာပမင့်နိုင်ရကြာင်း သြ်ဆိုင်ရာ သတင်းရင်းပမစ်များအရ သိရှိရပါသည်။ 

ESIA  ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများြို ESIA အကြံရပးလုပ်ြိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ပခင်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်”အရ  MONREC မှ အတည်ပပု
ရထာြ်ခံထားသည့် ESIA အကြံရပးအဖွဲ့များြသာ တာေန်ယူ ရဆာင်ရွြ်နိုင်ပါသည်။ မှတ်ပုံတင်ဖပီးသည့်အချနိ်မှစ၍ အဆိုပါ 
အကြံရပးအဖွဲ့အစည်း အရနပဖင့် သောေပတ်ေန်းြျင် ြနဦးဆန်းစစ်ချြ်၊ ESIA၊ သောေပတ်ေန်းြျင် စီမံထိန်းသိမ်းရရးနှင့်  
ရစာင့်ကြည့်စစ်ရဆးရရး အစီအစဉ်ဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာြို ပမန်မာနိုင်ငံရှိ စီမံြိန်းရဖာ်ရဆာင်သူြိုယ်စား စတင်ပပင်ဆင် 
ရဆာင်ရွြ်နိုင်ဖပီ ပဖစ်ပါသည်။ 

ESIA  ဆိုင်ရာ အကြံရပးြုမ္ပဏီများသည် ပမန်မာြုမ္ပဏီများ (ဥပမာအားပဖင့် E-Guard) ပဖစ်နိုင်သြဲ့သို့ နိုင်ငံတြာ ြုမ္ပဏီ
များလည်း (ဥပမာ - Artelia ၊ Nippon Koei ၊ SAFEGE  ) ပဖစ်နိုင်ကြပါသည်။ အဆိုပါ  ESIA အကြံရပးြုမ္ပဏီများ အရလး
အနြ်ထား မီးရမာင်းထိုးပပရလ့ရှိသည့် အဓိြစိန်ရခါ်မှု အခြ်အခဲမှာ ၎င်းတို့တင်သွင်းသည့် ESIA အစီရင်ခံစာများနှင့်
ပတ်သြ်သည့် မှတ်ချြ် (သို့) အတည်ပပုသရောတူညီချြ် ရရှိသည်အထိ ရစာင့်ဆိုင်းရသည့် အချနိ်ြာလအတိုင်းအတာပင်  
ပဖစ်ပါသည်။ ESIA အတည်ပပုချြ်ရယူရာတွင် (၁) နှစ်ရြျာ်ခန့် ကြာပမင့်နိုင်သည့် အရပခအရနများြ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူများအတွြ်  
အဟန့်အတားတစ်ရပ် ပဖစ်ရစရကြာင်း အဆိုပါ ESIA အကြံရပးြုမ္ပဏီများ၏ ရပပာကြားချြ်အရ သိရှိရပါသည်။ 

မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပမန်မာပိုင်နှင့် နိုင်ငံပခား (ESIA) ဆိုင်ရာ အကြံရပးြုမ္ပဏီများ၏ အတည်ပပုရပပာကြား ချြ်အရ ESIA 
လုပ်ငန်းစဉ်များ ရဆာင်ရွြ်ရာတွင် သောေပတ်ေန်းြျင်ဆိုင်ရာ အချြ်များြို ဦးတည်အရလးရပးရုံသာမြ “ပတ်ေန်းြျင်
ထိခိုြ်မှုဆန်းစစ်ပခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (၂၀၁၅)” သတ်မှတ်ချြ်များနှင့်အညီ အလုပ်သမားများနှင့် ရေသခံလူထု၏ 
ြျန်းမာရရးနှင့် ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရးတို့အရပါ် စီမံြိန်းမှ သြ်ရရာြ်နိုင်သည့် အချြ်များြိုပါ အရလးအနြ် 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရကြာင်း သိရှိရပါသည်။ အလုပ်သမားများနှင့် ရေသခံလူထုအရပါ် (စီမံြိန်းမှ) သြ်ရရာြ်နိုင်သည့် အြဲပဖတ် 
ဆန်းစစ်ချြ်သည် ပုံမှန်အားပဖင့် “ြျန်းမာရရး ထိခိုြ်မှုဆန်းစစ်ချြ်” (HIA) တွင် ပါေင်ရလ့ရှိရကြာင်း အဆိုပါ ESIA ဆိုင်ရာ 

X ဆကာက်နှုတ်ချက် (၂) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိြ်းဆေးဥပဆဒတွင်သတ်ြှတ်ထားသည့် “ဆေးအန္တောယ်ေှိဆသာပစ္စည်း” 
           အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ေိုချက်

နေ�းအိန္ဓာတရာာယ််ရာိိနေသာပု�စည်း်းဆိုသည်း်မ်ိာ ဓာတ်ုပု�စည်း်း ပြုဖိုး�်သည်း်ပြုဖိုး�်နေ� မ်ပြုဖိုး�်သည်း်ပြုဖိုး�်နေ�၊ လိူ၊ တ်ိရာိ�္ဆာ�်၊ သ�်ပုင်း်၊  
ပု�စည်း်း (သုိ�) ပုတ််ဝ�်းကျင််းကို အိန္ဓာတရာာယ််ပြုဖိုး�်နေ�န္ဓာိုင်း်သည်း်် နေပုါက်ကွ�နေ�တ်တ််နေသာပု�စည်း်း၊ ဇုီဝလိက်�က်အိပြုဖိုး�် ဖိုး�်တ်ီး 
အိသု�းပြုပုံန္ဓာိုင်း်နေသာပု�စည်း်း၊ န္ဓာျူကလိီးယ်ားလိက်�က်အိပြုဖိုး�် အိသု�းပြုပုံန္ဓာိုင်း်နေသာပု�စည်း်း၊ မ်ီးနေလိာင်း်နေ�တ်တ််နေသာပု�စည်း်း၊ 
နေအိာက်ဆီဂ္ဂျင်း်ပြုဖိုးင်း်် ဓာတ််ပြုပုံနေ�တ်တ််နေသာပု�စည်း်း၊ အိဆိပု်အိနေတ်ာက်ပြုဖိုး�်နေ�တ်တ််နေသာပု�စည်း်း၊ နေရာာဂ္ဂါပြုဖိုး�်ပုွားနေ�တ်တ််
နေသာပု�စည်း်း၊ နေရာ�ီယ်ိုသတ်ုိကကွပု�စည်း်း၊ မ်ျ ိံးရိုးဗီဇုနေပြုပုာင်း်းလိ�နေ�တ်တ််နေသာပု�စည်း်း၊ ယ်ားယ်�နေရာာင်း်ရာမ််းနေ�ပြု�င်း်း အိပုါအိဝင်း် 
ကျ�်းမ်ာနေရားကို ထိ�ိုက်နေ�တ်တ််နေသာပု�စည်း်း (သို�) အိရာာဝတ်ုံကို ဆိုလိိုပုါသည်း်။

ြူေင်း − ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိြ်းဆေးဥပဆဒ (၂၀၁၂) 
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အကြံရပး ြုမ္ပဏီများြ ရှင်းလင်းရပပာကြားခဲ့ကြပါသည်။ သောေပတ်ေန်းြျင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း သတ်မှတ်ချြ် 
များအရ “ြျန်းမာရရးထိခိုြ်မှု ဆန်းစစ်ချြ်” (HIA) ဆိုသည်မှာ စီးပွားရရးလုပ်ငန်းြဏအမျ ိုးမျ ိုးရှိ စီမံြိန်းများ၊ စီးပွားရရး 
လုပ်ငန်းများ၊ ေန်ရဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ရဆာင်မှုများရကြာင့် ပဖစ်ရပါ်လာနိုင်သည့် ြျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ထိခိုြ်မှုများြို  
အရည်အရသွးနှင့် အရရအတွြ်ဆိုင်ရာ သုရတသနနည်းလမ်း၊ ပူးရပါင်းရဆာင်ရွြ်မှုသုရတသန နည်းလမ်းများပဖင့် စနစ်တြျ 
အြဲပဖတ် ဆန်းစစ်ထားပခင်းပဖစ်ပါသည်။ “ြျန်းမာရရးထိခိုြ်မှုဆန်းစစ်ချြ်” (HIA) ပပုလုပ်ပခင်းပဖင့်  စီမံြိန်းမှ သြ်ရရာြ်နိုင်
သည့် ရရာဂါများ/ထိခိုြ်ေဏ်ရာရရှိမှုများြို ကြိုတင်ြာြွယ်၍ ြျန်းမာရရးပမှင့်တင်မှုများြို တြ်ကြစွာ ရဆာင်ရွြ်နိုင်မည့်  
ဆုံးပဖတ်ချြ်များချမှတ်ရာတွင် ပံ့ပိုးြူညီနိုင်ရန် အဓိြ ရည်ရွယ်ပါသည်။၇၀  

သို့ရာတွင် ရဆွးရနွးရမးပမန်းမှုများနှင့် ဥပရေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများြို ပပန်လည် သုံးသပ်စစ်ရဆးမှု 
များအရ HIA ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များြို စနစ်တြျ အရြာင်အထည်ရဖာ်ပခင်း ရှိ/မရှိြို မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ESIA ဆိုင်ရာ
အကြံရပး ြုမ္ပဏီများအရနပဖင့် HIA လုပ်ငန်းစဉ်များလုပ်ရဆာင်ရာ တွင် (သ့ုိ) ပတ်ေန်းြျင်ထိန်းသိမ်းရရးဦးစီးဌာနအရနပဖင့် ESIA   
ဆိုင်ရာအကြံရပး ြုမ္ပဏီများထံမှ HIA ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ ရတာင်းခံရာတွင် လိုြ်နာရမည့် သတ်မှတ်ချြ်များ စသည်တို့နှင့်  
စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းပပတ်သားပခင်း မရှိလှသည်ြို ရတွ့ပမင်ရပါသည်။ ထို့ရကြာင့်  OSH စနစ်များ၊ အရလ့အထများ တိုးတြ် 
ဖွံ့ဖဖိုးလာရရး၏ ရမာင်းနှင်အားတစ်ရပ်အပဖစ် HIA လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ ရရှ့အလားအလာြို စနစ်တြျ ရလ့လာ သုရတသနပပု
မှုများ ထပ်မံပပုလုပ်သင့်ပါသည်။ 

၂.၄.၃.၅ အမခားဥပဆဒဆြကာင်းော မပဌာန်းချက်ြျား

မြန်ြာနိုင်ငံ ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှု ဥပဆဒ 

ပမန်မာနိုင်ငံတွင် လြ်ရှိြျင့်သုံးရနသည့် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုဥပရေ ြို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ရအာြ်တိုောတွင် အတည်ပပုခဲ့ဖပီး (၂၀၁၇) ဧဖပီ 
(၁) တွင်စတင် ဥပရေအာဏာတည်ရစခဲ့ပါသည်။၇၁ ပမန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု ဥပရေတွင် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အတည်ပပုချြ် 
ရယူရရး လုပ်ငန်းစဉ်အမျ ိုးအစား (၂) ရပ်ပဖစ်သည့် ပမန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုရြာ်မရှင်၏ ခွင့်ပပုမိန့်နှင့် အတည်ပပုမိန့် တို့ြို 
သတ်မှတ်ပပဌာန်းထားပါသည်။ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု အဆိုပပုချြ် MIC ထံ တင်သွင်းရာတွင် တင်ပပရမည့် စာရွြ်စာတမ်းစာရင်းသည် 
MIC ဌာနခွဲများအလိုြ် ြွဲပပားမှုရှိရသာ်လည်း အများအားပဖင့် အလုပ်သမားများအတွြ် လူမှုဖူလုံရရးအစီအစဉ်နှင့် ရြာ်ပိုရိတ် 
၏လူမှုရရးတာေန်ယူမှုဆိုင်ရာ အစီအစဉ်တို့ပါေင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။၇၂ 

ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ခွင့်ပပုမိန့်နှင့် အတည်ပပုမိန့် ရယူရရးအတွြ် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူမှ MIC ထံတင်ပပရသည့် စာရွြ်စာတမ်း
စာရင်းတွင် အဆိုပါရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူအရနပဖင့် ၎င်းတို့၏အလုပ်သမားအရပါ် ြာြွယ်ရစာင့်ရရှာြ်ရန်၊ နစ်နာရကြးရပးရန် 
သတ်မှတ်ချြ်များပါေင်ရသာ်လည်း ြန်ထရိုြ်တာများနှင့် ပတ်သြ်၍ ရဖာ်ပပထားပခင်း မရှိရကြာင်း သုံးသပ်ရတွ့ရှိရပါသည်။ 
ထို့အပပင် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူများမှ MIC ထံတင်သွင်းရမည့် စာရွြ်စာတမ်း စာရင်းတွင် လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရယ်ြင်းရှင်းရရးနှင့် 
ြျန်းမာရရးအစီအစဉ်နှင့် ပတ်သြ်၍လည်း ရှင်းလင်းပပည့်စုံစွာ ရဖာ်ပပထားပခင်းမရှိရကြာင်း ရတွ့ပမင်ရပါသည်။ စီမံြိန်းရဖာ်
ရဆာင်သူသည် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူ၊ စီမံြိန်းေီဇိုင်းပုံစံ ရရးဆွဲသူ၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့် ြန်ထရိုြ်တာ ပဖစ်ရနသည့်အခါ OSH ဆိုင်ရာ 
အြာအြွယ်စနစ်နှင့် တာေန်ခံယူမှုတို့ အားရြာင်းစွာ ပဖစ်တည်လာနိုင်ဖွယ်မရှိပါ။ 

MIC   သတမ်တှပ်ပဌာန်းချြမ်ျား၏ အြျ ိုးဆြရ်ကြာင့ ်OSH စနစန်ငှ့ ်အရလအ့ထများ တိုးတြဖ်ွံ့ဖဖိုးရရးြိ ုတနွ်းအားရပးနိငုမ်ည့ ် 
အခွင့်အလမ်းများြို ရပါ်ရပါြ်လာရစပါသည်။ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမည့် ြုမ္ပဏီများ၏ OSH ဆိုင်ရာ စွမ်းရဆာင်ရည်သတ်မှတ်ချြ ်
များနှင့် ပတ်သြ်သည့် FGLLID ၏ သုံးသပ်ချြ်များ၊ တုန့်ပပန်ချြ်များြို ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုနှင့် ြုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု 
ဦးစီးဌာန (DICA) မှ ရတာင်းခံလာနိုင်ဖွယ် ရှိရနပါသည်။ စီမံြိန်းရဖာ်ရဆာင်သူများနှင့် စီမံြိန်းရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူများအရနပဖင့် 

၇၀ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုနှင့် ြုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၊ “ပတ်ေန်းြျင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း”၊ မတ်လ     
https://www.dica.gov.mm/en/environmental-regulation

၇၁ Koty, A.C. (၂၀၁၆) “ပမန်မာနိူင်ငံနိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှပ်နှံမှုဥပရေသစ်ြို ခွဲပခမ်းစိတ်ပဖာ ၊ ရလ့လာပခင်း”. ASEAN Briefing, ၄ နိုေင်ော.

၇၂ ရင်းနီှးပမှုပ်နံှမှုနှင့် ြုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၊ “ပမန်မာနုိင်ငံ ရင်းနီှးပမှုပ်နံှမှုြုန်ြျစရိတ်” (စစ်တမ်းအစီရင်ခံစာ ၂၀၁၈ ဇူလုိင်)



89မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

OSH အစီအစဉ်ြို ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အတည်ပပုရလျာြ်ထားလွှာ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်အပဖစ်တင်ပပရန် DICA မှ 
သတ်မှတ်ပပဌာန်းလာနိုင်ပါသည်။  အဆိုပါ OSH စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များြို FGLLID မှ အတည်ပပု ရထာြ်ခံရပးနိုင်ပါသည်။ 
စီမံြိန်း ရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူများ၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စွမ်းရဆာင်မှုများသည် အတည်ပပုမိန့်တွင်ပါေင်သည့် အစီအစဉ်များနှင့် ြိုြ်
ညီမှုမရှိလျင် ၎င်းတို့အရနပဖင့် အဆိုပါ ြွာဟချြ်/ြွဲလွဲချြ်များအတွြ် ရပဖရှင်းရဆာင်ရွြ်ရန် ပမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု
ရြာ်မရှင်မှ ရတာင်းဆိုနိုင်ရကြာင်း ပမန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုဥပရေတွင် သတ်မှတ်ပပဌာန်းထားပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်လည်ပတ်
ရဆာင်ရွြ်မှုများြို သွားရရာြ်စစ်ရဆးသည့် DICA စစ်ရဆးရရးမှုးများ၏ ရတွ့ရှိချြ်များြိုမူတည်၍ ေဏ်ရငွနှင့် အပခား
ပပစ်ေဏ်များ ြျခံရလာနိုင်ဖွယ်ရှိသည့်အတွြ် FGLLID နှင့် ချတိ်ဆြ်ပူးရပါင်းရဆာင်ရွြ်မှုများ လိုအပ်လာပါလိမ့်မည်။   

FDI ပပုလုပ်သူများအရနပဖင့် ပမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုဥပရေပါ ပပဌာန်းချြ်များအပပင် အပခားဥပရေများနှင့် အစိုးရဌာနများမှ  
သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း၊ နည်းဥပရေများနှင့် အညီ လိုြ်နာရဆာင်ရွြ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရး 
ြဏရှိ FDI များနှင့် အဓိြသြ်ဆိုင်သည့် အဓိြစည်းမျဉ်းစည်းြမ်း၊ ဥပရေများမှာ “နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရရးလုပ်ငန်းဥပရေ 
(၁၉၈၉) နှင့် အထူးစီးပွားရရးဇုန်ဥပရေ တို့ပဖစ်ပါသည်။ အထူးစီးပွားရရးဇုန် (၃) ခုသည် သီးပခားဥပရေပပဌာန်းချြ်များနှင့် 
အစိုးရဌာန အတည်ပပုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အညီ ရဆာင်ရွြ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အပခားစြ်မှုဇုန်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း
များတွင် စြ်မှုလုပ်ငန်းများလုပ်ရဆာင်ရမည့် တည်ရနရာတို့နှင့် ပတ်သြ်၍ အတိအြျ သတ်မှတ်ရဖာ်ပပထားရသာ်လည်း 
OSH စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချြ်များ (သို့) အားရပးတိုြ်တွန်းမှု၊ ဆွဲရဆာင်မှုများြို (ပမန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုဥပရေပါ 
ပပဌာန်းချြ်များထြ်ရြျာ်လွန်၍) ရဖာ်ပပထားပခင်း မရှိရသးပါ။ 

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ေွက်ဆနသည့် နိုင်ငံမခားကုြ္ပဏီြျားနှင့် သက်ေိုင်

အကျုံးဝင်သည့် ဥပဆဒြူဆောင်ြျား

နိုင်ငံပခားပိုင်ြုမ္ပဏီများနှင့် ရဆွးရနွးရမးပမန်းမှုများအရ ၎င်းတို့ြုမ္ပဏီများတွင် လိုြ်နာြျင့်သုံးရနသည့် OSH စီမံခန့်ခွဲမှု 
စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း၊ အရလ့အထများသည် အဆိုပါြုမ္ပဏီ၏ မူလနိုင်ငံရှိ အမျ ိုးသားဥပရေအရပါ် အရပခပပုသည့် စံချနိ်စံညွှန်း
သတ်မှတ်ချြ်များနှင့် အညီပဖစ်ရကြာင်း သိရှိရပါသည်။ ထို့အပပင် နိုင်ငံပခားြုမ္ပဏီများ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရဆာင်ရွြ်ရနသည့်
နိုင်ငံ၏ မိမိတို့လုပ်ငန်းြဏနှင့် သြ်ဆိုင်မှုအရှိဆုံး ဥပရေပပဌာန်းချြ်များအရပါ် အရပခပပု၍လည်း OSH စီမံခန့်ခွဲမှု စည်းမျဉ်း
စည်းြမ်း၊ အရလ့အထများြို သတ်မှတ်ရရးဆွဲနိုင်ဖွယ် ရှိပါသည်။ အချ ို့ရသာ နိုင်ငံပခားြုမ္ပဏီများ (ဥပမာအားပဖင့် ပပင်သစ်
ြုမ္ပဏီ) သည် ၎င်းတို့လုပ်ငန်းခွင် OSH စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ အရလ့အထများြို ပပင်သစ်နိုင်ငံ၏ (ပမန်မာနိုင်ငံ နည်းဥပရေများ 
မဟုတ်ပါ) စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများနှင့်အညီ လုပ်ရဆာင်ကြရကြာင်း ရဆွး ရနွးရမးပမန်းရာတွင် ပါေင်သူများြ ရပဖကြားခဲ့ကြ
ပါသည်။ သရောတရားအရမူ ဤသို့ရဆာင်ရွြ်ချြ်များသည် OSH ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း၊ စံချနိ်စံညွှန်းများ ပိုမိုတင်းကြပ်
သည့်နိုင်ငံများမှ ြုမ္ပဏီများနှင့် ဖြ်စပ်လုပ်ြိုင်ရနသည့် လုပ်ငန်းများအတွြ် ဆွဲရဆာင်မှုမြ်လုံးများ ရဆာင်ကြဉ်းလာနိုင်
ဖွယ်ရှိပါသည်။ လြ်ရတွ့ အရပခအရနတွင်မူ အလုပ်သမားများနှင့် ရဆွးရနွးရမးပမန်းမှုများ၊ ယခုအချနိ်အထိ စုရဆာင်းရရှိသည့်  
သြ်ရသအရထာြ် အထားများြို အရပခပပုပါြ အဆိုပါရဆာင်ရွြ်ချြ်များသည် အလုပ်သမားများအတွြ် အရပပာင်းအလဲ
များ၊ အပပုသရောရဆာင်သည့် ပခားနားမှုများ ရဆာင်ကြဉ်းလာနိုင်ဖွယ်ရှိရသာ်လည်း ပိုမိုတိြျရသာ အရထာြ်အထားများြို 
တင်ပပရဆွးရနွးနိုင်ရန် သုရတသနရလ့လာမှုများပပုလုပ်ရန် လိုအပ်ရနပါရသးသည်။ 

လြ်ရှိြာလအြျပ်အတည်းများ ရပပလည်သည်နှင့်တစ်ဖပိုင်နြ် ဥရရာပနှင့် အရမရိြန် ြုမ္ပဏီများမှ ၎င်းတို့၏ တစ်ဆင့်ခံ
ြန်ထရိုြ်တာများ လိုြ်နာရဆာင်ရွြ်ရမည့် OSH ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း စည်းြမ်းများ နှင့် အရလ့အထများ သတ်မှတ်ပပဌာန်း
ရပးပခင်း၊ ၎င်းတို့၏ တစ်ဆင့်ခံြန်ထရိုြ်တာများ ထိုသို့လိုြ်နာရဆာင်ရွြ်ပခင်းမှတစ်ဆင့် မူလြုမ္ပဏီများ အရနပဖင့်လည်း  
လုပ်ငန်းဆိုင်ရာြုန်ြျစရိတ်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ြျရရာြ်နိုင်ရပခ ရလျာ့ပါးသြ်သာပခင်း ဟူသည့် အြျ ိုးရြျးဇူး
များ ရရှိခံစားနိုင်ပခင်း စသည့်အရပခအရနများရကြာင့် ပမန်မာနိုင်ငံရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ OSH စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ၊ အရလ့အထ
များ တိုးတြ်ရပပာင်းလဲလာရရးအတွြ် အဆိုပါ (ဥရရာပနှင့် အရမရိြ ြုမ္ပဏီများသည်) (အရရးပါသည့်) တွန်းအား တစ်ရပ် 
ပဖစ်လာနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါြုမ္ပဏီများသည် အများအားပဖင့် ပမန်မာနိုင်ငံအရပခစိုြ် စြ်မှုလုပ်ငန်းရှင်နှင့် ြုန်သည်ကြီးများ
အသင်း (ဥပမာအားပဖင့် EuroCham) ရအာြ်တွင် ရှိရနကြဖပီး  OSH နှင့်  ၄င်း၏ြွန်ယြ်များ တိုးတြ်ဖွံ့ဖဖိုးရရးနှင့် အားရပး 
ပမှင့်တင်ရပးရရး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် လုပ်ငန်းြွင်းဆြ် အဓိြစမှတ်များ (Entry Point) အပဖစ် ပါေင်ရဆာင်ရွြ်နိုင်မည်
ပဖစ်သည်။ 
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အချ ို့ရသာနိုင်ငံများမှ ပပင်ဆင်သတ်မှတ်ထားသည့် စီမံြိန်း ရစျးဖပိုင်စနစ်ရခါ်ယူမှုနှင့် ပစ္စည်းေယ်ယူမှု လုပ်ငန်းစဉ်တို့တွင် 
လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ နာမြျန်းပဖစ်မှုနှင့် ရရာဂါများ၊ ထိခိုြ်ေဏ်ရာရရှိမှုများြို အနိမ့်ဆုံးသို့ရလှော့ချရဆာင်ရွြ်နိုင်သည့် ြုမ္ပဏီ
များအား ဆွဲရဆာင်မှုမြ်လုံးရပးရန် အစီအစဉ်များ ရည်ရွယ်ထည့်သွင်းထားသည့်အတွြ် ပမန်မာနိုင်ငံအရနပဖင့်လည်း မိမိတို့
ြိုယ်ပိုင် OSH ဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချြ်များ သတ်မှတ်ရရးဆွဲရာတွင် စံနမူနာများအပဖစ် ထုတ်နှုတ်ရယူနိုင်ပါလိမ့်မည်။  OSH 
ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းဆိုးရှိရသာ ြုမ္ပဏီများအား အစိုးရ/အများပပည်သူဆိုင်ရာ စီမံြိန်းအမျ ိုးအစားအချ ို့တွင် (စင်ြာပူနိုင်ငံတွင်  
ြျင့်သုံးသည့်နည်းတူ) ရလလံေင်ရရာြ်ယှဉ်ဖပိုင်ပခင်းမှ ယာယီပိတ်ပင်ထားနိုင်ရကြာင်း ရဆွးရနွးရမးပမန်းခဲ့သူတစ်ဦးြ 
ရှင်းလင်းရဆွးရနွးခဲ့ပါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံသည်လည်း စီမံြိန်းလုပ်ငန်း ရစျးဖပိုင်ရခါ်ယူမှု လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် OSH သတ်မှတ်
ချြ်များြို စံချနိ်စံညွှန်းတစ်ရပ်အပဖစ် ထည့်သွင်းထားသည့် အလားသဏာန်တူ စနစ်တစ်ရပ်ြို စီစဉ်ချမှတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ 
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 X ၃။ အေင့် (၃) လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ ်
   ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေးအတွက်    
    ဆြာင်းနှင်အားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို   
   ခွဲမခြ်းစိတ်မဖာမခင်း

 
၃.၁ မြန်ြာနုိင်ငံ၏ နုိင်ငံဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး အကျပ်အတည်း 
 ြျားဆြကာင့် အကကီးအကျယ် ထိခိုက်ခဲ့သည့် ဆစျးကွက ်
 အေွယ်အစားနှင့် တိုးတက်ြှု

၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ပမန်မာ့ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏသည် အရမရိြန်ရေါ်လာ ၉.၅ ေီလီယံရြျာ်တန်ဖိုးရှိခဲ့ဖပီး GDP၏ ၁၆.၅ 
ရာခိုင်နှုန်းခန့်ြို ြိုယ်စားပပုသည်။၇၃ ၂၀၂၁ ခုနှစ် နှစ်လယ်တွင် တတိယနှင့် အရသအရပျာြ်အများဆုံး ြိုဗစ် (၁၉) ြမ္ဘာ ့
ြပ်ရရာဂါ ပဖစ်ပွားမှုနှင့် ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ေါရီလ ၁ ရြ်ရန့ အရပပာင်းအလဲမတိုင်မီတွင် ပမန်မာ့ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏသည် 
၂၀၂၀ခုနှစ်တွင် ၉.၁ ရာခိုင်နှုန်း ပမင့်တြ်လာမည်ဟု ရမှော်မှန်းထားခဲ့ကြသည်။၇၄ သို့ရသာ်လည်း ြျန်းမာရရးနှင့် နိုင်ငံရရး 
အြျပ်အတည်းများြ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြဲ့သို့ရသာြဏများသည် စီးပွားရရးြျဆင်းမှုေဏ် အပပင်းအထန် ရိုြ်ခတ်
ပခင်းခံရမှုနှင့်အတူ GDP ပမာဏ ပမင့်တြ်လာရန်ရမှော်မှန်းထားချြ်များ အားလုံးသည်လည်း အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ဖပိုြွဲပျြ်စီး
ခဲ့ရပါသည်။  (စိုြ်ပျ ိုးရရး၊ စြ်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ေန်ရဆာင်မှု လုပ်ငန်းများ စသည့်)၇၅  အဓိြ စီးပွားရရး ြဏတိုင်းတွင် စီးပွားရရး
ြျဆင်းမှု အြျ ိုးဆြ်တစ်ရပ်အရနပဖင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ေဏာနှစ်တွင် GDP ၏ ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ညီမှေသည့် စီးပွားြျုံ့မှု ပဖစ်ရပါ်
မည်ဟု ြမ္ဘာ့ေဏ်၏ စီးပွားရရးရစာင့်ကြည့်ရလ့လာမှု  ၂၀၂၁ ခုနှစ၇်၆ ဇူလိုင် အစီရင်ခံစာတွင် ကြိုတင် ခန့်မှန်းထားပါသည်။

အြျပ်အတည်းနှစ်ခုေဏ်ရကြာင့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင် အဆိုးရွားဆုံးထိခိုြ်သည့် လုပ်ငန်းများအနြ် ရဆာြ်လုပ်ရရး ြဏသည်  
တစ်ခုအပါအေင်ပဖစ်ခဲ့သည်။ စီမံြိန်းများ ရပ်ဆိုင်းပခင်း၊ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု ြျဆင်းပခင်းနှင့် လုပ်အားခရပးရန်နှင့် ပစ္စည်းများ 
အတွြ် ြုန်ြျစရိတ်ရပးရချရန်ခြ်ခဲရစသည့် ရငွရကြးပပတ်လပ်မှုများ အပါအေင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အန္တရာယ်များ  
အားလုံးသည် ြိုဗစ် (၁၉) ြမ္ဘာ့ြပ်ရရာဂါ ပထမလှိုင်း ရိုြ်ခတ်ခံရဖပီးရနာြ် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ောလတွင် စီးပွားရရးပပန်လည်
ဦးရမာ့လာရစရန် ခန့်မှန်းထား မှုြို ရပပာင်းပပန်ပဖစ်ရစခဲ့သည်။၇၇ MCEF နှင့် ြမ္ဘာ့ေဏ်၏ စီးပွားရရး ရစာင့်ကြည့်ရလ့လာမှု 
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ အစီရင်ခံစာအရ၊ ေိလပ်ရပမြဲ့သို့ရသာ ြုန်ပစ္စည်းများ၏ရေးနှုန်းများ သိသိသာသာ ပမင့်တြ်လာပခင်း
နှင့်အတူ လြ်ရှိရဆာြ်လုပ်ရနသည့် စီမံြိန်းလုပ်ငန်းများ၏ အပမတ်အစွန်းရနိုင်မှုများ  ြျဆင်းလာရကြာင်း သိရှိရပါသည်။

၇၃ Wong, S. (၂၀၁၉) “ပမန်မာအစီရင်ခံစာ - ရဆာြ်လုပ်ရရးရေးြွြ် ရနာြ်ဆုံးအရပခအရန”ရိုြ်ေါ လီေြ် ေြ်ခ်ရနာ  ဇွန်လ  
https://www.rlb.com/asia/insight/rlb-myanmar-construction-market-update-june-2019/

၇၄ Market Research.com. (၂၀၂၀) “ပမန်မာနိုင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းြဏ” အဓိြရစျးြွြ်လမ်းရကြာင်းများနှင့် အခွင့်အလမ်းများ  
 https://www.marketresearch.com/GlobalData-v3648/Construction-Myanmar-Key-Trends-Opportunities-13854988/

၇၅ Lwin, S.S. and Edwards, K.A. (၂၀၂၁) ပမန်မာ့စီးပွားရရး ရစာင့်ကြည့်မှု ဇူလိုင် ၂၀၂၁: ဖခိမ်းရပခာြ်ခံရနရသည့် တိုးတြ်မှု၊ အစမ်းသပ်ခံခဲ့ရသည့် ခံနိုင်ရည်” 
ေါရှင်တန်ေီစီ ြမ္ဘာ့ေဏ်

၇၆ ပမန်မာနိုင်ငံအစိုးရသည် နိုင်ငံရတာ်ေဏ္ဏာရရး နှစ်ပပြ္ခေိန် အားရပပာင်းလဲခဲ့သည်။ ဧဖပီလ ၁ရြ် ရန့ မှ မတ်လ ၃၁ ရြ်ရန့အထိရဆာင်ရွြ်ရနရသာ ယခင်စနစ်
ရဟာင်းအစား ရအာြ်တိုော လ ၁ရြ်ရန့မှ စြ်တင်ောလ ၃၀ရြ်ရန့ အထိ ရဆာင်ရွြ်မည့် စနစ်သစ်ြို ရပပာင်းလဲရဆာင်ရွြ်ခဲ့သည်။ 

၇၇ တူညီရသာ မှီပငမ်းချြ်



92 မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

YCDC မှ ထုတ်ရပးရသာ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ြိုင်ခွင့်အရရအတွြ် ြျဆင်းလာပခင်းသည် ရဖရဖာ်ေါရီ ၁ ရြ်ရန့မှစဖပီး 
ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု ြျဆင်းလာပုံြို ရှင်းလင်းစွာ ပမင်ရတွ့နိုင်ပါသည် (ပုံ ၈ ြိုကြည့်ပါ)။  ဆိုင်းငံ့ထားရသာ သို့မဟုတ် ရနှာင့်ရနှး 
ရနသည့် စီမံြိန်းလုပ်ငန်းများတွင် စီးပွားရရးအရဆာြ်အအုံများ၊ ဟိုတယ်များနှင့် အရပခခံအရဆာြ်အအုံများအတွြ် 
ဖြ်စပ်လုပ်ငန်း များစွာပါေင်ပါသည်။၇၈ အစိုးရစီမံြိန်းများြိုလည်း ဆိုင်းငံ့ထားဖပီး၊ ဤရလ့လာမှုအစီရင်ခံစာရနာြ်ပိုင်းတွင်  
ရဆွးရနွးထားသည့်အတိုင်း ယင်းတို့သည် စီမံြိန်းများနှင့် အလုပ်အြိုင်အခွင့်အလမ်းများ၏ အရရးပါရသာ အစိတ်အပိုင်း 
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဖစ်သည်။

စီးပွားရရးြျဆင်းမှုအရနအထားများြ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြဲ့သို့ရသာ လုပ်သားအင်အားအများအပပား အသုံးပပု
ရသည့် လုပ်ငန်းများ၏ လုပ်သားငှားရမ်းအသုံးပပုနိုင်မှုအရပါ်တွင် သြ်ရရာြ်မှုများ အလွန်ကြီးမားစွာ ရိုြ်ခတ်လျြ်ရှိ
ပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ေီဇင်ောလမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လ အတွင်း အလုပ်သမားရပါင်း (၁.၂) သန်းရြျာ် အလုပ်လြ်မဲ့ပဖစ်ခဲ့ရ
ဖပီး ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏတွင် အဆိုပါြာလအတွင်း အလုပ်သမားဦးရရ ရလျာ့ြျမှုသည် (၃၉) ရာခိုင်နှုန်းပဖစ်ရကြာင်း သိရှိရ
ပါသည်။၇၉ ဤြျဆင်းမှုရကြာင့် အလုပ်အြိုင် ၄၀၀,၀၀၀ ခန့် ရလျာ့နည်းခဲ့ဖပီး အလုပ်ချနိ်နာရီအားပဖင့် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ဆုံးရှုံး
သွားပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်သားများသည် ပုံမှန်မဟုတ်ရသာ ရန့စားအလုပ်သမားထြ် ပိုမိုဆင်းရဲရလ့ရှိသပဖင့် ဤ
အလုပ်ဆုံးရှုံးမှုများ၏ အြျ ိုးဆြ်သည် လူသားချင်းစာနာရထာြ်ထားမှုနှင့် သာတူညီမှေမှုရှုရထာင့်မှကြည့်လှေင် အထူးပင် 
စိုးရိမ်ဖွယ်အရပခအရနပဖစ်သည်။

ပုံ (၈) ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါေီြှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လအတွင်း ထုတ်ဆပးခဲ့သည် ့

ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် တေားဝင်ခွင့်မပုချက်အဆေအတွက်

ြှီမငြ်းချက် − ေန်ကုန်ပြို့ဆတာ် အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် စနစ် (YBPS) https://ybps.ycdc.gov.mm/index.php

၇၈ Kawase, K. (၂၀၂၁) ြာေါဆီရြ ၂၀၂၁ ပန်နီဆူလား ဟိုတယ် သည် တနှစ်စာ ရန်ြုန်ပရရာဂျြ် အတွြ် ရေါ်လာ ၁၃၀ မီလီယံအား ဆိုင်းငံ့သည် နစ်ြိုင်း
အာရှ၊ (ရမ ၂၁) (NIKKEI Asia)”. 
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Myanmar-Crisis/Peninsula-Hotels-suspends-130m-Yangon-project-for-a-year 
Tobita, R. (၂၀၂၁) (ရမ ၂၁) “ဂျပန်သည် ပမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖဖိုးရရး အြူအညီများအားလုံးြို ရပ်ဆိုင်းရန် အသင့်ရှိရနသည်”။ 
မိုတာဂီ- တရားေင် ဖွံ့ဖဖိုးရရး အရထာြ်အြူရပးရရး အဖွဲ့အရနပဖင့် စစ်ေြ် နှင့်ရဆွးရနွးရန် နည်းလမ်းရှာရဖွလျြ်ရှိသည် (NIKKEI Asia) ဂျပန်နိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖဖိုး
ရရးအြူအညီများ ရပ်ဆိုင်းရန်ဆုံးပဖြ်ချြ်သည် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ အရပခခံအရဆာြ်အဦ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်မှု အရပါ် သိသာ ထင်ရှားစွာ သြ်ရရာြ်မှု ပဖစ်ရပါ်
လိမ့်မည်ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ရငွရကြးရထာြ်ပံ့မှု အြူအညီတွင် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ဖမို့ကြီးနှစ်ဖမို့ပဖစ်သည့် ရန်ြုန်နှင့် မန္တရလးအား ရထားလမ်းရဖာြ်လုပ်ရန်လုပ်ငန်း
များပါေင်သည်။၂၀၂၁ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင်ထုြ်ပပန်သည့် ြမ္ဘာ့ေဏ်၏ စီးပွားရရးရစာင့်ကြည့်မှုတွင် ပမန်မာနိုင်ငံရှိ ရေးေယ်ြုန်တိုြ် တခုရဆာြ်လုပ်ပခင်းအား
ရရွ့ဆိုင်းရကြာင်း ရဖာ်ပပထားသည်။ စီမံြိန်းတန်ဖိုးအားပဖင့် အရမရိြန်ရေါ်လာ ၁၈၀ မီလီယန် ရှိဖပီး ဖပီးခဲ့ရသာနှစ်ြ အတည်ပပုခဲ့ရသာဖြ်စပ်လုပ်ငန်းတခု
ပဖစ်သည်။ဂျပန်ြုမ္မဏီ ရအယွန်မှ ၇၀% ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။)

၇၉ ILO (၂၀၂၁) စစ်တပ်မှအာဏာသိမ်းဖပီးရနာြ် ပမန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်အြိုင်အရပခအရန
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ဤနိုင်ငံအဆင့် စီးပွားရရးအရပခအရနတွင် ပမန်မာနိုင်ငံရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ၏ အရွယ်အစားနှင့် တိုးတြ်မှုြို သြ်ရရာြ်မှုရှိ
ရစသည့် အဓိြအရကြာင်းအချြ်များမှာ (၁) တရုတ်နိုင်ငံမှ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများအပါအေင် နိုင်ငံပခားတိုြ်ရိုြ်ရင်းနှီး ပမှုပ်နှံမှုများ 
စီးေင်လာမှု၊ (၂) အစိုးရ၏ ရသုံးမှန်းရပခရငွစာရင်း၊ (၃) နိုင်ငံပခား ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုအသစ်များ ကြီးထွားလာမှုအရပါ် သြ်ရရာြ်မှု 
ရှိရနသည့် နိုင်ငံရရးတင်းမာမှုများနှင့် (၄) ြိုဗစ် (၁၉) ပျ ံ့နှံ့မှုြို ထိန်းချုပ်ရန် အစိုးရ၏ ရဆာင်ရွြ်မှုများရကြာင့် ပဖစ်ရပါ်လာ 
ရသာ ြန့်သတ်ချြ်များ တို့ပဖစ်သည်။ ပမန်မာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများနှင့် စီးပွားရရးတိုးတြ်မှု အရကြာင်း 
အချြမ်လှွ၍ဲ အထြပ်ါအချြမ်ျားအားလုံးတငွ ်ရဆာြလ်ပုရ်ရးြဏ ပပနလ်ညဦ်းရမာလ့ာမှုြိ ုရမးခနွ်းထတုသ်ည့ ် ဆတုယ်တု ်
ရသာ လြ္ခဏာများ ပပသရနပါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရရးတည်ဖငိမ်မှု ရရှိဖပီးသည်နှင့်တစ်ဖပိုင်နြ် တရုတ်နိုင်ငံ၏  ပိုးလမ်းမ  
(BRI) ြဲ့သို့ရသာ စီမံြိန်းများသည် ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏရှိ စီးပွားရရး လုပ်ငန်းများ ပပန်လည်ဦးရမာ့လာရစရန် ဆြ်လြ် 
လှုံ့ရဆာ်ရပးနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအပဖစ် ရှိရနပါသည်။ သို့ရသာ် စီးပွားရရးပပန်လည်ဦးရမာ့လာနိုင်သည့် လြ္ခဏာများ 
နှင့် အလားအလာများြို ရဖာ်ထုတ်ရာတွင် FDI ၏ အခင်းအြျင်းနှင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏအတွင်းရှိ အစိုးရ၏ အခန်းြဏ
ြို နားလည်ရန် အရရးကြီးပါသည်။

ပုံ (၉) ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒုတိယ (၃) လပတ်အတွင်း သက်ဆောက်ြှု မြင့်ြားစွာခံေသည့် လုပ်ငန်းကဏ္ဍြျားေှိ 
အလုပ်အကိုင်နှင့် အလုပ်ချနိ်နာေီ ဆလျာ့နည်း ကျေင်းြှု 

(၂၀၂၀ ခုနှစ် စတုတ္ထ (၃) လပတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည့် ဆမပာင်းလဲကျေင်းလာသည့် ောခိုင်နှုန်း)

ြှီမငြ်းချက် − ILO (၂၀၂၁) ၊ မြန်ြာနိုင်ငံလုပ်သားအင်အား စစ်တြ်း နှင့် (ILOSTAT) အချက်အလက်အစုကို အဆမခမပုထားသည့် “အာဏာသိြ်းပပီးချနိ်ြှစ၍ မြန်ြာနိုင်ငံ အလုပ်အကိုင်  

                   အဆမခအဆနအဆပါ် ရုတ်ချည်းသက်ဆောက်ြှု ေန်းစစ်ချက်”

၃.၁.၁  နိုင်ငံမခားတိုက်ရိုက်ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှု (FDI)

ပမန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၀၀ ခုနှစ်များအရစာပိုင်းတွင် ပွင့်လင်းပမင်သာလာချနိ်မှစ၍ အစိုးရသည် အရပခခံ အရဆာြ်အအုံနှင့် 
အရဆာြ်အဦးများြို ရငွရကြးရထာြ်ပံ့တည်ရဆာြ်ရာတွင် ပုဂ္ဂလိြြဏအပါအေင် နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူများပါ၀င်ရန်  
ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ လူမှုရရးအရပခခံအရဆာြ်အအုံများ (ရဆးရုံ၊ ရြျာင်းနှင့် အြျဉ်းရထာင်) များ ရဆာြ်လုပ်ပခင်းသည် 
အစိုးရ၏တာေန်သာပဖစ်သည်။ ပုဂ္ဂလိြြဏနှင့် နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူများြို နိုင်ငံစီးပွားရရးဖွံဖဖိုးတိုးတြ်မှုနှင့် သြ်ဆိုင် 
ရသာ အရပခခံ အရဆာြ်အအုံများပဖစ်သည့် တယ်လီြွန်း၊ လမ်းများ၊ ဆိပ်ြမ်းများ၊ ရလဆိပ်များနှင့် လှေပ်စစ်ဓာတ်အားရပး 
စြ်ရုံများ တည်ရဆာြ်ရရးတွင် ပါေင်ရန်တိုြ်တွန်းထားသည်။၈၀ နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှုပ်နှံ သူများသည် လူရနအိမ်ရာနှင့် စီးပွားရရး 
ဆိုင်ရာ အရဆာြ်အအုံများပဖစ်သည့် ြွန်ေိုများ၊ တာေါတိုင်များ၊ အိမ်ရာများ (တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာနှင့် ပပည်သူ့အိမ်ရာများ 
အပါအေင်)၊ လြ်ြားရေးများ၊ စြ်ရုံများ၊ ရုံးခန်းများ၊ လြ်လီအရရာင်းဆိုင်များ၊ ေန်ရဆာင်မှုပါရှိရသာ တိုြ်ခန်းများနှင့်  
ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စီမံြိန်းတွင် ပါ၀င်ရင်းနှီးပမုပ်နှံကြပါသည်။

၈၀ JICA နှင့် PricewaterhouseCoopers ြုမ္ပဏီလီမိတြ် (၂၀၁၃) အရပခခံအရဆာြ်အဦး ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်ရရးအတွြ် ရင်းနှီးပမုပ်နှံမှု အရပခအရနများအား 
အချြ်အလြ်စစ်တမ်းရြာြ်ယူပခင်း

ဆောက်လုပ ် ဆေး

၀

-၂၅

% - ၅၀

- ၇၅

အထည်ချုပ် ခေီးသွားလုပ်ငန်း 

အလုပ်အကိုင်

အလုပ်ချနိ်နာေီ
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

န္ဓာိုင်း်င်း�

�ွင်း််ပြုပုံ ခြုံပုီး (အိတ်ည်း်ပြုပုံခြုံပုီး) �ီမ်�ကိ�်း လိက်ရာိိ (နေဖိုးာ်နေဆာင်း်ခြုံပုီး) �ီမ်�ကိ�်း

လိက်ရာိိနေဖိုးာ်နေဆာင်း်ခြုံပုီး 
�ီမ်�ကိ�်း  (အိတ်ည်း်ပြုပုံခြုံပုီး 

�ီမ်�ကိ�်း အိနေရာအိတ်ွက်၏ 
ရာာ�ိုင်း်န္ဓာု�်း)

၁ တ်ရုတ်် ၁၁၅ ၁၁.၁ ၁၅,၄၁၈ ၂၆.၁ ၉၀ ၁၁.၉ ၁၅,၂၇၄ ၃၁.၃ ၇၈.၃ ၉၉.၁

၂ �င်း်ကာပုူ ၁၈၉ ၁၈.၃ ၁၁,၈၁၈ ၂၀.၀ ၁၅၃ ၂၀.၂ ၁၁,၄၈၀ ၂၃.၅ ၈၁.၀ ၉၇.၁

၃ နေဟုာင်း်နေကာင်း် ၁၁၇ ၁၁.၃ ၇,၂၇၂ ၁၂.၃ ၉၉ ၁၃.၀ ၇,၁၇၆ ၁၄.၇ ၈၄.၆ ၉၈.၇

၄ ခြုံဗိတ်ိ�် ၈၂ ၇.၉ ၄,၀၅၉ ၆.၉ ၄၈ ၆.၃ ၃,၄၀၇ ၇.၀ ၅၈.၅ ၈၃.၉

၅
 နေတ်ာင်း် 

ကိုရာီးယ်ား
၁၂၂ ၁၁.၈ ၃,၃၉၆ ၅.၇ ၁၀၈ ၁၄.၂ ၃,၃၂၄ ၆.၈ ၈၈.၅ ၉၇.၉

၆ ထိုင်း်း ၉၀ ၈.၇ ၁၀,၃၅၂ ၁၇.၅ ၅၁ ၆.၇ ၃,၂၁၇ ၆.၆ ၅၆.၇ ၃၁.၁

၇ မ်နေလိးရာိား ၅၂ ၅.၀ ၁,၆၆၃ ၂.၈ ၂၅ ၃.၃ ၁,၀၆၅ ၂.၂ ၄၈.၁ ၆၄.၀

၈ �ယ််သာလိ�် ၁၃ ၁.၃ ၉၈၂ ၁.၇ ၁၀ ၁.၃ ၇၄၇ ၁.၅ ၇၆.၉ ၇၆.၁

၉ အိိန္ဓာိိယ် ၂၂ ၂.၁ ၇၃၁ ၁.၂ ၂၁ ၂.၈ ၇၂၆ ၁.၅ ၉၅.၅ ၉၉.၃

၁၀ ဗီယ်က်�မ်် ၁၀ ၁.၀ ၆၉၁ ၁.၂ ၁၀ ၁.၃ ၆၉၂ ၁.၄ ၁၀၀ ၁၀၀

၁၁ ဂ္ဂျပု�် ၈၃ ၈.၀ ၆၀၉ ၁.၀ ၇၂ ၉.၅ ၅၀၆ ၁.၀ ၈၆.၇ ၈၃.၁

၁၂ ပြုပုင်း်သ�် ၄ ၀.၄ ၅၄၂ ၀.၉ ၃ ၀.၄ ၅၃၈ ၁.၁ ၇၅.၀ ၉၉.၃

၁၃
ထိပု်တ်�်း (၁၂) 
န္ဓာိုင်း်င်း� �ု�ုနေပုါင်း်း

၈၉၉ ၈၇.၀ ၅၇,၅၃၃ ၉၇.၃ ၆၉၀ ၉၀.၉ ၄၈,၁၅၂ ၉၈.၅ ၇၆.၈ ၈၃.၇ 

၁၄
အိားလို�း
�ု�ုနေပုါင်း်း

၁၀၃၃ ၁၀၀ ၅၉,၁၅၃ ၁၀၀ ၇၅၉  ၁၀၀ ၄၈,၈၆၃ ၁၀၀ ၇၃.၅ ၈၂.၆ 

ဇယား (၇) မြန်ြာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံမခားေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှု ထိပ်ေုံးမပုလုပ်သည့် နိုင်ငံြျား 

(၁၉၈၈/၈၉) ြှ (၂၀၁၄/၂၀၁၅) အတွင်း တိုးတက်လာဆသာပြာဏ/နှုန်းထား

ြူေင်း − Gelb, S., Calabrese, L. and Tang, X. (၂၀၁၇) နိုင်ငံမခားတိုက်ရိုက် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံ စီးပွားဆေးအသွင်ကူးဆမပာင်းြှု

ြှတ်ချက် : ပဗိတိန်နိုင်ငံတွင် ပဗိတိသျှ ဗာဂျင်ကျွန်းစုြျား နှင့် ဆကြန်ကျွန်းြျား တို့ပါဝင်ပါသည်။
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95မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ဇယား (၇) တွင် ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှစတင်၍ အတည်ပပုဖပီးပဖစ်သည့် လည်ပတ်အြျ ိုးအပမတ်ပဖစ်ထွန်း ထားရသာ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု 
များအတွြ် နိုင်ငံအလိုြ် ပပသထားဖပီး ရင်းနှီးပမှပ်နှံမှုတန်ဖိုးအလိုြ် နိုင်ငံများြို အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဇယားတွင် 
တရုတ်နိုင်ငံသည် လည်ပတ်အြျ ိုးအပမတ်ပဖစ်ထွန်းမှုရှိရသာ ရင်းနှီး ပမှုပ်နှံမှုတန်ဖိုး၏ ၃၁.၃ ရာခိုင်နှုန်းပဖင့် အများဆုံးပဖစ်ရန
ဖပီး ရဟာင်ရြာင်အထူးအုပ်ချုပ်ရရးရေသနှင့် ရပါင်းြာ စုစုရပါင်းတန်ဖိုး၏ ၄၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိရကြာင်း ရတွ့ရှိရမည်ပဖစ်သည်။
ရဟာင်ရြာင်သည် ပမန်မာနိုင်ငံတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကြီးမားရသာ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများအတွြ် ရငွရကြးအရင်းအပမစ်အပဖစ်
လူသိများသည်။ ထိုင်းနှင့် မရလးရှားအတွြ် အတည်ပပုထားရသာ လည်ပတ်အြျ ိုးအပမတ်ပဖစ်ထွန်းမှုြွာဟချြ်သည်  
ကြီးမားရသာ်လည်း တရုတ် သို့မဟုတ် အပခားနိုင်ငံအများစုအတွြ် သိသိသာသာမဟုတ်ရပ။ ဖဗိတိန်နိုင်ငံသည် ၁၉၈၉ ခုနှစ်
ြတည်းြ အတည်ပပုထားရသာ လည်ပတ်အြျ ိုးအပမတ်ပဖစ်ထွန်းသည့် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုအတွြ် ပဉ္စမရပမာြ် အများဆုံး
နိုင်ငံပဖစ်ဖပီး စာရင်း၌ ပါေင်ရသာ ထိပ်တန်း ခုနစ်နိုင်ငံတွင် အာရှ မဟုတ်သည် တစ်ခုတည်းရသာနိုင်ငံပဖစ်ရသာ်လည်း ဖဗိတိန် 
နိုင်ငံ၏အချြ်အလြ်များတွင် ဖဗိတိသှေ ဗာဂျင်ြျွန်းစုများ နှင့် ရြမန်ြျွန်းများ ပါေင်ပါသည်။ ရဟာင်ရြာင်ြဲ့သို့ပင ်
၎င်းတို့သည် တရုတ်ြ ပပုလုပ်ရသာ FDI အတွြ် အရရးပါရသာ ရနရာများပဖစ်သည်။၈၁ တရုတ်နိုင်ငံရင်းနှီးပမုပ်နှံမှု၏ အမျ ိုး
အမည်မသိနိုင်ရသာ အချ ိုးအစားသည် အပခားရသာနိုင်ငံသို့ ရရွ့လျားမည်ဟု ယူဆရသာရကြာင့် ဇယား(၅) ပါ ဖဗိတိန်နိုင်ငံ၏ 
ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုတွင် ရနာြ်ဆုံး၌ တရုတ်နိုင်ငံ၏ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုအချ ို့ ပါေင်နိုင်သည်။၈၂

ပမန်မာနိုင်ငံအရပါ် ပိတ်ဆို့အရရးယူမှုများနှင့် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု ြန့်သတ်ချြ်များြို တရုတ်နိုင်ငံမပါေင်ေဲ အရနာြ်နိုင်ငံနှင့်  
အာရှနိုင်ငံ အများအပပားြ ရဖရဖာ်ေါရီ ၁ ရြ်မှ စတင်ြာချမှတ်ခဲ့သည်။  ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု ြန့်သတ်ချြ်အချ ို့ြို ချမှတ်ထားသည့်  
နိုင်ငံများတွင် အရမရိြန်၊ ဖဗိတိန်၊ အီးယူ၊ ဂျပန်နှင့် ရတာင်ြိုရီးယားတို့ ပါေင်သည်။ ယင်းသည်အထြ်တွင်ရဖာ်ပပထားသည့ ်
အတိုင်း လည်ပတ်ရနမှုများအရပါ် တိုြ်ရိုြ်သြ်ရရာြ်မှုရှိခဲ့ဖပီး လြ်ရှိလည်ပတ်ရနရသာ စီမံြိန်းများြိုပင် ရပ်တန့်  
ရစခဲ့သည်။ ပမန်မာ့နိုင်ငံရရးအြျပ်အတည်း၏ ရလာေ်များသည် ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏသို့ FDI ပပန်လည်စီးဆင်းနိုင်ရပခနှင့်  
တိုြ်ရိုြ် ဆြ်စပ်ရနရသာ်လည်း တရုတ်နိုင်ငံ၏ FDI စီးေင်မှုသည် နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ အရပခအရနများရကြာင့် ထိခိုြ်မှုနည်းပါးဖပီး  
လုံခခုံရရးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများ ပိုမိုများပပားနိုင်ပါသည်။၈၃ နိုင်ငံတြာ ေဏာရရးအဖွဲ့အစည်းများ (IFIs) နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့သည်  
၎င်းတို့၏ ထိရတွ့ဆြ်ဆံမှုနှင့် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများြို ရခတ္တဆိုင်းငံ့ထားပခင်းရကြာင့် အစိုးရ အရပပာင်းအလဲ ရနာြ်ပိုင်းတွင် 
တရုတ်ဦးရဆာင်သည့် အရပခခံအရဆာြ်အအုံ စီမံြိန်းများ ဆြ်လြ် ပဖစ်ရပါ်ရနပုံရပါ်သည်။ အာဏာသိမ်းဖပီး ရြ်သတ္တပတ်
များအတွင်း ရခိုင်ပပည်နယ်၊ ရြျာြ်ပဖတွင် ၁၃၅ မဂ္ဂါေပ်ရှိ သောေဓာတ်ရငွ့သုံး ဓာတ်အားရပးစြ်ရုံြို PowerChina ြ 
ရငွရကြးရထာြ်ပံ့ြာ စတင်တည်ရဆာြ်ခဲ့သည်။၈၄

၈၁ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် တရုတ်၏ ပပင်ပရင်းနှီးပမုပ်နှံမှု တန်ဖိုး ၅၈ ရာခိုင်နှုန်းသည် ရဟာင်ရြာင်သို့လည်းရြာင်း ၇.၁ ရာခိုင်နှုန်း (အရမရိြန်ရေါ်လာ ၈.၇၆ ေီလီယံ
သည် ဖဗိတိသှေ ဗာဂျင်နှင့် ရြမန် ြျွန်းစုများသို့လည်းရြာင်း အသီးသီးရရာြ်ရှိခဲ့ကြသည်။ ရန်ပုံရငွအရတာ်များများသည် တရုတ်သို့ ပပန်လည်စီးေင်ခဲ့သည်။ 
၎င်းပဖစ်စဉ်ြို ခရီးတပတ်လည်ပခင်း ဟုရခါ်ဆိုကြသည်။ (MOFCOM (၂၀၁၄)၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၇ ရြ်ရန့တွင်ပပုလုပ်ခဲ့ရသာ စီးပွားရရးေန်ကြီးဌာန၏ ပုံမှန်
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/press/201406/20140600632846.shtml

၈၂ Gelb, S., Calabrese, L. and Tang, X. (၂၀၁၇) ပမန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံပခားမှ တိုြ်ရိုြ် ရင်းနှီးပမုပ်နှံမှုနှင့် စီးပွားရရးအသွင်ြူးရပပာင်းပခင်း လန်ေန်၊ အိုေီအိုင်

၈၃ ၂၀၂၁ခုနှစ် မတ်လအတွင်း တရုတ်လူမျ ိုးပိုင် အထည်ချုပ်စြ်ရုံ မီးရှို့ခံရဖပီးရနာြ် ရန်ြုန်ဖမို့ရှိ တရုတ်သံရုံးသည် ရကြပငာချြ်တစ်ရပ်အားထုတ်ပပန်ခဲ့သည်။ 
၎င်းသည် ရဖရဖာ်ေါရီလ ၁ရြ်ရန့ ပဖစ်စဉ်ဖပီးရနာြ် ရတွ့ရခဲသည့် ထုြ်ပပန်ချြ်တစ်ရပ်ပဖစ်သည်။

၈၄ Wallace, R. and Robinson, G.  (၂၀၂၁) “ဖငိမ်သြ်ရနရသာ တရုတ်ြုမ္ပဏီများသည် ပမန်မာနုိင်ငံအတွင်း မတည်မဖငိမ်ပဖစ်ရပ်များ ကြီးထွားလာပခင်း၏ ဆုိးြျ ိုး 
သြ်ရရာြ်မှုြို တွြ်ဆလျြ်ရှိသည်။ ပစ်မှြ်ထား၍ အကြမ်းဖြ် တိုြ်ခိုြ်မှုများပဖစ်ရပါ်လာပခင်း သည် ထိပ်ပိုင်းရင်းနှီးပမုပ်နှံသူများအား အနာဂတ ်
စီးပွားရရး လုပ်ငန်းများအရပါ် ရင်းနှီးပမုပ်နှံမှုပပုလုပ်ရန်သင့်၊ မသင့် ချင့်ချနိ်ဆုံးပဖတ်မှု ပဖစ်ရစခဲ့သည်”  
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Myanmar-Crisis/Silent-Chinese-companies-weigh-costs-of-Myanmar-s-growing-chaos

၃.၁.၂ တရုတ်နိုင်ငံ

နိုင်ငံရရးနှင့် ြျန်းမာရရးအြျပ်အတည်းများ မတိုင်မီြ ပမန်မာနိုင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးပမှုပ်နှ ံ
သူများ ေင်ရရာြ်မှုသည် ပပည်တွင်းအရပခခံ အရဆာြ်အအုံနှင့် အိမ်ခခံရပမစီမံြိန်းများတွင် အများစု ပဖစ်သည်။ အြျပ်အတည်း 
များမတိုင်မီ ရဆွးရနွးရမးပမန်းမှုများတွင် အဆိုပါ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူများသည် ပမန်မာနိုင်ငံရှိ စွမ်းအင်နှင့် သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး  
အရပခခံအရဆာြ်အအုံဆိုင်ရာ တရုတ်မဟုတ်ရသာ ြုမ္ပဏီများမှ မှေရေရသာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများပဖစ်သည့် စီမံခန့်ခွဲရရးဆိုင်ရာ  
အလုပ်အြိုင်များအတွြ် ပပည်တွင်းအလုပ်ရလှောြ်ထားသူများ၏ ြျွမ်းြျင်မှု၊ ေဏာရရးစနစ်နှင့် စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း 
မူရောင်ဆိုင်ရာ ြန့်သတ်ချြ်များရှိပခင်း အစရှိသည်တို့အရပါ် စိုးရိန်မှုများရှိကြရသာ်လည်း ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ ၎င်းတို့၏  
ရဆာင်ရွြ်ချြ်များအရပါ် ရြျနပ်မှုရှိရကြာင်းရတွ့ရပါသည်။ အြျပ်အတည်းများ ရနာြ်ပိုင်းတွင် ယင်းစိုးရိမ်မှုများ တိုးလာ
ဖွယ်ရှိသည်။
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

“ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်း နိုင်ငံပခား တိုြ်ရိုြ် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုနှင့် စီးပွားရရး အသွင်ြူးရပပာင်းမှု” ဆိုင်ရာ Overseas Development 
Institute (ODI) အစီရင်ခံစာတွင် တရားေင် FDI အပဖစ် ကြီးမားရသာ အရပခခံ အရဆာြ်အအုံ စီမံြိန်းများတွင် တရုတ်နိုင်ငံြ 
ပါေင်ရဆာင်ရွြ်ရနမှုနှင့် တစ်ဖြ်တွင် အလတ်စားပဖစ်ရသာ တရုတ်ရရှေ့ရပပာင်းရနထိုင်သူများလည်ပတ်ရနရသာ သို့မဟုတ် 
တရုတ်လူမျ ိုးစုေင်များ ပိုင်ဆိုင်ရသာ တရားေင်မဟုတ်သည့် ြုမ္ပဏီများသည် အရသးစား စီးပွားပဖစ် သို့မဟုတ် အိမ်ရာ 
စီမံြိန်းများ၌ပါေင် ရဆာင်ရွြ်ရနမှုြို ခွဲပခားပပထားသည်။ ၂၀၀၀ ပပည့်နှစ်ြတည်းြ တရုတ်ြုမ္ပဏီများသည် ရရအား
လှေပ်စစ် တည်ရဆာြ်ရရးလုပ်ငန်းများြို လွှမ်းမိုးထားခဲ့ဖပီး ပမန်မာနိုင်ငံတွင် လည်ပတ်ရနရသာ ရရအားလှေပ်စစ်စြ်ရုံ ၂၄ ခု
တွင် ၄ ခုသာ တရုတ်ြုမ္ပဏီများြ လည်ပတ်ရနသည်ဟု   (အများစုမှာ လှေပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ေန်ကြီးဌာနမှ တာေန်ယူလုပ်ြိုင်
သည်) ရဖာ်ပပရသာ်လည်း ၂၀၀၀ ခုနှစ် ြတည်းြ လုပ်ြိုင်ခွင့်ပပုထားရသာ ြျန်လုပ်ငန်း ၂၁ ခုတွင် လှေပ်စစ်ထုတ်လုပ်ပခင်း
နှင့် ပဖန့်ပဖးပခင်းအတွြ် အသုံးပပုရသာ ပစ္စည်းများနှင့်/သို့မဟုတ် အင်ဂျင်နီယာ လုပ်ငန်းများ၊ ေယ်ယူရရးနှင့် ရဆာြ်လုပ်ရရး
ေန်ရဆာင်မှုများအတွြ် တရုတ်နိုင်ငံြ ရထာြ်ပံ့ရနပခင်း ပဖစ်သည်။၈၅ တရုတ်ြုမ္ပဏီများသည် ရရအားလှေပ်စစ်အပပင် အပခား
ရသာ စွမ်းအင်စီမံြိန်းများ၌လည်း ပါ၀င်လျြ်ရှိဖပီး ဥပမာအားပဖင့် ရန်ြုန်နှင့် သီလေါ အထူးစီးပွားရရးဇုန်ရှိ ဖမို့နယ်အချ ို့သို့ 
လှေပ်စစ်ဓာတ်အား ရပးရေရာတွင်လည်း ပါေင်သည်။၈၆ တရုတ်ြုမ္ပဏီများသည် သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး အရပခခံအရဆာြ်အအုံ
များ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်ရရးတွင်လည်း ကြီးမားစွာ ပါေင်ရဆာင်ရွြ်လျြ် ရှိ သည်။ ပမန်မာနိုင်ငံ၊ ရြျာြ်ပဖနှင့် ယူနန်ပပည်နယ်၊ 
ြူမင်းကြားတွင် ဆြ်သွယ်ထားရသာ တရုတ်အမျ ိုးသား ရရနံရြာ်ပိုရရးရှင်း (CNPC) ြ ဦးရဆာင်လုပ်ြိုင်ရနသည့် ရရနံနှင့် 
သောေဓာတ်ရငွ့ ပိုြ်လိုင်းသည် အဆိုပါ စီမံြိန်းမျ ိုးအတွြ် နမူနာပဖစ်သည်။

ဤစီမံြိန်းများအားလုံးသည် ပပည်တွင်းရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူများအား လိုအပ်သည်။၈၇ ဆိုလိုသည်မှာ နိုင်ငံပခား ြုမ္ပဏီများသည် 
ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏြို ကြီးစိုးရသာ မိသားစုပိုင် လုပ်ငန်းစုကြီးများပဖင့် မလွှဲမရရှာင်သာ ဖြ်စပ်လုပ်ြိုင်ရပခင်းပဖစ်သည်။၈၈

အာရှဖွံ့ဖဖိုးရရးေဏ် (ADB) ၏ အဆိုအရ အာရှသည် ၂၀၂၃ ခုနှစ်အထိ အရပခခံအရဆာြ် အအုံရန်ပုံရငွ လိုအပ်ချြ် ခန့်မှန်းရပခ 
အရမရိြန်ရေါ်လာ ၂၆ ထရီလီယံရှိရနဖပီး BRI သည် ဤြွာဟချြ်ြို ပဖည့်ဆည်းရာတွင် အဓိြအခန်းြဏမှ ပါေင်ရန် 
ရည်မှန်းထားသည်။၈၉ BRI သည် သမိုင်းေင်ပိုးလမ်းမ လမ်းရကြာင်းတစ်ရလှောြ်ရှိ နိုင်ငံများ၏ အရပခခံအရဆာြ်အအုံများ 
ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်ရရးနှင့် စီးပွားရရး ရပါင်းစည်းမှုြို အရှိန်အဟုန်ပမှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်သည့် တိုြ်များြိုပဖတ်ရြျာ်ြာ ရရရှည်
ြို ရမှော်မှန်းရသာ မူေါေနှင့် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု အစီအစဉ်တစ်ခုပဖစ်သည်။၉၀ တရားေင် BRI လျာထားချြ်သည် ပဏာမရပခလှမ်းတွင် 
ပါေင်သည့် နိုင်ငံများအကြား နိုင်ငံပဖတ်ရြျာ် သို့မဟုတ် ရေသဆိုင်ရာ ပူးရပါင်းရဆာင်ရွြ်မှုများ ပမှင့်တင်ရန် အတွြ် ဖွံ့ဖဖိုး 
တိုးတြ်ရရးအစီအစဉ်များနှင့် အစီအမံများ ပူးတွဲရရးဆွဲပခင်းြို အားရပးပါသည်။

၈၅ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် တရုတ်၏ ပပင်ပရင်းနှီးပမုပ်နှံမှု တန်ဖိုး ၅၈ ရာခိုင်နှုန်း သည် ရဟာင်ရြာင်သို့လည်းရြာင်း ၇.၁ရာခိုင်နှုန်း (အရမရိြန်ရေါ်လာ ၈.၇၆ ေီလီယံ 
သည် ဖဗိတိသှေ ဗာဂျင်နှင့် ရြမန် ြျွန်းစုများသို့လည်းရြာင်း အသီးသီးရရာြ်ရှိခဲ့ကြသည်။ ရန်ပုံရငွအရတာ်များများသည် တရုတ်သို့ပပန်လည်စီးေင်ခဲ့သည်။ 
၎င်းပဖစ်စဉ်ြို ခရီးတပတ် လည်ပခင်း ဟုရခါ်ဆိုကြသည်။ MOFCOM (၂၀၁၄) ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၇ ရြ်ရန့တွင်ပပုလုပ်ခဲ့ရသာ စီးပွားရရးေန်ကြီးဌာန၏ ပုံမှန်
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/press/201406/20140600632846.shtml

၈၆ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ယူနန်ြုမ္ပဏီနှစ်ခု ရပါင်းစပ်၍ ထူရထာင်ခဲ့ရသာ ယူနီယံ အရင်းအပမစ်နှင့် အင်ဂျင်နီယာ ြုမ္ပဏီသည် ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရရအားလှေပ်စစ ်
စီမံြိန်း ၂၂ ခုတွင် ပါေင်ရဆာင်ရွြ်လျြ်ရှိရကြာင်း အစီရင်ခံစာ ထုြ်ပပန်ခဲ့သည်၎င်းတွင် ပန်ရလာင်းနှင့် ရရှေလီြဲ့သို့ စီမံြိန်းများပါေင်ဖပီး ရနာြ်ပိုင်းတွင် 
နှစ် ၄၀ သြ်တမ်းရှိသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း ပထမဦးဆုံး တရုတ်ေီအိုတီ (BOT) စာချုပ်ပဖစ်လာခဲ့သည်။

  www.urec.com.cn

၈၇ အထူးစီးပွားရရးဇုံများအား အထူးစီးပွားရရးဇုံဉပရေပဖင့် စီမံအုပ်ချုပ်ရသာ်လည်း ရြျာြ်ပဖ အထူးစီးပွားရရးဇုံတည်ရဆာြ်မှုသည် ချွင်းချြ်တစ်ရပ်ပဖစ်သည်။

၈၈ ရအာြ်စ်ဖို့ေ် စီးပွားရရးအုပ်စု ၂၀၁၄ "အစီရင်ခံစာ-ပမန်မာ၂၀၁၄

၈၉ “ပိုးလမ်းမစီမံြိန်းစတင်မှု” 
 https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/

၉၀ တူညီရသာ မှီပငမ်းချြ်
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BRI ၏ ေုတိယဦးစားရပး ရည်မှန်းချြ်ပဖစ်ရသာ အရပခခံအရဆာြ်အအုံ တည်ရဆာြ်မှု တိုးတြ်ရစ ရရးလုပ်ငန်းသည်  
ေဂဂလားရေ့ရှ်-တရုတ်-အိန္ဒိယ-ပမန်မာ စီးပွားရရးစကြြံ (BCIMEC) ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဖစ်သည့် ပမန်မာနိုင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရး 
ြဏြို တိုြ်ရိုြ်လွှမ်းမိုးလာမည်ပဖစ်သည်။ ရစျးြွြ်ထဲတွင် တရုတ်ြုမ္ပဏီများ သို့မဟုတ် တရုတ်ဖြ်စပ်လုပ်ငန်းများ 
ရှိရနပခင်းသည် ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ၏ OSH အတွြ် စီမံြိန်းအရွယ်အစားနှင့် လုပ်ငန်းသောေအရပါ်မူတည်၍ အပပုသရော  
ရဆာင်ရသာ သို့မဟုတ် ဆုတ်ယုတ်လြ္ခဏာရဆာင်ရသာ သြ်ရရာြ်မှုများ ရှိနိုင်သည့်အပပင် အဆိုပါသြ်ရရာြ်မှုသည်  
ရစျးြွြ်၌ ပါေင်သူများ၏ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်မှုပုံစံ၊ ၎င်းတို့၏ ထုံးစံနှင့် အရလ့အထများ၊ တာေန်ခံမှု၊ ပွင့်လင်းပမင်သာမှုနှင့် တည်
ဆဲဥပရေများ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့် စည်းြမ်းများြို လိုြ်နာပခင်းတို့ အရပါ်တွင်လည်းမူတည်ပါသည်။

အဆိုပါြုမ္ပဏီများ သို့မဟုတ် ဖြ်စပ်လုပ်ငန်းများသည် ပမန်မာနိုင်ငံမှ ြန်ထရိုြ်တာများနှင့် ရနာြ်ြွယ်ြချတိ်ဆြ်မှုများ 
လုပ်လိုကြဖပီး ၎င်းတို့ကြားတွင် ချုပ်ဆိုထားရသာ သရောတူစာချုပ်များ၌ OSH ဆိုင်ရာအသိပညာလွှဲရပပာင်းမှုြို ရသချာရစရန် 
ရဆာင်ရွြ်ထားရသာ သီးပခားယန္တရားများ၊ တိြျရသာ  OSH ဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းရသာ တာေန်ခံမှုမူရောင်၊ ရစာင့်ကြည့်မှုနှင့်  
စွမ်းရည်တည်ရဆာြ်ရရး မဟာဗျဟာများပါရိှပါြ  အဆုိပါချတ်ိဆြ်ရဆာင်ရွြ်မှုသည် ရဆာြ်လုပ်ရရး ြဏရိှ OSH ြိုလည်း  
လွှမ်းမိုးလာနိုင်သည်။

ပုံ (၁၀) ပိုးလြ်းြကကီး စီြံကိန်းမပဆမြပုံ

ြှီမငြ်းချက် − “ခါးပတ်တစ်ကွင်း လြ်းတစ်စင်း စီြံကိန်း” https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/

၃.၁.၃ အမခားေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူြျား

အတည်ပပုထားရသာ စီမံြိန်းအရရအတွြ်အရ စင်ြာပူ၊ ရတာင်ြိုရီးယားနှင့် ရဟာင်ရြာင်တို့မှ  FDI သည် ေုတိယ၊  တတိယ 
နှင့် စတုတ္ထအဆင့်တွင်ရိှဖပီး ဤအြဲပဖတ်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းအပဖစ် ရတွ့ဆံုရမးပမန်းခ့ဲရသာ ြုမ္ပဏီများမှ အကြိမ်ကြိမ်ရဖာ်ပပခ့ဲ 
သည့်အတိုင်း အဆိုပါစီမံြိန်းများသည် ရယေူယျအားပဖင့် ပပည်တွင်းအလုပ်သမားများနှင့် ြန်ထရိုြ်တာများြို အလုပ်ရရှ ိ
ရစဖပီး ပမန်မာနိုင်ငံရှိ အရသးစားနှင့် အလတ်စား ရဆာြ်လုပ်ရရးြုမ္ပဏီများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါြ ပိုမိုရြာင်းမွန်သည့် OSH ဆိုင်ရာ  
စီမံခန့်ခဲွမှုရိှရကြာင်း သိရသည်။ နုိင်ငံစံုရြာ်ပုိရရးရှင်းများနှင့် မိသားစုပုိင် အမျ ိုးမျ ိုးြဲွပပားရသာ လုပ်ငန်းစုကြီးများမှခန့်ထားရသာ  
OSH မန်ရနဂျာများနှင့် အရာရှိများသည် ရယေူယျအားပဖင့် စင်ြာပူနှင့်/သို့မဟုတ် မရလးရှားတွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသူများ 
ပဖစ်သည်ဟု သိရပါသည်။ ရဆွးရနွးရမးပမန်းခဲ့သည့် နိုင်ငံပခားပိုင်ြုမ္ပဏီများအနြ်မှ တစ်ခုတွင်  OSH ြို ကြီးကြပ်ရန်နှင့်  
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ပပည်တွင်းေန်ထမ်းများြို ရလ့ြျင့်ရပးရန်အတွြ် အများအားပဖင့် ဗီယြ်နမ်ရှိ ၎င်း၏ရုံးမှ OSH မန်ရနဂျာများနှင့် အရာရှိများြို  
သွားချည်လာလှည့်လုပ်ရစပခင်းပဖင့်  လုပ်ရဆာင်ရနရဖပီး ြိုဗစ် (၁၉) နှင့်ဆြ်စပ်ရသာ ခရီးသွားလာခွင့်ြန့်သတ်ချြ်များြ 
ဤသို့ရဆာင်ရွြ်မှုြို ရပ်တန့်ရစခဲ့ဖပီး OSH အတွြ် ရေသခံမန်ရနဂျာများနှင့် ေန်ထမ်းများအရပါ် မှီတည်မှုတိုးလာရစခဲ့သည်ဟု  
သိရှိရလ့လာရပါသည်။

၃.၁.၄ အစိုးေ၏ ေသုံးြှန်းဆမခဆငွစာေင်း

အစိုးရသည် အများအားပဖင့် ပပည်သူ့အရဆာြ်အအုံ ရဆာြ်လုပ်ပခင်းလုပ်ငန်းများြို တိုြ်ရိုြ်ရသာ်လည်ရြာင်း ပုဂ္ဂလိြ 
ြုမ္ပဏီများမှတဆင့်ရသာ်လည်းရြာင်း စီစဉ်ရဆာင်ရွြ်သည်။ အစိုးရြ ရဆာင်ရွြ်ရသာ အကြီးစားတည်ရဆာြ်မှု၏ 
အထင်ရှားဆုံး ဥပမာမှာ ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှစတင်၍ စိမ်းလန်းရသာ လယ်ြွင်းအဆင့်မှ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်တွင် ပမန်မာနိုင်ငံ ဖမို့ရတာ် 
ပဖစ်လာမည့် ရနပပည်ရတာ်ဖမို့ြို  တည်ရဆာြ်ပခင်း ပဖစ်သည်။ အစိုးရ အရာထမ်းအမှုထမ်းများအတွြ် အဓိြ ရည်ရွယ်ြာ
အစိုးရအရဆာြ်အအုံများ၊ ဟိုတယ်များ၊ တိုြ်ခန်းများနှင့် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ ရလဆိပ်များြို တည်ရဆာြ်ခဲ့ကြသည်။ 
ပပည်ပမှ စီမံြိန်းရဖာ်ရဆာင်သူတစ်ဦးနှင့် ရဆွး ရနွးရမးပမန်းထားမှုအရ အစိုးရသည် ရဆာြ်လုပ်ရရး စီမံြိန်းအများအပပားြိ ု
တိုြ်ရိုြ် အရြာင်အထည်ရဖာ်ရနဆဲပဖစ်ရသာ်လည်း  ပုဂ္ဂလိြြဏများြ စီမံြိန်းများြို တိုြ်ရိုြ် အရြာင်အထည ်
ရဖာ်ရန် အလားအလာများစွာရှိလာသည့် အရနထားတွင်ရှိရနသည်။ ယခင်အပိုင်းတွင် ရဖာ်ပပခဲ့ရသာ အြျပ်အတည်းနှစ်ခု
တစ်ဖပိုင်တည်းြျ ရရာြ်ပခင်း၏ ရနာြ်ဆြ်တွဲအြျ ိုးဆြ်များရကြာင့် လြ်ရှိစီမံြိန်းများသည် ရငွသားပပတ်လပ်မှုနှင့် 
အပခားအြျ ိုးဆြ်များြို  ထိခိုြ်ခံစားရနရပါသည်။

ြမ္ဘာ့ေဏ်နှင့် အစိုးရတို့မှ ထုတ်ပပန်ရသာ  အများပပည်သူဆိုင်ရာ အသုံးစရိြ်နှင့် ေဏ္ဏာရရးတာေန်ခံမှုအား ဆန်းစစ်ချြ် 
အစီရင်ခံစာ (၂၀၂၀ခုနှစ်) (PEFA)၉၁ တွင် ရဖာ်ပပထားသည်မှာ ၂၀၁၇/၂၀၁၈ ေဏာရရးနှစ်အတွြ် ရဆာြ်လုပ်ရရး စီမံခန့်ခွဲ
ရရး သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အကြီးအြဲ လြ်ရအာြ်ရှိ ေတ်ဂျြ်မှာ ြျပ်သန်း ၄၉၃,၇၈၄ (အရမရိြန်ရေါ်လာ ၃၄၅. 
၅ သန်းခန့်) သို့မဟုတ် ေတ်ဂျြ်၏ ၅.၃၈ ရာခိုင်နှုန်းပဖစ်ဖပီး ၂၀၁၆/၁၇ တွင် ြျပ်သန်း ၅၀၀,၇၅၃ (ရေါ်လာ ၄၆၅.၆ သန်းခန့်) 
(သို့) ၁၄.၉ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၂၀၁၆/၁၅ တွင်  ြျပ်သန်း ၆၆၅,၃၂၃ (ရေါ်လာ ၅၀၀.၇ သန်းခန့်) (သို့)  ၃၇.၁ ရာခိုင်နှုန်း များပဖင့် ယှဉ်
ရသာ် အနည်းငယ်ရလျာ့ြျသွားရကြာင်း သိနိုင်ပါသည်။ အထြ်ပါြာလအတွင်း ရဆာြ်လုပ်ရရးေန်ကြီးဌာန ၏အသုံးစရိတ်
ြို ရလှော့ချလိုြ်ပခင်းြို ရတွ့ပမင်နိုင်ဖပီး ယခုပဖစ်ပွားရနရသာ အြျပ်အတည်းများ၏ အြျ ိုးဆြ်ရကြာင့် အသုံးစရိတ်သည် 
ထပ်မံရလျာ့ြျနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။

ရဆာြ်လုပ်ရရးစီမံြိန်းအားလုံးြို ဤ MoC စီမံခန့်ခွဲရရးအကြီးအြဲရအာြ်တွင် ထည့်သွင်းတွြ်ချြ် ထားပခင်းမရှိနိုင်ရပ။ 
ဥပမာအားပဖင့်၊ PEFA ဆန်းစစ်ချြ်အစီရင်ခံစာတွင် ရဆာြ်လုပ်ရရး အသုံးစရိတ်ြိုလည်း ပညာရရးေန်ကြီးဌာနရအာြ်တွင်
ထည့်သွင်းတွြ်ချြ်ထားရကြာင်း ရှင်းလင်းစွာ ရဖာ်ပပထားဖပီး ယင်းသည် အြျပ်အတည်းများရကြာင့်လည်း အပျြ်သရော 
ရဆာင်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုနှင့် ြုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှရရှိရသာ ရေတာအရပါ်မူတည်၍ ၂၀၁၇-၁၈ ခုနှစ်  
ရဆာြ်လုပ်ရရးအတွြ် အစိုးရေတ်ဂျြ် (အရမရိြန်ရေါ်လာ ၃၄၅.၅ သန်း) သည် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူ  
၁၂ ဦးြ ၁၉၉၈ မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ယူရဆာင်လာသည့် နှစ်စဉ်ပျမ်းမှေ FDI ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသည်ဟု မှတ်သားနိုင်သည်  
(ဇယား ၇)။

PEFA ဆန်းစစ်ချြ်အစီရင်ခံစာသည် တန်ဖိုးကြီးေယ်ယူရရးစာချုပ်များြို ခွဲပခမ်းစိတ်ပဖာရပးထားဖပီး ရဆာြ်လုပ်ရရးေန်ကြီး 
ဌာန၊ ပို့ရဆာင်ရရးနှင့်ဆြ်သွယ်ရရး ေန်ကြီးဌာနနှင့် လှေပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ေန်ကြီးဌာနတို့သည် ပစ္စည်းေယ်ယူရရးနှင့် ရစျးဖပိုင် 
တင်ေါစနစ် လုပ်ငန်းစဉ်များ အများဆုံးပပုလုပ်ရသာ ထိပ်တန်းေန်ကြီးဌာနရှစ်ခုတွင် ပါေင်ရကြာင်းပပသထားသည်။ အဆိုပါ  
ေန်ကြီးဌာနများြ အရြာင်အထည်ရဖာ်သည့် စာချုပ်များ၏ တန်ဖိုးမှာ အရမရိြန်ရေါ်လာ ၉ ေသမ ၇ သန်း၊  ရေါ်လာ ၃၅ သန်း 
နှင့် ရေါ်လာ ၁၁၅ သန်း အသီးသီးရှိသည်။

ဤအချြ်အလြ်များအရ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် MoC သည် ကြီးမားရသာ စာချုပ် ၂၃ ခုြို ရကြာ်ပငာခဲ့ဖပီး ၄င်းမှ ရလးခုြို အရြာင်  
အထည်ရဖာ်ခဲ့ဖပီး ၁၄ ခုြို လုပ်ငန်းလုပ်ြိုင်ခွင့်ချရပးခဲ့သည်။

၉၁ ြမ္ဘာ့ေဏ် (၂၀၂၀) အများပပည်သူဆိုင်ရာ အသုံးစရိြ်နှင့် ေဏာရရးတာေန်ခံမှုအား ဆန်းစစ်ချြ် အစီရင်ခံစာ ၂၀၂၀ ပမန်မာ၊ ေါရှင်တန် ေီစီ



99မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်
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ေန်ကြီးဌာန ၂၅ ခုမှ ပစ္စည်းေယ်ယူရရးနှင့် ရစျးဖပိုင်တင်ေါစနစ် လုပ်ငန်းစဉ်များ အများဆုံးပပုလုပ်ရသာ ေန်ကြီးဌာနရှစ်ခုမှ 
ပပုလုပ်ရသာ ြျပ်သန်း ၁၀၀ (အရမရိြန်ရေါ်လာ ၇၀,၀၀၀) ရြျာ်တန်ဖိုးရှိ စာချုပ်စာတမ်းကြီး ၆၄၂ ရစာင်အနြ် တင်ေါ  
၅၆၅ ခု (၈၈ ရာခိုင်နှုန်း) ြို ပွင့်လင်းစွာ တင်ေါရခါ်ယူယှဉ်ဖပိုင်မှုနည်းလမ်းပဖင့် ရဆာင်ရွြ်ခဲ့ပခင်း ပဖစ်သည်။ ြျပ်သန်း ၁၀၀ 
ရအာြ် စာချုပ်များအတွြ် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းရြျာ်ြို ယှဉ်ဖပိုင်ရသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုပဖစ်ရသာ အဆိုပပုြိုြားချြ်များ 
(quotation) ြို တင်ပပရန် ရခါ်ယူပခင်းပဖင့် ရဆာင်ရွြ်ခဲ့သည်။   

ဇယား (၈) တန်ဖိုးကကီးဝယ်ယူြှုေိုင်ော သဆောတူစာချုပ်ြျား

(ကျပု်သ�်း ၁၀၀) အိထက် တ်�်ဖိုးိုးကြံကီး�ာ�ျံပု် (အိနေကာင်း်အိထည်း်နေဖိုးာ်ခြုံပုီး)

ဝ�်ကြံကီးဌာာ�/ဦးး�ီးဌာာ�/ဌာာ� ပုမ်ာဏီ (ကျပု်သ�်း)
နေဖိုးာ်နေဆာင်း်ခြုံပုီး လိုပု်င်း�်း 
�ာ�ျံပု်အိနေရာအိတ်ွက်

နေ�ကပြုင်းာထားသည်း််
လိုပု်င်း�်း �ာ�ျံပု်
အိနေရာအိတ်ွက်

�ျထားခြုံပုီး လိုပု်င်း�်း 
�ာ�ျံပု်အိနေရာအိတ်ွက်

ပုည်းာနေရားဝ�်ကြံကီးဌာာ� (၁၀) ၁၀၀, ၂၇၂.၇၂ ၁၆၃ ၅၇ ၁၆၁

ကျ�်းမ်ာနေရားန္ဓာိင်း်် အိားက�ား 
ဝ�်ကြံကီးဌာာ� (၁၀)

၇၉, ၇၁၆.၄၈ ၉၄ ၈၅ ၇၃

�ီမ်�ကိ�်း ၊ �ဏ္ဍာနေရားန္ဓာိင်း်် �က်မ်ု 
ဝ�်ကြံကီးဌာာ� (၁၈)

၁၄, ၃၈၉.၃၇ ၂၁ ၁၂ ၈

နေဆာက်လိုပု်နေရား ဝ�်ကြံကီးဌာာ� (၅) ၁၃, ၉၃၉.၄၇ ၄ ၂၃ ၁၄

�ိုက်ပုျ ိံးနေရား၊ နေမ်ွးပြုမ်ူနေရားန္ဓာိင်း်် 
ဆည်း်နေပြုမ်ာင်း်း ဝ�်ကြံကီးဌာာ� (၁၅)

၃၃, ၆၀၄.၄၅ ၄၂ ၃၅ ၂၃

ပုို�နေဆာင်း်နေရားန္ဓာိင်း်် ဆက်သွယ််နေရား 
ဝ�်ကြံကီးဌာာ� (၁၈)

၅၀, ၀၁၈.၉၀ ၆၉ ၁၀၆ ၈၁

လိှပု်��်န္ဓာိင်း််�ွမ််းအိင်း် 
ဝ�်ကြံကီးဌာာ� (၉)

၁၆၄, ၉၂၀.၈၄ ၁၃၄ ၁၃၂ ၆၅

�က်မ်ု ဝ�်ကြံကီးဌာာ� (၁) ၅၀, ၉၁၅.၅၃ ၁၁၅ ၁၁၅ -

�ု�ုနေပုါင်း်းဌာာ�/ဦးး�ီးဌာာ� (၈၅) �ု  
န္ဓာိင်း်် ဝ�်ကြံကီးဌာာ� (၁) �ုအိတ်ွက်

၅၀၇, ၇၇၇.၇၆ ၆၄၂ ၅၆၅ ၄၂၅

ြှီမငြ်းချက် − Gelb, S., Calabrese, L. and Tang, X. (၂၀၁၇) နိုင်ငံမခားတိုက်ရိုက် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံ စီးပွားဆေးအသွင်ကူးဆမပာင်းြှု

ြှတ်ချက် - အေုိပါ စာချုပ်တန်ဖုိးြျားတွင် ဤစြ်းစစ်ဆလ့လာြှုအစီေင်ခံစာမပင်ပေိှ စာချုပ်ြျား၊ ဥပြာအားမဖင့် ဆောက်လုပ်ဆေးေုိင်ော အချက်အလက်ြျား၊ ဒီဇုိင်းပံုစံြျား၊ ထုတ်လုပ်ြှုြျား၊ 

ပစ္စည်းဝယ်ယူြှုြျား၊ စနစ်တပ်ေင်ြှုြျား (တယ်လီကွန်းေက်သွယ်ဆေးနှင့် အချက်မပြျား) စသည်တို့ပါဝင်ပါသည်။ သို့ောတွင် ဤဇယား၏ ဦးတည်ချက်အတိုင်း ဆောက်လုပ်ဆေး

လုပ်ငန်းြျားတွင် အစိုးေ၏အသုံးစေိတ်ကို ဆဖာ်မပလိုေင်း မဖစ်ပါသည်။ ထို့အမပင် ဤလုပ်ငန်းစာချုပ်အေ လုပ်ငန်းြျားအတွက် မပည်ပြှတင်သွင်းဆသာ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းြျား၊ စက်ရုံ

သုံးပစ္စည်းြျားသည် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ေေှိသည်ကို ဆတွ့ေှိေပါသည်။ ကန်ထရိုက်တာြျားအဆနမဖင့် မပည်ပြှတင်သွင်းြည့်ပစ္စည်းြျားအတွက် လိုအပ်သည့် စာေွက်စာတြ်းြျားကို 

သက်ေိုင်ော ဝန်ကကီးဌာနြှတစ်ေင့် မပည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနထံဆပးသွင်း၍အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်လက်ြှတ်ကို ထုတ်ယူနိုင်ြကပါသည်။
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၃.၂ ဆစျးကွက်အခွင့်အလြ်းြျား

ပမန်မာနိုင်ငံရှိ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏဆိုင်ရာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာ၉၂ အရ အြျပ်အတည်းများမတိုင်မီ အရပခခံအရဆာြ် 
အအုံလုပ်ငန်းြို အဓိြ ရမာင်းနှင်နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများမှာ (၁) သီလေါ၊ ရြျာြ်ပဖနှင့် ထားေယ်တို့တွင် ရဖာ်ရဆာင် 
လျြ်ရှိ အထူးစီးပွားရရးဇုန်များ (၂) ရန်ြုန်ဖမို့ရှိစြ်မှုဇုန်များ၊ (၃) နိုင်ငံ၏ ရထာြ်ပံ့ပို့ရဆာင်ရရးနှင့် ခရီးသွားြဏ  
တိုးတြ်ရစရသာ အရေးရပပးလမ်းများ၊ ရထားလမ်းများ၊ ဆိပ်ြမ်းများနှင့် ရလဆိပ်များနှင့် (၄) မိုေိုင်းလ်မှ ဖိုြ်ောြွန်ရြ်သို့  
အဆင့်ပမှင့်တင်ပခင်းပဖင့် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ြမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဆြ်သွယ်မှုြို တိုးတြ်ရစရန်အတွြ် လိုအပ်ရသာ တယ်လီြွန်း  
အရပခခံအရဆာြ်အအုံတို့ ပဖစ်သည်။ အစီရင်ခံစာတွင် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြို ခွဲပခားသတ်မှတ်ရာတွင် အသုံးပပုရသာ  
အမျ ိုးအစားခွဲပခင်းရကြာင့် ပဖစ်နိုင်ရသာ်လည်း ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းအတွြ် အဓိြရမာင်းနှင်အားများကြားတွင် စီးပွားရရး  
ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်မှု သို့မဟုတ် ပါေါနှင့် စွမ်းအင်ဟူ၍ ရဖာ်ပပထားပခင်းမရှိရပ။

အလားတူ အစီရင်ခံစာအရ အရဆာြ်အအုံရေးြွြ်ြို တွန်းအားရပးသည့် အဓိြ အခွင့်အလမ်းများမှာ နိုင်ငံ၏ စီးပွားရရး 
အချြ်အချာြျရသာ ရန်ြုန်နှင့် မန္တရလးဖမို့များရှိ လူလတ်တန်းစား လူရနအိမ်ရာများ ပဖစ်သည်။ လူလတ်တန်းစား အိမ်ရာများ  
ေယ်လိုအားသည် အများစုမှာ ဖမို့ပပတိုးတြ်ဖွံ့ဖဖိုးလာပခင်းရကြာင့် ဖမို့ပပလူဦးရရ တိုးလာပခင်းရကြာင့်ပဖစ်သည် (၎င်းြို အပိုင်း 
၃.၄ တွင် ရဖာ်ပပထားရသာ  ရဆာြ်အအုံများြဏတွင် ထပ်မံထည့်သွင်းထားသည်)။

နိုင်ငံရရးနှင့် ြျန်းမာရရး အြျပ်အတည်းများသည် တရုတ်ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုနှင့် BRI နှင့် ပတ်သြ်သည့် ြိစ္စရပ်များမှလွဲ၍ 
အခွင့်အလမ်းအားလုံးြို ကြီးမားစွာ ထိခိုြ်ရစခဲ့သည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏတွင် ရင်းနှီးပမုပ်နှံမှု ရပ်တန့်သွားပခင်းအပပင် 
ဆြ်သွယ်ရရးြဏတွင် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများ မရသချာမရရရာမှုများရကြာင့် ဖမို့ပပတိုးတြ်ဖွံ့ဖဖိုးလာမှုမှာ ရပပာင်းပပန်ပဖစ်ဟန ်
တူဖပီး ဖမို့ပပရနပပည်သူများသည် ရဖရဖာ်ေါရီလ အစပိုင်းမှစတင်ြာ အပခားရသာတိုင်းရေသကြီး/ပပည်နယ် ၁၁ ခုသို့ ရရှေ့ရပပာင်း 
ရရာြ်ရှိလာြာ ဖမို့တွင်းအကြမ်းဖြ်မှုများရကြာင့် ရြျးလြ်ရေသများသို့ ပပန်လည်ရရာြ်ရှိခဲ့ကြသည်။ နိုင်ငံတေှမ်းရှိ 
အိုးမဲ့အိမ်မဲ့လူဦးရရ၏ ၈၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် ရန်ြုန်ဖမို့မှ ဆင်းသြ်လာဖပီး ခန့်မှန်းရပခ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှာ အပခားရသာ 
တိုင်းရေသကြီး/ပပည်နယ်သို့ ရပပာင်း ရရှေ့သွားရကြာင်း သိရှိရပါသည်။၉၃ ထိုြဲ့သို့ အပခားရသာတိုင်းရေသကြီး/ပပည်နယ်များမှ   
ရန်ြုန်နှင့် မန္တရလး ဖမို့များပပများသို့ ပပန်လည်ရပပာင်း ရရှေ့သွားမှုများ မကြာခင်တွင် ပဖစ်နိုင်ပါသည်။ ထိုြဲ့သို့ ပပန်လည် 
ရပပာင်း ရရှေ့မှု မပဖစ်ရပါ်ပါြ စီးပွားရရးြျဆင်းသွားဖပီး ပပန်လည်ဦးရမာ့လာရန် မရသချာမရရရာမှုများရကြာင့် လူရနအိမ်ရာ
များ၏ ေယ်လိုအားသည် အချနိ်တိုအတွင်း ပပန်လည်တိုးတြ်လာနိုင်ဖွယ်မရှိပါ။

အကြီးဆုံးရဆာြ်လုပ်ရရး စီမံြိန်းများသည် ရယေုယျအားပဖင့် အရင်းအနှီးများဖပီး ၎င်းတို့၏ ြိုယ်ပိုင် ထုတ်လုပ်မှု 
ြွင်းဆြ်များတွင် ရနာြ်ရကြာင်းပပန်ချတိ်ဆြ်မှုများမှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းတိုးတြ်မှုအရပါ် အဓိြထားပခင်းမရှိပါ။ သို့ရသာ် 
၎င်းတို့၏ အဓိြသြ်ရရာြ်မှုမှာ ၎င်းတို့၏ ရရှ့သို့ ချတိ်ဆြ်မှုများတွင်ပဖစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ပိုမိုြျယ်ပပန့်ရသာ ြွန်ရြ် 
တစ်ခုသို့ အရည်အရသွးပိုပမင့်ဖပီး ြုန်ြျစရိတ်သြ်သာရသာ အရပခခံအရဆာြ်အအုံ ေန်ရဆာင်မှုများ ပံ့ပိုးရပးပခင်းပဖစ်သည်။  
ဤသရောအရ ၎င်းတို့သည် လူမှုရရးြုန်ြျစရိတ် များပပားရသာမူေါေြို ြျင့်သုံးြာ သောေပတ်ေန်းြျင် ပျြ်စီးမှုြို
ထိန်းသိမ်းရာတွင်  ပါေင်ပခင်းနှင့် နိုင်ငံရရးမတည်ဖငိမ်မှုများတွင်  ြူညီပံ့ပိုးရပးပခင်းြိုလည်း ရဆာင်ရွြ်သည်။  သို့ရာတွင်
ထိုြဲ့သို့ မူေါေသည် တစ်ချနိ်တည်း၌ အပခားရသာ လုပ်ငန်းများနှင့် ထုတ်လုပ်သူများအား ၎င်းတို့၏ ြုန်ထုတ်စွမ်းအားြို
ပမှင့်တင်ရပးြာ အလုပ်အြိုင် ဖန်တီးရရးနှင့် ဆင်းရဲမွဲရတမှု ရလှော့ချရရးစရသာ အြျ ိုးရြျးဇူးများြို မလွဲမရသွ ခံစားရ 
ရပလိမ့်မည်။၉၄

အထြ်တွင် ရဖာ်ပပချြ်ြို ဥပမာရပးရရသာ် ပမန်မာနိုင်ငံ အရနာြ်ေြ်ြမ်းရိုးတန်းရှိ မေဲြျွန်းနှင့် ရမ်းဖဗဲြျွန်းတို့မှ တရုတ် 
နိုင်ငံယူနန်ပပည်နယ် ရရှေလီအထိ အသီးသီးသွယ်တန်းရနသည့် ပမန်မာ-တရုတ် ရရနံစိမ်းပိုြ်လိုင်းနှင့် သောေဓာတ်ရငွ့ 
ပိုြ်လိုင်းပင်ပဖစ်သည်။ ပိုြ်လိုင်းနှစ်ခုစလုံးသည် ရခိုင်ပပည်နယ်၊ မရြွးတိုင်းရေသကြီး၊ မန္တရလးတိုင်းရေသကြီးနှင့် ရှမ်းပပည်နယ ်
တို့ြို ပဖတ်သန်းသွယ်တန်းသည်။၉၅ သို့ရသာ်လည်း သုံးစွဲသူများသည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် တည်ရှိသည်။ ဓာတ်ရငွ့ပိုြ်လိုင်းြို  
အိန္ဒိယနှင့် ြိုရီးယားြုမ္ပဏီများနှင့်အတူ CNPC မှ ရဆာြ်လုပ်ခဲ့ပခင်းပဖစ်ရသာ်လည်း ရရနံပိုြ်လိုင်းမှာ CNPC တစ်ခုတည်းြ  
သိသိသာသာပင် တည်ရဆာြ်ထားပခင်း ပဖစ်နိုင်သည်။

၉၂ Wong, Serene (၂၀၁၉) “ပမန်မာအစီရင်ခံစာ- ရဆာြ်လုပ်ရရးရေးြွြ် ရနာြ်ဆုံးအရပခအရန” ရိုြ်ေါ လီေြ် ေြ်ခ်ရနာ ဇွန်လ

၉၃ IOM (၂၀၂၁) ပမန်မာရရှေ့ရပပာင်းသွားလာမှုအား ရစာင့်ကြည့် ဆန်းစစ်ပခင်း ဌာနတွင်းထုြ်ရေမှု

၉၄ Gelb, S., Calabrese, L. and Tang, X. (၂၀၁၇) ပမန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံပခားမှ တိုြ်ရိုြ်ရင်းနှီးပမုပ်နှံမှုနှင့် စီးပွားရရးအသွင်ြူးရပပာင်းပခင်း လန်ေန်

၉၅ CNPC “ပမန်မာ-တရုတ် ရရနံနှင့်ဓာတ်ရငွ့ပိုြ်လိုင်းများအရကြာင်း”
  https://www.cnpc.com.cn/en/myanmarcsr/201407/f115a1cc6cdb4700b55def91a0d11d03/files/dec09c5452ec4d2ba36ee33a8efd4314.pdf



101မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

၃.၃ အဆမခခံအဆောက်အအံု

၃.၃.၁  အဆမခခံအဆောက်အအုံေိုင်ော လိုအပ်ချက်

ပုံ(၁၁) သည် ၂၀၁၆-၂၀၄၀ ြာလအတွင်း ပမန်မာနိုင်ငံ အရပခခံအရဆာြ်အအုံဆိုင်ရာ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုလိုအပ်ချြ်ြို GDP ၏ 
ရာခိုင်နှုန်းအပဖစ်  အာရှနှင့် အပခားေင်ရငွအလယ်အလတ်နှင့် ေင်ရငွနိမ့်တိုင်းပပည်များနှင့် နှိုင်းယှဉ် ရဖာ်ပပထားပခင်းပဖစ်သည်။

ပုံ(၁၁) (၂၀၁၆) ြှ (၂၀၄၀) ခုနှစ်ကာလအတွင်း မြန်ြာနိုင်ငံ အဆမခခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ၏ 

ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှု လိုအပ်ချက် (GDP ၏ ောခိုင်နှုန်း)

ြှီမငြ်းချက် − Oxford Economics (၂၀၁၅) ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော အဆမခခံအဆောက်အအုံ အလားအလာ၊ မြန်ြာနိုင်ငံအဆြကာင်း တစ်ဆစ့တစ်ဆစာင်း 

                   https://cdn.gihub.org/outlook/live/countrypages/GIH_Outlook+Flyer_Myanmar.pdf

Global Infrastructure Outlook ၏ အရပခခံအရဆာြ်အအုံဆိုင်ရာ ရမှော်မှန်းချြ်အရ ပမန်မာနိုင်ငံတွင် စွမ်းအင်၊  
ဆြ်သွယ်ရရး၊ သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး (ရလဆိပ်၊ ဆိပ်ြမ်းများ၊ ရထားလမ်းများ၊ လမ်းများ) နှင့် ရရဆိုင်ရာ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများသည်  
၂၀၁၆-၂၀၄၀ ခုနှစ် ြာလအတွင်း အရမရိြန်ရေါ်လာ ၅၉ ေီလီယံ ခန့်မှန်းရပခရှိသည်။ အလားတူြာလအတွြ် ရင်းနှီး 
ပမှုပ်နှံမှု လိုအပ်ချြ်မှာ ခန့်မှန်းရပခ ရေါ်လာ ၁၁၆ ေီလီယံရှိဖပီး ြွာဟချြ်မှာ ရေါ်လာ ၅၇ ေီလီယံ ပဖစ်သည်။၉၆ ပုံ ၁၂ သည်  
၂၀၁၆-၂၀၄၀ ခုနှစ် ြာလအတွြ် GDP ၏ ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုအပဖစ် ပမန်မာ့အရပခခံအရဆာြ်အအုံ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု လမ်းရကြာင်းြို  
ပပသထားသည်။

၉၆ Oxford Economics (၂၀၁၅) “ြမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အရပခခံအရဆာြ်အအုံများ - ပမန်မာနိုင်ငံအရကြာင်း” 
https://cdn.gihub.org/outlook/live/countrypages/GIH_Outlook+Flyer_Myanmar.pdf  
GDP တိုးတြ်နှုန်း၏ နှစ်စဉ်ခန့်မှန်းရပခ ၂.၉၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ စံရလျာ့တွြ်ခန့်မှန်းရပခ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း (အွန်လိုင်းတွင်ရဖာ်ပပထားရသာ ပုံစံတွင် အများဆုံးရလျာ့
တွြ်ခန့်မှန်းရချ) နှင့် လိုြ်ရလျာညီရထွစွာ ရဖာ်ပပထားရသာ အချြ်အလြ်များ

ြမန်မာ အာရှ အနိမ့်ပိုင်းှင့် အလယ်အလတ်ေအာက်ပိုင်း ဝင်ေငွ 

ကားလမ်း

(GDP) ၏ ရာခိုင်ှုန်း
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ပုံ(၁၂) ၂၀၁၆-၂၀၄၀ ခုနှစ်ကာလအတွင်း မြန်ြာနိုင်ငံ အဆမခခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ၊ 

ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှု  လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက် ဦးတည်ောအလားအလာြျား

အေင်းအမြစ် : Oxford Economics (၂၀၁၅) “ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော အဆမခခံအဆောက်အဦြျား - မြန်ြာနိုင်ငံအဆြကာင်း”

ပမန်မာအစိုးရသည် ဤအရပခခံအရဆာြအ်အုံ လိအုပခ်ျြြ်ွာဟမှုြိ ုပဖည့်စွမ်းရန်အတြွ ်ေဏာရငမွလုရံလာြရ်သာရကြာင့်  
ြမ္ဘာ့ေဏ်နှင့် ADB ြဲ့သို့ရသာ IFI များနှင့် BOT စနစ်ြို အသုံးပပုြာ နိုင်ငံပခားြုမ္ပဏီများပဖင့် ရဆာင်ရွြ်သွားရန်   
လိုအပ်မည်ပဖစ်သည်။

၃.၃.၂ တေားဝင် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ြှု အကူအညီ (ODA)

လြ်ရှိပဖစ်ရပါ်ရနရသာ နိုင်ငံရရးအြျပ်အတည်းများရကြာင့် ြမ္ဘာ့ေဏ်၊ ADB နှင့် JICA တို့သည် ပမန်မာနိုင်ငံအစိုးရအား  
ရချးရငွ၊ ရထာြ်ပံ့ရကြးနှင့် အပခားရထာြ်ပံ့မှုများြို ဆိုင်းငံ့ထားသည်။၉၇ သို့ရသာ်လည်း ပမန်မာနိုင်ငံ၏ အရပခခံ 
အရဆာြ်အအုံ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်ရရးတွင် ODA ၏ အခန်းြဏြို နားလည်ရန် အရရးကြီးဖပီးသည်မှာ အဆိုပါ ဆိုင်းငံ့ထား 
မှုများ၏ အလုပ်အြိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် OSH စီမံခန့်ခွဲမှုအရပါ် ရရတိုနှင့် ြာလလတ်တွင် အြျ ိုးသြ်ရရာြ်မှုများြို သိရှိ
နားလည်ရန်နှင့်၊ ODA ပံ့ပိုးမှုများရရှိရန် အရပခအရနများအတွြ် ပပန်လည်အရည်အချင်းပပည့်မှီလာရသာအခါ ပမန်မာနိုင်ငံ 
အတွြ် ပဖစ်ရပါ်လာမည့် အလားအလာများြို နားလည်ရန်အတွြ် ပဖစ်သည်။

၁၉၈၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အထိ JICA သည် ပမန်မာနိုင်ငံတွင် သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး၊ လှေပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် သောေဓာတ်ရငွ့နှင့် 
ဆြ်သွယ်ရရးစီမံြိန်းများအတွြ် ODA ရချးရငွ အရမရိြန်ရေါ်လာ သန်း ၅,၀၀၀ ေန်းြျင်ြို အတည်ပပုခဲ့သည်။ ရအာြ်
ရဖာ်ပပပါ ပုံ ၁၃ တွင် JICA ရချးရငွများြို ြဏခွဲအလိုြ် အသီးသီးပပသထားသည်။ ပုံတွင် ၃၈ နှစ်တာြာလအတွင်း တစ်နှစ်
လှေင် ပျမ်းမှေ ရေါ်လာ ၁၃၂ သန်းခန့်ြို ြိုယ်စားပပုသည်။ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါြ ၁၉၈၈-၂၀၁၅ ခုနှစ် ြာလအတွင်း ပျမ်းမှေ နှစ်စဉ် 
FDI သည် ြန်ရေါ်လာ ၁,၈၀၉ သန်းပဖစ်သည်။

၉၇ ဂျြာတာပို့စ် (၂၀၂၁) “အာရှဖွံ့ဖဖိုးရရးေဏ် ရအေီေီ သည် စစ်အာဏာသိမ်းဖပီးရနာြ် ပမန်မာနိုင်ငံရှိ စီမံြိန်းများအား ရန်ပုံရငွအြူအညီရပးပခင်းြို 
ဆိုင်းငံ့သည်” မတ်လ ၁၁ 
www.thejakartapost.com/seasia/2021/03/11/adb-suspends-funding-for-projects-in-myanmar-after-military-coup.html 
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ပုံ (၁၃) JICA ၏ ODA  ခွင့်မပုြှုပြာဏ (အဆြေိကန် ဆဒါ်လာသန်းဆပါင်း)

ြှီမငြ်းချက် − JICA  “ODA ဆချးဆငွ စီြံကိန်းေိုင်ော အချက်အလက်ြျား”

အပမင့်ဆုံးြတိပပု အြူအညီရပးခဲ့သည်များမှာ အရမရိြန်ရေါ်လာ သန်း ၂,၆၀၀ ေန်းြျင် တန်ဖိုးရှိသည့် ရထားလမ်းများ၊  
ဓာတ်အားရပးစြ်ရုံများနှင့် လမ်းများ ပဖစ်ကြသည်။ ရစျးြွြ်ရဖာ်ရဆာင်သူများနှင့် ရဆွးရနွးရမးပမန်းမှုများတွင် ပမန်မာ 
နိုင်ငံတွင် FDI ဆွဲရဆာင်ပခင်းသည် ပိုမိုရြာင်းမွန်ရသာ လမ်းအရပခခံအရဆာြ်အအုံနှင့် ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရရသာ စွမ်းအင် 
အရင်းပမစ်များ လိုအပ်မည်ပဖစ်ဖပီး စီးပွားရရးလုပ်ရဆာင်နိုင်သည့် ပတ်ေန်းြျင်တွင် တိုးတြ်မှုရှိရန် လိုအပ်ရကြာင်း အတည် 
ပပုခဲ့သည်။ Oxford Business Group မှ သုရတသနပပုချြ်သည် ဤရတွ့ရှိချြ်များြို အတည်ပပုသည်။၉၈ လြ်ရှိ  
အြျပ်အတည်း အရပခအရနများရကြာင့် ဤရမှော်မှန်းချြ်သည် ြာလလတ်တွင် ရတွ့ဆုံရန် ခြ်ခဲနိုင်ဖပီး FDI ြို ပိုမိုရလျာ့နည်း 
ရစသည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ် ေီဇင်ောလ ၃၁ ရြ်ရန့အထိ ADB မှ ပမန်မာနိုင်ငံသို့ ပို့ရဆာင်ရရး၊ စွမ်းအင်၊ ရရနှင့် အပခားဖမို့ပပအရပခခံ အရဆာြ် 
အအုံဆိုင်ရာ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု စီမံြိန်းများအပပင် အပခားရသာသတင်းအချြ်အလြ်နှင့် ဆြ်သွယ်ရရးနည်းပညာဆိုင်ရာ  
ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု စီမံြိန်းများတွင် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများအတွြ် ြတိပပုထားသည့် ADB ရချးရငွ၊ ရထာြ်ပံ့ရကြးနှင့် နည်းပညာ 
အြူအညီပမာဏမှာ အရမရိြန်ရေါ်လာ (၄)ေီလီယံရြျာ်ရှိရကြာင်း သိရသည်။ ဤပမာဏသည် ြဏရပါင်းစုံ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု 
များတွင် ပါေင်နိုင်သည့် အရပခခံအရဆာြ်အအုံနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အရဆာြ်အအုံများ (ဥပမာ- ရြျာင်းများနှင့်  
ရစျးြွြ်များ) တွင် ပပုလုပ်ထားရသာ ပမာဏများ မပါေင်ပါ။

ရဆွးရနွးရမးပမန်းခဲ့သည့် သြ်ဆိုင်ရာ ြန်ထရိုြ်တာများ၏ ရပပာကြားချြ်အရ ODA သည် ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏတွင်  
OSH တိုးတြ်မှုအတွြ် အလားအလာရှိရသာ တွန်းအားတစ်ခုပဖစ်ဖပီး၊ JICA၊ ADB နှင့် ြမ္ဘာ့ေဏ်တို့သည် အရပခခံ 
အရဆာြ်အအုံ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်ရရးစီမံြိန်းများ၏ ြန်ထရိုြ်တာများ အရနပဖင့် ၎င်းတို့၏ သြ်ဆိုင်ရာ OSH လိုအပ်ချြ်များြို  
လိုြ်နာရန် ရတာင်းဆိုကြသည်။ စာချုပ်ပါလိုအပ်ချြ်များြို ဤအြဲပဖတ်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအပဖစ် ပပန်လည်သုံးသပ်ပခင်း  
မပပုရသာ်လည်း ODA ပဖင့်လုပ်ရဆာင်ရသာစီမံြိန်းများတွင် ပိုမိုရြာင်းမွန်ရသာ ရေးအန္တရာယ်များ ပဖစ်နိုင်ရချများြို  
စီမံခန့်ခွဲမှု သို့မဟုတ် OSH စီမံခန့်ခွဲမှု၏ အစိတ်အပိုင်းများြို ရယေုယျအားပဖင့် ရြာင်းမွန်စွာရတွ့ရှိရပါသည်။  
သွားရရာြ်ရလ့လာခဲ့ရသာ လုပ်ငန်းခွင်များကြားတွင် ODA အစီအစဉ်ပဖင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံြာလုပ်ရဆာင်ရသာ စီမံြိန်းများ၏  
ြန်ထရိုြ်တာများသည် သီးသန့် OSH မန်ရနဂျာများနှင့် အရာရှိများ၊ OSH မူေါေများ၊ လုပ်ငန်းခွင်ြို  စနစ်တြျ  
သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ ထားရှိပခင်းစနစ်များနှင့် ေန်ထမ်းများြို စတင်မိတ်ဆြ်ရလ့ြျင့်ရပးပခင်းများအပါအေင် OSH ဆိုင်ရာ 
ရေးအန္တရာယ်များပဖစ်နိုင်ရချများြို စီမံခန့်ခွဲမှုများ အရသးစိတ်ပပုလုပ်ထားသည်ြို ရတွ့ရှိရလ့လာခဲ့ရပါသည်။

၉၈ ရအာြ်စ်ဖို့ေ်စီးပွားရရးအုပ်စု (၂၀၁၇) “ပမန်မာနိုင်ငံတွင် အကြီးစားအရပခခံအရဆာြ်အအုံ စီမံြိန်းများ စတင်” 
https://oxfordbusinessgroup.com/overview/taking-big-steps-large-scale-projects-aim-address-infrastructure-gap
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ပုံ (၁၄) ADB ၏ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် စုစုဆပါင်းေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုပြာဏ (၂၀၂၀ ဒီဇင်ောအထိ)

ြှီမငြ်းချက် − ADB Data Library (၂၀၁၈): “ဆချးဆငွ ၊ ဆထာက်ပံ့ဆငွနှင့် နည်းပညာအကူအညီ ကတိကဝတ်ြျား”

ရဆွးရနွးတိုင်ပင်ပခင်းများအရ၊ အထြ်ပါြန်ထရိုြ်တာများြရဆာင်ရွြ်ရသာ OSH စီမံခန့်ခွဲမှု အရလ့အြျင့်များ၏ အဓိြ 
ရသာ့ချြ်မှာ ODA အစီအစဉ်ပဖင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများသည် OSH ေန်ထမ်းများနှင့် လုပ်ငန်းတာေန်များြို ၎င်းတို့၏ စီမံ 
ခန့်ခွဲရရးနှင့် ေဏာရရးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်ထဲတွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအပဖစ် ထည့်သွင်းထားသည့်အချြ်ပဖစ်သည်။ သို့ရသာ် 
လည်း ODA စီမံြိန်းနှင့် သီးသန ့်ရငွအရင်းအနှီးပဖင့် လည်ပတ်ရသာ စီမံြိန်းများသို့ သွားရရာြ်ရလ့လာခဲ့မှုများအရ
အဆိုပါ OSH အရလ့အြျင့်များြို ODA စီမံြိန်းများတွင်သာ ပပုလုပ်ရတွ့ပမင်နိုင်မည်ပဖစ်ဖပီး အပခားသွားရရာြ်ရလ့လာ 
ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းခွင်များတွင် လုပ်ရဆာင်မှု မရှိသရလာြ်ရှားပါသည်ရကြာင်း သိရှိရပါသည်။ အစီရင်ခံစာ၏ အရစာပိုင်းတွင ်
ရဖာ်ပပထားသည့် ြန့်သတ်ချြ်များရကြာင့် လုပ်ငန်းခွင်များရလ့လာရစာင့်ကြည့်မှုများြို ရန်ြုန်ဖမို့တွင်သာ ပပုလုပ်ခဲ့ရဖပီး
ယင်းတွင် ODA အစီအစဉ်ပဖင့် ရဖာ်ရဆာင်လျြ်ရှိရသာ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုနှင့် ရတာင်ြိုရီးယား၏ စီးပွားရရး 
ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်မှု ပူးရပါင်းရဆာင်ရွြ်ရရး ရန်ပုံရငွမှ ရထာြ်ပံ့ရပးထားရသာ ြိုရီးယား-ပမန်မာ ချစ်ကြည်ရရးတံတား
တည်ရဆာြ်ရရးရနရာတို့ ပါေင်ပါသည်။

ODA ၏ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးသည် FDI နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါြ အြန့်အသတ်ရှိဖပီး FDI သည် အလုပ်သမားများထံသို့ ပိုမို 
ရရာြ်ရှိနိုင်ရသာရကြာင့် OSH တိုးတြ်မှုအတွြ် ပိုမိုရြာင်းမွန်ရသာ တွန်းအားပဖစ်ရစသည်။ သို့ရသာ်လည်း ODA ရငွရကြး 
ရထာြ်ပံ့ရသာ စီမံြိန်းများတွင် ပိုမိုရြာင်းမွန်ရသာ OSH လိုအပ်ချြ်များြို နားလည်သရောရပါြ်ပခင်းသည် FDI မှ 
တဆင့် ရငွရကြးရထာြ်ပံ့ရဖာ်ရဆာင်ရနရသာ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်များတွင် ရြာင်းမွန်ရသာ OSH စီမံခန့်ခွဲမှုြို  
အရြာင်အထည်ရဖာ်ရန် ြန်ထရိုြ်တာများအတွြ် မှန်ြန်ရသာ ဆွဲရဆာင်မှုမြ်လုံးများ ပဖစ်ရပါ်လာရစရန် အရထာြ် 
အြူပဖစ်ရစသည့် ရြာင်းရသာစမှတ်တစ်ခု ပဖစ်နိုင်သည်။

JICA ၊ World Bank နှင့် ADB ြဲ့သို့ရသာ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်ရရးရအဂျင်စီများနှင့် IFI များ နိုင်ငံပခားြုမ္ပဏီများအပါအေင် နိုင်ငံပခား 
တိုင်းပပည်များမှ ရချးရငွပဖင့် တည်ရဆာြ် ရဖာ်ရဆာင်ရသာ အရပခခံအရဆာြ်အအုံနှင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးစီမံြိန်းများသည်  
နိုင်ငံတြာ သောေပတ်ေန်းြျင်နှင့် လူမှုရရးဆိုင်ရာ ြျင့်ထုံးများဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများြို လိုြ်နာရမည်ပဖစ်သည်။  ၎င်းတို့တွင်  
စီမံြိန်း ဧရိယာအတွင်းနှင့် ပတ်ေန်းြျင်ရှိ အလုပ်သမားများနှင့် လူမှုအသိုင်းအေိုင်းများအတွြ် ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချ 
များြို အြဲပဖတ်မှုများ ပါေင်သည်။ အဆိုပါအချြ်သည်လည်း ပမန်မာနိုင်ငံအစိုးရမှ ချမှတ်ထားရသာ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း 
များနှင့် ြိုြ်ညီမှုရှိပါသည်။ ၎င်းအချြ်သည် OSH တိုးတြ်မှုအတွြ် ရမာင်းနှင်အားတစ်ခုလည်း ပဖစ်နိုင်ဖပီး အခန်း ၅ တွင်  
အြျယ်ထည့်သွင်းရရးသားထားသည်။
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၃.၃.၃  အထူးစီးပွားဆေးဇုန်ြျား

အစိုးရ၏ ပပုပပင်ရပပာင်းလဲမှုများ၏ ရည်ရွယ်ချြ်တစ်ခုမှာ ပမန်မာနိုင်ငံသည် ြုန်ထုတ်လုပ်မှု ြဏအရပါ် ပိုမို မှီခိုအားထား 
နိုင်ရစမည့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အရပပာင်းအလဲများြို ရဆာင်ကြဉ်းရပးရန်ပဖစ်သည်။ သွင်းြုန်၊ ပို့ြုန်နှင့် FDI တို့ြို လွယ်ြ ူ
ရချာရမွ့စွာစီးဆင်းရစမည့် အထူးစီးပွားရရးဇုန်များ ထူရထာင်ရရးသည် ၄င်းရည်ရွယ်ချြ်ြို ရရှ့သို့ရရာြ်ရှိရန် ကြိုးပမ်းမှုများ 
လည်းပဖစ်သည်။၉၉

အထူးစီးပွားရရးဇုန်များနှင့် စြ်မှုဇုန်များသည် FDI နှင့် ပပည်တွင်းရင်းနှီးပမုပ်နှံမှုအများစုြို စုစည်းထားရသာရကြာင့် ၎င်း
တို့သည် နိုင်ငံပခားြုမ္ပဏီများြို ဆွဲရဆာင်ရန် အခွင့်အလမ်းပိုများသည်။ ၎င်းသည် OSH ဆိုင်ရာများ တိုးတြ်ပမင့်မားရစရရး 
အတွြ် အခွင့်အလမ်းပဖစ်သလို နည်းပညာနှင့် အသိပညာများြို ြူးလူးဖလှယ်ရန် အခွင့်အလမ်းများလည်း ရပးစွမ်းနိုင်သည်။  
သို့ရသာ်လည်း လြ်ရှိအြျပ်အတည်းများနှင့် အထူးစီးပွားရရးဇုန်များတွင်ရှိရသာ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုနှင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း 
အများစုမှာ  ရပ်နားထားရပခင်းရကြာင့် မကြာမီြာလအတွင်း အဆိုပါအခွင့်အလမ်းများ အရြာင်အထည်ရပါ်လာမည်မှာ  
ရသချာမှုမရှိရပ။၁၀၀

အထူးစီးပွားရရးဇနုမ်ျားတငွ ်တညရ်ှရိသာ ရင်းနှီးပမုပန်ှသံမူျားသည ်ပမနမ်ာနိငုင် ံအထူးစီးပွားရရးဇနု ်ဥပရေရအာြတ်ငွ ်အြျုံးေင ်
ပါသည်။ နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု ဥပရေသည် အထူးစီးပွားရရးဇုန်များရှိ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများနှင့် သြ်ဆိုင်ပခင်းမရှိရပ။ ရင်းနှီး 
ပမုပ်နှံသူများသည် ပမန်မာနိုင်ငံအရဆာြ်အအုံဆိုင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်း လမ်းညွှန်ချြ်များ (၂၀၂၀)၊ အလုပ်အြိုင်နှင့် အလုပ်သမား 
ဆိုင်ရာ အမျ ိုးသားဥပရေများြဲ့သို့ အပခားရသာ နိုင်ငံရတာ်ဥပရေများနှင့် နည်းဥပရေ၊ စည်းမျဉ်းများြိုလည်း လိုြ်နာရမည ်
ပဖစ်သည်။ အထူးစီးပွားရရးဇုန်များရှိ အလုပ်သမားရရးရာြိစ္စရပ်များအတွြ် အဆုံးအပဖတ်ရပးပခင်း၊ ရစာင့်ကြည့်ပခင်းနှင့်  
ပပဋ္ဌာန်းပခင်းဆိုင်ရာ အဆုံးစွန်ရသာအာဏာများြို MoLIP ၏ FGLLID မှ ချုပ်ြိုင်ထားသည်။

အထူးစီးပွားရရးဇုန်ဥပရေြို ၂ေ၁၄ ခုနှစ်တွင် ပပဋ္ဌာန်းခဲ့ဖပီး ပမန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ရှိရနသည့် အထူးစီးပွားရရးဇုန် သုံးခုပဖစ်
သည့် ရခိုင်ပပည်နယ် ရြျာြ်ပဖ၊ တနသဂာရီတိုင်းရေသကြီး ထားေယ်နှင့် ရန်ြုန်တိုင်းရေသကြီး သီလေါ အထူးစီးပွားရရးဇုန ်
တို့သည် ထိုဥပရေရအာြ်တွင် အြျုံးေင်သည်။ အထူးစီးပွားရရးဇုန်ဥပရေအား အရြာင်အထည်ရဖာ်ရာတွင် ဗဟိုအဖွဲ့၊ ဗဟို 
လုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့် အထူးစီးပွားရရးဇုန်များရှိ စီမံခန့်ခွဲမှုရြာ်မတီများ ပါေင်ရသာ ယင်းရည်ရွယ်ချြ်အတွြ် သုံးဆင့် 
အထူးဖွဲ့စည်းထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံပဖင့် ရဆာြ်ရွြ်သည်။၁၀၁ ဗဟိုအဖွဲ့သည် အထူးစီးပွားရရးဇုန်များ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်ရရး
နှင့် ၄င်းရအာြ်တွင်ရှိရသာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းများအရြာင်အထည်ရဖာ်မှုြို ကြီးကြပ်ြွပ်ြဲသည့် ေန်ကြီးဌာန 
ရပါင်းစုံပါေင်ရသာ အပမင့်ဆုံးအဖွဲ့ပဖစ်သည်။ ဗဟိုအလုပ်အဖွဲ့သည် ဗဟိုအဖွဲ့အား မူေါေများရဖာ်ရဆာင်ြာ အကြံရပးပခင်း
ြို လုပ်ရဆာင်ပံ့ပိုးရပးသည်။ အထူးစီးပွားရရးဇုန် စီမံခန့်ခွဲရရး ရြာ်မတီတစ်ခုစီသည် သြ်ဆိုင်ရာ အထူးစီးပွားရရး
ဇုန် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်ရရးနှင့် အရြာင်အထည်ရဖာ်ရရး လုပ်ငန်းများြို ကြီးကြပ်ြွပ်ြဲသည်။ အထူးစီးပွားရရးဇုန်များ၏ 
ဥပရေမူရောင်အတွြ် အဓိြရသာ့ချြ်တစ်ခုမှာ အထူးစီးပွားရရးဇုန် စီမံခန့်ခွဲရရး ရြာ်မတီသည် အထူးစီးပွားရရး 
ဇုန်များတွင်ရှိရသာ အလုပ်သမားများ၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့် ခံစားပိုင်ခွင့်များ မနိမ့်ြျရစရရးပင် ပဖစ်ပါသည်။၁၀၂

အထူးစီးပွားရရးဇုန်ဥပရေသည် ေန်ရဆာင်မှုများြို တစ်ရနရာတည်းတွင်ရယူနိုင်ရသာစင်တာ (One Stop Service Centre) 
တည်ရထာင်ရန် စီမံခန့်ခွဲမှုရြာ်မတီတစ်ခုစီြို ညွှန်ကြားထားသည်။ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူများြို တစ်ရနရာတည်းတွင် ေန်ရဆာင် 
မှုများရပးရဆာင်နိုင်ရစရန်အတွြ် အစိုးရဌာနအသီးသီးမှ ြိုယ်စားလှယ်များြို လြ်ခံရဆာင်ရွြ်ရပးပါသည်။ အထူး 
စီးပွားရရးဇုန်ဥပရေသည် ြုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပခင်း သို့မဟုတ် သောေပတ်ေန်းြျင်ဆိုင်ရာခွင့်ပပုချြ်များြဲ့သို့ရသာ အထူး 
စီးပွားရရးဇုန်များတွင် သြ်ဆိုင်သည့် အပခားဥပရေများတွင် ပပဌာန်းထားရသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ 
များမှ ရသွဖီပခင်းြို ခွင့်မပပုပါ။၁၀၃

၉၉ Khandelwal, A. and Teachout, M. (၂၀၁၆) “ပမန်မာအတွြ်အထူးစီးပွားရရးဇုံများ အိုင်ဂျစီီ အစီရင်ခံစာ”

၁၀၀ Nikkei Asia (၂၀၂၁) “ပမန်မာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုသည် ြုမ္ပဏီများ၏ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းအား ရပ်ဆိုင်းသွားရစခဲ့သည်စစ်တမ်းရလေ်များအရ နိုင်ငံရရး 
အရပပာင်းအလဲနှစ်လသည် ြူးစြ်ရရာဂါပဖစ်ပွားရသာ တနှစ် ြာလထြ် ပိုမိုထိခိုြ်သွားခဲ့သည်(ရမ ၇)

၁၀၁ DICA “အထူးစီးပွားရရးဇုံများ” https://www.dica.gov.mm/en/special-economic-zones

၁၀၂ ICJ (၂၀၁၇) “ပမန်မာနိုင်ငံရှိအထူးစီးပွားရရးဇုံများနှင့် လူ့အခွင့်အရရးအားအြာအြွယ်ရပးရန် နိုင်ငံရတာ်အစိုးရ၏ တာေန် အစီရင်ခံစာ”

၁၀၃ တူညီရသာ မှီပငမ်းချြ်
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

အထူးစီးပွားရရးဇုန်သုံးခုသည် စုစုရပါင်းရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု အရမရိြန်ရေါ်လာ ၁၁.၃ ေီလီယံြို ြိုယ်စားပပုဖပီး ရဆာြ်လုပ်ရရး 
ြဏတစ်ခုလုံး၏ ခန့်မှန်းနှစ်အလိုြ် ရစျးြွြ်တန်ဖိုး၏ ၁၁၉ ရာခိုင်နှုန်း (ရေါ်လာ ၉.၅ ေီလီယံ) နှင့် ညီမှေသည်။  
သို့ရသာ်လည်း ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများနှင့် စီမံြိန်းများြို ရပ်ဆိုင်းလိုြ်ပခင်းသည် အထူးစီးပွားရရးဇုန် စီမံခန့်ခွဲမှုရြာ်မတီများြ  
OSH ဆုိင်ရာ လုပ်ရဆာင်ရန်များြုိ ြာလလတ်တွင် လုပ်ရဆာင်နုိင်မှုရပါ်တွင် အဟန့်အတားအပဖစ် အရိပ်အရယာင်ပပရနသည်။

၃.၃.၄  စက်ြှုဇုန်ြျား

ပမန်မာသတင်းအချြ်အလြ်စီမံခန့်ခွဲမှုယူနစ် (MIMU) ၏ ရပမပုံညွှန်းအရ ပမန်မာနိုင်ငံတွင် စြ်မှုဇုန် စုစုရပါင်း ၁၃၂ ခုရှိသည်။  
ရန်ြုန်တိုင်းရေသကြီးတွင် ၄၅ ခု၊ မန္တရလးတိုင်းရေသကြီးတွင် ၇ ခုနှင့် အပခားပပည်နယ်နှင့် တိုင်းရေသကြီး ၃၈ ခု အသီးသီးပဖစ်
ပါသည်။၁၀၄

ပမန်မာနိုင်ငံတွင် စြ်မှုဇုန်များ ဆြ်လြ်ဖွံ့ဖဖိုးရနပါသည်။ ဥပမာအားပဖင့် ပမန်မာနိုင်ငံ ဖမို့ပပနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖဖိုးရရးဦးစီးဌာနသည်  
၂၀၁၉ ခုနှစ် ကသဂုတ်လတွင် Korea Land and Housing Corporation နှင့် ရန်ြုန်ဖမို့ရပမာြ်ေြ် ၁၀ ြီလိုမီတာ 
အြွာ လှည်းြူးဖမို့နယ်တွင် ြိုရီးယား-ပမန်မာ စြ်မှုဇုန်ြို တည်ရဆာြ်ရန် ဖြ်စပ်လုပ်ငန်းအပဖစ် လြ်မှတ်ရရးထိုးခဲ့သည်။  
၂၂၅ ဟြ်တာရှိရသာ စီမံြိန်းသည် ရန်ြုန်အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာရလဆိပ်နှင့် ဆိပ်ြမ်းသို့ လွယ်ြူရချာရမွ့စွာ ေင်ရရာြ် 
နိုင်ရစရန် ရမှော်မှန်းထားဖပီး ပို့ြုန်ြို ဦးတည်သည့် ရတာင်ြိုရီးယား ြုမ္ပဏီရပါင်း  ၂၀၀ ထံမှ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုြို ဆွဲရဆာင်ရန်  
ရမှော်လင့်ထားသည်။ ြိုရီးယား ပို့ြုန်သွင်းြုန်ေဏ်မှ သီးသန့် ၁၀၀ မီဂါေပ် ဓာတ်အားခွဲရုံသွယ်တန်းပခင်းနှင့် ြလီရထာ်ဆည်မှ  
ရရလမ်းရကြာင်း အသစ်တစ်ခု တည်ရဆာြ်ရန်အတွြ် ရချးရငွရယူထားဖပီး စီမံြိန်းြို ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် အပပည့်အေ  
ဖပီးရပမာြ်ရန် ရမှော်မှန်းထားရကြာင်း သိရသည်။

ပုံ (၁၅) ေန်ကုန်ပြို့ေှိ စက်ြှုဇုန်ြျား

ြှီမငြ်းချက် − မြန်ြာသတင်းအချက်အလက်စီြံခန့်ခွဲြှုယူနစ် (၂၀၁၉) “စက်ြှုဇုန်နှင့် အထူးစီးပွားဆေးဇုန်ြျား”    

https://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Sector_Map_Industrial_and_Special_Economic_Zones_MIMU1676v01_01Oct2019_A4.pdf

၁၀၄ “ပမန်မာသတင်းအချြ်အလြ်စီမံခန့်ခွဲမှုယူနစ် (၂၀၁၉) စြ်မှုနှင့်အထူးစီးပွားရရးဇုံများ ရအာြ်တိုော”

North
Okkalapa

Mya Sein Yaung

Shwe Than Lwin

Hlaing Thar Yar
1-7

Shwe Lin Pan

Shwe Pyi Thar-1 Mingalardon
Shwe Pauk Kan Dagon (East)
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OSH ပမှင့်တင်ရရးအတွြ် ရစျးြွြ်အရပခခံ အခွင့်အလမ်းများသည် စြ်မှုဇုန်များရဖာ်ရဆာင်သူများ၊ စီမံခန့်ခွဲရရးရြာ်မတ ီ
များနှင့် ဇုန်များတွင် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံသည့် ပုဂ္ဂလိြ ြုမ္ပဏီများနှင့် ထိရတွ့ဆြ်ဆံပခင်းအားပဖင့် တည်ရှိပါသည်။ အလားတူ အထူး 
စြ်မှုဇုန်များတွင် အများပပည်သူနှင့် ပုဂ္ဂလိြလုပ်ငန်းရှင်များမှ မှေရေလုပ်ရဆာင်နိုင်သည့် ရေသအရပခပပုပုံစံများပဖင့် အလုပ် 
သမားဥပရေများနှင့်ဆိုင်ရသာ သတင်းအချြ်အလြ်၊ ရလ့ြျင့်သင်ကြားမှုနှင့် ပပဋ္ဌာန်းပခင်းတို့ြို လုပ်ရဆာင်နိုင်ပါသည်။ 

ပုံ (၁၆) ပြို့မပတွင် အဆမခချဆနထိုင်ပုံြျားအလိုက် အြျ ိုးအစားခွဲမခားထားသည့် လူဦးဆေ

ြှီမငြ်းချက် − CJ (၂၀၁၈) Population Dynamics–“မြန်ြာနိုင်ငံအဆြကာင်း တစ်ဆစ့တစ်ဆစာင်း” https://population.un.org/wup/Country-Profiles/

၁၀၅ အလုပ်သမား လူေင်မှုကြီးကြပ်ရရးနှင့် ပပည်သူ့အင်အားေန်ကြီးဌာန ပပည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန (၂၀၁၇)  ၂၀၁၄ခုနှစ် ပမန်မာနိုင်ငံ လူဦးရရနှင့် သန်းရခါင်စာရင်း 
ရြာြ်ယူမှုရလေ်များ-ေီဇင်ော www.dop.gov.mm/sites/dop.gov.mm/files/publication_docs/overview_and_results_of_the_2014_census.pdf

၃.၄.၁ လူဦးဆေနှင့် ပြို့မပြျား

ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် လူဦးရရ ၅၁,၄၈၆,၂၅၃ သန်း ရနထိုင်သည်။ ဖမို့ပပလူဦးရရသည် ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် ၂၄.၇ 
ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၃၀.၃ ရာခိုင်နှုန်းသို့ တပဖည်းပဖည်း တိုးတြ်လာခဲ့သည်။၁၀၅

ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ရြျးလြ်နှင့်ဖမို့ပပ ရနထိုင်သူဦးရရသည် ၂၀၃၀ ခုနှစ်ေန်းြျင်အထိ ဆြ်လြ် တိုးတြ်ရနဦးမည်ဟု 
ြုလသမဂ္ဂြ ခန့်မှန်းထားသည်။ ရြျးလြ်နှင့်ဖမို့ပပတွင် ရနထိုင်သူအရရအတွြ်သည် ၂၀၅၀ ခုနှစ်ေန်းြျင်တွင် ရရာြ်ရှိ 
လာမည်ပဖစ်သည်။ ဖမို့ပပရရှေ့ရပပာင်းရနထိုင်မှုလမ်းရကြာင်းများ ဆြ်လြ်ရှိရနပါြ၊ အိမ်ရာနှင့် အရပခခံအရဆာြ်အအုံ
လိုအပ်ချြ် တိုးလာမည်ပဖစ်သည်။

၃.၄ အဆောက်အအံုြျား
ဤအပိုင်းတွင် လူဦးရရနှင့် ဖမို့ပပအရပခချရနထိုင်မှုတွင် အဓိြရခတ်ရရစီးရကြာင်းနှင့် လူရနစီးပွားရရးနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ 
အရဆာြ်အအုံများ၏ ေယ်လိုအား၊ တည်ရဆာြ်နိုင်မှုနှင့် ြုန်ြျစရိတ်တို့ြို ရဖာ်ပပထားပါသည်။ လူရနအရဆာြ်အအုံ 
များတွင် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများပါေင်ဖပီး စီးပွားရရးဆိုင်ရာ အရဆာြ်အအုံများတွင် စီးပွားရရးပပုလုပ်နိုင်မည့်ရနရာ၊ ရုံးခန်းများ၊  
လြ်လီအရရာင်းဆိုင်များ၊ ေန်ရဆာင်မှုရပးသည့် တိုြ်ခန်းများ၊ လူရနအိမ်ရာနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စီမံြိန်းများအပပင် 
တစ်ဦးချင်း အိမ်ရဆာြ်လုပ်မှုလည်း ပါေင်သည်။
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးဖမို့နှင့် စီးပွားရရးဖမို့ရတာ်ပဖစ်သည့် ရန်ြုန်ဖမို့သည် လူဦးရရ ၇.၃ သန်းရှိဖပီး စုစုရပါင်းလူဦးရရ၏  
၁၄.၃ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။၁၀၆ ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ဖမို့ပပလူဦးရရသည် ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် သန်း ၂၀ ရြျာ်ရှိလာနိုင်ဖပီး အဓိြဖမို့ကြီးသည်   
လူဦးရရ ၅-၁၀ သန်းအထိနှင့် အပခား ဖမို့ကြီး ၄ ဖမို့မှာ လူဦးရရ ၅၀၀,၀၀ မှ ၁ သန်းကြားနှင့် ြျန်ဖမို့များတွင် လူဦးရရ ၅၀၀,၀၀၀ 
အထိ လြ်ခံနိုင်မည်ပဖစ်သည်။

ြမ္ဘာ့ေဏ်၏ အဆိုအရ ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ဖမို့ပပရနထိုင်မှု နည်းပါးဖပီး  ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ ရှိပါသည်။၁၀၇ ယခုအခါ လူဦးရရ  
၁၅ သန်းခန့်သည် ဖမို့ပပများတွင်ရနထိုင်ကြဖပီး ရန်ြုန်နှင့် မန္တရလးသည် ဖမို့ပပလူဦးရရ စုစုရပါင်း၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းပဖစ်သည်။  
ဤပမာဏသည် ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် သန်း ၃၀ အထိ တိုးလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ ၂၀၀၉ နှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကြားတွင ်
ပဖစ်ပွားခဲ့ရသာ ဖမို့ပပလူဦးရရတိုးနှုန်း စုစုရပါင်း၏ ၈၁ ရာခိုင်နှုန်းသည် ပပည်တွင်းရရှေ့ရပပာင်းရနထိုင်ပခင်းရကြာင့်ဟု ယူဆပါသည်။  
ရရှေ့ရပပာင်းရနထိုင်သူအများစုသည် အလုပ်အြိုင်အတွြ် ဖမို့ကြီးများသို့ ရပပာင်းရရှေ့ရနထိုင်ကြသည်။

ရဖရဖာ်ေါရီ ၁ ရြ်ရနာြ်ပိုင်းတွင် လူရပါင်း ၁၁၄,၀၀၀ ရြျာ်သည် ရနထိုင်သည့် ရြျးလြ်ရနရပ်ရေသများသို့ ပပန်ရန်  
ရန်ြုန်ဖမို့မှ ရပပာင်းရရှေ့ထွြ်ခွာသွားသည့်တိုင် ဖမို့ပပအသွင်ြူးရပပာင်းမှုပဖစ်စဉ်မှာ ရပပာင်းပပန်ပဖစ်သွားရသာ်လည်း ယင်းမှာ 
ယာယီသာ ပဖစ်နိုင်သည်။ သို့ရသာ်လည်း IOM ၏ အြဲပဖတ်ချြ်အရ ရပပာင်းရရှေ့ထွြ်ခွာသွားသူ အများစုသည် ၎င်းတို့အတွြ် 
အလုပ်အြိုင် အခွင့်အလမ်းများရှိသည့် ဖမို့ပပများသို့ ပပန်လိုကြသည်။၁၀၈

၁၀၆ အလုပ်သမား လူေင်မှုကြီးကြပ်ရရးနှင့် ပပည်သူ့အင်အားေန်ကြီးဌာန ပပည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန (၂၀၁၇)  ၂၀၁၄ခုနှစ် ပမန်မာနိုင်ငံ လူဦးရရနှင့် သန်းရခါင်စာရင်း 
ရြာြ်ယူမှုရလေ်များ-ေီဇင်ော www.dop.gov.mm/sites/dop.gov.mm/files/publication_docs/overview_and_results_of_the_2014_census.pdf

၁၀၇ ြမ္ဘာ့ေဏ်(၂၀၁၉) “ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ဖမို့ပပဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်လာပခင်း အားလုံးအတွြ် အခွင့်အလန်းများဖန်တီးပခင်း” ေါရှင်တန်ေီစီ

၁၀၈ IOM (၂၀၂၁) “ ပမန်မာရရွ့ရပပာင်းသွားလာမှုအား ရစာင့်ကြည့်ဆန်းစစ်ပခင်း ဌာနတွင်းပုံနှိပ်ထုြ်ရေမှု”

၁၀၉ တူညီရသာ မှီပငမ်းချြ်

၁၁၀ Nwal, S.S. and Panuwatwanich, K. (၂၀၁၈) “ပမန်မာနိုင်ငံရှိလူမှုအရဆာြ်အအုံ ပပဿနာများနှင့်ရရှ့ဆြ်ရန်နည်းလမ်းများ”

၁၁၁ Oxford Business Group (၂၀၁၆) ပမန်မာ့လူဦးရရ ပမင့်မားလာပခင်းရကြာင့် ပဖစ်ရပါ်လာရသာ အိုးအိမ်လိုအပ်ချြ်များ အစီရင်ခံစာ ပမန်မာ  
https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/affordable-housing-yangon%E2%80%99s-rapidly-growing-population-driving-demand-low- 
cost-housing

၁၁၂  တူညီရသာ မှီပငမ်းချြ်

၃.၄.၂ အိြ်ောလိုအပ်ချက်

၂၀၀၉-၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ပပည်တွင်းရရှေ့ရပပာင်းရနထိုင်သူများ၏ ၄၃ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ရန်ြုန်နှင့် မန္တရလးတွင် ၁၂.၅ ရာခိုင်နှုန်း
အသီးသီးပဖစ်သည်။၁၀၉ ရဖရဖာ်ေါရီ ၁ ရြ်မတိုင်မီြ ပမန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိြစီးပွားရရး အချြ်အချာပဖစ်ရသာ ရန်ြုန်နှင့်
မန္တရလးတွင် အလတ်တန်းစား ြွန်ေိုများ ေယ်လိုအားရြာင်းခဲ့ပါသည်။ ယခင်အစိုးရများြ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ြတည်းြ အိမ်ရာ 
တစ်သန်းစီမံြိန်းြို အရြာင်အထည်ရဖာ်ရန် စီစဉ်ခဲ့ဖပီး ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် ဖပီးရပမာြ်ရအာင်ပမင်မည်ဟု ရမှော်လင့်ထားရကြာင်း 
သိရှိရသည်။၁၁၀

Oxford Business Group ၏ ခွဲပခမ်းစိတ်ပဖာချြ၁်၁၁ အရ ရဆာြ်လုပ်ရရးေန်ကြီးဌာန၏ ဖမို့ပပနှင့် အိမ်ရာ ဖွံ့ဖဖိုးရရးဦးစီး 
ဌာနြ လူဦးရရရပါင်း ၁.၈ သန်းခန့်သည် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများ လိုအပ်ရနဖပီး အစိုးရသည် ကြီးထွားလာရသာ ေယ်လို 
အားြို ပဖည့်ဆည်းမရပးနိုင်ရကြာင်း အသိရပး ရပပာဆိုထားပါသည်။ အလားတူ ဆန်းစစ်ချြ်တွင် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ရြျးလြ် 
ရေသ သို့မဟုတ် ဖမို့နယ်များမှ အလုပ်ရှာရဖွရန် ရမှော်လင့်ချြ်ပဖင့် နှစ်စဉ် အနည်းဆုံး လူ ၃၃၀,၀၀၀ သည် ရန်ြုန်သို့
ရပပာင်းရရှေ့ရနထိုင်ရကြာင်း ညွှန်ပပရနသည်။ အိမ်ရာတစ်သန်းစီမံြိန်းသည် နိုင်ငံရရး အရပခအရနရကြာင့်သာမြ အြျပ် 
အတည်းများရကြာင့် ပဖစ်ရပါ်လာရသာ လြ်ရတွ့ြျရသာ ြန့်သတ်ချြ်များရကြာင့်လည်း ဆြ်လြ်လုပ်ရဆာင်နိုင်ဦး 
မည်ြို ရှင်းလင်းစွာ မသိရရသးရပ။

ြမ္ဘာ့ေဏ်၏ အဆိုအရ ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ဖမို့ပပဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်ရရး စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ရငွရကြးရထာြ်ပံ့မှုသည် စိန်ရခါ်မှုများ 
ရှိရနသည်။၁၁၂ ဖမို့ပပေန်ရဆာင်မှုရပးရေပခင်း လုပ်ငန်းရဆာင်တာများြို ရေသဆိုင်ရာအစိုးရများထံ ခွဲရေချထားရသာ်လည်း 
လြ်ရတွ့ရှိ ရေသန္တရအုပ်ချုပ်ရရးတွင် မူေါေ/မူရောင်များ၊ ေဏာရရးအရင်းအပမစ်များနှင့် နည်းပညာစွမ်းရဆာင်ရည ်
အစရှိသည်များတွင် အြန့်အသတ်များ ရှိရနပါသည်။ ပွင့်လင်းပမင်သာမှုနှင့် တရားမှေတရသာ ဆုံးပဖတ်ချြ်များချမှတ်ပခင်း 
အပပင် ရပမပပင်ရပါ်ရှိ အစီအစဉ်များနှင့် မူေါေများြို ရအာင်ပမင်စွာအရြာင်အထည်ရဖာ်ရန် အရင်းအပမစ်များ မလုံရလာြ် 
ပခင်းသည် သာတူညီမှေရှိမှုြို အားမရပးရသာ ဖမို့ပပဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်မှုနှင့် ဖမို့တွင်းမညီမှေမှုများြို ပဖစ်ရပါ်ရစနိုင်ဖပီး လူမှုရရး 
တင်းမာမှုများ၊ ရာဇ၀တ်မှုနှင့် အကြမ်းဖြ်မှုတို့ြို ပဖစ်ရပါ်ရစနိုင်သည်။
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

လူရနအိမ်ရာ စီမံြိန်း အများအပပားြို ရပ်ဆိုင်းထားရသည်။ ရလ့လာမှုအရ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း ရဆာြ်လုပ်ဆဲ  
အိမ်ရာစီမံြိန်းရပါင်း ၂၅၉ ခုရှိခဲ့သည်။၁၁၃  ၎င်းတို့အနြ် ၈၆ ရာခိုင်နှုန်း (၂၂၃ ခု) သည် အထပ်ပမင့် အရဆာြ်အအုံများ 
ပဖစ်သည်။၁၁၄ ရန်ြုန်တိုင်းရေသကြီးအတွင်း လူရနအိမ်ရာ သို့မဟုတ် စီမံြိန်းအရရာြို တည်ရဆာြ်ရာတွင် ထင်ရှား 
ရြျာ်ကြားရသာ ပုဂ္ဂလိြစီမံြိန်းများတွင် ရိုးမမှ Landmark စီမံြိန်း၊ Tokyo Tatemono Asia/Fujita ရြာ်ပိုရရးရှင်းမှ
ပမပင်လယ်ရအာ်နှင့် Marga Global မှ The Central စီမံြိန်းတို့ ပါေင်သည်။ ရပမဧြ ၂၀,၀၀၀ (၈,၀၉၄ ဟြ်တာ) ရပါ်တွင် 
ခန့်မှန်းြုန်ြျစရိတ် အရမရိြန်ရေါ်လာ ၁.၅ ေီလီယံပဖင့် ရဖာ်ရဆာင်ရနရသာ ရန်ြုန်ဖမို့သစ်စီမံြိန်းသည် ရနထိုင်စရာ 
ရပါင်း ၃ သန်းနှင့် အလုပ်အြိုင်ရပါင်း ၂ သန်းြို ဖန်တီးရပးမည်ပဖစ်သည်။၁၁၅ အြျပ်အတည်းများရကြာင့် ဤထင်ရှားရသာ  
စီမံြိန်းများအားလုံးြို ဆိုင်းငံ့ထားသည်။ ရဖရဖာ်ေါရီလ ၁ ရြ်ရန့ ရနာြ်ပိုင်းတွင် အစိုးရမှ ရထာြ်ပံ့ထားရသာ 
စီမံြိန်းများ အပါအေင် ဆြ်လြ်လုပ်ရဆာင်ရနရသာ စီမံြိန်းများစွာ ရပ်တန့်သွားခဲ့သည်။ MCEF ၏ သတင်းအချြ်အလြ ်
အရ မလုပ်မပဖစ်အရရးကြီးရသာ စီမံြိန်းများသာ ဆြ်လြ်လုပ်ရဆာင်ရနပါသည်။ တင်ေါရပါြ်ရေးနှင့် လြ်ရိှရဆာြ်လုပ်ရရး 
ပစ္စည်းများရပါြ်ရေးြွာဟချြ်နှင့် ရငွသားြန့်သတ်ချြ်များရကြာင့် ြျန်စီမံြိန်းများအားလံုးသည် ရပ်နားထားရသည်။၁၁၆

နိုင်ငံပခား ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု ဥပရေ (၂၀၁၆) ြ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏအတွြ် နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုပွင့်လမ်းရစရန် ဦးတည် 
ထားခဲ့သည်။ ြွန်ေိုမီနီယံဥပရေ (၂၀၁၆) သည် ပုဂ္ဂလိြရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများြို ဆွဲရဆာင်ရန်နှင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ၏ 
ရရရှည်အြျ ိုးအပမတ်အများဆုံးရရှိရန် မြ်လုံးများ ရပးထားသည်။ ယင်းအဆိုအရ နိုင်ငံတြာြုမ္ပဏီများသည် ဥပရေ 
ရအာြ်တွင် ရပိုင်ခွင့်အပပည့်ပဖင့် အများဆုံး နိုင်ငံပခားရှယ်ယာ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းပဖင့် ဖြ်စပ်လုပ်ငန်းစီမံြိန်းများ တည်ရဆာြ် 
ပခင်းပဖင့်သာ ြွန်ေိုစီမံြိန်းများတွင် ပူးတွဲတည်ရဆာြ်သူ ပဖစ်လာနိုင်သည်။ စီမံြိန်းရဖာ်ရဆာင်သည့် ရပမအား စုရပါင်းပိုင်ရပမ 
အပဖစ် မှတ်ပုံတင်ထားရမည်ပဖစ်ဖပီး ြွန်ေိုယူနစ်ပိုင်ရှင်သည် ၄င်း၏ရေစုပဖစ်ရသာရပမြို တိုြ်ရိုြ်ပိုင်ဆိုင်မည် ပဖစ်သည်။၁၁၇

ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏတွင် တိုးချဲ့မှုသည် ပပည်တွင်းရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူများြ ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်မည့်  နိုင်ငံရရး၊ စီးပွားရရးနှင့ ်
ေဏာရရး တည်ဖငိမ်မှုအရပါ် များစွာမူတည်ပါသည်။ နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမုပ်နံှသူများ ဆွဲရဆာင်အာမခံရန် နိုင်ငံရရးတည်ဖငိမ်မှု 
လိုအပ်ပါသည်။ ဤနိုင်ငံအဆင့် စီးပွားရရးနှင့် နိုင်ငံရရးအတားအဆီးများြုိ ရြျာ်ပဖတ်နိုင်သည်နှင့်တစ်ဖပိုင်နြ် အမျ ိုးသား 
အိမ်ရာဖွံ့ဖဖိုးရရးဥပရေတစ်ရပ် ရရးဆွဲပခင်းသည် အိမ်ရာဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်ရရးတွင် ရနာြ်တဆင့်ပဖစ်ရသာ ADB ၏ အကြံပပုချြ် 
ပဖစ်သည့်  တစ်နှစ်လှေင် သြ်သာ အိမ်ရာအလုံးရရ ၁၀၀,၀၀၀ တည်ရဆာြ်ပခင်းတွင် ပုဂ္ဂလိြြဏမှပါ၀င်လာရစရန် လှုံ့ရဆာ်  
ရပးနိုင်မည်ပဖစ်သည်။၁၁၈

၁၁၃ “ပမန်မာရဆာြ်လုပ်ရရးသမားများအတွြ်လမ်းညွန် ဖွံ့ဖဖိုးရရးသမားများ၏ လြ်ရှိအရပခအရန၊စီမံြိန်းများ နှင် တင်ေါများ”  
https://www.buildersguide.com.mm/article/projects

၁၁၄ စီမံြိန်းစာရင်း အထပ်ပမင့်အရဆာြ်အုံများ ရဆာြ်လုပ်ရရးစီမံြိန်းများအတွြ် အရည်အရသွးထိမ်းြွပ်ရရး ရြာ်မတီ”  
https://www.buildersguide.com.mm/article/projects  

၁၁၅ Wong, Serene (၂၀၁၉) “Myanmar Report: “ပမန်မာအစီရင်ခံစာ - ရဆာြ်လုပ်ရရးရေးြွြ် ရနာြ်ဆုံးအရပခအရန”  
https://www.rlb.com/asia/insight/rlb-myanmar-construction-market-update-june-2019/

၁၁၆ “ဧရာေတီ (၂၀၂၁) ပမန်မာစစ်အာဏာသိမ်းမှုသည် ရဆာြ်လုပ်ရရးအလုပ်သမား ငါးသိန်းရြျာ်အား အလုပ်လြ်မဲ့ ပဖစ်ရစခဲ့သည်”. ဇွန် ၂  
www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-coup-leaves-more-than-500000-construction-workers-redundant.html

၁၁၇ Oxford Business Group (၂၀၁၇) “ပမန်မာနိုင်ငံတွင် အကြီးစား အရပခခံအရဆာြ်အအုံ စီမံြိန်းများ စတင်”   
https://oxfordbusinessgroup.com/overview/taking-big-steps-large-scale-projects-aim-address-infrastructure-gap

၁၁၈ ADB (၂၀၁၉) ရန်ြုန်ဖမို့ရှိ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ယာများအား ရန်ပုံရငွပံ့ပိုးပခင်း အစီရင်ခံစာ

၃.၄.၃ ေန်ကုန်အိြ်ောဆေးကွက်

ရန်ြုန်ဖမို့ရှိ အိမ်ရထာင်စုများ၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် ြွန်ေိုမီနီယံများ၊ တိုြ်ခန်းများနှင့် တိုြ်အိမ်များြဲ့သို့ရသာ အဖမဲတမ်း၊ 
တရားေင်အိမ်ရာများတွင် ရနထိုင်ကြသည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ ြျန်ရှိရသာ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ မကြာခဏအဆင့်ပမှင့်တင်ပခင်း 
နှင့် ပပန်လည်ပပင်ဆင်ပခင်းများ လိုအပ်သည့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အဖမဲတမ်း သို့မဟုတ် ယာယီအရဆာြ်အဦများတွင် ရနထိုင်ကြ
သည်။
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

လိိုအိပု်�ျက် အိရာင်း်းအိပြုမ်�်

အိိမ််ရာာအိရာည်း်အိနေသွး၊ 
သက်တ်မ််း န္ဓာိင်း်် ပုိုင်း်ဆိုင်း်မ်ု

၅၂၀, ၀၀၀ ၂၀၁၄ သ�်းနေ�ါင်း်�ာရာင်း်း

နေ�သဆိုင်း်ရာာ လိမ််းနေ�ကာင်း်းမ်ျား၊ ခြုံမ်ိံ� ပြုပုပုု���သွင်း်းပြု�င်း်း၊ 
နေရ့ာ�နေပြုပုာင်း်းပြု�င်း်းမ်ျား (၂၀၃၀) အိထိ

၅၉၃, ၀၀၀
ကုလိသမ်ဂ္ဂဂ၊ ကမ်ာာ် ခြုံမ်ိံ� ပြုပုပုု���သွင်း်းမ်ု 

အိလိားအိလိာ (၂၀၁၄)

သမ်ားရိုးကျမ်ဟုုတ််သည်း်် အိနေပြု��ျနေ�ထိုင်း်ပြု�င်း်းမ်ျား  
ကျယ််ပြုပု�့်လိာမ်ု (လိက်ရာိိ��့်မ်ိ�်း လိူဦးးနေရာ ၄၇၅, ၀၀၀)

၁၅၅, ၀၀၀ ခြုံမ်ိံ� ပြုပုအိိမ််ရာာဖိုးွ� ်ခြုံဖိုးိံးနေရားဦးး�ီးဌာာ�

အိိမ််နေပြု�မ်�်မ်ျား (��့်မ်ိ�်း�ျက် − ရာ�်ကု�်ခြုံမ်ိံ� လိက်ရာိိ
�ု�ုနေပုါင်း်း လိူဦးးနေရာ၏ ၂.၁၆ ရာာ�ိုင်း်န္ဓာု�်း��့်)

၃၄, ၀၀၀ ၂၀၁၄ သ�်းနေ�ါင်း်�ာရာင်း်း

ရာ�်ကု�်တ်ိုင်း်းနေ�သကြံကီး �ု�ုနေပုါင်း်း  
အိိမ််ရာာလိိုအိပု်�ျက် (၂၀၁၈-၂၀၃၀)

၁, ၃၀၂, ၀၀၀ ��့်မ်ိ�်း

ADB ၏ အဆိုအရ ၂၀၃၀ ပပည့်နှစ်တွင် ရန်ြုန်တိုင်းရေသကြီးအတွင်း စုစုရပါင်း အိမ်ရာလိုအပ်ချြ် (သို့မဟုတ်) ပပတ်လပ်မှုမှာ  
၁.၃ သန်းအထိ ရှိလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။၁၁၉ အဆိုပါ လိုအပ်ချြ်ြိုပဖည့်ဆည်းနိုင်ရန်နှင့် လူအများ တတ်နိုင်ရသာ 
အိမ်ရာများ လိုအပ်ရနရသာ ယရန့ရခတ် အိမ်ရထာင်စုများအတွြ် လာမည့်၁၂ နှစ်အတွင်း တစ်နှစ်လှေင် အိမ်ရာယူနစ် ၁၀၀, ၀၀၀  
ရဖာ်ရဆာင်ရန် လိုအပ်သည်။

YCDC သည် ေယ်ယူပခင်းနှင့် ငှားရမ်းပခင်း နှစ်မျ ိုးလုံး တတ်နိုင်ရသာအိမ်ရာများ ပါ၀င်မည့် ဖမို့သစ်များ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်ရရးအရပါ် 
အာရုံစိုြ် ရဆာင်ရွြ်လျြ်ရှိသည်။ ဖမို့နယ်အသစ်နှစ်ခုြို Singapore's Surbana နှင့် ပူးရပါင်း၍ စင်ြာပူနိုင်ငံ၏ အများ 
ပပည်သူအိမ်ရာများတွင် လုပ်ြိုင်ခဲ့ရသာ ၎င်း၏အရတွ့အကြုံြို အသုံးချြာ လုပ်ြိုင်ရနပါသည်။

DUHD ြို ြိုးြား၍ ADB ၏ ရန်ြုန်ဖမို့ရှိ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ယာများအား ရန်ပုံရငွပံ့ပိုးပခင်း အစီရင်ခံစာအရ အရပခခံအရဆာြ် 
အအုံ ြုန်ြျစရိတ်သည် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာအခန်းများ၏ ရရာင်းရေး၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိဖပီး ၎င်းြို ေင်ရငွနည်းရသာ  
ေယ်ယူသူများအတွြ် ရထာြ်ပံ့ရငွအပဖစ် ထားရှိသည်။ ထို့ရကြာင့် DUHD နှင့်မတူေဲ ၎င်းတို့တွင် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ 
များြုိ ပုဂ္ဂလိြလုပ်ငန်းရှင်များြ အလွယ်တြူ မယူရဆာင်နုိင်သပဖင့် ၎င်းတ့ုိတွင် သမုိင်းရကြာင်းအရ တန်ဖိုးနည်းရသာ 
ရပမြွြ်ကြီးများ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် မရှိသရလာြ် နည်းပါးဖပီး အရပခခံအရဆာြ်အဦ ြုန်ြျစရိတ်ြို ရထာြ်ပံ့ရငွမဖန်တီးေဲ 
လည်ပတ်နိုင်ပခင်း မရှိရပ။ ထို့ရကြာင့် တန်ဖိုးနည်းနှင့် တန်ဖိုးသင့်အိမ်ရာ ယူနစ်များ ရထာြ်ပံ့မှုသည် DUHD ၏ စွမ်းရဆာင် 
ရည်အရပါ် လုံးလုံးနီးပါး မှီခိုရနပါသည်။ DUHD မှ ရဖာ်ရဆာင်မည့် တန်ဖိုးနည်းနှင့် သြ်သာအိမ်ရာများအားလုံးြို YCDC မှ 
ရဆာြ်လုပ်ရန် ခွင့်ပပုချြ် ရယူရမည်ပဖစ်သည်။

ဇယား ၁၀ တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ DUHD သည် ပမန်မာနိုင်ငံတစ်ေှမ်းတွင် အလုံးရရ ၆၀,၀၀ ရအာြ်သာ ရဆာြ်လုပ် 
နိုင်ခဲ့ရကြာင်း ရဖာ်ပပသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးြုန်ြျစရိတ်မှာ တစ်ယူနစ်လှေင် ြျပ် ၁၄ သိန်း မှ ြျပ် ၃၆ သန်း သို့မဟုတ် အ
ရမရိြန်ရေါ်လာ ၉,၈၀၀ မှ  ၂၅,၂၀၀ ကြား ြွာပခားသည်။ သို့ရသာ်လည်း ၎င်းသည် ယူနစ်အရွယ်အစားများ၊ ြွဲပပားရသာ
အရဆာြ်အဦးေီဇိုင်း၊ သိပ်သည်းဆ (ဆိုလိုသည်မှာ အထပ်နိမ့်နှင့် အထပ်ပမင့်များ) နှင့် အသုံးပပုသည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးပစ္စည်း
အမျ ိုးအစားနှင့် သြ်ဆိုင်ရသာ သတ်မှတ်ချြ်များရကြာင့် ပဖစ်နိုင်သည်။

၁၁၉ ADB (၂၀၁၉) ရန်ြုန်ဖမို့ရှိ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ယာများအား ရန်ပုံရငွပံ့ပိုးပခင်း အစီရင်ခံစာ

ဇယား (၉) ေန်ကုန်တိုင်းဆဒသကကီး အိြ်ော၊ တိုက်တာဝယ်လိုအား စုစုဆပါင်း

ြှီမငြ်းချက် − ADB (၂၀၁၉) ေန်ကုန်ပြို့ တန်ဖိုးသင့်အိြ်ောစီြံကိန်းအတွက် ဆငွဆြကးြတည်ဆပးမခင်း
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

မိသားစုပိုင်၊ ြွဲပပားရသာ လုပ်ငန်းစုများသည် တန်ဖိုးနည်းနှင့် သြ်သာရသာ အိမ်ရာရေးြွြ်ြို လွှမ်းမိုးထားသည်။၁၂၀ တင်ေါ 
စည်းမျဉ်းများသည် ြုမ္ပဏီကြီးများြုိ မျြ်နှာသာရပးရနရသာ အရနအထားတွင်ရှိဖပီး  ရလလံဆွဲသူ လုပ်ငန်းစုကြီးများသည်  
ရငွကြိုတင်စိုြ်ထုတ်ြာ တည်ရဆာြ်ရမည်ပဖစ်ဖပီး အစိုးရမှ ပဖည်းပဖည်းချင်းရပးရချရပါမည် (လြ်ရှိရငွသားပပတ်လပ်မှု 
များရကြာင့် အချ ို့ရသာရငွရပးရချမှုတွင် အလွန်ကြန့်ကြာမှုများနှင့် ဖပီးရပမာြ်ရန် ရှုပ်ရထွးရသာ လုပ်ငန်းစဉ်များြို ကြုံရတွ့ 
ရနရရကြာင်း သိရှိရပါသည်)။ ထို့ရကြာင့် အရင်းအနှီးလိုအပ်ချြ် အလွန်များ၍ တစ်ချနိ်တည်းတွင် ရဆာြ်လုပ်ရရးခွင့်ပပုမိန့ ်
များတွင် "ဆင့်ပွားလုပ်ငန်းရဆာင်ရွြ်ပခင်း"၁၂၁ သည် အများအားပဖင့်ရတွ့ရတတ်ဖပီး ြုန်ြျစရိတ်ပမှင့်ပခင်းနှင့် ရနာြ်ဆုံး  
ထတုြ်နု၏်အရညအ်ရသးွြိနုမိ့ရ်စသည။်  ၂၀၁၆ ခနုစှ ်နစှလ်ယြ်တည်းြပင ်နိငုင်ပံခားြမု္ပဏမီျားြိ ု တနဖ်ိုးနည်းနငှ့ ်သြ်သာ  
အိမ်ရာရေးြွြ်သို့ ေင်ရရာြ်ခွင့်ပပုရန် အစိုးရြ သိသာစွာကြိုးပမ်းမည်ဟု  အကြိမ်ကြိမ်ြတိပပုခဲ့ရသာ်လည်း ယခုအချနိ်တွင်  
ေင်ရရာြ်ရန် တားပမစ်ထားသည့် အရနအထားတွင်ပင်ရှိရနရသးသည်။၁၂၂

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ လူရနအိမ်အရဆာြ်အအုံ ရစျးြွြ်တည်ရဆာြ်မှုတွင် OSH တွင် အသိပညာနှင့် စွမ်းရည်အမျ ိုးမျ ိုးပဖင့်  
အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိြြဏမှ ရအာ်ပရရတာများစွာ ပါေင်ပါသည်။ ရစျးြွြ်၏ တရားေင်၊ အလွတ်သရော သို့မဟုတ် တစ်စိတ် 
တစ်ပိုင်း သရောသောေသည် လူရနအိမ် အရဆာြ်အအုံြဏတွင် OSH အရလ့အြျင့်များြို ဆြ်လြ်ရမာင်းနှင်ရန်  
အလားအလာရှိသည်။ အရသးစား၊ အလတ်စားနှင့် အကြီးစား ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်များသို့ သွားရရာြ်ရလ့လာခဲ့စဉ်တွင်  
OSH အရလ့အြျင့်များသည် ရသးငယ်ရသာဆိုေ်အများစုတွင် မရှိရကြာင်း သိရှိခဲ့ရပါသည်။၁၂၃

ဇယား (၁၀) ပြို့မပနှင့် အိြ်ောဖွံ့ပဖိုးဆေးဦးစီးဌာနြှ (၂၀၁၀-၂၀၁၈) အတွင်း ဆောက်လုပ်ပပီးစီးသည့် 

တန်ဖိုးနည်း အိြ်ော၊ တိုက်တာ စီြံကိန်းြျား

ြှီမငြ်းချက် − မြန်ြာနိုင်ငံ ဗဟိုစာေင်းအင်းအဖွဲ့ (၂၀၁၈) ၊ မြန်ြာနိုင်ငံစာေင်းအင်း အနှစ်ချုပ်”

ကာလိ

ရာ�်ကု�်တ်ိုင်း်းနေ�သကြံကီး အိပြု�ားခြုံမ်ိံ�မ်ျား နေဆာက်လိုပု်နေရားကု�်ကျ�ရာိတ််

အိနေဆာက်အိအို�မ်ျား
မ်ိသား�ုအိိမ််ရာာ 

ယ်ူ��်မ်ျား
အိနေဆာက်အိအို�မ်ျား

မ်ိသား�ုအိိမ််ရာာ 
ယ်ူ��်မ်ျား

�ု�ုနေပုါင်း်း
ကု�်ကျ�ရာိတ််

အိိမ််ရာာယ်ူ��် တ်�်
�ု�ျင်း်း�ီအိတ်ွက် 
ကု�်ကျ�ရာိတ််

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၂၇ ၃၃၆ ၆ ၄၆ ၆, ၀၇၅ ၁၆

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၂၆၆ ၁, ၂၃၃ ၁၂ ၁၃၀ ၃၀, ၂၄၅ ၂၂

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၃၁ ၁, ၂၀၄ ----- ----- ၄၃, ၂၈၂ ၃၆

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၈၆ ၂, ၃၈၀ ၇၇ ၇၃၈ ၆၉, ၉၇၂ ၂၂

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၁၈ ၅, ၆၇၈ ၆၄ ၁, ၂၄၈ ၁၃၁, ၄၄၂ ၁၉

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၂၄၉ ၆, ၉၉၃ ၆၉ ၂, ၂၂၀ ၁၃၁, ၃၃၆ ၁၄

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၁၂၁ ၃, ၁၃၈ ----- ----- ၄၈, ၂၈၉ ၁၅

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၃၂ ၃, ၅၉၄ ----- ----- ၄၀, ၂၈၆ ၁၁

၁၂၀ Gelb, S., Calabrese, L. and Tang, X. (၂၀၁၇) ပမန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံပခားမှတိုြ်ရိုြ်ရင်းနှီးပမုပ်နှံမှုနှင့် စီးပွားရရးအသွင်ြူးရပပာင်းပခင်း လန်ေန်၊ ODI

၁၂၁ ရဆာြ်လုပ်ရရးလိုင်စင်ရ ြန်ထရိုြ်တာတစ်ဦး မှ ၎င်းခွင့်ပပုမိန့် (Permit) ရရှိထား သည့် စီမံြိန်းလုပ်ငန်းြို  ရဖာ်ရဆာင်ရာတွင် လိုင်စင်မဲ့ ြန်ထရိုြ်တာ
တစ်ဦး (ထပ်မံငှားရမ်း၍ လုပ်ငန်းအပ်နှံမိပခင်းရကြာင့် “လုပ်ငန်းခွင့်ပပုချြ်များ ဆင့်ပွားချထားပခင်း” (Secondary Trade in Permits) တွင် ဥပရေနှင့် ဆန့်ြျင်
ရသာ လုပ်ြိုင်ရဆာင်ရွြ်မှုများ ပါေင်လာနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါ “လုပ်ငန်းခွင့်ပပုချြ်များ ဆင့်ပွားချထားပခင်း” ြို  ပင်မြန်ထရိုြ်တာမှ လုပ်ငန်း
ြုန်ြျစရိတ်များ ရလျာ့ချနိုင်ရန်အတွြ် လုပ်ငန်းြျွမ်းြျင်သူ တစ်ဆင့်ခံြန်ထရိုြ်တာများထံသို့ ၎င်းတို့ြျွမ်းြျင်ရာ ပညာရပ်များအလိုြ် လုပ်ငန်း၊ 
လုပ်ြွြ် အသီးသီး ထပ်မံချထားရပးရရလ့ရှိသည့် “လုပ်ငန်းြန်ထရိုြ် အဆင့်ဆင့်” (Multi-Subcontracting) တရားေင် လုပ်ငန်းပုံစံများအတွြ်လည်း 
ရည်ညွှန်းရဖာ်ပပထားပါသည်။ ဤနည်းအားပဖင့် ပင်မြန်ထရိုြ်တာသည် စီမံြိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွြ် လိုအပ်သည့် အလုပ်သမား ရခါ်ယူပဖည့်တင်းမှု ၊ စီမံ
အပုခ်ျုပမ်ှု နငှ်တ့ြ ွကြုရံတွ့လာရနိငုသ်ည် ့လပုင်န်းခငွရ်ေးအန္တရာယပ်ဖစန်ိငုရ်ချ၊ ပျြစ်ီးဆုံးရှုံးနှိုငရ်ချများ (စမီြံနိ်းဆိငုရ်ာ ေနထ်တုေ်နပ်ိုးအချ ို့) ြိ ုတစဆ်င်ခ့ ံ 
ြန်ထရိုြ်တာများထံသို့ လြ်လွှဲရပးနိုင်ပါသည်။

၁၂၂ “သီဟ (Consult Myanmar) (၂၀၁၆) သည်ရန်ြုန်ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ္ဏ၏ အဆိုးေါးဆုံးနှစ်ပဖစ်ရကြာင်း သုရတသီများမှရပပာဆိုလိုြ်သည်”  ေီဇင်ော ၉ 
https://www.consult-myanmar.com/2016/12/09/analysts-say-2016-is-the-worst-year-for-rangoon-construction-sector/

၁၂၃ သမားရိုးြျမဟုတ်သည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်များသို့ သွားရရာြ်ပခင်းမရှိခဲ့ပါ
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

၃.၄.၄  အဖွဲ့အစည်းေိုင်ော အဆောက်အအုံြျား

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အရဆာြ်အအုံများ ၀ယ်လိုအားြို ပမန်မာအစိုးရ၊ နိုင်ငံပခားအစိုးရများနှင့် ပုဂ္ဂလိြြဏတို့ြ ရမာင်းနှင် 
ပပုလုပ်သည်။ ထိုြဲ့သို့ရသာ အရဆာြ်အဦများတွင် ရြျာင်းများ၊ ရဆးရုံများ၊ လူမှုရရးအိမ်ရာများ၊ အြျဉ်းရထာင်များနှင့်  
အစိုးရရုံးများအပပင် လြ်ရှိရဆာင်ရွြ်ရနရသာ ကြီးမားရသာ အများပိုင်စီမံြိန်းများ ပါေင်ပါသည်။ ဥပမာများတွင် မန္တရလး 
ြွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၊ ပမန်မာအင်ဂျင်နီယာရြာင်စီ၊ ရန်ြုန်ငါးပပတိုြ်၊ အရမရိြန်စင်တာအသစ်၊ မန္တရလးတံတား မိုးရလေသ 
စခန်း နှင့် ခရိုင်ရုံးတို့ ပါေင်သည်။ ကြီးမားရသာ ဖမို့ပပစီမံြိန်းများတွင် New Mandalay အပန်းရပဖဖမို့ (၉,၈၉၃ ဧြ/  
၄,၀၀၀ ဟြ်တာ)၊ ေဂံုဆိပ်ြမ်းဖမို့နယ် ဖံွ့ဖဖိုးရရးအတွြ် Smart District စီမံြိန်း (၁,၁၀၀ ဧြ/ ၄၄၅ ဟြ်တာ)၊ ြုိရီးယား-ပမန်မာ  
စြ်မှုဇုန် စီမံြိန်းနှင့် Eco Green City  (အရမရိြန်ရေါ်လာ ၂ ေီလီယံပဖင့် ရဆာင်ရွြ်မည့်  ဖမို့နယ်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်ရရးြာလ 
၁၀ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အထိ စီမံြိန်းတစ်ခု) ပါေင်သည်။၁၂၄

၃.၄.၅  လုပ်ငန်းသုံး အဆောက်အအုံြျား

ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်စီးပွားရရး စတင်ဖွင့်လှစ်ချနိ်အထိ စီးပွားရရးဆိုင်ရာ အရဆာြ်အအုံများ ရဆာြ်လုပ်ပခင်းြို 
နိုင်ငံရတာ်၏ အရရးပါသည်ဟု ယူဆရသည့် စီမံြိန်းများအပဖစ် ြန့်သတ်ထားသည်။ ဥပမာအားပဖင့် - အစိုးရသည် နိုင်ငံတြာ 
ခရီးသွားဧည့်သည်များြို ဆွဲရဆာင်နိုင်မည့် ဟိုတယ်ကြီးများ ရဆာြ်လုပ်နိုင်ရန် ရခိုင်ပပည်နယ် ြမ်းရိုးတန်းရေသများ  
(ဥပမာ - ငပလီ၊ ရငွရဆာင်) နှင့် ရှမ်းပပည်နယ် အင်းရလးြန်တွင် အစိုးရြ ဟိုတယ်ဇုန်များ တည်ရထာင်ခဲ့သည်။ ပမန်မာ 
နိုင်ငံတွင် စီးပွားရရးဆိုင်ရာ အရဆာြ်အအုံများဆိုင်ရာ အချြ်အလြ်မှာ ထပ်မံရယူရဖာ်ပပရန် အြန့်အသတ်ရှိရနသည်။

၃.၅ အလုပ်အကုိင်အဆမခအဆန
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ပမန်မာနိုင်ငံလူဦးရရနှင့် အိမ်ရာသန်းရခါင်စာရင်းအရ နိုင်ငံအတွင်း လုပ်သားပါေင်မှုနှုန်းသည် ၆၇ ရာခိုင်နှုန်းရှိဖပီး 
အရရအတွြ်အားပဖင့် ၃၅.၅ သန်းနှင့် ညီမှေသည်။ ၎င်းသည် စီးပွားရရးအရ လှုပ်ရှားမှုရှိဖပီး အလုပ်လုပ်ြိုင်နိုင်သည့် အသြ် 
အရွယ်ရှိရသာ လူဦးရရ (အသြ် ၁၅-၆၄နှစ်) အပဖစ်ရဖာ်ပပဖပီး စီးပွားရရးအရ လှုပ်ရှားမှုရှိပခင်းတွင် လြ်ရှိအလုပ်လုပ်ြိုင်ရနသူ  
သို့မဟုတ် အလုပ်လြ်မဲ့ပဖစ်ရနရသာ်လည်း အလုပ်ရှာရနသူများ ပါေင်ပါသည်။

သန်းရခါင်စာရင်းအရ အသြ် ၁၀ နှစ်နှင့် အထြ်သည် ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏတွင် ၄.၅ ရာခိုင်နှုန်း လုပ်ြိုင်ကြဖပီး အဓိြ
ရဆာြ်လုပ်ရရး အလုပ်အြိုင်ရရှိသည့် တိုင်းရေသကြီး/ ပပည်နယ်များမှာ ရန်ြုန် (၈.၈ ရာခိုင်နှုန်း)၊ မွန်ပပည်နယ် (၆.၆ 
ရာခိုင်နှုန်း)၊ ရနပပည်ရတာ် (၆.၃ ရာခိုင်နှုန်း)၊ မန္တရလး (၅.၆) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် တနသဂာရီတိုင်းရေသကြီး (၅.၆ ရာခိုင်နှုန်း)တို့ 
ပဖစ်သည်။ ဖမို့ပပများတွင် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်သားများ ပိုမိုများပပားလာမည်ဟု ရမှော်လင့်ထားရသာ်လည်း မွန်ပပည်နယ်တွင် 
ေုတိယအများဆုံးပဖစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် သန်းရခါင်စာရင်းအရ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ တစ်ခုလုံးတွင် လူဦးရရ သန်း 
၉၄၀,၄၀၀ ရြျာ် အလုပ်လုပ်ြိုင်ရနကြရသာ်လည်း ရဖာ်ပပခဲ့သည့်အတိုင်း ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ောလမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ 
အတွင်း ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်အြိုင် ၃၉ ရာခိုင်နှုန်း ြျဆင်းသွားဖပီး အလုပ်အြိုင်အားပဖင့် ၄၀၀,၀၀၀ 
ဆုံးရှုံးဖပီး အလုပ်ချနိ် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ရလျာ့နည်းသွားသည်။၁၂၅

၁၂၄ ြိုရီးယား ပမန်မာစြ်မှုဇုံ( ၂၀၁၈) “ ပမန်မာရဆာြ်လုပ်ရရးေန်ကြီးဌာနသည် ရန်ြုန်နှင့်မန္တရလး၌ အကြီးစား ဖွံ့ဖဖိုးရရး စီမံြိန်းရလးခု တည်ရဆာြ်ရန ်
ရှိရကြာင်းရကြပငာခဲ့သည်” ရမ ၂၉   
Government announces 4 mega-development projects - KMIC Korea-Myanmar Industrial Complex (mykmic.com)

၁၂၅ ILO (၂၀၂၁) “စစ်အာဏာသိမ်းဖပီးရနာြ်ပမန်မာနိုင်ငံ၏ အလုပ်အြိုင်အရပခအရနသြ်ရရာြ်မှုအြျ ိုးဆြ်အားဆန်းစစ်ပခင်း”၊ ဂျနီီဗာ
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ပံု (၁၇) ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကုိင်ဆနသည့် လုပ်သားြျား မပည်နယ်/တုိင်းဆဒသကကီးြျားနှင့် 

ခရိုင်နယ်ဆမြြျားအလိုက် ပျ ံ့နှံ့တည်ေှိဆနပုံ (၂၀၁၄)

ပုံ (၁၈) ထိပ်တန်း လုပ်ငန်းကဏ္ဍ (၁၀) ခုအတွင်းေှိ ကျား/ြ လုပ်သား အချ ိုးအစား

ြှီမငြ်းချက် − The 2014 Myanmar Population and Housing Census Report Volume 2-B  Occupation and Industry 

ြှီမငြ်းချက် − မြန်ြာနိုင်ငံအလုပ်သြား လူဝင်ြှုကကီးြကပ်ဆေးနှင့် မပည်သူ့အင်အားဝန်ကကီးဌာန၊ မပည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန (၂၀၁၇)၊ “၂၀၁၄ မြန်ြာနိုင်ငံလူဦးဆေနှင့် အိြ်ောစာေင်း ေလာဒ် 

                  ဆဖာ်မပချက်” (ဒီဇင်ော) www.dop.gov.mm/sites/dop.gov.mm/files/publication_docs/overview_and_results_of_the_2014_census.pdf

၂၀၁၄ခုနှစ်၊ သန်းရခါင်စာရင်းအရ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏတွင် လုပ်သားအင်အား စုစုရပါင်း၏ ၆.၂ ရာခိုင်နှုန်းသည် အမျ ိုးသားများ 
ပဖစ်သည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏတွင် လုပ်ြိုင်ရနရသာ အမျ ိုးသမီး ၂ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး ရှိသည်။ သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးနှင့ ်
သုိရလှာင်မှုြဏများမှလဲွ၍ အပခားထိပ်တန်းြဏများတွင် အမျ ိုးသားသည် အမျ ိုးသမီးအချ ိုးထြ် ပုိများသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရး 
ြဏတွင် အမျ ိုးသမီးများအတွြ် ပိုမိုပမင့်မားရသာ အလုပ်ေင်ရရာြ်မှု အတားအဆီးများရှိရနသည်ြို ညွှန်ပပရနသည်။
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၃.၅.၁  ကဆလးအလုပ်သြားနှင့် လူငယ်အလုပ်သြား (အသက် ၁၀-၁၇နှစ်)

၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းရခါင်စာရင်းအရ အသြ် ၁၀ နှစ်မှ ၁၇ နှစ်ကြား ြရလးသူငယ် ၁.၅၄ သန်းခန့်သည် အလုပ်လုပ်ြိုင်ရနသည်။  
ထိုတွင် အမျ ိုးသား ၈၄၀,၀၀၀ နှင့် အမျ ိုးသမီး ၇၀၀,၀၀၀ ပါေင်သည်။၁၂၆ ၎င်းတို့အနြ် ၄၃ ရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် ၆၇၀,၀၀၀ ခန့်သည်
လုပ်ခရရန်အတွြ် အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏတွင် ြရလးအလုပ်သမား ၅.၄ ရာခိုင်နှုန်း (၇၄,၀၀၀) ပဖင့် 
ြရလးအလုပ်သမား စတုတ္ထအများဆုံးရှိဖပီး၊ စိုြ်ပျ ိုးရရး (၆ ရာခိုင်နှုန်း)၊ လြ်လီလြ်ြား (၆.၄ ရာခိုင်နှုန်း) နှင့် ြုန်ထုတ် 
လုပ်ငန်း (၁၀ ရာခိုင်နှုန်း) တို့ပဖင့် အသီးသီးရှိသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏတွင် လုပ်သားအင်အား၏ ရလးပုံတစ်ပုံနီးပါး 
သည် ၂၅ နှစ်ရအာြ်ငယ်ရသာ အသြ်အရွယ်ပဖစ်သည်။၁၂၇

ပမန်မာနိုင်ငံသည် အနိမ့်ဆုံး အသြ်ပပဌာန်းချြ် အမှတ်-၁၃၈ (၁၉၇၃ ခုနှစ်) ြို လြ်ခံြျင့်သုံးထားဖပီး ရေးအန္တရာယ်ရှိရသာ 
အလုပ်အြိုင်များစာရင်းြို ပပုစုရနဆဲပဖစ်သည်။

၃.၅.၂  အလုပ်သြားြျားအဆြကာင်းတစ်ဆစ့တစ်ဆစာင်း/ အလုပ်သြားြျားနှင့် 

 စပ်လျဉ်း၍ ဆလ့လာဆတွ့ေိှချက်ြျား 

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရဆွးရနွးရမးပမန်းမှုများနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ရစာင့်ကြည့် ရလ့လာချြ်များအရ အလုပ်အြိုင် အခွင့် 
အလမ်းရှာရဖွရန် ရန်ြုန်သို့ ရပပာင်းရရှေ့လာသူ သာမန်အလုပ်သမားတစ်ဦးသည် အသြ် ၁၆ နှစ်မှ ၃၀ နှစ် ကြား လူငယ်တစ်ဦးပဖစ ်
သည်။ ငယ်ရွယ်ရသာ အလုပ်သမားများြို အရပခခံရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းများ ရဆာင်ရွြ်ရန်အတွြ် ရဆာြ်လုပ်ရရးြုမ္ပဏ ီ
တစ်ခုမှ ရန့စား သ့ုိမဟုတ် ရရရှည်သရောပဖင့် ယာယီအလုပ်ခန့်ထားသည်။ အလုပ်တွင် ရလ့လာသင်ယူခွင့်ရရသာ်လည်း ရယေုယျ 
အားပဖင့် အလုပ်သမားများနှင့် တရားေင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှု မရှိရသးပါ။ အရသးစားနှင့် အလတ်စား ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင ်
များတွင် ရတွ့ဆုံရမးပမန်းခဲ့သည့် အလုပ်သမားများအရနပဖင့် OSH အလုပ်ရှင်များ၏ ေတ္တရားများ သို့မဟုတ် အလုပ်သမား 
ဥပရေဆိုင်ရာ အသိပညာ အနည်းငယ်သာ ရှိကြသည်။

ရန်ြုန်ဖမို့၊ အရရှ့ေဂုံဖမို့နယ်ရှိ လုပ်ငန်းခွင်ပပင်ပတွင် အလုပ်သမားများနှင့် ရတွ့ဆုံရမးပမန်းခဲ့မှုအရ သမရိုးြျအလုပ် မဟုတ် 
ရသာ်လည်း အလုပ်သရောအရ ပုံမှန်အားပဖင့် အလုပ်ရှင်နှင့် ရပခာြ်လစာချုပ်ချုပ်ကြသည်။၁၂၈ ဧရိယာခန့်မှန်းချြ်အရပါ် 
အရပခခံ၍ အလုပ်သမားများြို လုပ်ခရပးသည်။ အရထွရထွလုပ်သားများြို တစ်ရြ်လှေင် ၈၀၀၀ ြျပ် သို့မဟုတ် အရမရိြန် 
ရေါ်လာ ၅.၆ ေန်းြျင် (ရမးပမန်းချနိ်ရှိ ရငွရကြးလဲလှယ်နှုန်း) နှင့် ြျွမ်းြျင်လုပ်သားများြို တစ်ရြ်လှေင် ၁၂၀၀၀ ြျပ် 
သို့မဟုတ် အရမရိြန်ရေါ်လာ ၈.၅ ရပးသည်။ အမျ ိုးသမီးအလုပ်သမားများသည် ၇၀၀၀ ြျပ် သို့မဟုတ် ၅ ရေါ်လာ ရသည်။ 
အလုပ်သမားများ ြို အပတ်စဉ် လစာရှင်းရပးသည်။ အချ ို့ရသာ အလုပ်သမားများသည် ၎င်းတို့၏ လစာထဲမှအချ ို့ြို ၎င်းတို့၏ 
ရနထိုင်ရာရေသရှိ မိသားစုထံ ပပန်ရပးကြသည်။ အလုပ်သမားများသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ရည်ြိုင်ရည်ြို ရြျနပ်ရသာ အလုပ်ရှင် 
ရဟာင်းများ၏ရထာြ်ခံမှုပဖင့် အလုပ်သစ်ြမ်းလှမ်းမှုများ ရရှိကြသည်။

အလုပ်ခွင်ပပင်ပတွင် ရတွ့ဆုံရမးပမန်းခဲ့ရသာ အလုပ်သမားများ၏ အဆိုအရ အားလပ်ချနိ် ၁၀ မိနစ်မှ ၁၅ မိနစ်ခန့်သာ အနားယူခွင့် 
ရှိသည်။ အရပခခံအိမ်ယာ သို့မဟုတ် ယာယီရနထိုင်ရန်ရနရာများြို အလုပ် လုပ်ြိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင်တွင် စီစဉ်ရပးရလ့ရှိဖပီး  
၂၀၂၀ ခုနှစ် ြိုဗစ် (၁၉) ြပ်ရရာဂါပဖစ်ပွားမှု နှစ်ခုအတွင်း ထိုြဲ့သို့ ရနထိုင်စရာရပးမှုြို ပိုမိုအရတွ့ရများပါသည်။ အလုပ်ခွင် 
ပပင်ပတွင် ရတွ့ဆုံရမးပမန်းထားရသာ အလုပ်သမားများသည် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ရှိ ဂိုရေါင်တွင် ရနထိုင်ကြဖပီး စုစုရပါင်း  
အလုပ်သမား ၆၀ သည် စြ်ရုံေင်းအတွင်းရှိ ယာယီအရဆာြ်အအုံတွင် ရနထိုင်ကြသည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ရနထိုင်ရသာ  
အလုပ်သမားများအား သွားလာရရး စီစဉ်ရပးပခင်းမရိှပါ။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်သည် ရန်ြုန်ဖမို့ပပင်တွင်ရိှပါြ ပုိင်ရှင်/ 
အလုပ်ရှင်ြ အလုပ်သမားများအတွြ် သွားလာရရး စီစဉ်ရပးသည်။

အလုပ်ရှင်ြ ၎င်းတို့ြို ဦးထုပ်များ၊ ရေးြင်းရရး ဖိနပ်များနှင့် အြကျီများ အပါအေင် PPE များ ရထာြ်ပံ့ရပးရကြာင်း အင်တာဗျး 
ရပဖသည့် အလုပ်သမားများြ ရပပာသည်။ အဆိုပါ လုပ်ငန်းခွင်ရှိ အလုပ်သမားများအားလုံး PPE ၀တ်ဆင်ကြဖပီး ၎င်းတို့၏  

၁၂၆ ၂၀၁၄ ပမန်မာနိုင်ငံ လူဦးရရနှင့် အိမ်ရာ သန်းရခါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာ အပိုင်း ၂ ေီ အလုပ်အြိုင်နှင့် လုပ်ငန်းဌာန

၁၂၇ ILO (၂၀၁၇) ရေးြင်းြျန်းမာရသာလုပ်ငန်းခွင် ရန့စဉ်ေေအတွြ် မှန်ြန်ရသာ ပတ်ေန်းြျင် ရန်ြုန်တိုင်း ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏနှင့် ဧရာေတီတိုင်း 
မရြွးတိုင်း စိုြ်ပျ ိုးရရးြဏများရှိ လူငယ်အလုပ်သမားများ၏ အသိပညာခံယူချြ် သရောထားနှင့်အပပုအမူများ၊ ရန်ြုန်

၁၂၈ လုပ်ငန်းခွင်ပပင်ပတွင် ရတွ့ဆုံရမးပမန်းခဲ့သည့် အလုပ်သမား ၂ ဦးမှာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ေင်များပဖစ်သည်။



115မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

လပုင်န်းခငွတ်ငွ ်OSH အရာရှ ိခန ့်ထားပခင်းမရှေိ ဲအလပုသ်မားများသည ်"အလပုသ်မားတာေနခ်"ံ (ပိမုိရုသးငယသ်ည့ ်လပုင်န်းခငွ် 
များရှိ တာေန်ခံကြီးကြပ်ရရးမ်ိူး) မှ သုံးရြ်တစ်ကြိမ်ပပုလုပ်ရသာ အစည်းအရေးများတွင် OSH ဆိုင်ရာအချြ်အလြ်ြို  
ရယူကြသည်။ အလုပ်သမားတာေန်ခံသည် ြိုဗစ် (၁၉) ဆိုင်ရာ အချြ်အလြ်များြို ပံ့ပိုးရပးရန်အတွြ်လည်း တာေန်ရှိ
ပါသည်။

လုပ်ငန်းခွင်ပပင်ပတွင် ရတွ့ဆုံရမးပမန်းခဲ့သည့် အလုပ်သမားတစ်ဦး၏ ရပပာကြားချြ်အရ သင့်ရလျာ်ရသာ လုပ်ငန်းခွင်ြို စီမံ
ရန် ဖွဲ့စည်းပုံ မရှိေဲ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ြို ကြီးကြပ်ရန် မန်ရနဂျာတစ်ဦးနှင့် အလုပ်သမားတာေန်ခံ တစ်ဦးသာ ရှိဖပီး 
ေန်ထမ်း ၄၀ ြို အလှည့်ြျ အဆိုင်းခွဲ၍ လုပ်ြိုင်ရစသည်။ အလုပ်နှင့် အနားယူချနိ်များသည် အလုပ်သမား၏ လုပ်ငန်းတာေန်
လုပ်ရဆာင်ချြ်အရပါ် အရပခခံသည်။ ဤအချြ်များသည် အရသးစား၊ ပုံမှန်မဟုတ်ရသာ လုပ်ငန်းခွင် များ၌ရတွ့ရသည့် ပုံမှန်
လြ္ခဏာများ ပဖစ်ရသာ်လည်း သွားရရာြ်ကြည့်ရှုခဲ့သည့် ပိုကြီးရသာလုပ်ငန်းခွင်များတွင် ကြီးကြပ်မှုရအာြ်၌ အလုပ်သမား
များအား တိြျရသာတာေန်များ သတ်မှတ်ရပးထားဖပီး ပိုမိုပမင့်မားရသာအဆင့်ရှိသည့် လုပ်ငန်းခွင်ပုံစံ ဖွဲ့စည်းပုံြို ရတွ့ပမင် 
နိုင်သည်။

အရသးစားနှင့် အလတ်စား ြန်ထရိုြ်တာများနှင့် တစ်ဆင့်ခံြန်ထရိုြ်တာများြ အလွတ်သရောပဖင့် ရရှေ့ရပပာင်း 
ရနထိုင်သူများနှင့် အလုပ်ကြမ်းသမားများြို ရခါ်ယူပခင်းမှာ မကြာခဏပဖစ်ရကြာင်း အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများြ အစီရင်ခ ံ
တင်ပပပါသည်။ အများအားပဖင့် အလုပ်သမားများသည် OSH သင်တန်း၊ လူမှုဖူလုံရရးနှင့် အပခားခံစားခွင့်များြို ရရှိပခင်းမရှိပါ။ 
ရရှေ့ရပပာင်းလုပ်သားများမှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် နာဂစ်မုန်တိုင်းေဏ်ခံခဲ့ရရသာ ပမစ်ေြျွန်းရပါ်ရေသ သို့မဟုတ် နယ်စပ်ရေသများမှ  
လာရရာြ်လုပ်ြိုင်ကြသူများ ပဖစ်သည်ဟု အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ ရပပာကြားချြ်အရ သိရသည်။

ပုံမှန်မဟုတ်ရသာ အလုပ်သမားဆြ်ဆံရရးသည် အလုပ်သမားအပငင်းပွားမှုများ ရပါြ်ဖွားလာရသည့် အရပခခံအချြ်ပဖစ်ဖပီး 
အလုပ်သမားများသည် အလုပ်ရှင်များ၏ အနိုင်ြျင့်မှုြို ခံရရန်လွယ်ြူရသာ အရပခအရနပဖစ်သည်။ လုပ်ခလစာရပးရချမှုနှင့် 
အလုပ်ရကြာင့် ထိခိုြ်ေဏ်ရာရရှိမှုနှင့် ပတ်သြ်၍ အလုပ်သမားဥပရေအား လိုြ်နာပခင်းမရှိရကြာင်း သုရတသနအဖွဲ့သည် 
အလုပ်သမားများနှင့် အလုပ်သမားသမဂ္ဂ ရခါင်းရဆာင်များထံမှ ကြားသိရသည်။ ယခင်အမှုြို BWFM အား ဖျန်ရပဖရန် ဆင့်ရခါ် 
ခဲ့ဖပီး ရနာြ်အမှုတစ်ခုတွင် အလုပ်ရှင်ြ တာေန်ယူခဲ့သည်ဟုလည်း သိရှိရပါသည်။

ရတွ့ဆုံရမးပမန်းခဲ့ရသာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ အဆိုအရ အလုပ်သမားများသည် ပိုမိုလုံခခုံရသာ လုပ်ငန်းခွင်
ပတ်ေန်းြျင်နှင့် ပမင့်မားရသာ လုပ်ခလစာများ ရပးရဆာင်သည့် နိုင်ငံပခားြုမ္ပဏီများ သို့မဟုတ် ဖြ်စပ် လုပ်ငန်းကြီး 
များတွင် အလုပ်လုပ်လိုကြသည်။ ၎င်းတို့အဆိုအရ နိုင်ငံတြာ သို့မဟုတ် ပမန်မာြုမ္ပဏီကြီးများတွင် အလုပ်လုပ်ြိုင်ရနသည့ ်
အလုပ်သမားများအတွြ် အလုပ်ရှာရန် ပိုမိုလွယ်ြူသည်။ ၎င်းတို့သည် ရနာြ်ရလှောြ်မည့်အလုပ်များတွင် ပိုမိုရြာင်း 
မွန်ရသာ လုပ်ခလစာြိုလည်း ရတာင်းဆိုနိုင်ဖပီး အသြ်ရမွး ေမ်းရကြာင်းဆိုင်ရာ တိုးတြ်မှုမျ ိုးြိုလည်းရနိုင်သည်။ နိုင်ငံပခား  
သို့မဟုတ် ပမန်မာြုမ္ပဏီကြီးများ သို့မဟုတ် ဖြ်စပ်လုပ်ငန်းကြီးများတွင် အလုပ်လုပ်ရသာ အလုပ်သမားများသည် ပုဂ္ဂလိြ 
အာမခံမှ အြျ ိုးခံစားခွင့် ရှိသည်။

X ဆကာက်နှုတ်ချက် (၃) လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ြှုအတွက် အလုပ်ေှင်က တာဝန်ေှိြှု

လှေပ်စစ်တပ်ဆင်မှုတစ်ခုအတွင်း လှေပ်စစ်ရရှာ့တိုြ်မှုရကြာင့် အပမင့်မှပပုတ်ြျခဲ့ရသာ တရားမေင်အလုပ်သမား 
တစ်ဦး၏ အပဖစ်အပျြ်ြို သုရတသနအဖွဲ့မှ ကြားသိခဲ့ရသည်။ အလုပ်သမားသည် စြ်ပစ္စည်းအား လှေပ်စစ်ဓါတ် 
ပဖတ်ထားဖပီးပဖစ်သည်ဟုထင်ြာ အြာအြွယ်အစီအမံများမသုံးေဲ ထိြိုင်လိုြ်သည်။ အလုပ်ရှင်ြ ေဏ်ရာရ 
အလပုသ်မားအတြွ ်လမူှုဖလူုရံရးအာမခ ံစာရင်းမသငွ်းထားတာရကြာင့ ်ရဆးြသုစရတိအ်ားလုံးြိ ုရပးရဆာငရ်ဖပီး  
ရဆးရုံတြ်ရနစဉ်အတွင်း တစ်ရြ်လှေင် ၇,၀၀၀ ြျပ် သို့မဟုတ် ၅ ရေါ်လာ ရထာြ်ပံ့ ရပးခဲ့ပါသည်။

လူမှုဖူလုံရရး မှတ်ပုံတင်ထားရသာ တရားေင်ရဆာြ်လုပ်ရရးအလုပ်သမားများသည် ဤြဲ့သို့ရသာ ြိစ္စမျ ိုးတွင် 
အလုပ်အြိုင် ထိခိုြ်မှု အာမခံရပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ Vision Zero Fund ပမန်မာ သည် လူမှုဖူလုံရရးအဖွဲ့နှင့် ၂၀၁၈ခုနှစ်မှ 
၂၀၂၀ခုနှစ်အတွင်း အထည်ချုပ်လုပ်သားများ များပပားသည့် ဖမို့နယ်များတွင် EII အစီအစဉ်အတွြ်အသိပညာရပးမှု
နှင့် လြ်လှမ်းမီမှု တိုးတြ်ရြာင်းမွန်လာရစရန် လုပ်ရဆာင်ခဲ့သည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရး ြဏတွင် ပုံမှန်မဟုတ်ရသာ 
အလုပ်သမားရရးရာ ဆြ်ဆံရရး သရောသောေအရ၊ ဤနယ်ပယ်တွင် လူမှုဖူလုံရရး စနစ်ြိုအသိပညာရပးမှုထြ်  
လူမှုဖူလုံရရး အြျုံးေင်ရအာင် ရဆာင်ရွြ်ရန်ပိုလိုအပ်ပါသည်။

ြူေင်း − ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်သားနှင့် BWFM အင်တာဗျူး။ 
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 X ၄။ လုပ်ငန်းခွင် ဆစာင့်ြကည့်ဆလ့လာြှုြျား

အချြ်အလြ်ရြာြ်ယူစုရတာင်းပခင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် လုပ်ငန်းခွင်ရစာင့်ကြည့်ရလ့လာပခင်းသည် အဓိြအစိတ်အပုိင်း တစ်ရပ်
အပဖစ် ပါေင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ရစာင့်ကြည့်ရလ့လာပခင်းပဖင့် သွားရရာြ်ကြည့်ရှုခဲ့သည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် လုပ်ငန်း 
လုပ်ြွြ်အမျ ိုးမျ ိုးရှိ ရေးအန္တရာယ်များ၊ ရေးအန္တရာယ်ထိန်းချုပ်ရရး စီမံချြ်များြို ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ရာတွင် ပံ့ပိုးြူည ီ
နိုင်ပါသည်။ ဤသို့လုပ်ငန်းခွင် သွားရရာြ်ရလ့လာပခင်းပဖင့် ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချအပမင့်ဆုံး လုပ်ငန်းလုပ်ြွြ်များရှ ိ
အလုပ်သမားများ၏ အရပခအရနြို သိရှိနိုင်သည့်အတွြ် ထိရရာြ်နိုင်ရချအရှိဆုံး ကြားေင်ရဆာင်ရွြ်ရရးနည်းလမ်းပုံစံများ 
ရဖာထ်တုသ်တမ်တှရ်ာတငွလ်ည်း မီးရမာင်းထိုးပပနိငုပ်ါလမိ်မ့ည။် လပုင်န်းခငွရ်စာင်က့ြည်ရ့လလ့ာပခင်းသည ်လပုင်န်းခငွ ်စစရ်ဆး 
ပခင်းမဟုတ်သည့်အပပင် ဖပီးပပည့်စံုသည့် လုပ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ဆန်းစစ်ချြ်တစ်ရပ်၁၂၉ ပါေင်ပခင်းမရိှရသာ်လည်း ရေးအန္တရာယ် 
ြျရရာြနုိ်င်ရချအတွြ် အရလးထားရမည့်အရာများ၊ လြ်ခံြျင့်သံုးရမည့် လုပ်ငန်းခွင်အရလ့အထများြုိ ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်
ရာတွင် ပံ့ပိုးြူညီနိုင်ပါသည်။
 

၄.၁ သွားဆောက်ဆလ့လာခဲ့သည့် လုပ်ငန်းခွင်ြျား
လပုင်န်းခငွ ်ရစာင်က့ြည်ရ့လလ့ာမှုများြိ ုရနြ်နုရ်ှရိဆာြလ်ပုရ်ရးလပုင်န်းခငွ ်(၁၁) ခတုငွ ်ပပုလပုခ်ဲပ့ါသည။် အထြတ်ငွ ်ရဖာပ်ပ 
ခဲ့သည့်အတိုင်း ြိုဗစ်(၁၉) ခရီးသွားလာခွင့် ြန့်သတ်မှုများရကြာင့် သုရတသနအဖွဲ့အရနပဖင့် နိုင်ငံတစ်ေန်းလုံးြို ြိုယ်စား 
နမူနာပပုသည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်မျ ိုးစုံသို့ သွားရရာြ်ရလ့လာပခင်း မပပုနိုင်ခဲ့ပါ။ သို့ရာတွင် သွားရရာြ်ရလ့လာခဲ ့
သည့် လုပ်ငန်းခွင် (၁၁) ခုသည် ရန်ြုန်နှင့် ဖမို့ပပရေသရှိ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အမျ ိုးအစားများြို ရြာင်းစွာ ြိုယ်စား 
ပပုနိုင်သည့်အပပင် လုပ်ငန်းအမျ ိုးအစားနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အရွယ် အစားမျ ိုးစုံ ပါေင်ပါသည်။ သွားရရာြ်ရလ့လာခဲ့သည့်ရဆာြ်လုပ ်
ရရး လုပ်ငန်းခွင် (၁၁) ခု အဓိြ လြ္ခဏာများြုိ ၎င်းတ့ုိ၏ အရွယ်အစားရပါ် အရပခခံ၍ ဇယား (၁၁) တွင် အနှစ်ချု ပ်ရဖာ်ပပ 
ထားပါသည်။

၁၂၉  ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချ အြဲပဖတ်ဆန်းစစ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် အတွြ် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရရးရာအဖွဲ့ချုပ် ILO (၂၀၁၄) ၏ “အလုပ်ရှင်များ ၊  
     အလုပ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့၏ ြိုယ်စားလှယ်များလုပ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချ အြဲပဖတ်ဆန်းစစ်မှုပပုလုပ်ရဆာင်ရွြ်ရာတွင် အသုံးပပုရမည် ့
     အဆင့် (၅) ဆင့် လမ်းညွှန်” ြို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 
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၄.၂  အချက်အလက်ဆကာက်ယူ၊ စုဆောင်းသည့်နည်လြ်းြျား

လုပ်ငန်းခွင်ရစာင့်ကြည့်ရလ့လာ၊  အချြ်အလြ်ရြာြ်ယူရာတွင်  ILO ရဆာြ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းခွင်စစ်ရဆးရရး လမ်းညွှန်
ချြ်များြို ရည်ညွှန်းြိုးြား၍ (အထြ်ပါ ဇယား (၁) တွင် ရဖာ်ပပထားသည့်အတိုင်း) Vision Zerou Fund ၏ နည်းစနစ်ြို  
အရပခပပုြာ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်နှင့် သြ်ဆုိင်သည်များြုိ ထပ်မံပဖည့်စွြ် ပပင်ဆင်ရဆာင်ရွြ်ခ့ဲပါသည်။၁၃၀ သုရတသန
အဖွဲ့ အရနပဖင့် ရလ့လာရစာင့်ကြည့်မှုများ အဆင်ရပပရချာရမွ့ရစရန် ရှာရဖွရတွ့ရှိချြ်များြို အလွယ်တြူ ထည့်သွင်းနိုင်ရန်နှင့်  
ပဖစ်နိုင်ပါြ သြ်ဆိုင်ရာ ဓာတ်ပုံများနှင့်တြွ ရဖာ်ပပနိုင်ရန်အတွြ် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ အချြ်အလြ်ရြာြ်ယူသည့် ဇယား  

၁၃၀  ILO (၂၀၁၇) “ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြဏ အလုပ်သမားရရးရာစစ်ရဆးမှုများ ပပုလုပ်ရဆာင်ရွြ်ပခင်း” (၂၀၁၇) ၊ အလုပ်သမားရရးရာ စစ်ရဆးမှုးများ 
      အတွြ် လမ်းညွှန်ချြ် ဂျနီီဗာ

ဇယား (၁၁) OSH ေုိင်ော အကဲမဖတ်ေန်းစစ်ဆေး လုပ်ငန်းစဉ်၏ အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုအမဖစ်
သွားဆောက်ဆလ့လာြကည့်ရှုခ့ဲသည့် ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းခွင်ြျားကုိ

ဆယေုယျလွှြ်းခခုံဆဖာ်မပချက်
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ပုံစံြွြ်ြို ပပင်ဆင်ထားပါသည်။ ဤဇယားပုံစံြွြ်တွင် သတင်းအချြ်အလြ်များြို လုပ်ငန်းခွင်နယ်နမိတ်များ၊ အလုပ် 
သမားများအတွြ် ြျန်းမာရေးြင်းလုံခခုံမှုရှိရစရန် ထားရှိရပးမှုများနှင့် အစီအမံများ၊ လုပ်ငန်းခွင်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ စီမံထား 
ရှိပခင်း၊ တစ်ြိုယ်ရည်သုံးအြာအြွယ်ပစ္စည်းများ၊ စီမံအုပ်ချုပ်မှုပိုင်းမှ သတ်မှတ်ချြ်များ၊ အပမင့်ရနရာများတွင် အလုပ်လုပ် 
ပခင်း၊ စြ်တပ်ယာဉ်များပဖင့် အလုပ်လုပ်ပခင်း၊ ရပမပပင်လုပ်ငန်းများ၊ အရာေတ္ထုများနှင့် ပစ္စည်းများြို ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်း 
စွာပဖင့် သယ်ယူရရှေ့ရပပာင်းပခင်း၊ လှေပ်စစ်အန္တရာယ်၊ မီးရေးအန္တရာယ်၊ ခလုတ်တိုြ်ပခင်းနှင့် ထိခိုြ်လဲဖပိုပခင်းများ၊ ြျန်းမာရရး 
ဆိုင်ရာရေးအန္တရာယ်များ၊ သြ်ရရာြ်နိုင်ရချများနှင့် အပခားရလ့လာရတွ့ရှိချြ်များ စသည့် အရကြာင်းအရာ (၁၂) ခုပဖင့် 
ပပင်ဆင်ထားပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ရှိ အဓိြ လုပ်ငန်းစဉ် နှင့် တည်ရနရာများရှိ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်များ၊ 
ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်ရစနိုင်သည့် လုပ်ငန်းရဆာင်ရွြ်မှုများ (အပမင့်ရနရာများတွင် အလုပ်လုပ်ပခင်း၊ အရာေတ္ထုများ ရရှေ့ရပပာင်း 
သယ်ယူပခင်း စသည်) (ရပမပပင်အလုပ်များ၊ လုပ်ငန်းခွင်နယ်နမိတ်များ စသည်) နှင့် ထိရရာြ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည့် ထိန်းချုပ်ရရးအစီမံ
များ (စီမံအုပ်ချုပ်မှုပိုင်းမှ သတ်မှတ်ထားချြ်များ၊ တြိုယ်ရည်သုံးအြာအြွယ် ပစ္စည်းများ စသည်) ြို အလျင်အပမန်ရှာရဖွ
ရဖာ်ထုတ်ရာတွင် ရဖာ်ပပပါ အရကြာင်းအရာများ (သို့) အမျ ိုး အစားများြို ရရွးချယ်အသုံးပပုထားပါသည်။

၄.၃  လုပ်ငန်းခွင်ဆေးအန္တောယ်ြျား ဆေးအန္တောယ်ကျဆောက်  

 နိုင်ဆမခြျားနှင့် ထိန်းချုပ်ဆေးစီြံချက်ြျား ဆဖာ်ထုတ်   

 သတ်ြှတ်မခင်း

၄.၃.၁  လုပ်ငန်းခွင်နယ်နြိတ်ြျား

ြျယ်ေန်း၍ နယ်သတ်မျဉ်းများ ရှင်းလင်းပပတ်သားစွာ ပိုင်းပခားသတ်မှတ်ထားပခင်းမရှိသည့် လုပ်ငန်းခွင် နယ်နမိတ်များရကြာင် ့
ရပခလျင်သွားလာသူများနှင့် ဆိုင်ြယ်စီးသူများသည် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်နှင့် အလွန်နီးြပ်စွာ (သို့) ရဆာြ်လုပ်ရရး
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း၌ပင် ပဖတ်သန်းသွားလာရနကြပါသည်။ ထို့ရကြာင့် လုပ်ငန်းခွင်နှင့် အလွန်နီးြပ်စွာသွားလာရနကြသည့် 
ဆိုင်ြယ်စီးသူများ၊ ရပခလျင်သွားလာသူများအရပါ်သို့ ပငမ်းစင်များရပါ်မှ ရဆာြ်လုပ်ရရးပစ္စည်းများ ြျလာနိုင်သည့် အန္တရာယ ်
ရှိရနပါသည်။

ပံု (၁၉) ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းခွင်ကကီးြျားအတွင်းေိှသတ်ြှတ်နယ်ဆမြြျားသ့ုိ ဝင်ဆောက်ောဆနော 
ြျားကုိ အကန့်အသတ်မဖင့်သာထားေိှ၍ အဝင်၊ အထွက် ထိန်းချုပ်ြှုစနစ်ြျား စီစဉ်ထားေိှပံု



119မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ဤအရကြာင်းအရာနှင့်ပတ်သြ်၍ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အကြီး၊ အလတ်နှင့် အငယ်တို့အကြားတွင် ြွဲပပားပခားနားမှု  
ထင်ရှားစွာရှိရနပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အလတ်စားများတွင်  ခခံစည်းရိုးစနစ်တြျ ြာရံထားပခင်းမရှိ သည့်အပပင်
ရေးအန္တရာယ်သတိရပးချြ်များြိုလည်း အများပပည်သူသိရှိရစရန် စနစ်တြျလုပ်ရဆာင်ထားပခင်းမရှိသည်ြို လုပ်ငန်းခွင် 
ရလ့လာသည့်အဖွဲ့မှ ရတွ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အငယ်စားများ (အထပ်နိမ့်အရတာြ်အအုံများ) ရှိ ပငမ်းစင်
များ တွင် အလုပ်သမားများနှင့် ရပခလျင်သွားလာသူများအရပါ်  ပငမ်းစင်မှ အရာေတ္ထုများ ြျွတ်ထွြ်၊ ပပုတ်ြျပခင်းမရှိရစရန် ြာရ ံ
ထားသည့် လုံခခုံရရးပိုြ်ြွန်များြို အခိုင်အမာချည်ရနှာင်ထားပခင်းမရှိရကြာင်း ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း 
ခွင်ငယ်များတွင် စုရပါင်းထိန်းချုပ်ရရး အစီအမံများ၁၃၁ (အရပျာ့ထည်အြာအရံများ (တိပ်ကြိုး)၊ အမာထည် အြာအရံများ၊ သတိ 
ရပးဆိုင်းေုတ်များ စသည်) အနည်းငယ် (သို့) လုံးေ ရတွ့ပမင်ရပခင်း မရှိခဲ့ပါ။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ကြီးတစ်ခုနှင့် အလတ်
အချ ို့တွင် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်းများြို လုပ်ငန်းခွင်နယ်နမိတ်ပပင်ပတွင် ထားရှိသည့်အတွြ် ရပခလျင်သွားလာ
သူများ ခလုတ်တိုြ်လဲဖပိုနိုင်မည့် ရေးအန္တရာယ်ရှိရနပါသည်။ အပခားတစ်ဖြ်တွင်မူ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ကြီး ပဖစ ်
ရသာ အရပခခံအရဆာြ်အအုံရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်များ (တံတားများ၊ ရထားလမ်းများနှင့် ရဆးရုံများ) ၏ နယ်နမိတ်ြို  
ရသချာစွာ ြာရံထားသည်ြို ရတွ့ရှိပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင် ေင်ရပါြ်ရနရာများတရလှောြ်တွင် လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် 
သတိရပး ပိုစတာများ၊ ဆိုင်းေုတ်များြို စနစ်တြျချတိ်ဆွဲ၍ အလုပ်သမားများနှင့် ပပည်သူလူထုြို သတိရပးနှိုးရဆာ်ထား 
သည်ြို  ရလ့လာရတွ့ရှိရပါသည်။

၄.၃.၂  အလုပ်သြားြျားအတွက် ကျန်းြာဆေးကင်းလုံခခုံြှုေှိဆစေန ်

 ထားေှိဆပးြှုြျား  
စနစ်တြျ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စွာ စီမံထားရှိရသာ သြ်သာရချာင်ချရိရးအစီအမံများသည် အလုပ်သမားများ၏ ြျန်းမာရရး၊ သန့် 
ရှင်းစင်ကြယ်ရရး၊ သြ်ရတာင့်သြ်သာပဖစ်ရရးတို့ြို အားရပးပမှင့်တင်နိုင်ရန် အတွြ်သာမြ အလုပ်မှအနားယူချနိ်၌ပင် ၎င်း 
တို့အရပါ် သြ်ရရာြ်နိုင်သည့် လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်များမှ ြာြွယ်ရပးရန် အတွြ်လည်း  အလွန်အရရးပါသည့် ရနရာ
မှ ရှိရနပါသည်။ အလုပ်ရကြာင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ရနသည့် အလုပ်သမားများသည် စူးစိုြ်မှုရလျာ့ြျလာ၍ ရေးအန္တရာယ်နှင့်
ထိရတွ့နိုင်ရချ ပမင့်မားသည့်အတွြ် ၎င်းတို့၏ ဆုံးရှုံးသွားသည့် အားအင်များ ထိထိရရာြ်ရရာြ် ပပန်လည် ပပည့်ေလာရစရန် 
အလုပ်သမားများ   စားရသာြ်အပန်းရပဖရန်   ရနရာများြိုလည်း   စနစ်တြျသီးသန့်သတ်မှတ်စီစဉ်ထားရပါမည်။ သန့်ရှင်းရသာ 
အမိသ်ာနငှ် ့လြရ်ဆးရကြာရန ်ရနရာများ လုရံလာြစ်ွာ စစီဉထ်ားရှိရပးပခင်းပဖင် ့ြိဗုစ ်(၁၉) အပါအေင ်ရရမရှပါြဖ်ွားလာ သည် ့
ရရာဂါများနှင့် အပခားရရာဂါများရေးမှ ြာြွယ်ရာတွင် ရထာြ်ြူနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ထို့အပပင် အဆိုပါရနရာများြို အပမင့်မှ ပပုတ် 
ြျလာနိုင်သည့် အရာေတ္ထုများ၊ ဖုန်မှုန့်များ၊ ဓာတုပစ္စည်းသိုရလှာင်ရာရနရာများ၊ အပခားအန္တရာယ်အရင်းအပမစ်ရနရာများမ ှ
ရြာင်းစွာ ြင်းလွတ်ရာရနရာတွင် စီစဉ်ထားရှိရပါမည်။ သီးသန့်သတ်မှတ်ထားရသာ ရနရာများမရှိပါြ အလုပ်သမားများအရန 
ပဖင် ့သင်ရ့လျာပ်ခင်းမရှသိည်ရ့နရာများတငွ ်နားရနမသိည်အ့တြွ ်လပုင်န်းခငွ ်ရေးအန္တရာယမ်ျားနငှ် ့ရတွ့ကြုနံိငုရ်ချ ရှဖိမရဲှရိနမည ်
ပဖစ်ပါသည်။

၁၃၁  စုရပါင်းထိန်းချုပ်မှုအစီအမံများသည် PPE နှင့် ြွဲပပားလျြ် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ရယာြ်ထြ်ပို၍ အြာအြွယ်ပပုရပးနိုင်ပါသည်။ 

ပံု (၂၀) အလုပ်သြားြျား စားဆသာက်၊ အပန်းဆမဖောဆနောြျားကုိ လုပ်ငန်းခွင်အကကီးြျားတွင် 
(ညာေက်)၊ အလတ်ြျားတွင် (အလယ်ဗဟုိ) နှင့် အငယ်ြျားတွင် (ေယ်ေက်) တ့ုိ၌ စီစဉ်ထားေိှပံု
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

လုပ်ငန်းခွင်နယ်နမိတ်များြ့ဲသ့ုိပင် အလုပ်သမားများအတွြ် ရေးြင်းြျန်းမာ လံုခခုံမှုရိှရစရန် အစီအစဉ်များ စီမံထားရှရိပးပခင်း 
သည်လည်း ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အကြီး၊ အလတ်နှင့် အငယ်များအကြား သိသာထင်ရှားသည့် ပခားနားမှုများရှိရနပါသည်။  
ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အကြီးများတွင် အလုပ်သမားများ စားရသာြ်နားရနရန် ရနရာများ အတိအြျသတ်မှတ်၊  
စီစဉ်ရပးထားသည်ြို သုရတသနအဖွဲ့မှ ရလ့လာရတွ့ရှိခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုတွင်မူ အလုပ်သမားများ နားရနသည့်
ရနရာတွင် ြိုဗစ် (၁၉) စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများြို လိုြ်နာရသာအားပဖင့် အလုပ်သမားတစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးကြား အြွာအရေး 
(Social Distancing) ြို (၆) ရပစီပခား၍ စီစဉ်ရပးထားရသာ်လည်း အဆိုပါနားရနခန်းတွင် ဖျာများ၊ ပရိရောဂပစ္စည်းများ၊ စားပွဲ
များ  စသည်တို့မရှိရကြာင်း ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။၁၃၂ လုပ်ငန်းခွင် အငယ်များနှင့် အလတ်များတွင်မူ အလုပ်သမားများ စားရသာြ ်
နားရနရာရနရာ သတ်မှတ်စီစဉ်ထားပခင်း မရှိသည့်အတွြ် အလုပ်သမားများအရနပဖင့် အရဆာြ်အအုံအတွင်းပိုင်း ကြမ်းပပင်ရပါ် 
တွင်သာ စားရသာြ်အနားယူရနရသည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ 

ပံု (၂၁) လက်ဆေးဆြကာောဆနောြျားကုိ (လုပ်ငန်းခွင်ကကီးေယ်ဖက်) နှင့် ဆေပုိက်ဆခါင်းြျားကုိ 
လုပ်ငန်းခွင်အငယ်ြျားတွင် (ညာေက်) တ့ုိ၌ စီစဉ်ထားေိှပံု

အလပုသ်မားများအတြွ ်လြန်ငှ့ ်လြဖ်ျမံျား ရဆးရကြာသန့စ်ငရ်န ်ရရေုေံိငုမ်ျား ၊ ရရပိြု ်ရခါင်းများြိမု ူသွားရရာြ ်ရလလ့ာ 
ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းခွင်အားလုံးတွင် ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ အိမ်သာများ ပါရှိသည့် လုပ်ငန်းခွင်များတွင် အိမ်သာနှင့် လြ်ရဆးရကြာရာ 
ရနရာသည် ြပ်လျြ်ရှိရကြာင်း ရတွ့ပမင်ရပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အကြီးများတွင် လြ်ရဆးရကြဇလုံ (Basin)
များြို ဆပ်ပပာ၊    လြ်သန့်စင်ရဆးရည် တို့နှင့်အတူ ရြာင်းမွန်စွာ ပပင်ဆင်ထားရှိရသာ်လည်း အလတ်စားနှင့် အငယ်စား လုပ်ငန်း 
ခွင်များတွင်မူ ထိုသို့ပပင်ဆင်ထားရှိပခင်း မရတွ့ခဲ့ရပါ။ အသုံးပပုသည့် ရရ၏အရည်အရသွးြိုမူ စမ်းသပ်စစရ်ဆးပခင်း မပပုလုပ်ခဲ့ရပါ။ 
 

၁၃၂ ြျန်းမာရရးနှင့် အားြစားေန်ကြီးဌာန “ြိုဗစ် (၁၉) ကြိုတင်ြာြွယ်ရရးနှင့် ရလျာ့ပါးသြ်သာရရးအတွြ် လုပ်ငန်းခွင်ြျန်းမာရရးနှင့်   
     ပတ်ေန်းြျင်ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချြ်များ”. https://www.mohs.gov.mm/Main/content/publication/oeh-covid-19 

ပံု (၂၂) ကုိဗစ် (၁၉) ကြ္ဘာ့ကူးစက်ကပ်ဆောဂါ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းေိှ အလုပ်သြားြျား
ဆနထုိင်သည့် ြီးေထားလြ်းအနီးေိှ ယာယီေွက်ဖျင်တဲ ြုိးကာတဲြျား
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

အချ ို့ရသာ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်များအတွင်းတွင် အလုပ်သမားများ အိပ်စြ်ရန် အရဆာင်များ စီစဉ်ထားရှိရပးရလ့ ရှိပါ 
သည်။ အလုပ်သမားများ လုပ်ငန်းခွင်ပပင်ပမှ လူအများနှင့် တိုြ်ရိုြ်ထိရတွ့ရရာဂါြူးစြ်ပခင်းမှ ရရှာင်ရှားနိုင်ရန် အထူးလိုအပ် 
သည့် ြိုဗစ် (၁၉) ေုတိယလှိုင်းရပါ်ရပါြ်ချနိ် (၂၀၂၀) ရနှာင်းပိုင်းြာလများတွင် ဤအရလ့အထ ပို၍တွင်ြျယ်လာခဲ့ပါသည်။ 
သို့ရာတွင် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အငယ်များအနြ် တစ်ခုတွင်သာ အိပ်ရဆာင်(တဲ) များ ထားရှိသည်ြို ရတွ့ပမင်ရပါသည်။ 
အဆိုပါ လပုင်န်းခငွတ်ငွလ်ည်း အလပုသ်မားများ သည ်၎င်းတိုအ့ပိစ်ြရ်ာ တမဲျားအတငွ်း (သို)့ မျြန်ှာစာရနရာများတငွ ်အနားယ၊ူ 
ချြ်ပပုတ်စားရသာြ်ရနကြသည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ အနားယူချြ်ပပုတ်ရာရနရာများသည် ရလေင်ရလထွြ် ရြာင်းမွန်
သည်ြိုလည်း ရတွ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ အဆိုပါရနရာတွင် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများနှင့် လှေပ်စစ်ရြေယ်ကြိုးများ 
သိမ်းဆည်း၊ သိုရလှာင်ထားသည်ြိုလည်း ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ အဆိုပါပစ္စည်းများြို အနားယူချြ်ပပုတ်ရာရနရာများမှ သီးပခား 
ြင်းလွတ်ရာရနရာတွင် စနစ်ြျသပ်ရပ်စွာ ထားသိုပခင်း မရှိသည့်အတွြ် အလုပ်သမားများအရနပဖင့် ခလုတ်တိုြ်လဲဖပိုပခင်း 
များ ပဖစ်ရပါ်နိုင်ပါသည်။ ပိုးမွှားအန္တရာယ်ထိန်းချုပ်ြာြွယ်ရရး အစီအမံများ ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပခင်းမရှိရသာ်လည်း စီမံြိန်းရဖာ် 
ရဆာင်သူအချ ို့၏ အဆိုအရအဆိုပါေန်ရဆာင်မှုမျ ိုးြို ပပင်ပမှလုပ်ငန်းရဆာင်ရွြ်သူများထံ အပ်နှံရလ့ရှိရကြာင်း ကြားသိရပါ 
သည်။

ပံု (၂၃) ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းခွင်အြျ ိုးြျ ိုးတွင် ဆသာက်သံုးဆေစီစဉ်ထားေိှဆပးော ဆနောြျား

ရဆာြလ်ပုရ်ရးလပုင်န်းခငွ ်အကြီး၊ အလတ၊် အငယအ်ားလုံးတငွ ်ရသာြရ်ရများ လုရံလာြစ်ွာ စစီဉထ်ားရှရိပးရသာလ်ည်း အဆိ ု
ပါရနရာများြို အမှုန်အမွှားများ ထွြ်ရှိရာရနရာများမှ လွတ်ြင်းစွာ ထားရှိပခင်း မပပုသည့် အတွြ် ရသာြ်ရရ၏ အရည်အရသွး 
ြို ြျဆင်းရစနိုင်သည့်အပပင် ရရအရည်အရသွး စစ်ရဆးမှုြိုလည်း ပပုလုပ်ရလ့မရှိရကြာင်း သိရှိရပါသည်။ အလုပ်သမားများ 
အတွြ် ရသာြ်ရရသန့်ပုံးများ စီစဉ်ထားရှိရပးရသာ်လည်း အလုပ်သမားများသည် ရသာြ်ရရခွြ်တစ်ခွြ်တည်းြိုသာ မှေရေ 
အသုံးပပု၍ အသုံးပပုဖပီးရနာြ် ရဆးရကြာပခင်း (သို့) ၎င်းတို့၏ ြိုယ်ပိုင်ရရေူးြရလးများ အသုံးပပု ရသာြ်သုံးပခင်းတို့ြို ရတွ့
ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အငယ်နှင့် အလတ်များရှိ ရသာြ်ရရထားရှိရာရနရာများအား စနစ်ြျသပ်ရပ်စွာ  
ထားရှိပခင်းမပပုသည့်အတွြ် အလုပ်သမားများအရနပဖင့် ခလုတ်တိုြ်ထိခိုြ်လဲ ဖပိုပခင်းများ ကြုံရတွ့ရနိုင်ပါသည်။ 
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ရရအိမ်များစီစဉ်ထားရှိမှုတွင် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အကြီးများသည် အလတ်နှင့် အငယ်များထြ် သာလွန်ရကြာင်း
ရတွ့ပမင်ရပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ကြီးများတွင် ယာယီအသုံးပပုသည့် ရရအိမ်များ ထားရှိသည်ြို  ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ ယာယီ 
အသုံးပပုသည့် အများသုံးအိမ်သာများြုိ လုပ်ငန်းခွင် အလတ်နှင့် အငယ်များတွင် ရတွ့ရှိရဖပီး ရြာင်းစွာထိန်းသိမ်းသန့်စင ်
ထားပခင်း မရှိသည်ြိုလည်း ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အကြီးများရှိ ယာယီသုံးရရအိမ်များသည်လည်း ထူးပခားရြာင်းမွန်
လှပခင်း မရှိသည့်အတွြ် အလုပ်သမားများအရနပဖင့် အနီးအနားရှိ အများပပည်သူသုံးသန့်စင်ခန်းများြိုသာ အခရကြးရင ွ
ရပး၍ အသုံးပပုသည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။

PPE သိမ်းဆည်းရာရနရာြို ရဆာြ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းခွင်အကြီးအချ ို့တွင်သာ ရတွ့ရှိရပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင ်
ကြီးတစ်ခုမှ မန်ရနဂျာြမူ ၎င်းတို့ လုပ်ငန်းခွင်ရှိ အလုပ်သမားများြို PPE များ သင့်ရလျာ်မှန်ြန်စွာ ထိန်းသိမ်းထားရှ ိ
ရန် နည်းလမ်းများ သင်ကြားပပသထားသည့်အပပင် PPE များ သြ်တမ်းြုန်ဆုံးမည့်ရြ်ြို ပုံမှန်စစ်ရဆးရပးရန် ညွှန်ကြား 
ထားရကြာင်း ရပပာကြားခဲ့ပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အကြီးနှင့် အလတ်အချ ို့တွင်မူ အလုပ်သမားများနှင့် တစ်ဆင့်ခံ
ြန်ထရိုြ်တာများြို ၎င်းတို့၏ PPE များ အိမ်သို့သယ်ရဆာင်သွားရန် ခွင့်ပပုထားပါသည်။

ရရှးဦးသူနာပပုရဆးရသတ္တာနှင့် ခန္ဓာြိုယ်အပူချနိ်စစ်ရဆးသည့်ြိရိယာများြို ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အကြီးမျာတွင ်
ရတွ့ရရသာ်လည်း လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုရှိ ရရှးဦးသူနာပပုရဆးရသတ္တာတွင်မူ ပါေင်ရမည့် ရဆးပစ္စည်းများ စုံလင်စွာ ပဖည့်တင်းထား 
ပခင်းမရှိရကြာင်း ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ ရရှးဦးသူနာပပုရဆးရသတ္တာများြို အရရးရပါ်ြိစ္စရပါ်ရပါြ်ပါြ အလွယ်တြူရယူနိုင် 
သည့် ရနရာများတွင် ထားရလ့ရှိ၍ အဆိုပါရနရာြို အလုပ်သမားများြလည်း ရဆးရသတ္တာထားရှိရသာ ရနရာြို သိရှိရကြာင်း 
ရပပာဆိုကြပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အငယ်များနှင့် အလတ်များတွင်မူ ရရှးဦသူနာပပုရဆးရသတ္တာများထားရှိသည် 
ြို ရတွ့ပမင်ရပခင်း မရှိခဲ့ပါ။ ရဆာြ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းခွင်ကြီးများတွင် မန်ရနဂျာများြို ရရှးဦးသူနာပပုစုနည်း ရလ့ြျင့်သင်ကြား 
ရပးထား၍ လုပ်ငန်းခွင် အချ ို့တွင်မူ အလုပ်သမားများြိုပါ ရလ့ြျင့်သင်ကြား ရပးထားပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အလတ်နှင့် အငယ် 
များတွင်မူ ရရှးဦးသူနာပပု ရလ့ြျင့်သင်ကြားရရး သင်တန်းများ စီစဉ်ပပုလုပ်ရပးသည်ြို မကြားသိခဲ့ရပါ။
 

၄.၃.၃  လုပ်ငန်းခွင်ကို  စနစ်တကျ သန့်ေှင်းသပ်ေပ်စွာ ထားေှိမခင်း

သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာထားသိုပခင်းမရှိသည့် လုပ်ငန်းခွင်သည် ရေးအန္တရာယ်များစွာြုိ ပဖစ်ရပါ်နုိင်ရစပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အန့ံှထားရိှ 
သည့် ပစ္စည်းများရကြာင့် အလုပ်သမားများ ခလုတ်တုိြ်လဲဖပိုနုိင်သည့်အပပင် ခလုတ်တုိြ်လဲဖပိုမှုသည် ရေးအန္တရာယ်ပုိမုိကြီးမား 
ပပင်းထန်သည့် ပဖစ်ရပ်တစ်ခု၏ ရရှ့ရပပးလည်း ပဖစ်နုိင်ပါသည် (ဥပမာ- အပမင့်ရနရာမှ ပပုတ်ြျပခင်း၁၃၃)။ လုပ်ငန်းခွင်သန့်ရှင်း 
သပ်ရပ်မှု အားနည်းပခင်းြ ပိုးမွှားများအန္တရာယ်နှင့် ဓာတုပစ္စည်းများ အပါအေင် ရေးအန္တရာယ်ရှိသည့်ပစ္စည်းများ ရေးြင်း 
လုံခခုံစွာ သိုရလှာင်သိမ်းဆည်းထားနုိင်မှုအရပါ် ထိခိုြ်ရစနိုင်သည့်အပပင် လုပ်ငန်းခွင်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်၍ ြျန်းမာရရးနှင့်  
ညီညွတ်မှုြိုလည်း ပိုမိုဆိုးရွားရစနိုင်ပါသည်။

ပံု (၂၄) ယာယီသံုး ဆေအိြ်ြျားကုိ လုပ်ငန်းခွင်အကကီးြျားတွင် (ေယ်ေက်)၊ အလတ်ြျားတွင် 
(အလယ်ဗဟုိ) နှင့် အငယ်ြျားတွင် (ညာေက်) တ့ုိ၌ စီစဉ်ထားေိှပံု

၁၃၃ ILO (၂၀၁၇) “ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြဏ အလုပ်သမားရရးရာစစ်ရဆးမှုများ ပပုလုပ်ရဆာင်ရွြ်ပခင်း”၊ အလုပ်သမားရရးရာ စစ်ရဆးမှုးများ 
    အတွြ် လမ်းညွှန်ချြ် ဂျနီီဗာ.
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ပံု (၂၅) ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းကကီး (၂) ခုေိှ ကုန်ပစ္စည်းလက်ခံေယူော ဆနောြျား 
(တံတားတည်ဆောက်ဆေးလုပ်ငန်းခွင် - ဝဲေက်၊ ဆေးရံု - ယာေက်)

၄.၃.၃.၁  ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းြျား လက်ခံေယူောဆနောြျားကို   

             သန့်ေှင်းသပ်ေပ်စွာ ထားေှိမခင်း

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အကြီးများသည် လုပ်ငန်းခွင်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာစီမံထားရှိမှုတွင်  လုပ်ငန်းခွင်အလတ်နှင့် အငယ်များ 
ထြ် သာလွန်ရြာင်းမွန်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အကြီးများတွင် လာရရာြ်ပို့ရဆာင်သည့် ပစ္စည်းများ ရယူလြ်ခံသိုရလှာင်ရာ 
ရနရာများြို ပစ္စည်းအသုံးပပုရန်လိုအပ်သည့် ရနရာများအနီးတွင် စီစဉ်သတ်မှတ်ထားသည့်အတွြ် လုပ်ငန်းခွင် စီမံခန့်ခွဲသူ 
များအရနပဖင့် ပစ္စည်းများအား အလွယ်တြူ ထိန်းချုပ်ြွပ်ြဲနိုင်သည့်အပပင်  “နှစ်ကြိမ်ြိုင်တွယ်ရပခင်း” (မလိုအပ်ပဲ ပစ္စည်း
များ ရရှေ့ရပပာင်းသယ်ယူရပခင်း) များြိုလည်း ရလှော့ချ (သို့) ရရှာင်ရှားနိုင်ပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများြိ ု
စြ်အားပဖင့် အတင်အချပပုလုပ်၍ အလုပ်သမားများအရပါ် စြ်တပ်ယာဉ်များမှ ထိခိုြ်နိုင်ရပခ ပိုမိုပမင့်မားသည့် ရဆးရုံရဆာြ ်
လုပ်ရရးြဲ့သို့ရသာ လုပ်ငန်းခွင်ကြီးများရှိ ပစ္စည်းရယူလြ်ခံရန် သတ်မှတ်ထားသည့် ရနရာများတွင် လမ်းရလှောြ်သွားလာ
သူများအတွြ် အြာအရံများ၊ သတိရပးဆိုင်းေုတ်များ စီစဉ်ထားရှိသည့်အပပင် လုံခခုံရရးတစ်ဦးမှလည်း ပစ္စည်းသယ်ရမာ်ရတာ် 
ယာဉ်များြို ကြီးကြပ်လျြ်ရှိသည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ ရပါသည်။ ပစ္စည်းအတင်အချပပုလုပ်ရာ ရနရာများြိုမူ သီးပခားအပပည့် ြာရ ံ
ထားရှိသည့်အတွြ် အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါေင်သည့် အလုပ်သမားများမှအပ အပခားသူများ ေင်ခွင့်မရှိရကြာင်း ရတွ့ပမင်ခဲ့ရ
ပါသည်။

ပံု (၂၆) ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းခွင် အလတ်နှင့်အငယ်ြျားေိှ သန့်ေှင်းသပ်ေပ်ြှု အားနည်းသည့် ဆနောြျား
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အကြီးတစ်ခုတွင်မူ သစ်ပင်များပဖတ်ရတာြ်ရာ အရာေတ္ထုများ ဖဖိုဖျြ်ရာမှ ရပါ်ထွြ်လာသည် ့
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ လမ်းရေးတစ်ရလှောြ် စွန့်ပုံထားသည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ ရထားသံလမ်းအပိုင်းများ လမ်းရေးတွင်  
စုပုံထားသည်ြိုလည်းပမင်ရတွ့ခဲ့ရဖပီး လုပ်ငန်းခွင်စီမံအုပ်ချုပ်သူများအဆိုအရ အဆိုပါသံလမ်းအပိုင်းအစများြို ပိုင်ရှင်ပဖစ်သူ  
(ပမန်မာ့မီးရထားလုပ်ငန်း) ၏ ပစ္စည်းသိုရလှာင်ေင်းသို့ သံလမ်းြားပဖင့် ပပန်လည်ပို့ရဆာင်မည်ပဖစ်ရကြာင်း သိရှိရပါသည်။  

ပံု (၂၇) သစ်ပင်ခုတ်မဖတ်ောနှင့် အဆောက်အအံုပဖိုဖျက်ောြှ ထွက်ဆပါ်လာသည့်
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျားနှင့် အြှိုက်ပံု

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အလတ်စားများတွင်မူ ပစ္စည်းလြ်ခံရယူရာ ရနရာသတ်မှတ်ထားရှိရသာ်လည်း အဆိုပါရနရာ 
သည ်လာရရာြပ်ိုရ့ဆာငသ်ည် ့ပစ္စည်းပမာဏအတြွ ်အလနွရ်သးငယ၊် ြျဉ်းရပမာင်းရနရလရ့ှပိါသည။် ရဆာြလ်ပုရ်ရးလပုင်န်း 
ခွင်အငယ်များတွင်မူ ပစ္စည်းလြ်ခံရယူရန် သီးသန့်သတ်မှတ်ထားသည့် ရနရာမရှိပါ။ လာရရာြ်ပို့ရဆာင်သည့် ရဆာြ်လုပ်ရရး 
ပစ္စည်းများြို မသပ်မရပ် ရရွးထုတ်ြာ တူရာစုထား၍ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများြို လုပ်ငန်းခွင်ေင်ရပါြ်တွင် စွန့်ပုံထားသည့်အတွြ ်
လုပ်ငန်းခွင်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုြို ထိခိုြ်ရစပါသည်။ (လုပ်ငန်းခွင် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုဆိုင်ရာ ပပသနာရပ်များြို ရပါ်ရပါြ်ရစ 
ပါသည်။) ထို့ရကြာင့် ခလုတ်တိုြ်လဲဖပိုပခင်းများ ကြုံရတွ့နိုင်ရချ ရှိသည့်အပပင် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လုံရလာြ်သည့် အန္တရာယ်
အြာအြွယ်ပပုဖိနပ် (Safety Shoes) များ ေတ်ဆင်မှု နည်းပါးပခင်းြလည်း ထိခိုြ်ပပတ်ရှမှုများြို ပဖစ်ရပါ်ရစနိုင်ပါသည်။ 
အထြ်ပါေုတိယရပမာြ်ပုံတွင် ပပထားသည့်အတိုင်း ဖန်ထည်မှန်ထည် ြိုင်တွယ်ရနသည့် အလုပ်သမားများတွင် သင့်ရလျာ်
မှန်ြန်သည့် အန္တရာယ်အြာအြွယ်ပပု ဖိနပ်ေတ်ဆင်ထားပခင်း မရှိသည်ြို ပမင်ရတွ့နိုင်ပါသည်။

၄.၃.၃.၂  ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်းြျား ယာယီသုိဆလှာင်ထားေိှော ဆနောြျား  

            သန့်ေှင်းသပ်ေပ်စွာ ထားေှိမခင်း

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အကြီးများတွင် ပစ္စည်းယာယီသိုရလှာင်ရာရနရာများြို သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ စီမံထားရှိရသာ်လည်း 
ရေးအန္တရာယ်အချ ို့ြို ရတွ့ပမင်ရနရဆဲ ပဖစ်ပါသည်။ သွားရရာြ်ကြည့်ရှုခဲ့သည့် လုပ်ငန်းခွင်အကြီးတစ်ခုတွင်မူ အရဆာြ်အအုံ 
အထပ်တိုင်းတွင်  ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ ယာယီသိုရလှာင်ထားရှိရာရနရာ စီစဉ်သတ်မှတ်ထားသည်ြို ရတွ့ပမင် 
ခဲ့ရပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းခွင်တွင် သုတ်ရဆးများ၊ ေိလပ်ရပမများနှင့် အပခားပစ္စည်းမျ ိုးစုံြို စနစ်တြျမျ ိုးတူရာ စီစဉ်ခွဲပခား၍ 
သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ ထားရှိပခင်းမပပုရကြာင်း ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ ထို့အပပင် ဓာတုပစ္စည်းများြိုလည်း ရသာြ်ရရသန့်ပုံးများ 
နှင့်အတူ ရလေင်ရလထွြ်နည်းသည့် ရနရာများတွင် စီစဉ်ထားရှိသည်ြိုလည်း ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ ပစ္စည်းသိုရလှာင်ရာ အခန်း 
တွင်းရှိ အမှုန်အမွှားများ၊ အနံ့အသြ်များြ ြျန်းမာရရးနှင့် ဓာတုအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချများြို ဖိတ်ရခါ်ရနသြဲ့သို့ပဖစ်ရနသည် 
ြိလုည်း သတပိပုမခိဲပ့ါသည။် ခန္ဓာြိယု ်ထခိိုြေ်ဏရ်ာများ (ထခိိုြပ်ပတရ်မှှုများ ၊ ြွအဲြမ်ှုများ ၊ပနွ်းပဲမ့ှုများ) ပဖစရ်ပါ်ရစနိုငသ်ည် ့
ချွန်ထြ်၍ အစွန်းထွြ်ရနရသာ ပစ္စည်းများြိုလည်း (အရဆာြ်အအုံ) ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အကြီးတစ်ခုတွင် ရတွ့ပမင ်
ခဲ့ရပါသည်။



125မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

လပုင်န်းခငွတ်စခ်အုတငွ်းရှ ိသြဆ်ိငုသ်အူမျ ိုးမျ ိုးအကြား ချတိဆ်ြပ်ူးရပါင်းမှုနငှ် ့(OSH) စမီခံန့်ခွမဲှု စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း လိြုန်ာ 
ရဆာင်ရွြ်မှု  အားနည်းပခင်းြ အလုပ်သမားများအရပါ် ရေးအန္တရာယ်သြ်ရရာြ်နိုင်ရချရှိရစသည်ဆိုသည့်အချြ်ြို ဤပဖစ် 
ရပ်ြ ရထာြ်ပပရနပါသည်။ 

၄.၃.၃.၃  စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီြံခန့်ခွဲြှု

ပံု (၂၈) ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းကကီးတစ်ခုအတွင်းေိှ မပန်လည်အသံုးမပုေန်

မပင်ေင်ထားဆသာစည်ြျားနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီြံခန့်ခဲွြှု

လုပ်ငန်းခွင်ရလ့လာရစာင့်ကြည့်မှုအရ လုပ်ငန်းခွင်အကြီးများတွင် မီးရလာင်လွယ်ရသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများထားရှိရသာ ရနရာြို 
သတ်သတ်မှတ်မှတ်ထားရှိသည့်အပပင် ဓာတ်ဆီအစရှိသည့် မီးရလာင်လွယ်ရသာ ပစ္စည်းများြိုလည်း မီးရတာြ်ရလာင်နိုင ်
သည့် အရင်းအပမစ်များမှ ရေးနိုင်သမှေ ရေးရသာရနရာတွင် စီစဉ်ထားရှိသည့်အတွြ် မီးရေးအန္တရာယ် ြျရရာြ်နိုင်ရပခရလျာ့ပါး 
သြ်သာရစပါသည်။ ရဆာြ်လုပ် ရရးလုပ်ငန်းခွင်ကြီးတစ်ခုတွင်မူ “စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပမာဏရလှော့ချပခင်း၊ ပပန်လည်အသုံးပပုပခင်း၊  
ထပ်မံအသုံးပပုနိုင် ရစရန်ရဆာင်ရွြ်ပခင်း” (3R) နည်းစနစ် အသုံးပပု၍ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပမာဏရလှော့ချရန် ရည်ရွယ်လုပ်ရဆာင်
ရနသည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ (ဥပမာ-စည်များြုိ လြ်သံုးြိရိယာများအပဖစ် သုိရလှာင်သိမ်းဆည်းရာတွင် အသံုးပပုပခင်း။)

ပံု (၂၉) ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းကကီး တစ်ခုအတွင်းေိှ 3Rs စနစ် (ဝဲေက်နှင့် အလယ် ဗဟုိ)  
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထားေိှော ဆနော (ယာေက်)

ရဆာြ်လုပ်ငန်းခွင်အကြီးတစ်ခုတွင်မူ ထွြ်ရှိလာသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများြို ပပန်လည်အသုံးပပုပခင်းနှင့် ထပ်မံအသုံးပပုရန်ပပင ်
ဆင်ပခင်းတို့ြို ရသချာစွာ ရဆာင်ရွြ်ရနရကြာင်း သုရတသနအဖွဲ့မှ ရလ့လာရတွ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့အပပင် အဆိုပါလုပ်ငန်းခွင်တွင်  
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပပန်လည်အသုံးပပုရန် ပပင်ဆင်သည့် ေင်းခခံငယ်တစ်ခုထားရိှ၍ ပစ္စည်းတင်စင်များ ပပုလုပ်ရနသည်ြိုလည်း  



126 မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အကြီးတစ်ခုတွင်မူ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများြို အရဆာြ်အအုံရေးနှင့် အရနာြ်ဖြ်များတွင် စွန့်ပုံထား 
ရှိသည့်အတွြ် ခလုတ်တိုြ်လဲဖပိုပခင်းများနှင့် မီးရေးအန္တရာယ်တို့ ရပါ်ရပါြ်ရစနိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်စီမံအုပ်ချုပ်သူများ 
အဆိုအရ အဆိုပါစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများြို လိုင်စင်ရ ေန်ရဆာင်လုပ်ငန်းများမှ အပတ်စဉ်လာရရာြ်သယ်ရဆာင်၍ ရန်ြုန်ဖမို့ရတာ်
စည်ပင်သာယာရရးရြာ်မတီ၏ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထားရှိရာ ခခံေင်းသို့ သွားရရာြ်စွန့်ပစ်ရလ့ရှိရကြာင်း သိရှိရပါသည်။ သို့ရာတွင် 
ထိုသို့အပတ်စဉ် လာရရာြ်ပခင်းမပပုမီ ကြားရြ်များတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စနစ်တြျစီမံထားရှိပခင်း မပပုသည်ြိုလည်း ရတွ့ 
ပမင်ခဲ့ရပါသည်။

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အလတ်စားနှင့် အငယ်စားများတွင်မူ အစိုင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် အရည်စိမ့်ထွြ်သည့် စွန့်ပစ် 
ပစ္စည်းများြို သတ်မှတ်ရနရာများတွင် စနစ်တြျစွန့်ပစ်ပခင်းမပပုသည့်အတွြ် အလုပ်သမားများ ခလုတ်တိုြ်ြာ ထိခိုြ်လဲ 
ဖပိုရကြာင်း သိရှိရပါသည်။ အရဆာြ်အအုံများ၏ ရေးေြ်နှင့် အရရှ့ေြ်တွင် မီးရလာင်လွယ်ရသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စုပုံထား 
ရှိမှုရကြာင့် မီးရေးအန္တရာယ်များ ဖိတ်ရခါ်ရနသြဲ့သို့ ရှိရနပါသည်။ ဇီေဆိုင်ရာ ထိခိုြ်လွယ်ရသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စနစ်တြျ
စွန့်ပစ်ထားသိုမှုမရှိပခင်းနှင့် ထိခိုြ်အန္တရာယ်ပဖစ်ရစနိုင်ရသာ အစွန်းထွြ်ရနသည့်ပစ္စည်းများြ လုပ်ငန်းခွင်ရှိ အလုပ်သမား 
အားလုံးအရပါ် ထိခိုြ်သြ်ရရာြ်ရစပါသည်။

၄.၃.၄ တစ်ကိုယ်ေည်သုံးအကာအကွယ်ပစ္စည်းြျား(PPE)
 
လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ထိန်းချုပ်စီမံချြ် အဆင့်ဆင့် (အပိုင်း ၁ ပုံ အမှတ် ၃) တွင် PPE ေတ်ဆင်အသုံးပပုပခင်းသည်  
ထိရရာြ်မှုအနည်းဆုံးအဆင့်တွင် ရှိရသာ်လည်း ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်များအတွင်း လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်များ 
နှင့် ထိရတွ့ပခင်းြို ကြိုတင်ြာြွယ်ရာတွင် အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းတစ်ရပ် ပဖစ်ပါသည်။ သုရတသနအဖွဲ့အရနပဖင့် ရအာြ် 
ရဖာ်ပပပါဇယားအမှတ် (၁၂) ရှိ PPE စာရင်းြို အရပခပပု၍ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်များတွင် ၎င်းတို့နှင့် သြ်ဆိုင်သည့် PPE 
အမျ ိုးအစားများ စီစဉ်ပံ့ပိုးရပးပခင်း ရှိ၊ မရှိ သိနိုင်ရန် ရလ့လာရစာင့်ကြည့်ခဲ့ပါသည်။

ပံု (၃၀) လုပ်ငန်းခွင်အငယ်ေိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျား

ရတွ့ပမင်ခ့ဲရပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းခွင်တွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများြုိ ပံုးများအတွင်း အရရာင်နှင့် သရြဂတအမှတ်တံဆိပ် ခဲွပခားသတ်မှတ် 
ထားရှိ၍ (ဥပမာ - အရထွရထွစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများြို အစိမ်းရရာင်ပုံးနှင့် ရေးအန္တရာယ်ရှိရသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများြို အနီရရာင်ပုံး) 
“စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ပမာဏရလှော့ချပခင်း၊ ပပန်လည်အသုံးပပုပခင်း၊ ထပ်မံအသုံးပပုနိုင်ရစရန်ရဆာင်ရွြ်ပခင်း” (3R) နည်းစနစ်ြို 
ထိ ရရာြ်စွာအသုံးချရနသည်ြို ရတွ့ရှိခဲ့ရပါသည်။  
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ဇယား (၁၂) တစ်ကုိယ်ေည်သံုးအကာအကွယ်ပစ္စည်းြျားစာေင်း

နေပြု�နေထာက်န္ဓာိင်း်် နေပြု��ု�မ်ျား

�ုိ�ွတ််သည်််း�ကမ််းပြုပုင််းမ်ျား နိ္ဓာင်််း နေပြု�နေ�ျာ်
ပြု�င််းးမ်ျား၊ ပြုပုတ််ရိာပြု�င််းး၊ တုိ်က်မိ်နေဆာင်််းမိ်
ပြု�င််းးနိ္ဓာင်််း ထုိးနေဖိုးာက်မိ်ပြု�င််းး၊
  အိရာာဝတု်ံမ်ျား ပြုပုံတ််ကျပြု�င််းး၊ ဓာတု် 
နေဆးရာည််းမ်ျား (သုိ�) သတု်ံရာည််းပူုမ်ျား 
ဖိိုးတ််�င််းပြု�င််းး၊ ပွု�်းပု��်ဏ်ီရာာရာရိိာပြု�င််းး

နေ�းအိန္ဓာတရာာယ််အိကာအိကွယ််ပြုပုံဖိုးိ�ပု် (သို�)
�ွတ််ဖိုးိ�ပု်၊ နေပြု�ဦးးထိပု်တ်ွင်း် သ�မ်ဏီိဖိုးု�း န္ဓာိင်း််
သ�မ်ဏီိဖိုးိ�ပု်�ု�တ်ို�ပုါဝင်း်၍ နေပြု�နေ�ျာ်မ်ု
မ်ပြုဖိုး�်နေ�ရာ�် �ီမ်�ထားသည်း််
နေရာ�ို�� �ွတ််ဖိုးိ�ပု်

�ားမ်ျား

�ား�ည်း်တ်ု�်�ါပြု�င်း်း၊ ယ်ာယ်ီ�ားနေလိး
ပြု�င််းး၊ အိ�ကားအိာရု�ထာဝရာဆု�းရု�းပြု�င််းး၊ 
မ်ူးနေဝပြု�င်း်း၊ နေ�ါင်း်းကိုက်ပြု�င်း်းတ်ို�ကို 
ဦးးတ်ည်း်နေ�သည်း်် ဆူည်း�သ�မ်ျား

�ားကာမ်ျား၊ �ား�ကပု်မ်ျား အိပုါအိဝင်း်
အိ�ကားအိာရု�ကာကွယ််နေရား
ပု�စည်း်းကိရာိယ်ာမ်ျား

မ်ျက်လို�းမ်ျား

ဓာတ်ုနေဆးရာည်း်၊ သတ်ုံနေပုျာ်ရာည်း်တ်ို� 
ဖိုးိတ််�င်း်ပြု�င်း်း၊ အိမ်ု�်အိမ့်ားမ်ျား၊
�ွ�်ထက်သည်း််အိရာာမ်ျား၊
ဓာတ််နေင်းွ�မ်ျားန္ဓာိင်း်် အိ�ိုးအိနေင်းွ�မ်ျား၊
ပြုဖိုးာထွက်နေရာာင်း်ပြု�ည်း်မ်ျား

အိကာအိကွယ််ပြုပုံမ်ျက်မ်ိ�်၊
(နေလိကာ၊နေရာကာ) မ်ျက်မ်ိ�်၊
မ်ျက်န္ဓာိာအိကာအိရာ�

ဦးးနေ�ါင်း်း

လိွင်း််�င်း်၊ ပြုပုံတ််ကျလိာသည်း််
အိရာာဝတ်ုံမ်ျားန္ဓာိင်း်် ထိ�ိုက်မ်ိပြု�င်း်း
နေ�ရာာလိပု်မ်ရာိိသည်း်် လိုပု်င်း�်း
နေဆာင်း်ရွာက်ရာာ နေ�ရာာမ်ျားတ်ွင်း် 
ဦးးနေ�ါင််းးပြုဖိုးင်််း တုိ်က်မိ်၊ နေဆာင်််းမိ်နုိ္ဓာင််းပြု�င််းး

အိန္ဓာတရာာယ််အိကာအိကွယ််ပြုပုံဦးးထုတ််၊ ကက်ဦးးထုတ််အိမ်ာမ်ျား

ပြုပုံတ််ကျပြု�င်း်းမ်ိ 
ကာကွယ််သည်း်် 
အိကာအိရာ�မ်ျား

အိပြုမ်င်း််မ်ိပြုပုံတ််ကျပြု�င်း်းနေ�ကာင်း်် �ဏီ်ရာာ
ရာရာိိမ်ုန္ဓာိင်း်် နေသဆု�းမ်ုမ်ျား

အိန္ဓာတရာာယ််အိကာအိကွယ််ပြုပုံ �န္ဓာာာကိုယ််သိုင်း်းကြံကိံးမ်ျား
(အိသက်ကယ််ကြံကိံးမ်ျားန္ဓာိင်း်် တ်ွ�ဖိုးက်အိသု�းပြုပုံရာ�် (သို�)
သ��ျိတ််၊ သ�ကွင်း်း �သည်း်တ်ို�တ်ွင်း်တ်ွင်း် �ိုင်း်ခြုံမ်��ွာ
တ်ုပု်နေန္ဓာိာင်း်ထားရာ�်)

 အိသက်ရာိူ���်

အိမ်ု�်အိမ့်ားမ်ျား၊ အိမ်ှင်း်မ်ျား၊ 
အိန္ဓာတရာာယ််ပြုဖိုး�်နေ�သည်း်် ဓာတ််နေင်းွ� န္ဓာိင်း်် 
အိ�ိုးအိနေင်းွ�မ်ျား၊ နေလိထုအိတ်ွင်း်း 
နေအိာက်ဆီဂ္ဂျင်း်ပုါဝင်း်မ်ု ကျဆင်း်းပြု�င်း်း

တ်�်�ါသု�း (ကတ််ထရာ�်�ျ်)  အိသက်ရာိူကိရာိယ်ာမ်ျား၊
မ်ျက်န္ဓာိာ အိပြုပုည်း််/ထက်ဝက်  အိသက်ရာိူကိရာိယ်ာမ်ျား၊
နေအိာက်ဆီဂ္ဂျင်း်ပုိုက်န္ဓာိင်း််ဆက်ထားသည်း််
နေ�ါင်း်း�ွပု်မ်ျက်န္ဓာိာဖိုးု�းမ်ျား၊
နေအိာက်ဆီဂ္ဂျင်း်�က် ပုါဝင်း်သည်း််
 အိသက်ရာိူကိရာိယ်ာမ်ျား

လိက်နေမ်ာင်း်းန္ဓာိင်း်် 
လိက်နေ�ျာင်း်းမ်ျား

ပုွ�်းပု�် ပြု�င်း်းမ်ျား၊ ပြုပုင်း်းထ�်သည်း််
အိပုူ�ျိ�်မ်ျား၊ ထိ�ိုက်ပြုပုတ််ရာိပြု�င်း်းန္ဓာိင်း်် 
ထိုးနေဖိုးာက်��ရာပြု�င်း်းမ်ျား၊ ဓာတု် 
နေဆးရာည််းမ်ျားနိ္ဓာင်််း ထိနေတွ်�မိ်ပြု�င််းး၊
ဓာတ််လုိိက်��ရာပြု�င််းး၊ အိနေရာပြုပုားမိ်
တ်�်ဆင်််း နေရာာဂ္ဂါကူး�က်��ရာပြု�င််းးမ်ျား။

ရာာ�ာလိက်အိိတ််၊ သ�မ်ဏီိဇုာကွက် လိက်အိိတ််၊
သားနေရာလိက်အိိတ််၊ လိက်နေကာက်ဝတ််န္ဓာိင်း််
လိက်နေ�ျာင်း်းမ်ျား အိကာအိကွယ််ပြုပုံ
ပု�စည်း်းကိရာိယ်ာမ်ျား
     

ရာင်း်�တ််ပုိုင်း်း/ 
�န္ဓာာာကိုယ််တ်�်�ုလို�း

လိွ�်က�သည်း်် အိပုူ�ျိ�်မ်ျား၊
ပြုပုင်း်းထ�်သည်း််ရာာသီဥတ်ု၊ ဓာတ်ု 
နေဆးရာည်း်(သို�)သတ်ုံရာည်း်ပုူမ်ျား ဖိုးိတ််
�င်း်ပြု�င်း်း၊ ပြုဖိုးာထွက်နေရာာင်း်ပြု�ည်း်မ်ျား၊
�ွ�်ထက်သည်း််အိရာာဝတ်ုံမ်ျားန္ဓာိင်း်် 
ထိ�ိုက်ပြု�င်း်းနေ�ကာင်း်် ရာရာိိသည်း်် �ဏီ်ရာာ
မ်ျား၊ အိန္ဓာတရာာယ််ရာိိသည်း်် အိမ်ု�်အိမ့်ား
န္ဓာိင်း်် အိမ်ှင်း်မ်ျား၊ နေမ်ိာင်း်မ်ိုက်သည်း်် 
လိုပု်င်း�်း�ွင်း်ဝ�်းကျင်း် (သို�) ဝတ််ဆင်း်
သည်း်် မ်ိမ်ိ၏အိဝတ််အိ�ား အိနေရာာင်း်
န္ဓာိင်း်် နေရာာနေထွးနေ�ပြု�င်း်း

အိနေထွနေထွသု�း တ်ကိုယ််ရာည်း်သု�းအိကာအိကွယ််ပု�စည်း်းဝတ််�ု�မ်ျား
တ်�်�ါသု�း အိနေပု���က်ရု�ဝတ််�ု�
အိနေအိး�ဏီ်�� ဝတ််�ု�က�်သို� အိထူးအိကာအိကွယ််ပြုပုံ ဝတ််�ု�မ်ျား
ဓာတ်ုပု�စည်း်း (သို�) ပြုဖိုးာထွက်နေရာာင်း်ပြု�ည်း် အိကာအိကွယ််ပြုပုံ ဝတ််�ု�
ထိ�ိုက်ပြုပုတ််ရာိမ်ု ��န္ဓာိုင်း်သည်း်် �ါး�ည်း်း
အိနေရာာင်း်နေတ်ာက်ပုသည်း်် (အိနေမ်ိာင်း်ထ�တ်ွင်း် ပြုမ်င်း်န္ဓာိုင်း်သည်း််)
ဝတ််�ု�

ြီှမငြ်းချက် − ILO (၂၀၁၇) “ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ အလုပ်သြားဆေးောစစ်ဆေးြှုြျား မပုလုပ်ဆောင်ေွက်မခင်း” ၊ အလုပ်သြားဆေးော စစ်ဆေးဆေးြှုးြျားအတွက်လြ်းညွှန်ချက်၊ဂျနီီဗာ

ြှတ်ချက် - Graphic credit: Yamashita Tsutomo ေန်ကုန်ပြို့ပတ်ေထားလြ်း၊ အကကီးတန်းလုပ်ငန်းခွင်ြန်ဆနဂျာ။
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ပံု (၃၁) လုပ်ငန်းခွင်အကကီး (ဝဲ) တွင် PPE ဝတ်ေင်၍ အလုပ်လုပ်ကုိင်ဆနပံုနှင့်
လုပ်ငန်းခွင်အငယ် (ယာ) တွင် PPE ဝတ်ေင်မခင်းြေိှေဲ အလုပ်လုပ်ကုိင်ဆနပံု

ပံု (၃၂) လုပ်ငန်းခွင်အကကီးတွင် ြျက်လံုးနှင့် လက်အကာအကွယ်ဝတ်ေင်မခင်းြေိှေဲ မဖတ်ဆတာက်သည့် 
ကိေိယာြျားနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသံုးကိေိယာြျား ကုိင်တွယ်အသံုးမပုဆနသည့် အလုပ်သြားြျား

၄.၃.၄.၁  ဦးဆခါင်းအကာအကယွမ်ပု ဦးထပုြ်ျား၊ ြျကလ်ုံးနငှ် ့ြျကန်ှာအကာအကယွမ်ပု   
             ြျက်လုံးအကာြျား

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အကြီးတစ်ခုတွင် လွင့်စဉ်ပပုတ်ြျလာသည့် အရာေတ္ထုများ၏ အန္တရာယ်ြျရရာြ်နိုင်သည့် အရန 
အထားတွင် အလုပ်သမားအားလုံး အန္တရာယ်အြာအြွယ်ပပု ဦးထုပ်အမာများ (Safety Helmet) ေတ်ဆင်ထားသည်ြို  
ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုတွင်မူ အလုပ်သမားအမည်၊ ြိုယ်ပိုင်အမှတ်၊ ရသွးအမျ ိုးအစားတို့ြို ရဖာ်ပပထားသည့်  
စတစ်ြာ (Sticker) စာရွြ်ြိုအလုပ်သမားများ၏ ဦးထုပ်အမာတွင် ြပ်ထားသည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်  
အငယ်နှင့် အလတ်များတွင်မူ အလုပ်သမားများသည် ဦးထုပ်အမာများ၊ မျြ်လုံးနှင့် မျြ်နှာအြာအြွယ်ပပု မျြ်လုံးအြာများ  
ေတ်ဆင်ပခင်းမပပုပဲ   လှေပ်စစ်အားသုံးပစ္စည်း ြိရိယာများ (ဂရဟဆြ်သည့် ြိရိယာများ) ြို အသုံးပပုသည့် စြ်မှုလုပ်ငန်း 
များတငွ ်ြိငုတ်ယွအ်သုံးပပုရနသညြ်ိ ုရတွ့ပမငခ်ဲရ့ပါသည။် အပမင်မ့ပှပုတြ်ျလာနိငုသ်ည် ့အရာေတ္ထုများ၏ အန္တရာယပ်ဖစန်ိငုရ်ချ 
ပမင့်မားသည့်နည်းတူ  လှေပ်စစ်အားသုံးြိရိယာများ အသုံးပပုလုပ်ြိုင်ရာ၊ တိုြ်စားရာနှင့်  ပဖတ်ရတာြ်ရာတို့မှ လွင့်စင်လာ 
နိုင်သည့် သတ္တုအပိုင်းအစများရကြာင့် မျြ်လုံးနှင့်မျြ်နှာ ေဏ်ရာရနိုင်ရချသည်လည်း ပမင့်မားပါသည်။ 
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၄.၃.၄.၂  အသက်ရှစနစ် အကာအကွယ်မပု (တစ်ခါသုံးအြှုန်အြွှားကာကွယ်သည့်  
 နှာဆခါင်းစည်း) (Dust Mask)

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ကြီး (၂) ခုတွင် အမှုန်အမွှားထွြ်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများ ရဆာင်ရွြ်ရနသည့် အလုပ်သမားများအနြ် 
အလုပ်သမား ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် တစ်ခါသုံးအမှုန်အမွှားြာြွယ်သည့် နှာရခါင်းစည်း (Dust Mask) များတပ်ဆင် သုံးစွဲပခင်း 
မရိှသည်ြုိ ရတွ့ပမင်ခ့ဲရပါသည်။ အပခားလုပ်ငန်းခွင်အကြီးတစ်ခုတွင်မူ အမှုန်အမွှားများထွြ်ရိှသည့် လုပ်ငန်းများ (ရြျာြ်သား  
ရဖာြ်ပခင်းနှင့် ရကြပပားပဖတ်ရတာြ်ပခင်း) လုပ်ြိုင်ရနသည့် အလုပ်သမားများသည် တစ်ခါသုံးအမှုန်အမွှား ြာြွယ်သည့်
နှာရခါင်းစည်း (Dust Mask) များ တပ်ဆင်ထားသည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ အိသက်ရာိူသွင်းလိုြ်သည့်အခါ အမှုန်အမွှားများ 
တွင်ပါေင်သည့် ရြျာြ်အစအနများသည် အဆုတ်ထဲသို့ နြ်နြ်ရှိုင်းရှိုင်းရရာြ်ရှိ၍ အဆုတ်ကြြ်သားတစ်ရှုးများတင်းမာ 
သည့်ရရာဂါ (silicosis) (သို့) အပခားအိသက်ရာိူလမ်းရကြာင်းဆိုင်ရာရရာဂါများ ပဖစ်ပွားရစနိုင်ပါသည်။ အမှုန်အမွှားများထွြ်ရှ ိ
သည့် လုပ်ငန်းများြုိ ရထားလမ်းရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်တွင်လည်း ရတွ့ရိှရပါသည်။ ရထားလမ်းရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်  
စီမံအုပ်ချုပ်သူများြ အမှုန်အမွှားထွြ်ရှိမှုြို ရလှော့ချထိန်းချုပ်ရန် ရရပဖန်းရလ့ရှိရကြာင်း ရပပာကြားရသာ်လည်း သုရတသန 
အဖွဲ့အရနပဖင့် ထိုသို့ရရပဖန်းပခင်းြို သွားရရာြ်ရလ့လာ�ဥ်အခါြ ရတွ့ပမင်ရပခင်း မရှိခဲ့ပါ။

ပံု (၃၃) ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းခွင် အလတ်နှင့်အငယ်ြျားေိှ  အသက်ေှူလြ်းဆြကာင်း အကာအကွယ်မပု
ပစ္စည်းကိေိယာြျား ဝတ်ေင်မခင်းြေိှေဲ အလုပ်လုပ်ကုိင်ဆနြကသည့် ပန်းေံနှင့် ကွန်ကေစ် (အဂဂဆတ) 

ဆဖျာ်သည့် လုပ်သားြျား

အမှုန်အမွှားထွြ်ရှိသည့်လုပ်ငန်းများြို ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အငယ်နှင့် အလတ်များတွင်လည်း ရတွ့ရှိခဲ့ရပါသည်။  
အဆိုပါ လုပ်ငန်းခွင်များရှိ အလုပ်သမားများသည် ခွဲခန်းသုံးနှာရခါင်းစည်းများ (Surgical Mask) များေတ်ဆင် အလုပ်လုပ် 
ြိုင်ရနကြရသာ်လည်း အဆိုပါနှာရခါင်းစည်းများသည် အမှုန်အမွှားထွြ်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် သင့်ရလျာ်မှုမရှိသည့်အပပင ်
အမှုန်အမွှားများ ရှသွင်းမိပခင်းမှတစ်ဆင့် ရပါ်ရပါြ်လာမည့် ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချများမှာလည်း ပမင့်မားသည်ြို အဖွဲ့မှ  
ရလ့လာရတွ့ရိှခ့ဲပါသည်။ ရြျာြ်အမှုန်အမွှားအစအနများနှင့် ထိရတွ့လုပ်ြုိင်ရနရသည့် အလုပ်သမားများတွင်လည်း သင့်ရလျာ် 
လုံရလာြ်သည့် PPEများ ေတ်ဆင်အသုံးပပုထားပခင်းမရှိသည်ြို အဖွဲ့မှ သတိပပုရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။  
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၄.၃.၄.၃  ေူညံသံြျားြှ အကာအကွယ်ြျား (နားကာြျား၊ နားြကပ်ြျား)

ပံု (၃၄) လုပ်ငန်းခွင်အကကီးအတွင်းေိှ အြကားအာရံု (နား) အကာအကွယ်မပုပစ္စည်း ကိေိယာြျား 
       ဝတ်ေင်မခင်းြေိှေဲ ဆကျာက်မဖတ်စက်ကုိင်တွယ်အသံုးမပုဆနသည့် အလုပ်သြားြျား

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ကြီးတစ်ခုရှိ အလုပ်သမားအချ ို့တွင် နားြာများ၊ နားကြပ်များ တပ်ဆင်အသုံးပပုရနကြသည်ြို ပမင် 
ရတွ့ခဲ့ရသည်မှအပ ခခုံငုံကြည့်ရှုလှေင် လှေပ်စစ်အားသုံးြိရိယာများနှင့် ပဖတ်ရတာြ်သည့်ြိရိယာများ စသည့် ဆူညံသံထွြ်ရပါ် 
ရစရသာ ပစ္စည်းြိရိယာများ ြိုင်တွယ်အသုံးပပုရနရ သည့် အလုပ်သမားများသည် ဆူညံသံများမှ အြာအြွယ်ရပးသည့် ပစ္စည်း 
ြိရိယာများ တပ်ဆင်အသုံးပပုပခင်းမရှိသည်ြိုအဖွဲ့မှ ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ အဖွဲ့အရနပဖင့် အသံဆူညံမှု အတိုင်းအတာများ  
(Noise Levels) ြို အတိအြျတိုင်းတာခဲ့ပခင်းမရှိသည့်တိုင် လုပ်ငန်းခွင်အားလုံးရှိ လိုအပ်သည့် ဆူညံသံအြာအြွယ်များြို  
အြဲပဖတ်နိုင်ရန်အတွြ်ဆူညံမှုအတိုင်းအတာများ (Noise Levels) ြို ထပ်မံတိုင်းတာရန် လိုအပ်ရနပါသည်။ 

ရထားလမ်းရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်တွင်မူ လုပ်ငန်းခွင် စီမံအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့သည် ဆူညံသံဆိုင်ရာ အချြ်အလြ်များြို  
အပခားသောေပတ်ေန်းြျင်ဆုိင်ရာ အချြ်အလြ်များ (ရလထုအတွင်းြာဗွန်ေုိင်ရအာြ်ဆုိေ်ပါေင်မှု စသည့်) နှင့်အတူ မှတ်တမ်း 

ပပုစုထားသည်ြုိ ရတွ့ရိှခ့ဲရပါသည်။ သ့ုိရာတွင် အဆုိပါမှတ်တမ်းအချြ်အလြ်များသည် အလုပ်သမားများ အဆုိပါ ရေးအန္တရာယ် 
များနှင့် ထိရတွ့သည့်ကြာပမင့်ချနိ်၊ ထိရတွ့သည့်အလုပ်သမားများြို အတိအြျမှတ်တမ်းတင်ထားပခင်းမရှိသည့်အတွြ် OSH  
စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းစဉ်များအတွြ် အသုံးေင်ပခင်း ရှိ၊ မရှိ ရှင်းလင်းရသချာမှု မရှိလှပါ။ သို့ရာတွင်အဆိုပါလုပ်ငန်းခွင်သည် အပခား 
လုပ်ငန်းခွင်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါြ ဆူညံသံနည်းပါးသည်ြို သွားရရာြ်ရလ့လာချနိ်အတွင်းသတိပပုမိခဲ့ပါသည်။
 

၄.၃.၄.၄  လက်အကာအကွယ်မပုပစ္စည်း (လက်အိတ်ြျား)

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အကြီးစားများတွင် အလုပ်သမားအချ ို့သည် သုတ်ရဆးများြိုင်တွယ်ရာ (သို့) ြွန်ြရစ် ရဖျာ်စပ်
ရာတွင် သားရရလြ်အိတ် အသုံးပပုရမည့်အစား ချည်လြ်အိတ်များ ေတ်ဆင်လုပ်ြိုင်ရနကြသည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ ထို့  
အပပင် ြွန်ြရစ်ရဖျာ်စပ်သည့် ပစ္စည်းြိရိယာများြို ထိန်းသိမ်းြိုင်တွယ်ရနရသာ အလုပ်သမားများသည်လည်း  PPE (သို့) 
အန္တရာယ်အြာအြွယ်ပပု ေွတ်ဖိနပ် စသည်တို့ ေင်ဆင်ထားပခင်း မရှိသည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ တံတားရဆာြ်လုပ်ရရး  
လုပ်ငန်းခွင်တွင်မူ အလုပ်သမားအများစုသည် သားရရ (သို့) ချည်လြ်အိတ်များ ေတ်ဆင်၍ အလုပ်လုပ်ြိုင်ရနကြပါသည်။ 
ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အလတ်နှင့် အငယ်များတွင်မူလြ်အိတ်ေတ်ဆင်ရန် လိုအပ်သည့်အလုပ်များ၌ပင် လြ်အိတ် 
ေတ်ဆင်လုပ်ြိုင်ရနသည့် အလုပ်သမားတစ်ဦးမှေပင် ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပခင်း မရှိပါ။ ထို့အပပင် အလုပ်သမားများ လှေပ်စစ်ရြျာြ်ပဖတ ်
စြ်ြိရိယာများနှင့် ရြျာြ်ရချာစြ်များ ြိုင်တွယ်ရဆာင်ရွြ်သည့်အခါတွင်လည်း လိုအပ်သည့် အြာအရံများ အသုံးပပု
သည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပခင်း မရှိပါ။



131မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

၁၃၄ ILO (၂၀၁၇)  “ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြဏ အလုပ်သမားရရးရာစစ်ရဆးမှုများ ပပုလုပ်ရဆာင်ရွြ်ပခင်း”၊ အလုပ်သမားရရးရာ စစ်ရဆးရရးမှုးများအတွြ ်
     လမ်းညွှန်ချြ် ဂျနီီဗာ

၁၃၅ တူညီရသာ မှီပငမ်းချြ်

၄.၃.၄.၅  ဆမခဆထာက်အကာအကွယ်ြျား (ဆေးအန္တောယ်အကာအကွယ်မပုဖိနပ်ြျား)

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ကြီးတစ်ခုရှိ အလုပ်သမားအချ ို့ ရေးအန္တရာယ်အြာအြွယ်ပပုဖိနပ်များ (Safety Shoes)  ေတ်ဆင် 
စီးနင်းပခင်း မပပုသည်မှအပ ြျန်ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ကြီးများတွင် အလုပ်သမားအားလုံး ရေးအန္တရာယ်အြာအြွယ်
ပပုဖိနပ်များ ေတ်ဆင်စီးနင်း၍ အလုပ်လုပ်ြိုင်ရနကြသည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ အပမင့်မှ ပပုတ်ြျလာနိုင်သည့် အရာေတ္ထု
များရကြာင့် ရပခရထာြ်ထိခိုြ် ေဏ်ရာရရှိနိုင်ရချြို ရလ့လာရတွ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အလတ်များ
နှင့် အငယ်များတွင်မူ အလုပ်သမားများသည် ထသွားထလာ ေတ်စုံများနှင့် ြွင်းထိုးဖိနပ်များပဖင့်သာ ေတ်ဆင်လုပ်ြိုင်ရနကြ 
သည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည် (အလုပ်ခွင်အတွြ် သီးသန့်သတ်မှတ်ထားသည့် တူညီေတ်စုံ၊ အန္တရာယ်အြာအြွယ် ပပုဖိနပ်
နှင့် PPE စသည်တို့ ေတ်ဆင်ထားပခင်း မရှိပါ)။ ထို့ရကြာင့် ဤသို့ရသာ အရပခအရနမျ ိုးတွင် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း
များနှင့် အစွန်းထွြ်ရနသည့် အရာေတ္ထုများ စသည့်လုပ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်များအပပင် အပမင့်မှပပုတ်ြျလာနိုင်သည့် ပစ္စည်း 
များရကြာင့် အလုပ်သမားများ ရပခရထာြ်ေဏ်ရာရရှိနိုင်ရချရှိရနရကြာင်း ရြာြ်ချြ်ချနိုင်ပါသည်။ သုရတသနအဖွဲ့
အရနပဖင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အငယ်များနှင့် အလတ်များတွင် အလုပ်သမားများြ PPE ေတ်ဆင် အသုံးပပုသည်ြို  
ရတွ့ပမင်ခဲ့ပခင်းမရှိသည့်အပပင် အလုပ်သမားများနှင့် ရမးပမန်းရပပာကြားချြ်များအရ ြန်ထရိုြ်တာများ (သို့) တစ်ဆင့်ခံ
ြန်ထရိုြ်တာများမှလည်း လိုအပ်သည့် PPE များ စီစဉ်ထားရှိရပးပခင်း မပပုရကြာင်း သိရှိခဲ့ရပါသည်။
 

၄.၃.၅  အမြင့်ဆနောြျားတွင် အလုပ်လုပ်မခင်း

အပမင့်မှ ပပုတ်ြျပခင်းသည် အလွန်ပပင်းထန်သည့် (သို့) အသြ်ရသဆုံးသည်အထိဆိုးရွားသည့် အြျ ိုးဆြ်များ သယ်ရဆာင်လာ 
နိုင်ပခင်းရကြာင့် အပမင့်ရနရာများတွင် အလုပ်လုပ်ပခင်းသည် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်များတွင် ကြုံရတွ့ရနိုင်သည့် အပပင်းထန် 
ဆုံး အန္တရာယပ်ဖစန်ိငုရ်ချများတငွ ်တစခ်အုပါအေင ်ပဖစပ်ါသည။် ၁၃၄      ရဆာြလ်ပုရ်ရး လပုင်န်းခငွ ်မရတာတ်ဆပဖစမ်ှုများတငွ ်အပမင် ့
မှပပုတ်ြျပခင်းသည် ပမင့်မားသည့်ရာခုိင်နှုန်းတစ်ခုအပဖစ် ပါေင်ရကြာင်း အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရရးရာအဖွဲ့ (ILO) ြ  
ရဖာ်ပပထားပါသည်။ အပမင့်တွင် အလုပ်လုပ်ြိုင်ပခင်းဆိုသည်မှာ အလုပ်သမားအရနပဖင့် ၎င်းအလုပ်လုပ်ြိုင်ရနရာ မျြ်နှာ 
ပပင်မှ ပပုတ်ြျခဲ့လျင် ခန္ဓာြိုယ်ေဏ်ရာရနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် အပမင့် (အြွာအရေး) ြို ဆိုလိုပခင်း ပဖစ်ပါသည်။ ဥပမာအားပဖင် ့
အရဆာြ်အအုံရခါင်မိုးရပါ်တွင် အလုပ်လုပ်ြိုင်ပခင်း၊ အရဆာြ်အအုံမျြ်နှာစာတွင် အလုပ်လုပ်ြိုင်ပခင်း၊ ရပမြျင်းတူးထားရာ 
ရနရာအထြ်ရှိ ရပမမျြ်နှာပပင်များတွင် အလုပ်လုပ်ြိုင်ရနပခင်း၊ ရလှြားရပါ်တွင် အလုပ်လုပ်ြိုင်ပခင်း စသည်တို့ပဖစ်ကြ
ပါသည်။၁၃၅ ထို့ရကြာင့် အလုပ်သမားများနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ကြီးကြပ်သူအားလံုးြို အပမင့်တွင် အလုပ်လုပ်ပခင်းဆိုင်ရာ ရေး 
အန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရး အရလ့အထများ၊ ရေးအန္တရာယ် ြျရရာြ်နိုင်ရချများ စသည်တို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချြ် 
အလြ်များ၊ စွမ်းရည်ပမှင့်သင်တန်းများ ပံ့ပိုးစီစဉ်ရပးရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။

သွားရရာြရ်လလ့ာကြည်ရ့ှုခဲသ့ည် ့လပုင်န်းခငွအ်ကြီး (၄) ခအုနြ ်(၃) ခတုငွ ်လပုင်န်းခငွရ်ေးအန္တရာယပ်ဖစန်ိငုရ်ချ ထနိ်းချုပထ်ား 
သည့် ပဖစ်စဉ်များ ရတွ့ရှိရသြဲ့သို့ ထိန်းချုပ်မှုအားနည်းရသာ ပဖစ်စဉ်များြိုလည်း ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ 

တံတားရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်တွင်မူ ပုိင်တုိင် (Piles) အုတ်ပမစ်ချသည့်အချန်ိတွင် ”လိမ့်ြျမှုြာြွယ်ရရး စနစ်”  (Fall Arrest)  
ဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာပိုင်း ထိန်းချုပ်မှုအစီအမံများ ထားရှိသည်ြို ရတွ့ပမင်ရပါသည်။ ပငမ်းစင်ရဆာြ်လုပ်ရရးနှင့် စစ်ရဆးရရး 
လုပ်ငန်းများြို တတိယအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ ပုံမှန်တာေန်ယူရဆာင်ရွြ်ရကြာင်း တံတားရဆာြ်လုပ်ရရး စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ြ  
သုရတသနအဖွဲ့ြို ရပပာကြားခဲ့ရသာ်လည်း အဆိုပါ ပုံမှန်စစ်ရဆးမှုမှတ်တမ်းမှတ်ရာများြိုမူ ရလ့လာကြည့်ရှုခဲ့ပခင်းမပပုခဲ့ရပါ။  
ထို့အပပင် အလုပ်လုပ်ရာစင်ပမင့်တွင် “ပငမ်းစင်ြတ်ပပားစနစ်” (The Scaffolding Tag System) အရ အစိမ်းရရာင်ြတ်ပပား  
ချတိ်ဆွဲပခင်းမရှိချနိ် ရပမပပင်မှ (၁.၈) မီတာအထြ်တွင် ခန္ဓာြိုယ်သိုင်းကြိုးများ (Harness) နှင့် ခရာကြိုးများ (Lanyard)  
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ပံု (၃၅) တံတားဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အထပ်မြင့်မငြ်းစင်ဆပါ်တွင် အမြင့်ြှ 
မပုတ်ကျနုိင်သည့်အန္တောယ်မဖင့် အလုပ်လုပ်ကုိင်ဆနြကသည့် အလုပ်သြားြျား

သို့ရာတွင် တံတားရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ရှိ ပငမ်းစင်အရပါ်ဆုံးထပ် လြ်ရန်းအြာအရံပပုလုပ်ထားပခင်းမရှိရသာရနရာ၊   
အန္တရာယြ်င်းပိြုြွ်န ်(Safety Net) အြာအြယွဧ်ရယိာပပငပ်တငွ ်  အလပုလ်ပုြုိ်ငရ်နကြသည် ့အလပုသ်မားများြိ ု   ရတွ့ပမင ် 
ခဲ့ရပါသည်(ပုံ ၃၅ ြို ကြည့်ပါ)။ လုပ်ငန်းခွင်ရစာင့်ကြည့် ရလ့လာရရးအဖွဲ့အရနပဖင့် အဆိုပါ လြ်ရန်းအြာအရံမရှိသည့် ပငမ်းစင ်
တွင် လုပ်ြိုင်ရနကြသည့် အလုပ်သမားများတွင် သင့်ရလျာ်ရာ  ပငမ်းစင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု (A Suitable Anchor Point) တွင်  
ခိုင်မာစွာတုတ်ရနှာင်ထားသည့် ခရာကြိုး (Lanyard) နှင့်တြွ ခန္ဓာြိုယ်အန္တရာယ်ြင်းသိုင်းကြိုး (Safety Harness) အပပည့် 
အစုံ ေတ်ဆင်ထားပခင်း ရှိ၊ မရှိ သွားရရာြ်ကြည့်ရှု၍ စစ်ရဆးအတည်ပပုရန် အခွင့်မသာခဲ့ပါ။ 

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ကြီးအများစုတွင် လိမ့်ြျမှုများြို ရြာင်းစွာ အြာအြွယ်ရပးနိုင်မည့်   အန္တရာယ် လုံခခုံရရးကြားခ ံ
နယ် (Safe Clearance) ပါေင်သည့် အန္တရာယ်ြင်းပိုြ်ြွန် (Safety Net)ြို ြျနရသချာစွာ တပ်ဆင်ထားသည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါ 
သည်။ သို့ရာတွင် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ  ပင့်ရပမှာြ်မချမီှုများ လုပ်ရဆာင်ရနရသည့် တံတားရဆာြ်လုပ်ရရး
လုပ်ငန်းခွင်တွင်မူ အန္တရာယ်ြင်းပိုြ်ြွန် တပ်ဆင်ရရးသည် ခြ်ခဲလှပါသည်။ အလျားလိုြ် အသြ်ြယ်ကြိုး (Horizontal 
Lifeline)၊ ခန္ဓာြိုယ်သိုင်းကြိုး (Body Harness) နှင့် ခရာကြိုး (Lanyard) တို့ ပူးတွဲအသုံးပပုထားသည့်စနစ်ြ ဤသို့ရသာ  ပဖစ်ရပ် 
မျ ိုးတွင် အြာအြွယ်လြ်ရန်းများ တပ်ဆင်ထားပခင်းမရှိသည့် ပငမ်းစင်အစွန်းထြ် ရြျာ်လွန်၍ အလုပ်သမားများ ရရာြ်ရှိ  
လိမ့်ြျသွားနိုင်ရပခြို ြန့်သတ်ြာြွယ်ရပးနိုင်ပါလိမ့်မည်။ တံတားရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် စီမံအုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့ြမူ  
အဆိုပါအန္တရာယ်ြင်းပိုြ်ြွန်တပ်ဆင်မှုသည် ထုတ်လုပ်သူများမှ တရားေင်သတ်မှတ်ထားသည့် စံချနိ်စံညွှန်း၊စွမ်းရဆာင် 
ရည်များနှင့်အညီ လုပ်ရဆာင်ထားပခင်းပဖစ်သည့်အပပင် ပပင်ပတတိယအဖွဲ့အစည်း စစ်ရဆးရရးမှုးများ (Third Party Inspectors) 
မှလည်း စစ်ရဆးကြည့်ရှုဖပီးပဖစ်ရကြာင်း ရပပာကြားခဲ့ပါသည်။  ဤအတည်ပပုလြ်ခံရရးနှင့် အရည်အရသွး ထိန်းချုပ်ရရး အစီအမံ 
များသည် အဆိုပါ အန္တရာယ်ြင်းပိုြ်ြွန်နှင့် ပတ်သြ်၍ ရည်ညွှန်းရဖာ်ပပပခင်းပဖစ်ရသာ်လည်း အတည်ပပုလြ်ခံရရးလုပ်ငန်း 
စဉ်သည် အန္တရာယ်ြင်းပိုြ်ြွန်ြို အလုပ်သမားများ၏ ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရးအတွြ် အရသအချာ အာမခံရပးသည့် 
ရေးအန္တရာယ်ထိန်းချုပ်ရရး အစီအမံတစ်ခုအပဖစ် ရည်ညွှန်းပခင်းမပပုရကြာင်း သုရတသနအဖွဲ့မှ ရလ့လာရတွ့ရှိခဲ့ပါသည်  
(ထို့အပပင် ပငမ်းစင်ြို ရြာင်းစွာ တပ်ဆင်ထားပခင်းမရှိပခင်းြလည်း ပုံ (၃၅) တွင် ပပထားသြဲ့သို့ အလုပ်သမားများြို အြာ 
အြွယ် ြင်းမဲ့ရစပါသည်)။ ဤသို့တရားေင် အာမခံအတည်ပပုချြ်ပါေင်သည့် ပစ္စည်းြိရိယာများြို ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း 

အပါအေင် “လိမ့်ြျမှုတစ်ြိုယ်ရည်ြာြွယ်ရရးစနစ်” (Personal Fall Protection System) ြို အသုံးပပုထားသည်ြိ ု
ရတွ့ရှိရပါသည်။ ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချများြို ဆန်းစစ်အြဲပဖတ်မှုများပပုလုပ်ဖပီးရနာြ် ပငမ်းစင်များ ရဆာြ်လုပ်ရနစဉ်  
ြာလအတွင်း ပငမ်းစင်ရလှြားြိုလည်း မွမ်းမံပပင်ဆင်ခဲ့သည်ဟုလည်း တံတားရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် စီမံအုပ်ချုပ်မှု 
အဖွဲ့ြ ရပပာကြားခဲ့ပါသည်။ ပငမ်းစင်များရှိ ရေါင်လိုြ်နှင့် အလျားလိုြ် အဆြ်အားလုံးတွင် မှန်ြန်သည့်ချတိ်ဆြ်  
(Coupler) အမျ ိုးအစားများ အသုံးပပုထားသည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ ပငမ်းစင်အခင်းပျဉ်ချပ်များသည်လည်း ခိုင်မာ 
ရတာင့်တင်းသည့် အရပခအရနတွင် ရှိရနပါသည်။ ပငမ်းစင်ြို အဖမဲတမ်းအရဆာြ်အအုံနှင့် ခိုင်ဖမဲစွာ တုပ်ရနှာင်ထား၍ 
အလုပ်လုပ်ရာအထပ်တိုင်းတွင်  သင့်ရလျာ်ရြာင်းမွန်သည့် လြ်ရန်းအြာများ (Guard Rails)၊  အခင်းပျဉ်ချပ်များ (Toe Boards) 
ြို စနစ်တြျ တပ်ဆင်ထားပါသည်။
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ခွင်ကြီးများြ ေယ်ယူရလ့ရိှရသာ်လည်း လုပ်ငန်းခွင်အလတ်နှင့်အငယ်များြမူ အရည်အရသွးပမင့်ပစ္စည်းြိရိယာများ ေယ်ယူပခင်း  
မပပုနိုင်သည့်အတွြ် စံချနိ်စံညွှန်းပပည့်မီပခင်းမရှိရသာ ပစ္စည်းြိရိယာများြိုသာ ေယ်ယူအသုံးပပုရပခင်းြ လုပ်ငန်းခွင်
ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချများြို ထပ်ရလာင်းပဖည့်စွြ်ရပးလျြ်ရှိရနပါသည်။ 

ပံု (၃၆) တံတားဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းခွင်တွင် ခန္ဓာကုိယ်သုိင်းကကိုးဝတ်ေင်၍ အမြင့်တွင် 
အလုပ်လုပ်ကုိင်ဆနသည့်  အလုပ်သြားြျား

တံတားရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်တွင် “လိမ့်ြျမှုဆိုင်ရာ တစ်ြိုယ်ရည်ြာြွယ်ရရးစနစ်” ပိုစတာချတိ်ဆွဲထားသည်ြို 
ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ အပမင့်ရနရာများတွင် အလုပ်လုပ်ရနသည့် အလုပ်သမားများသည်လည်း သင့်ရလျာ်သည့် ပငမ်းစင်အစိတ ်
အပိုင်းတစ်ခုတွင် ခိုင်မာစွာတုပ်ရနှာင်ထားသည့် ေဏ်ထိန်းခရာကြိုးများ (Shock Absorbing Lanyard) အပါအေင် ခန္ဓာြိုယ် 
သိငု်းကြိုးများ အပပည်အ့စုေံတဆ်င ်လပုြ်ိငုရ်နကြသညြ်ိ ုရတွ့ပမငခ်ဲရ့ပါသည။် အလပုသ်မားများြိ ုခန္ဓာြိယုသ်ိငု်းကြိုး အပပည် ့
အစုံ ေတ်ဆင်အသုံးပပုပုံနှင့်ပတ်သြ်၍ ရလ့ြျင့်သင်ကြားထားသည့်အပပင် အပမင့်ရနရာများတွင် အလုပ်လုပ်ရာ၌ ရဆာင်ရန်၊ 
ရရှာင်ရန် ပိုစတာများ (Dos & Don’ts Posters)  ချတိ်ဆွဲပပသထားသည်ြိုလည်း သိရှိရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ 

ပံု (၃၇) ဆေးရံုဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုအတွင်းေိှ အန္တောယ်မဖစ်နုိင်ဆမခေိှဆသာ မငြ်းစင်
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အထပ်ပမင့်အရဆာြ်အအုံ (ရဆးရုံတစ်ရုံ) ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုတွင်မူ ပငမ်းစင်ြို စနစ်တြျတပ်ဆင်ထားပခင်း  
မရှိသည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ အဆိုပါ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ပငမ်းစင်ြို သင့်ရလျာ်သည့် မျြ်နှာပပင်တစ်ခုတွင် အရပခတည် 
တပ်ဆင်ထားရသာ်လည်း ပငမ်းစင်ြိုယ်ထည် (Structure)၊ လြ်ရန်းများ (Rails) နှင့် အလုပ်သမားများ ရပခချအလုပ်လုပ်ရာ  
အခင်းပျဉ်ချပ်များ (Toe Boards)  ြို သင့်ရလျာ်ရြာင်းမွန်စွာ ရထာြ်မ ရပးနိုင်သည့်  ရအာြ်ခံပျဉ်ချပ် (သို့) ရပခြုပ်များ  
(Base Plate or Footing) ြို စနစ်တြျ တပ်ဆင်ထားပခင်း မရှိသည်ြို ရတွ့ပမင်ရပါသည်။ အြာအြွယ်ပပု လြ်ရန်းများ 
(Guard Rails)နှင့် အခင်းပျဉ်ချပ်များ (Toe Boards) ြိုလည်း စနစ်ြျခိုင်မာစွာ တုပ်ရနှာင်တပ်ဆင်ထားပခင်း မရှိသည်ြို 
သတိပပုရတွ့ပမင်ခဲ့ပါသည်။

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အလတ်များနှင့် အငယ်များတွင်မူ စနစ်တြျတုပ်ရနှာင်တပ်ဆင်ထားပခင်းမရှိသည့် ေါးပငမ်း 
စင်များြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ ပငမ်းစင်မှ ပပုတ်ြျလာနိုင်သည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ြာြွယ်တားဆီးရရး 
ပိုြ်ြွန်များ တပ်ဆင်ထားရသာ်လည်း အဆိုပါပိုြ်ြွန်များြို စနစ်တြျ ခိုင်ခန့်စွာတုပ်ရနှာင်ထားပခင်း မရှိသည့်အပပင် ကြံ့ခိုင် 
မှု အားနည်းသည်ြိုလည်း သတိပပုရတွ့ပမင်ခဲ့ပါသည်။ သံပငမ်းစင်များရှိ အလုပ်သမားများ ရပခချအလုပ်လုပ်ရာ အခင်းပျဉ်ချပ် 
များ ဆိုးရွားစွာ ပျြ်စီးရနသည့်အတွြ် အလုပ်သမားများ အပမင့်မှလိမ့်ြျနိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိရနပါသည်။ အပမင့်ရနရာများတွင ်
အန္တရာယ်အြာအြွယ်ပပု ဖိနပ်များ (Safety Shoes) ေတ်ဆင်ပခင်းမရှိ အလုပ်လုပ်ြိုင်ရနကြသည့် အလုပ်သမားများအရနပဖင့်  
ရပခရချာ်ပခင်း၊ ခလုတ်တိုြ်လဲဖပိုပခင်း၊ ထိခိုြ်ေဏ်ရာရရှိပခင်းများနှင့် ရတွ့ကြုံနိုင်ရချ ပမင့်မားလှပါသည်။  

အပမင့်ရနရာ လုပ်ငန်းလုပ်ြွြ်များပါေင်သည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အငယ်စားများတွင်မူ    မှန်ြန်သည့် ပငမ်းစဉ်တပ်ဆင် 
ရရး နည်းစနစ်များ အသုံးပပုပခင်းမရှိသည်ြို သုရတသနအဖွဲ့မှ ရလ့လာရတွ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ဥပမာအားပဖင့် ပငမ်းစင်အဆြ်ရနရာ 
များတွင် မှန်ြန်သည့်ချတိ်ဆြ်များ (Couplers) အသုံးပပုရမည့်အစား ကြိုးများပဖင့်သာ အသုံးပပု ချည်ရနှာင်ထားပခင်း၊ အလုပ် 
လုပ်ရာ ပငမ်းစင်အထပ်များတွင်အခင်းကြမ်းပပင်များြုိ (လြ်ရန်း အြာအြွယ်) အစံုအလင်နှင့်တြွ အပပည့်အေ တပ်ဆင်ထားမှု  
မရှိပခင်း ၊ အခင်းကြမ်းပပင်ပျဉ်ချပ်များနှင့် ရအာြ်ရပခပျဉ်ချပ်များ လစ်လပ်ရနပခင်း စသည့် ပငမ်းစင်ဆိုင်ရာ ချ ို့ယွင်းချြ်များြို 
ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ အပမင့်ရနရာများတွင် အလုပ်လုပ်ြိုင်ရနသည့် အလုပ်သမားများအတွြ် “အပမင့်မှလိမ့်ြျမှု တစ်ြိုယ်ရည ်
ြာြွယ်ရရးစနစ်” စနစ်တြျ တပ်ဆင်ထားပခင်းမရှိသည်ြိုလည်း သတိပပုမိခဲ့ပါသည်။ ရလ့လာကြည့်ရှုခဲ့ရသာ လုပ်ငန်းခွင် 
တစ်ခုတွင် ရဖာ်ထုတ်ရတွ့ရှိသည့် အပမင့်မှပပုတ်ြျနိုင်ရပခပမင့်မားသည့် နမူနာတစ်ရပ်ြို ပုံအမှတ် (၃၈) တွင် ရတွ့ပမင်နိုင်ပါ 
သည်။

ပံု (၃၈) ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းခွင်ငယ်တစ်ခုတွင် အန္တောယ်မဖစ်နုိင်ဆမခေိှဆသာ မငြ်းစင်တစ်ခု
တပ်ေင်ဆနပံု
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ပံု (၃၉) ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းခွင်အလတ်ြျားအတွင်း အမြင့်တွင် ဆေးကင်းလံုခခုံြှု ြေိှဆသာပံုစံမဖင့် 
အလုပ်လုပ်ကုိင်ဆနပံု (ဝဲ) ဆလှကားဆပါ်တွင် အလုပ်လုပ်ကုိင်ဆနပံု (အလယ်နှင့် ယာပံု)

သွားရရာြ်ကြည့်ရှုခဲ့သည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အလတ် (၂) ခုအနြ် (၁) ခုတွင်မူ ရပမပပင်မှ အပမင့် ၁၀ရပအြွာတွင်  PPE 
နှင့် “အပမင့်မှလိမ့်ြျမှု တစ်ြိုယ်ရည်ြာြွယ်ရရးစနစ်” (ခါးပတ်၊ ခန္ဓာြိုယ် သိုင်းကြိုး၊ ခရာကြိုး စသည်) အသုံးပပု ေတ်ဆင် 
ပခင်းမရှိေဲ အလုပ်လုပ်ြိုင်ရနကြသည့် အလုပ်သမားများြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ အပခားရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အလတ်
တငွမ် ူအထနိ်း (Locks) များပါေငပ်ခင်းမရှသိည် ့ရခါြရ်လြှားများ၊     ခိငုခ်န့်စွာ တပုရ်နှာငထ်ားပခင်းမရှသိည် ့သစသ်ားရလြှားများ 
ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရဖပီး အပမင့်မှလိမ့်ြျနိုင်သည့် အန္တရာယ်ြိုလည်း သတိပပုရဖာ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ရလှြားများ၏ တည်ဖငိမ် ခိုင်ခန့် 
မှုြို ရလျာ့ပါးရစသည့် “ယာယီရလှြား အဆြ်များ” ြလည်း အလုပ်သမားများအရပါ် အန္တရာယ်ြျရရာြ်နိုင်ရပခြို အလွန် 
ပမင့်မားရစပါသည်။
 

၄.၃.၆  ယာဉ်ြျားအသုံးမပု အလုပ်လုပ်ကိုင်မခင်း

ရရွ့လျားရမာင်းနငှရ်နရသာယာဉမ်ျားရကြာင် ့ရဆာြလ်ပုရ်ရးလပုင်န်းခငွရ်ှ ိအလပုသ်မားများ  မကြာခဏ ထခိိြုေ်ဏရ်ာရရှရိလ ့
ရှိပါသည်။ ရရွ့လျားရမာင်းနှင်ရနသည့်ယာဉ်များတွင် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများြို လာရရာြ်ပို့ရဆာင်သည့် ယာဉ် 
များ၊ ရပမသယ်ြားများ၊ ရပမပပင်လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပပုသည့် ရပမတူးစြ်များ၊ အလုပ်သမားများ သယ်ယူပို့ရဆာင်သည့် ယာဉ်
များ စသည်တို့ ပါေင်ပါသည်။ ယာဉ်များရကြာင့် ပဖစ်ရပါ်သည့် ထိခိုြ်ေဏ်ရာရရှိမှုများတွင် အလုပ်သမားများ ယာဉ်တိုြ်ခံရ 
ပခင်း (အထူးသပဖင့် ယာဉ်များရနာြ်သို့ ဆုတ်ချနိ်)၊ အလုပ်သမားများ ယာဉ်ရပါ်မှ လိမ့်ြျပခင်း (သို့) ယာဉ်တိမ်းရမှာြ်ရာမှ (သို့)  
ယာဉ်ရပါ်မှ ပပုတ်ြျလာသည့် ပစ္စည်းများနှင့်ထိခိုြ်မိပခင်း စသည်တို့ အများဆုံး ပါေင်ပါသည်။

၄.၃.၆.၁  ဆမခလျင်သွားလာသူနှင့် ယာဉ်ြျား သွားလာောလြ်းဆြကာင်းြျား

ရပခလျင်သွားလာသူများနှင့် ယာဉ်များသွားလာရန်အတွြ် သီးသန့်သတ်မှတ်စီစဉ်ထားသည့် လမ်းရကြာင်းများြို ရဆာြ် 
လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အကြီးများတွင် ရတွ့ပမင်ရပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ရနရာများနှင့် လမ်းမကြီးများအကြား ယာဉ်အသွားအလာ 
အတွြ် ယာယီစီစဉ် ပပုလုပ်ထားသည့် လမ်းလွှဲများြိုလည်း ရတွ့ပမင်ရပါသည်။ ဖမို့လည်ရှိ ရနရာတစ်ခုတွင်တည်ရှိသည့် တံတား 
ရဆာြ်လုပ်ရရးခွင်တွင်မူ အများပပည် သူသွားလာရာလမ်းမနှင့် လုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားရာလမ်းတို့ဆုံရတွ့ရာ လမ်းဆုံတွင် သတိရပး 
ဆိုင်းေုတ်တစ်ခု ချတိ်ဆွဲပပသထားသည်ြို ရတွ့ပမင်ရပါသည်။
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ပံု (၄၀) တံတားဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းေိှ ဆမခလျင်သွားသူြျားနှင့်
ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ်သွားော လြ်းဆြကာင်းြျား

ဖမို့လည်ရှိ ယာဉ်အသွားအလာ ထူထပ်ရာရနရာရှိ အထပ်ပမင့် အရဆာြ်အအုံ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်နှင့် တံတားရဆာြ်
လုပ်ရရး လုပ်ငန်းခွင်တ့ုိတွင် ရပခလျင်သွားလာရာလမ်းရကြာင်းနှင့် ယာဉ်များသွားလာရာလမ်းရကြာင်းတ့ုိအကြားရိှ ရေးအန္တရာယ် 
သြ်သာရရး ကြားခံနယ် (Safety Margin) နယ်နမိတ်သည် ြျဉ်းရပမာင်းလှသည်ြို သုရတသနအဖွဲ့မှ သတိပပုမိခဲ့ပါသည်။  
ပဖတ်သန်းသွားလာသည့် ရပခလျင်သမားများ၊ ယာဉ်များသည် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အြာအရံ၊ အတားအဆီးများနှင့်  
တိုးတိုြ်မိ၍ ေဏ်ရရာရှိနိုင်ရချ များစွာရှိရနပါသည်။ လမ်းမရပါ်သွားလာရနသည့် ယာဉ်များရကြာင့်လည်း လုပ်ငန်းခွင်ခခံစည်းရိုး 
အြာအရံများ ထိခိုြ်ပျြ်စီးနိုင်သြဲ့သို့ ခခံစည်းရိုးအပပင်တွင် ရပခလျင်သွားလာရနသူများ ခခံစည်းရိုးအတွင်းရှိ အလုပ်သမား
များြိုလည်း ထိခိုြ်ေဏ်ရာ ရရှိရစနိုင်ပါသည်။

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အကြီးတစ်ခုတွင်မူ ယာဉ်များသွားလာရာလမ်းရကြာင်းတွင် ထရပ်ြားများ၊ ယာဉ်များပဖင့် ပိတ်ဆို့
လျြ်ရှိသည့်အပပင် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ အတင်အချပပုလုပ်ရနချနိ်တွင် ရပခလျင်သွားလာသူများ၊ ယာဉ်များ
နှင့် ပစ္စည်းြိရိယာများအကြားရှိ အန္တရာယ်လုံခခုံရရး ကြားခံနယ်သည် အလွန်ြျဉ်းရပမာင်းလှသည့်အတွြ် အလုပ်သမားများ
ထိခိုြ်ေဏ်ရာ ရရှိနိုင်ရပခြို ပမင့်တြ်ရစပါသည်။ 

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အငယ်များနှင့် အလတ်များတွင်မူ ယာဉ်အသွားအလာနှင့် ယာဉ်များပဖင့်လုပ်ြိုင်ရသည့်လုပ်ငန်း
လုပ်ြြ်ွများစွာရတွ့ပမင်ခ့ဲပခင်း မရိှပါ။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်းအချ ို့ြုိ လုပ်ငန်းခွင်ဧရိယာပပင်ပရနရာများတွင် ရခတ္တ
စုပုံထားပခင်းရကြာင့် လမ်းသွားလမ်းလာများ ခလုတ်တိုြ်လဲဖပိုမည့် အန္တရာယ်ကြုံရတွ့ရဖွယ် ရှိရနပါသည်။ 

 

၄.၃.၆.၂  ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်းလာဆောက်ပ့ုိဆောင်သည့် ထေပ်ကားြျား  
 လက်ခံေယူောဆနော

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ကြီးများတွင် လာရရာြ်ပို့ရဆာင်သည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ လြ်ခံရယူရာ
ရနရာြို အတိအြျသတ်မှတ်ထားရှိရသာ်လည်း အဆိုပါရနရာသည် စြ်ယန္တရားကြီးများ ရမာင်းနှင်လုပ်ြိုင်ရာလမ်းမနှင့ ်
အလွန်နီးြပ်စွာတည်ရှိသည့်အတွြ် အလွန်ြျဉ်းကြပ်လှသည့် ကြားရနရာလွတ်ရကြာင့် ထရပ်ြားများ၊ စြ်ယန္တရားကြီး
များနှင့် ထိခိုြ်နိုင်ရပခြို ပမင့်တြ်ရစပါသည်။ ယာဉ်များ အသွားအလာအတွြ် ပပုလုပ်ထားသည့် လုပ်ငန်းခွင်ေင်ရပါြ်၊ 
ထွြ်ရပါြ်များြလည်း အလွန်ြျဉ်းရပမာင်းလှပါသည်။ 

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အလတ်နှင့်အငယ်များတွင်လည်း ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ လြ်ခံရယူရာရနရာ
သည် ြျဉ်းရပမာင်းလှသည့်အတွြ် လုပ်ငန်းခွင်ေင်ရပါြ်ထွြ်ရပါြ်များ၊ ပစ္စည်းလြ်ခံရယူသည့်ရနရာများတွင် ပစ္စည်း
ပို့ရဆာင်သည့် ထရပ်ြားများပဖင့် ပိတ်ဆို့ရနရလ့ရှိရကြာင်း သုရတသနအဖွဲ့မှ ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ 
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၄.၃.၆.၃  ယာဉ်အသွားအလာထိန်းချုပ်ြှုနှင့် အမြန်နှုန်း ကန့်သတ်ြှု
 
သွားရရာြ်ရလ့လာခဲ့သည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အကြီးများအနြ် လုပ်ငန်းခွင် (၇၅) ရာခိုင်နှုန်းခန့်တွင် ယာယီ လူသွား 
စကြဂန်၊ ခခံစည်းရိုး၊ အတားအဆီးများ၊ ယာဉ်သွားမှုထိန်းချုပ်သည့် ပစ္စည်းြိရိယာများစသည့် အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ် 
ရရး အစီမံများနှင့်အတူ သတိရပးဆိုင်းေုတ်များ၊ အချြ်ပပများ စသည့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်ရရး အစီအမံများြို 
လုပ်ငန်းခွင်အေင်အထွြ် လမ်းရကြာင်းများတစ်ရလျာြ်တွင် စီစဉ်ထားသည်ြို ရတွ့ပမင်ရပါသည်။ 

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အကြီးများတွင် ရလ့ြျင့်သင်ကြားရရးအစီအစဉ်များနှင့်အတူ ယာဉ်အသွားအလာ ထိန်းချုပ်ရရး 
စီမံချြ်ြို သတ်မှတ်ပပုစုဖပီး ပဖစ်ရသာ်လည်း ယာဉ်အန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရးနှင့် အပခားသြ်ဆိုင်ရာ ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရး 
ရလြ့ျင်သ့ငက်ြားရပးရရးအစအီစဉမ်ျား၊ သငတ်န်းများ ဖငွ်လ့စှသ်ငက်ြားရပးပခင်း ရှ ိ၊  မရှနိငှ် ့စပလ်ျဉ်း၍  သရုတသနအဖွဲ့အရနပဖင် ့
စိစစ်အတည်ပပုနိုင်ခဲ့ပခင်း မရှိပါ။

ပံု (၄၁) ေထားလြ်းဆေးေိှ ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းြျားအတွက် လူနှင့် ယာဉ် အသွားအလာစီြံထိန်းချုပ်
ပံု (ယာ) ေထားလြ်းဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းခွင်တွင် ေထားလြ်းမဖတ်ကူးေန် ယာယီမပုလုပ်ထားသည့်
လြ်းလွှြဲျား (ဝဲ)၊ တံတားဆောက်လုပ်ဆေးတွင် လူနှင့် ယာဉ်အသွားအလာ စီြံထိန်းချုပ်ပံု (ဆအာက်ဖက်)

သွားရရာြ်ကြည့်ရှုခဲ့သည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အကြီး (၄) ခုအနြ် (၂) ခုတွင် ယာဉ်အပမန်နှုန်း ြန့်သတ်သည့် သတိရပး 
အမှတ်အသား၊ ဆိုင်းေုတ်များ စနစ်တြျပပင်ဆင်၊ ရနရာချထားသည်ြို ရတွ့ပမင်ရပါသည်။ တတိယရပမာြ်ရဆာြ်လုပ်ရရး 
လပုင်န်းခငွက်ြီးတငွ ်“ပဖည်းပဖည်းရမာင်းပါ” သတရိပးဆိငု်းေတု ်စိြုထ်ထူားရသာလ်ည်း ရမာင်းနငှန်ိငုသ်ည် ့အပမင်ဆ့ုံးအပမနန်ှုန်း 
ြိုမူ ညွှန်ပပထားပခင်း မရှိပါ။ စတုတ္ထရပမာြ် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ကြီးတွင်မူ ယာဉ်ရမာင်းသူများလိုြ်နာရမည့် ယာဉ် 
အသွားအလာထိန်းချုပ်မှုသတိရပး လမ်းညွှန်ချြ်များ ပပသထားပခင်း မရိှသည်ြုိ ရတွ့ပမင်ခ့ဲရပါသည်။ ရထားလမ်းရဆာြ်လုပ်ရရး 
 လုပ်ငန်းခွင်တွင်လည်း “ရထားလမ်းများဆိုင်ရာအရထွရထွနည်းဥပရေ” နှင့် ြိုြ်ညီသည့် ရထားအပမန်နှုန်းြန့်သတ်ချြ် သတိ 
ရပးဆိုင်းေုတ်များ လမ်းညွှန်ပပသထားသည်ြို ရတွ့ပမင်ရပခင်း မရှိခဲ့ပါ။
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အငယ်များနှင့် အလတ်များတွင်လည်း ယာဉ်အသွားအလာထိန်းချုပ်မှုနှင့် အပမန်နှုန်းြန့်သတ်မှု 
ဆိုင်ရာ အစီအမံများ ပမင်ရတွ့ရပခင်း မရှိခဲ့ပါ။

၄.၃.၆.၄  ယာဉ်ဆြာင်းသူြျားနှင့် ယာဉ်ြျား ဆေးကင်းစွာဆြာင်းနှင်ဆစေန် ကကီးြကပ် 
 ထိန်းချုပ်မခင်း

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ကြီးများတွင် လုံခခုံရရးအရစာင့်တစ်ဦးခန့်အပ်၍ ယာဉ်ရမာင်းသူတို့၏ အပပုအမူရဆာင်ရွြ်မှုများ 
(ဥပမာအားပဖင့် “ယာဉ်အပမန်နှုန်း” နှင့် “ေန်ပို” စသည်တို့ြို စစ်ရဆးရန်) ြို ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာေန်ရပးအပ်ထားရလ့
ရှိပါသည်။ 

အထပ်ပမင့်အရဆာြ်အအုံ ရဆာြ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းခွင် (၂) ခုနှင့် တံတားရဆာြ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းခွင်တို့တွင် ယာဉ် “အပမန်နှုန်း”  
နှင့် “ေန်ပို” တို့ြို စစ်ရဆးကြီးကြပ်ရန်အတွြ် လုံခခုံရရးအရစာင့်များ ခန့်အပ်တာေန်ရပးထားသည်ြို သုရတသနအဖွဲ့မှ ရလ့လာ 
ရတွ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ရထားလမ်းရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်တွင် ရထားလမ်းြူးရနရာတွင် လုပ်ငန်းခွင်ရနရာမှလမ်းမရှိရာသို ့
ယာဉ်များ ပဖတ်သန်းသွားလာရန် ယာယီလမ်းခွဲများပပုလုပ်ထားသည်ြို သုရတသနအဖွဲ့မှ ရတွ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့အပပင် ရထား 
လမ်းရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် လမ်းရေးတစ်ရလှောြ် ရပခလျင်သွားလာသူများ ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရစရန် စီစဉ်ပပုလုပ် 
ထားသည့် ယာယီလူသွားစကြဂန်တစ်ခုနှင့် အြာအရံများြိုလည်း ရလ့လာရတွ့ပမင်ခဲ့ပါသည်။ အပပင်လမ်း၌ ရထားပဖတ်သန်း 
သွားရနချနိ်တွင် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းများ ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းစွာ လုပ်ြိုင်နိုင်ရန်အတွြ် အတွင်းလမ်းြို အြာအရ ံ
များပဖင့် တားဆီးပိတ်ဆို့ထားပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင် စီစဉ်ကြီးကြပ်သူများြ မီးရထားေူတာ ရုံပိုင်နှင့်အတူ ရထားခရီးစဉ်အချနိ်ြို  
ကြည့်ရှုစစ်ရဆးဖပီးပဖစ်ရကြာင်း ရပပာကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့အပပင် လုံခခုံရရးေန်ထမ်း (၂) ဦးြို ရထားလမ်း တစ်ေြ်တစ်ချြ် 
တွင် ရနရာချထား၍ ရထားေင်ချနိ်ထွြ်ချနိ်တွင် သတိရပးနှိုးရဆာ်ရန် တာေန်ရပးအပ်ထားပါသည်။ ရထားအေင်အထွြ်ပပုလုပ ်
ချနိ်တွင် လုပ်ငန်းခွင်အလုပ်များ ရပ်တန့်ထားရရကြာင်း သုရတသနအဖွဲ့ြို ရှင်းလင်းရပပာပပခဲ့ပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း 
ခွင် အငယ်နှင့်အလတ်များတွင်မူ ထိန်းချုပ်ရရးအစီအမံများြို ပမင်ရတွ့ရပခင်းမရှိခဲ့ပါ။ 

၄.၃.၇  ဆမြတူးလုပ်ငန်းြျား

အရဆာြအ်အုရံဆာြလ်ပုရ်ရးလပုင်န်းတငွ ်ရပမတူးရနစဉ ်အလပုသ်မားများ အဓြိကြုရံတွ့ရသည့ ်လပုင်န်းခငွရ်ေးအန္တရာယ ်
များမှာ ရပမရအာြ်ဆားဗစ်စနစ်များ (လှေပ်စစ်ရြေယ်ကြိုးများ၊ ဓာတ်ရငွ့နှင့် ရရပိုြ်လိုင်းများ စသည်) နှင့် ထိရတွ့မိပခင်း၊ 
ရပမသားဖပိုြျပခင်း၊ အလုပ်သမားများနှင့်ယာဉ်များ ရပမြျင်းထဲသို့ လိမ့်ြျပခင်းနှင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ
ရပမြျင်းထဲရှိ အလုပ်သမားများအရပါ်သို့ ပပုတ်ြျပခင်း စသည်တို့ ပဖစ်ကြပါသည်။ ရပမြျင်းထဲေင်ရရာြ်လာသည့် ရရများ
နှင့်ဓာတ်ရငွ့များရကြာင့် ရရနစ်ပခင်း၊ ရအာြ်ဆီဂျင်ပပတ်လပ်မွန်းကြပ်ပခင်း စသည်တို့သည်လည်း ရပမတူးရနစဉ်ကြုံရတွ့ရနိုင်
သည့် လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်များတွင် ပါေင်ပါသည်။

ပံု (၄၂) ေထားလြ်းဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းခွင် (ဝဲ) နှင့် တံတားဆောက်လုပ်ဆေး လုပ်ငန်းခွင် 
(အလယ်နှင့် ယာ) အတွင်းေိှ ဆမြတူးလုပ်ငန်းြျား
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

သွားရရာြ်ကြည့်ရှုခဲ့သည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ကြီး (၄) ခုအနြ် (၂) ခုတွင် ရပမတူးလုပ်ငန်းများ လုပ်ြိုင်ရနသည်ြို
ရတွ့ရှိခဲ့ရဖပီး လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်များ ရှာရဖွရဖာ်ထုတ်ထားသည့်နည်းတူ ရေးအန္တရာယ် ပဖစ်ရပါ်နိုင်ရချများြိုလည်း
အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ထိန်းချုပ်စီမံထားနိုင်သည်ြို သုရတသနအဖွဲ့မှ ရလ့လာရတွ့ရှိခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ရလ့လာရရးအဖွဲ့
အရနပဖင့် ရပမတူးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ ပဖစ်နိုင်ရချရေးအန္တရာယ်များြို ရအာြ်ရဖာ်ပပပါအတိုင်း ရလ့လာရတွ့ရှိခဲ့ပါသည်။ 

• ရပမြျင်းရောင်ဖပိုြျပခင်း

• ရပမြျင်းထဲတွင် အလုပ်လုပ်ြုိင်ရနသည့် အလုပ်သမားများ အရပါ်သ့ုိ ရဆာြ်လုပ်ရရးပစ္စည်းများ ပပုတ်ြျပခင်း

• ယာဉ်များနှင့် အလုပ်သမားများ ရပမြျင်းထဲသ့ုိ လိမ့်ြျပခင်း

• အမှုန်အမွှားများ

• ရပမရအာြ် ဆားဗစ်စနစ်များနှင့် ထိရတွ့မိပခင်း

ရလထုအရည်အရသွးတိုင်းတာပခင်းများြိုလည်း ပပုလုပ်ရဆာင်ရွြ်သင့်ပါသည်။

Crawler အမျ ိုးအစား ရပမတူးစြ်အသုံးပပု၍ ရရနှုတ်ရပမာင်းလမ်းရကြာင်းလွှဲရန်အတွြ် ရပမတူးရဖာ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ြိ ု
ကြည့်ရှုရလ့လာခဲ့ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရလျာြ် ပါေင်သည့် ရပမတူးရပမာင်းတူးပခင်းလုပ်ငန်း၊ ရပမသားနံရံဖပိုြျမှုြိ ု
ြာြွယ်တားဆီးရန်ပပုလုပ်သည့် ရပမစုပခင်း၊ ရပမပိုင်းပခင်း၊ ြျားရထာြ်ပခင်း၊ ရလှောရစာြ်ပပုလုပ်ပခင်း လုပ်ငန်း၊ ရပမသား 
အရပခအရန၊ ရပမရအာြ်ဆားဗစ်စနစ်များ၊ အနီးရှိအရဆာြ်အအုံအစိတ်အပိုင်းများြို လုပ်ငန်းခွင်ကြီးကြပ်သူမှရစာင့်ကြည့်
စစ်ရဆးပခင်းလုပ်ငန်းနှင့် အမှုန်အမွှားများ ရပါ်ထွြ်လာပခင်းြို ရလှော့ချြာြွယ်ရန် ရရပဖန်းပခင်းလုပ်ငန်း စသည့်လုပ်ငန်း
များတွင် ေင်ရပါြ်ထွြ်ရပါြ်များြုိ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ရေးအန္တရာယ်အဓိြထိန်းချုပ်စီမံမှုများအပဖစ်  စနစ်တြျစီမံ  
ထိန်းသိမ်းထားရှိသည်ြို သုရတသနအဖွဲ့မှ ရလ့လာရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ ရပမတူးစြ်များြို ရပမတူးထားသည့်ရနရာအစပ်နှင့်
နီးြပ်စွာ ထားရှိသည့်အတွြ် ရပမတူးစြ်များ ရပမြျင်းထဲသို့ လိမ့်ြျနိုင်သည့် အန္တရာယ်အလားအလာရှိသည်ြို လုပ်ငန်းခွင်  
သွားရရာြ်ရလ့လာရနစဉ်အတွင်း ရတွ့ရှိခဲ့ရပါသည်။

ရထားလမ်းရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်တွင် (၃) တန် အရလးချနိ်ရှိသည့် ရပမတူးစြ် (Back-Hoe) အသုံးပပု၍ ရထားလမ်းရေး
ရပမတူးလုပ်ငန်း လုပ်ရဆာင်ရနသည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ Back-Hoe ရမာင်းနှင်သူ၏ တရားေင်လြ်မှတ်စြ်ြို စစ်ရဆး 
ကြည့ရ်ှုရမည့အ်ချြအ်လြစ်ာရင်း (Checklist) တိုြ့ိ ုစြ၏်အထြတ်ငွ ်ရြာင်းစွာပပသထားရသာလ်ည်း လပုင်န်းရဆာငရ်ြွ ်
ရာရနရာြို အြာအရံပပုလုပ်ထားပခင်း၊ သတိရပးဆိုင်းေုတ် ပပသထားပခင်း (သို့) လုံခခုံရရးအရစာင့်ထားရှိပခင်း စသည့် 
ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရးစီမံချြ်များြိုမူ ရတွ့ပမင်ရပခင်း မရှိခဲ့ပါ။ ရထားလမ်းရကြာင်းများနှင့် ရထားအသွားအလာများ 
ရှိသည့်အတွြ် လုံခခုံရရးအရစာင့် ထားရှိ၍ ရထားေင်ရရာြ်လာစဉ်တွင် လုပ်ငန်းရဆာင်ရွြ်မှုများ ရပ်တန့်ထားရန် မပဖစ်မရန
လိုအပ်ပါသည်။

ပံု (၄၃) ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းခွင်ငယ်တစ်ခုေိှ ဆမြတူးလုပ်ငန်းြျား

သွားရရာြ်ကြည့်ရှုခဲ့သည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အငယ်များအနြ်တစ်ခုတွင် ရပမတူးလုပ်ငန်း လုပ်ရဆာင်ရနသည်ြိ ု
ရတွ့ရှိခဲ့ရဖပီး အဆိုပါလုပ်ငန်းခွင်တွင် ရပမရအာြ်ဆားဗစ်စနစ်များ (လှေပ်စစ်ရြေယ်ကြိုးများ၊ ပိုြ်လိုင်းများ) ထိခိုြ်ပျြ်စီးမှု  
မရှိရစရန် ြာြွယ်သည့်စနစ်စီမံထားပခင်း မရှိသည်ြို ရလ့လာရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ငယ်  
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

၄.၃.၈  ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းြျား၊ အောဝတ္ထုြျားကိ ု

          ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းစွာ ဆေှေ့ဆမပာင်းသယ်ယူမခင်း

၄.၃.၈.၁  ဝန်ချစီက်ြျား (ပင့်ချသီည့် စက်ယန္တေားြျား၊ ဝန်ချဝီါယာကကိုးြျားနှင် ့
              ေီးဆခွြျား၊ အြျားေုံး သယ်ဆောင်နိုင်သည့်ဝန် အချက်မပြျား)

သွားရရာြ်ရလ့လာကြည့်ရှုခဲ့သည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ကြီးတစ်ခုတွင် ရရွ့လျားတာေါြရိန်း (ေန်ချစီြ်) အသုံးပပု၍ 
ရဆာြ်လုပ်ရရးပစ္စည်းများ ပင့်ရပမှာြ်မချရီနသည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ရဆာင်ရနသည်ြို ရတွ့ပမင်ရပါသည်။ “လုပ်ငန်းရနရာ 
လွတ်အြန့်အသတ်များရကြာင့် ပင့်ချသီည့် လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ပင့်ရပမှာြ်ထားသည့် အရာေတ္ထုများ အများပပည်သူ ပဖတ်သန်း 
သွားလာရာလမ်းရပါ်သို ့လွှယဲမ်းနိငုသ်ည် ့အန္တရာယြ်ိလုည်း ရတွ့ပမငခ်ဲရ့ပါသည။်     ထိုအ့ပပင ်ေနခ်ျစီြရ်မာင်းနငှသ်နူငှ် ့လပုင်န်းခငွ ်
ရဆာင်ရွြ်မှုအားလုံး စီစဉ်ညွှန်ကြားရနသူ ကြီးကြပ်ရရးမှုးတို့ ြိုင်ရဆာင်ထားသည့် “လမ်းရလှောြ်ဆြ်သွယ်ရရးစြား 
ရပပာစြ်” များမှာလည်း သင့်ရလျာ်ရြာင်းမွန်ပခင်း မရှိလှသည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ ရပမပပင်ရှိ ကြီးကြပ်ရရးမှုးနှင့်  
ြရိန်းရမာင်းနှင်သူတို့အကြား ရပပာဆိုဆြ်သွယ်နိုင်မှု ပျြ်ပပားသည့်အခါ ရာသီဥတုအရပခအရနများ ရုတ်ချည်းရပပာင်းလဲမှု  
(ဥပမာ-ရလတိုြ်နှုန်း)၊ အန္တရာယ်ပဖစ်ရစနိုင်သည့် အရကြာင်းအရာများ စသည်တို့ြို ြရိန်းရမာင်းနှင်သူထံ သတိရပးရပပာကြား 
နိုင်ပခင်း မရှိသည့်အတွြ် ပင့်ရပမှာြ်မချထီားသည့် ပစ္စည်းများမှ အန္တရာယ်များ ရပါ်ရပါြ်လာရစနိုင်သည့်အပပင် ထိုသို့ရသာ 
ထိခိုြ်နိုင်ရချများြို ကြိုတင်ြာြွယ်တားဆီးသည့် ထိန်းချုပ်ရရးအစီအမံများလည်း ြင်းမဲ့ရနရကြာင်း သုရတသနအဖွဲ့ 
မှ ရလ့လာရတွ့ပမင်ခဲ့ပါသည်။ ြရိန်းလုပ်ငန်းလုပ်ရဆာင်ရနစဉ်အတွင်း ရလတိုြ်နှုန်းရစာင့်ကြည့်ရနရန်နှင့် သတ်မှတ် ရလတိုြ ်
နှုန်းထြ်ရြျာ်လွန်ပါြ လုပ်ငန်းချြ်ပခင်းရပ်တန့်ရန် ညွှန်ကြားချြ်ထုတ်ပပန်ထားရကြာင်း လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ရေးအန္တရာယ ်
ြင်းရှင်း ြျန်းမာရရးနှင့် သောေပတ်ေန်းြျင်စီမံခန့်ခွဲရရး မန်ရနဂျာပဖစ်သူြ သုရတသနအဖွဲ့ြို ရပပာကြားခဲ့ပါသည်။ 
သိုရ့ာတငွ ်လပုင်န်းရပတ်န့်ရန ်ညနွက်ြားချြြ်ိ ု      ြရနိ်းရမာင်းနငှသ်ထူ ံ       သတင်းပိုဆ့ြသ်ယွရ်မည် ့နည်းလမ်းများနငှ် ့စပလ်ျဉ်း၍ 
အဆိုပါမန်ရနဂျာပဖစ်သူမှ ရှင်းလင်းရပပာပပခဲ့ပခင်း မရှိပါ။ (ြရိန်း) ေန်ချ ီကြိုးြိရိယာများ (Hoisting Devices) စစ်ရဆးသည့် 
လုပ်ငန်းြို လစဉ်ပုံမှန် ရဆာင်ရွြ်ရလ့ရှိရကြာင်းြိုလည်း လုပ်ငန်းခွင် စီမံအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့မှ ရပပာကြားခဲ့ပါသည်။

၄.၃.၈.၂  ဝန်တင်စက်ြျား (ပင့်တင်သည့် စက်ယန္တေားြျား၊ ဝန်တင်ဝါယာကကိုးြျားနှင့်  
             ေီးဆခွြျား၊ အြျားေုံးသယ်ဆောင်နိုင်သည့်ဝန် အချက်မပြျား)

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ကြီးတစ်ခုသို့ သွားရရာြ်ကြည့်ရှုစဉ် ေန် (၁) တန် သယ်ရဆာင်နိုင်သည့် ေန်တင်စြ် (Winch) 
အသုံးပပုလုပ်ရဆာင်ရနသည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ အဆိုပါေန်တင်စြ်ြို ေိလပ်ရပမအိတ်များ၊ သစ်များနှင့် ရြေယ်ကြိုးများ 
စသည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ မတင်ရန်အတွြ် အသုံးပပုရနကြပခင်း ပဖစ်ပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးပစ္စည်းများ
ပင့်ရပမှာြ်မတင်ပခင်းမပပုမီ သယ်ရဆာင်မည့်ေန်၊ ေါယာကြိုးများ၊ တုတ်ရနှာင်ထားသည့်အရာများြို စနစ်တြျစစ်ရဆးရလ ့
ရှိရကြာင်း လုပ်ငန်းခွင်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ြ ရပပာကြားခဲ့ရသာ်လည်း သုရတသနအဖွဲ့အရနပဖင့် အဆိုပါကြည့်ရှုစစ်ရဆးပုံများြိ ု
တိုြ်ရိုြ်ပမင်ရတွ့ခဲ့ရပခင်း မရှိပါ။ ရဆာြ်လုပ်ရရးပစ္စည်းများ ပင့်ရပမှာြ်မတင်ရာရနရာြို စနစ်တြျ ခွဲပခားြာရံထား၍ 
ပစ္စည်းများ ပပုတြ်ျလာနိငုသ်ည် ့အန္တရာယအ်တြွလ်ည်း ထရိရာြသ်ည် ့ကြိုတငြ်ာြယွရ်ရး အစအီစဉမ်ျား ပပုလပုထ်ားသည ်
ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ 

တစ်ခုတွင်မူ သယ်ယူနိုင်ရသာ ြွန်ြရစ်ရဖျာ်စြ်တစ်ခုြို ရပမတူးထားရာရနရာနှင့် ြပ်လျြ်ထားရှိသည့်အတွြ် ရပမြျင်းထ ဲ
ရိှ အလုပ်သမား များအရပါ်သ့ုိ လိမ့်ြျနုိင်သည့် အန္တရာယ်ြုိ ရလ့လာရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။  ထို့အပပင် အလုပ်သမားများ ခလုတ်တိုြ်၊ 
ရပခရချာ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်များလည်း ရှိရနပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းခွင်သည် ပုဂ္ဂလိြအိမ်ရာရဆာြ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းခွင် 
ပဖစ်ပါသည်။ 
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

၄.၃.၈.၃  လူအားမဖင့် ပင့်ဆမြှာက်သယ်ယူမခင်း

ပံု (၄၄) ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းခွင်အလတ်တစ်ခုတွင် ြှန်ချပ်ြျား သယ်ယူဆနသည့် အလုပ်သြားြျား 
(ဝဲ)နှင့် ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းခွင် အကကီးစားတစ်ခုတွင် လူအားသံုး သယ်ယူဆနသည့် 

အလုပ်သြားြျား (ယာ)

သွားရရာြ်ရလ့လာခဲ့သည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ကြီးတစ်ခုတွင် လူအားပဖင့် သယ်ရဆာင်ရနသည့်လုပ်ငန်းများ ပမင်ရတွ့ 
ခဲ့ရရသာ်လည်း အဆိုပါရဆာြ်လုပ်ရရးပစ္စည်းများသည် အလွန်အမင်းရလးလံလှပခင်း (၂၀ ြီလိုဂရမ်ထြ် ရြျာ်လွန်ပခင်း 
မရှိပါ) မရှိရကြာင်း သိရှိရပါသည်။ သို့ရာတွင် အမျ ိုးသမီးများအပါအေင် အလုပ်သမားများသည် ထိုသို့ လူအားသုံးသယ်ရဆာင်ပခင်း 
များြို အချနိ်ကြာပမင့်စွာ လုပ်ြိုင်ကြရရလ့ရှိပါသည်။ လူအားပဖင့် ပစ္စည်းများ သယ်ရဆာင်ပခင်းများြို ရဆာြ်လုပ်ရရး 
လုပ်ငန်းခွင် အလတ်များနှင့် အငယ်များတွင်လည်း ပမင်ရတွ့ခဲ့ရပါသည်။ လြ်အိတ်များ အသုံးပပုေတ်ဆင်ပခင်းမရှိေဲ ဖန်ထည်  
မှန်ထည်များ သယ်ရဆာင်ရနသည့်အလုပ်သမားများြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရဖပီး ၎င်းအလုပ်သမားများ၏ ရပခလြ်ခန္ဓာြိုယ်တို့တွင်  
(ပပတ်ရှ၊ ပွန်းပဲ့၊ ထိခိုြ်ြျ ိုးပဲ့ စသည့်)  ေဏ်ရာများ ကြုံရတွ့ရနိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အငယ် တစ်ခုတွင်မူ အလုပ်သမားများသည် (၆) လွှာ အရဆာြ်အဦးတစ်ခု၏ ရပမညီထပ်မှ အရပါ်  
ထပမ်ျားသို ့လြရ်န်းအြာအရမံျား တပဆ်ငထ်ားပခင်းမရှသိည် ့ရလြှားထစမ်ျားနငှ် ့စကြဂနလ်မ်းများတစရ်လျာြ ်ရဆာြလ်ပု ်
ရရးပစ္စည်းများ လူအားပဖင့် သယ်ရဆာင်လာကြသည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ အလုပ်သမားများအရနပဖင့် အပမင့်မှလိမ့်ြျနိုင်သည့်  
အန္တရာယ်များအပပင် အပခားပပင်းထန်သည့် ေဏ်ရာများ၊       သြ်ရတာင့်သြ်သာမရှိရသာ အလုပ်ခွင်အပပင်အဆင်ဆိုင်ရာ ထိခိုြ ်
ဆုံးရှုံးနိုင်ရချရှိရသာအချြ်များ (Ergonomic Risk Factors) ြိုပါ သုရတသနအဖွဲ့မှ သတိပပုရတွ့ရှိခဲ့ပါသည်။ အလုပ်သမား
များအရနပဖင့် ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းစွာ အရာေတ္ထုများ ပင့်ရပမှာြ်သယ်ရဆာင်ရရး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (Safe Manual 
Lifting Procedures) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သိရှိပခင်းမရှိသည့်အပပင် အြူစြ်ြိရိယာများလည်း ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပခင်းမရှိပါ။
 

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ငယ်တစ်ခုတွင်မူ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ပင့်ရပမှာြ်မတင်ရန် အသုံးပပုထားသည့်  
ေန်တင်စြ်နှင့် ပိုြ်ြွန်ပခင်းရတာင်းတို့သည် ခိုင်ခန့်ရြာင်းမွန်ပခင်းမရှိလှသည့်အတွြ် ပင့်ရပမှာြ်မချရီနစဉ်အတွင်း 
ပစ္စည်းများ ပပုတ်ြျလာမည့် အန္တရာယ်ြျရရာြ်နိုင်ရချ ရှိရနသည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။
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၄.၃.၉.၁  ဆကာင်းကင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆပးကကိုးြျားနှင့် ထိဆတွ့ြိမခင်း

သွားရရာြ်ရလ့လာခဲ့သည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ကြီး (၄) ခုအနြ် (၃) ခုတွင် ယာယီလှေပ်စစ်ဓာတ်အားရပးလိုင်းခွဲများ 
ြို လှေပ်ြာပစ္စည်းများပဖင့် ရသချာစွာဖုံးအုပ်ြာြွယ် (Insulated) လျြ် အနည်းဆုံး အပမင့် (၁၀) အထြ်တွင် ရေးအန္တရာယ ်
ြင်းရှင်းစွာပဖင့် စနစ်တြျသွယ်တန်းထားသည်ြို ရတွ့ပမင်ရပါသည်။ သို့ရာတွင် ရဆးရုံရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်တွင်မ ူ
ယာယီလှေပ်စစ်ဓာတ်အားရပးစနစ် သပ်ရပ်မှုရှိစွာ  သွယ်တန်းတပ်ဆင်မှုမရှိပခင်းများြ အလုပ်သမားများ လှေပ်စစ်ရြေယ်ကြိုး 
များနငှ်ထ့ ိရတွ့နိငုမ်ှုြိ ုဦးတညရ်စဖပီး လှေပစ်စဓ်ာတလ်ိြုမ်ှု ၊ ရသဆုံးမှုနငှ် ့အပပင်းအထနထ်ခိိြုေ်ဏရ်ာရရှနိိငုရ်ချများြိ ုပမင်တ့ြ ်
ရစပါသည်။ 

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အငယ်များနှင့် အလတ်များတွင်လည်း ယာယီလှေပ်စစ်ဓာတ်အားရပးလိုင်းခွဲများြို အနည်းဆုံး (၁၀)  
ရပအပမင့်တွင် ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းစွာရှိရနရစရန် စနစ်တြျ စိုြ်ထူထားပခင်းမရှိသည့်အတွြ် လှေပ်စစ်ဓာတ်လိုြ်ရသဆုံးမှု 
နှင့် အပပင်းအထန်ထိခိုြ်ေဏ်ရာရရှိနိုင်ရချများြို ပမင့်တြ်ရစပါသည်။

၄.၃.၉.၂  စုဆပါင်းထိန်းချုပ်ဆေးအစီအြံြျား

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ကြီးများရှိ လှေပ်စစ်ပဖန့်ပဖးရရးခလုတ်ခုံများ (Electrical Distribution Board) တွင် လှေပ်စီး 
ပတ်လမ်းပဖတ်ြိရိယာ (Molded Case Circuit Breaker) နှင့် ယိုစိမ့်လှေပ်စီး ပတ်လမ်းပဖတ်ြိရိယာ (Residual Current  
Circuit Breaker) များတပ်ဆင်ထားသည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ လှေပ်စစ်ဓာတ်လိုြ်ပခင်းမှ ြာြွယ်တားဆီးရန်အတွြ ်
ရပမစိုြ်ကြိုးယိုစိမ့်လှေပ်စီးပတ်လမ်းပဖတ်ြိရိယာများ (Ground-Fault Circuit Interrupter) (သို့) လှေပ်ြာနှစ်ထပ်ပါ လှေပ်စစ် 
ြိရိယာများ (Double-Insulated Power Tools) နှင့် ရပမစိုြ်ကြိုးစနစ်များ (Earth System)  တပ်ဆင်အသုံးပပုရနသည် 
ြိုလည်း ပမင်ရတွ့ခဲ့ရပါသည်။ အပခားစီမံအုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်ရရးအစီအစဉ်များပဖစ်သည့် လှေပ်စစ်ပစ္စည်း 
များြို ရသာ့ခတ်၊ြပ်ပပား ချတိ်ဆွဲရသာစနစ် (Lock-out၊ Tag-out System) နှင့် စစ်ရဆးရနဆဲ လှေပ်စစ်ပစ္စည်းများြို  
ြပ်ပပားချတိ်ဆွဲစနစ်များ (Inspection Tag-out System) ြိုလည်း လုပ်ငန်းခွင်များအတွင်း လိုြ်နာြျင့်သုံးရနကြ 
သည်ြုိ ရတွ့ပမင်ခ့ဲရပါသည်။ ပင်မလှေပ်စစ်ခံု (Main Electrical Panel) နှင့် လှေပ်စစ်ပဖန့်ပဖးရရးခလုတ်ခံုများ(Electrical Distribution 
Boards) ြုိလည်း ရသာ့ခရလာြ်ခတ်ထား၍ အရရးရပါ်လှေပ်စစ်ဓာတ်အားရယူရန်အတွြ် ဆြ်သွယ်ရမည့် တာေန်ရှိ 
ပုဂ္ဂိုလ်၏ ဆြ်သွယ်ရမည့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ြို ညွှန်ပပထားပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်တွင် လှေပ်စစ်ဆိုင်ရာ ကြည့်ရှု 
စစ်ရဆးမှုများပပုလုပ်ရနသည့် အင်ဂျင်နီယာများသည် PPE ြို အပပည့်အစုံေတ်ဆင်ထား၍ သင့်ရလျာ်မှန်ြန်သည့် ြိရိယာ
တန်ဆာပလာများ အသုံးပပုလုပ်ြိုင်ရနကြသည်ြို ပမင်ရတွ့ခဲ့ရပါသည်။

၄.၃.၉  လျှပ်စစ်အန္တောယ်

လှေပစ်စ်ဓာတ်အားသည် ရဆာြ်လပု်ရရးလုပင်န်းခွငအ်ားလုံးလိလုိုအတြွ် မရှမိပဖစ်လိအုပသ်ည့်အတြွ် အလုပသ်မားများအား 
လှေပ်စစ်အန္တရာယ်မှ ရြာင်းစွာြာြွယ်နိုင်မည့် ထိန်းချုပ်မှုအစီအမံအမျ ိုးမျ ိုးလိုအပ်ပါသည်။ ရြာင်းြင်လှေပ်စစ်ဓာတ်အား 
ရပးကြိုး (Overhead Electrical Service) များနှင့် ထိခိုြ်မိပခင်းရကြာင့် အလုပ်သမားများ ထိခိုြ်ရသဆုံးနိုင်ရချများ ပဖစ်ပွားလာ 
နိငုပ်ါသည။် အလားတပူင ်    အလပုသ်မားများအရနပဖင် ့လှေပစ်စဓ်ာတအ်ားပဖန့်ပဖးသည် ့ပစ္စည်းများ ၊     လှေပစ်စဓ်ာတအ်ားသုံး ြရိယိာ 
များ ြိုင်တွယ်အသုံးပပုပခင်း မှတစ်ဆင့်လည်း ဆိုးရွားပပင်းထန်သည့် ထိခိုြ်ေဏ်ရာများ (သို့) အသြ်ရသဆုံးမှုများ ကြုံရတွ့ရနိုင ်
ပါသည်။
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ပံု (၄၅) ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းခွင်အကကီးအတွင်းေိှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားယာယီမဖန့်မဖူးော အေင်းမြစ်၊ 
ပင်ြလျှပ်စစ်ခလုတ်ခံု၊ လျှပ်စစ်မဖန့်ဆဝော ခလုတ်ခံုနှင့် ြီးစက်

(ရဆးရုံ) ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ကြီးတစ်ခုတွင်မူ လှေပ်စစ်ဓာတ်အားြို တစ်ဆင့်ခံလှေပ်စစ်ဓာတ်အားရပးြွန်ရြ ်
(Sub-grid) မ ှပငမ်လှေပစ်စခ်လတုခ်ု ံ(Main Feed) ြိပုဖတသ်န်းရယထူား၍ (၁၀၀) အမပ်ယီာ    လှေပစ်ီးပတလ်မ်းပဖတ ်ြရိယိာ    (100 A 
Circuit Breaker) တပ်ဆင်ြာြွယ်ထားရသာ်လည်း ယာယီလှေပ်စစ်ထိန်းချုပ်ခုံ (Temporary Control Panel) သည်  
ရသာ့ခတ်ပခင်း မပပုနိုင်သည့်အပပင် ယာယီလှေပ်စစ်ခလုတ်ခုံ (Temporary Switchboard) များြိုလည်း ပျဉ်ချပ်တစ်ခု 
ရပါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ ဤသို့ရသာအရနအထားများရကြာင့် လှေပ်စစ်ဓာတ်လိုြ် ရသဆုံးနိုင်ရချ 
နှင့် ထိခိုြ်ေဏ်ရာ ရရှိနိုင်ရချများြို ရလ့လာရတွ့ရှိခဲ့ပါသည်။ အလုပ်သမားများ လှေပ်စစ်အန္တရာယ်များနှင့် ထိရတွ့မှုြို ြာြွယ် 
တားဆီးသည့် သတိရပးတားပမစ်ချြ် ဆိုင်းေုတ်များ၊ အချြ်ပပများ စီစဉ်ထားရှိသည်ြိုမူ ရတွ့ပမင်ရပခင်း မရှိခဲ့ပါ။

ပံု (၄၆) ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းခွင်အလတ်နှင့် အငယ်ြျားအတွင်း ယာယီလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလုိင်း 
စုိက်ထူမခင်းနှင့် လျှပ်စစ်အန္တောယ်စီြံထိန်းချုပ်ဆေး အစီအစဉ်ြျား

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အလတ်များနှင့်အငယ်များတွင်လည်း  လှေပ်စစ်ဓာတ်အားြို တစ်ဆင့်ခံ လှေပ်စစ်ဓာတ်အားရပး 
ြနွရ်ြ ်(Sub-grid) မ ှပငမ်လှေပစ်စခ်လတုခ်ု ံ(Main Feed) ြိပုဖတသ်န်း ရယထူားပါသည။်  ပငမ်လှေပစ်စခ်ု ံ(Main Electrical Panel) 
သည် အစဉ်သပဖင့် ရသာ့ခတ်ထားပခင်းမရှိသည့်အပပင် တားဆီးြာြွယ်ရပးမည့် လှေပ်စီးပတ်လမ်းပဖတ် (Circuit Breaker) များ  
တပ်ဆင်ထား ရလ့မရှိသည်ြိုလည်း ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ ထို့အပပင် တပ်ဆင်ထားသည့် လှေပ်စီးပတ်လမ်းပဖတ် (Circuit Breaker) 
များြိုလည်း စနစ်တြျလုံခခုံစွာ ြာရံထားပခင်း မရှိသည့်အတွြ် လှေပ်စစ်ဓာတ်လိုြ်နိုင်သည့် ရေးအန္တရာယ်များနှင့် ကြုံရတွ့ 
ရနိုင်ရချ ရှိရနပါသည်။ 
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ပံု (၄၇) ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းခွင်အကကီးြျားေိှ ြီးဆေးအန္တောယ်ထိန်းချုပ်ဆေး အစီအြံြျား

မီးရလာင်လွယ်ရသာပစ္စည်းများြို သိုရလှာင်ထားရှိရသာ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်များတွင် မီးရေးအန္တရာယ်ြို အဓိြ 
လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်တစ်ရပ်အပဖစ် သတ်မှတ်ထားကြပါသည်။ သို့ရာတွင် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ငယ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ် 
ပါြ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ကြီးများတွင် ပိုမိုရြာင်းမွန်သည့် လုပ်ငန်းခွင်သန့်ရှင်းရရးစနစ်များရကြာင့် မီးရလာင်လွယ်မှု 
ပမာဏ အတုိင်းအတာ သိသာစွာ နည်းပါးသည်ြုိ မှတ်သားသိရိှခ့ဲရပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ကြီးတစ်ခုရိှ ရဆာြ်လြ်စ  
အရဆာြ်အအုံြို မီးသတ်ရရပိုြ်ရခါင်း (Fire Hydrant System) နှင့် မီးသတ်ရရပိုြ်စနစ်များ (Fire Hose Reel System) ပဖင့်  
အြာအြွယ်ပပုထားသည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ မီးသတ်ရရပိုြ်ဗီရိုများ (Hose Reel Cabinet) နှင့် မီးသတ်ရရရလှာင်ြန ်
များြို အရဆာြ်အအုံအထပ်တိုင်းတွင် ထားရှိပါသည်။ ထို့အပပင် သယ်ရဆာင်နိုင်သည့် မီးသတ်ရဆးေူးများ(ဓာတုရဗေ 
အမှုန့်ရပခာြ် ၃ ြီလို၊ ၅ ြီလို စသည့်)ြို စစ်ရဆးဖပီးြတ်ပပားများနှင့်တြွ အရဆာြ်အအုံအထပ်တိုင်းတွင် စီစဉ် 
ထားရှိပါသည်။ မီးဖငိမ်းသတ်မှုဆိုင်ရာ ရလ့ြျင့်ရရးသင်တန်းများ၊ ရလ့ြျင့်ခန်းများြို အလုပ်သမားများအတွြ ်
စီစဉ်ပပုလုပ်ရပးရကြာင်း လုပ်ငန်းခွင် စီမံအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ြ ရှင်းလင်းရပပာပပခဲ့ပါသည်။

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အလတ်များနှင့် အငယ်များတွင်မူ မီးဖငိမ်းသတ်သည့်စနစ်များ၊ ပစ္စည်းြိရိယာများပဖင့် အြာ 
အြွယ်ပပုထားသည်ြို ရတွ့ပမင်ရပခင်း မရှိခဲ့ပါ။ သို့ရာတွင် လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုတွင်မူ စစ်ရဆးထားဖပီးြပ်ပပား (Inspection  
Tag) ချတိ်ဆွဲထားပခင်းမရှိသည့် မီးသတ်ရဆးေူးတစ်ခု နှင့် ရရရလှာင်ြန်တစ်ြန်သာ ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ အပခားရဆာြ်လုပ်  
ရရးလုပ်ငန်းခွင် အငယ်များနှင့် အလတ်များတွင်မူ မီးရေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ြာြွယ်ရရးစနစ်များ၊ ပစ္စည်းြိရိယာများရတွ့

၄.၃.၁၀  ြီးဆေးအန္တောယ်

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ငယ်များတွင်မူ ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းစွာ တပ်ဆင်ထားပခင်းမရိှသည့် လှေပ်စစ်ရြေယ်ကြိုးများြ  
အဓိြကြုံရတွ့ရနိုင်သည့် ရေးအန္တရာယ်များအပဖစ် ရှိရနပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ငယ်တစ်ခုတွင်မူ ရလှြားထစ်များတစ ်
ရလျာြ် ရလျာ့တိရလျာ့ရဲြျရနရသာ လှေပ်စစ်ဓာတ်အားရပးကြိုးများရကြာင့် အလုပ်သမားများ လှေပ်စစ်ဓာတ်လိုြ်ရသဆုံး 
ေဏ်ရာရခလုတ်တိုြ်လဲဖပိုနိုင်ရချများ ရှိရနပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ငယ်အချ ို့တွင်မူ လှေပ်စစ်ပစ္စည်းအား 
သွင်းကြိုးများြုိ လှေပ်စီးပတ်လမ်းနှင့် တုိြ်ရုိြ်ချတ်ိဆြ်အသံုးပပုထား၍ ရပမစုိြ်ကြိုးယုိစိမ့်လှေပ်စီးပတ်လမ်းပဖတ်ြိရိယာများ  
(Ground-Fault Circuit Interrupter) နှင့် ရပမစိုြ်ကြိုးစနစ်များ (Earth System) စသည့် လှေပ်စစ်အန္တရာယ်ြာြွယ်ရရး  
လုပ်ရဆာင်ချြ်တစ်စုံတစ်ရာ မရတွ့ရှိရပါ။ လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုတွင်မူ ရလှြားထစ်များ တစ်ရလျာြ်နှင့် ရရစိုစွတ်ရာရနရာ 
အနီးရှိ ပျြ်စီးရပါြ်ဖပဲရနသည့် လှေပ်စစ်ေါယာကြိုးများြ လှေပ်စစ်ဓာတ်လိုြ်နိုင်ရချ၊ ထိခိုြ်ရသဆုံးနိုင်ရချ၊ အရရပပားရလာင ်
ြျွမ်းနိုင်ရချ၊ ခလုတ်တိုြ်လဲဖပိုနိုင်ရချတို့ အထူးပမင့်တြ်ရစနိုင်သည်ြို ရလ့လာရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အငယ်များနှင့် အလတ်များတွင် အရည်အရသွးပပည့် လှေပ်စစ်ပညာရှင်များပဖင့် စနစ်တြျတာေန်
ယူတပ်ဆင်မှု ြင်းမဲ့ရသာ လှေပ်စစ်ရြေယ်ကြိုးများနှင့် လှေပ်စစ်ဓာတ်အားရပးစနစ်များြ အလုပ်သမားများအရပါ် အဓိြ 
လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်များ ထိခိုြ်ဆုံးရှုံးမှုပဖစ်နိုင်ရချများပဖစ်နိုင်ရကြာင်း ရလ့လာရတွ့ရှိခဲ့ပါသည်။
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ပမင်ခဲ့ရပခင်းမရှိသည့်အပပင် လှေပ်စစ်မီးရကြာင့် မီးရလာင်မှုပဖစ်ပွားရာတွင် ပငှိမ်းသတ်သည့် မီးသတ်ရဆးေူးများ စီစဉ်ထားရှိပခင်း
လည်းမရှိပါ။ ပစ္စည်းသိုရလှာင်ရာရနရာများ (အသုံးမပပုရရသးရသာ ပစ္စည်းများနှင့် အသုံးမေင်ရတာ့ရသာပစ္စည်းများထားရှိရာ) ရှိ 
မီးရလာင်လွယ်မှုပမာဏအတိုင်းအတာသည် လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုလုံးအရပါ် လွှမ်းခခုံသြ်ရရာြ်ထားသည့် မီးရေးအန္တရာယ်  
ပဖစ်နိုင်ရချြဲ့သို့ပင် ပမင့်မားပါသည်။

၄.၃.၁၁  အမခားစက်ယန္တေားြျားနှင့် ပစ္စည်းကိေိယာြျား

သုရတသနအဖွဲ့အရနပဖင့် မူလရလ့လာမှုပုံစံဇယားပုံစံတွင် ပါေင်ပခင်းမရှိသည့် လုပ်ငန်းစဉ်အချ ို့နှင့် ၎င်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်
အသုံးပပုသည့် စြ်ယန္တရားများနှင့် ပစ္စည်းြိရိယာများ၊ ၎င်းတို့နှင့်ပတ်သြ်သည့် သတင်းအချြ်အလြ်များြို စုရဆာင်း
ရရှိခဲ့ပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ကြီးများတွင် ဂရဟဆြ်ပခင်းနှင့် ပဖတ်ရတာြ်ပခင်းလုပ်ငန်းများြို ရေးအန္တရာယ်
မြင်းသည့် နည်းလမ်းပုံစံများပဖင့် ရဆာင်ရွြ်ရနကြပါသည်။ ဥပမာအားပဖင့် စြ်ပစ္စည်းများတွင် အြာအရံများ ထားရှိပခင်း 
(machine guards)၊ ပစ္စည်းြိရိယာများနှင့် PPE များ ပုံမှန်စစ်ရဆးပခင်း စသည့် ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရး အစီအမံများနှင့်  
စပ်လျဉ်း၍ သတင်းပို့အစီရင်ခံပခင်း၊ ပမင်ရတွ့ခဲ့ရပခင်းများ မရှိပါ။ စြ်ပစ္စည်းြိရိယာများ အသုံးပပုရာတွင် လုံရလာြ်ထိရရာြ ်
သည့်ရေးအန္တရာယ်ထိန်းချုပ်ရရးအစီအမံများြင်းမဲ့ပခင်း အလုပ်သမားများအရပါ် ပပတ်ရှမှုများ၊ ထိခိုြ်ြျ ိုးပဲ့မှုများ၊ ရပခလြ်  
ပပတ်ရတာြ်မှုများ၊ မီးရလာင်မှုနှင့် ရပါြ်ြွဲမှုများ၊ ရလာင်ြျွမ်းမှုများ၊ လှေပ်စစ်ဓာတ်လိုြ်မှုများ၊ ဆူညံသံများ၊ ပဖာထွြ ်
ရရာင်ပခည်များ၊ ခဲအခိုးအရငွ့များ၊ ဓာတ်ရငွ့များ စသည့် လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်များ ြျရရာြ်နိုင်ရစပါသည်။ ထို့အပပင ်
ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အငယ်တစ်ခုတွင် ထိုသို့ရသာ စြ်ပစ္စည်းများြို အသုံးမပပုသည့် အချနိ်များတွင်လည်းအလုပ်သမား 
များအနားယူရာရနရာများတွင် ရသချာစွာမထားရှိေဲ အြာအရံမရှိ ထားရှိသည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။

၄.၃.၁၂  ဆမခဆချာ်မခင်းြျားနှင့် ခလုတ်တိုက်လဲပပိုမခင်းြျား

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အလတ်များနှင့်အငယ်များတွင် လူသွားစကြြံလမ်းများတစ်ရလျာြ် ချွန်ပမ၍ အစွန်းထွြ်ရနရသာ
ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများြ အလုပ်သမားများအရပါ် ရေးအန္တရာယ် ြျရရာြ်နိုင်ရချရှိသည့်အရနအထာြိ ု
ရလ့လာရတွ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ စိုစွတ်ရသာကြမ်းပပင်များရကြာင့်လည်း အလုပ်သမားများ ရပခရချာ်နိုင်သည့်အန္တရာယ်၊ ထိခိုြ် 
လဲဖပိုနိုင်သည့် အန္တရာယ်များ ြျရရာြ်နိုင်သည်ြိုလည်း ရတွ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ငယ်တစ်ခုတွင်မ ူ
လုပ်ငန်းခွင်ဧရိယာအစိတ်အပိုင်းအများအပပားတွင် အပျြ်အစီးအစအနများပဖင့် ဖုံးလွှမ်းရနဖပီး ရပမမျြ်နှာပပင်အနှံ့တွင်လည်း 
အြျ ိုးအပဲ့များပဖင့် ရှုပ်ပွလျြ်ရှိရနသည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ ရပမသားနှင့် ရြျာြ်စရစ်များ စနစ်တြျသိမ်းဆည်း 
ထားမှု မရှိပခင်းနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ သင့်ရလျာ်ရြာင်းမွန်စွာ သတ်မှတ်စွန့်ပစ်မှုမရှိပခင်းတို့ြ အလုပ်သမားများ ထိခိုြ်လဲဖပို 
နိုင်ရချ၊ ေဏ်ရာရနိုင်ရချတို့ြို ပမင့်တြ်ရစပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းခွင်များရှိ အလုပ်သမားများ အန္တရာယ်အြာအြွယ်ပပု 
ဖိနပ် ေတ်ဆင်မှုမရှိပခင်းြလည်း ထိခိုြ်ေဏ်ရာရရှိနိုင်ရချများြို ထပ်ရလာင်းပဖည့်စွြ်ရပးလျြ် ရှိရနပါသည်။

၄.၃.၁၃  လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်

၄.၃.၁၃.၁  အြှုန်အြွှားြျားနှင့် ဆလြှသယ်ဆောင်လာဆသာ အြှုန်ြျား

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်များတွင် ရလထုညစ်ညမ်းရစသည့် အရာများ (အထူးသပဖင့် အမှုန်အမွှားများ) ထုတ်လွှတ်ရပးရသာ 
လုပ်ငန်းအချ ို့ ရချမွှပခင်း၊ ရြျာြ်စြ်စားပခင်း၊ ပဖတ်ရတာြ်ပခင်း၊ သဲရြာ်ပတ်စားပခင်း၊ လွှတိုြ်ပခင်း စသည်တို့ လည်ပတ ်
ရဆာင်ရွြ်ရနသည်ြို ရလ့လာရတွ့ရှိခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းရဆာင်ရွြ်ရနကြသည့် အလုပ်သမားများတွင် အမှုန်အမွှား
အြာအြွယ်ပပု နှာရခါင်းစည်း (Dust Mask) များ တပ်ဆင်ထားပခင်းမရှိသည်ြိုလည်း သတိပပုပမင်ရတွ့ခဲ့ရပါသည်။ 

သုရတသနအဖွဲ့အရနပဖင့် ရလထုအတွင်းပါေင်သည့် အမှုန်အမွှားပမာဏြို တိုင်းတာစစ်ရဆးပခင်းများ ပပုလုပ်နိုင်ခဲ့ပခင်း မရှိပါ။ 
သို့ရသာ်လည်း ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အကြီး၊ အလတ်၊ အငယ်များတွင် ေိလပ်ရပမနှင့် ြွန်ြရစ်ပစ္စည်းများမှ ရပါ်ထွြ် 
လာသည့် အမှုန်အမွှားများ ရလထုအတွင်းပါေင်မှုရကြာင့် အဆိုပါအမှုန်အမွှားများနှင့် အချနိ်ကြာပမင့်စွာ (သို့)  အကြိမ်ကြိမ်ထိရတွ့
လုပ်ြုိင်ရနရသည့် (အထူးသပဖင့် ရပမရအာြ်ခန်းများရိှ) အလုပ်သမားများအရပါ်  အသြ်ရှလမ်းရကြာင်းဆုိင်ရာပပဿနာများနှင့်  
ရရာဂါပဖစ်နိုင်ရပခ အလားအလာများ ရဆာင်ကြဉ်းလာရစပါသည်။ ဤသို့ရသာ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်များအရနပဖင် ့
ရလထုအတွင်းအမှုန်အမွှား ပါေင်မှုပမာဏြို တိုင်းတာစစ်ရဆး၍ လိုအပ်သလို ဆြ်လြ်ရပဖရှင်းြိုင်တွယ်ရန် အကြံပပုလိုပါ 
သည်။ 



146 မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ကြီးတစ်ခုတွင်မူ ရလထုအတွင်းပါေင်သည့် ညစ်ညမ်းသည့် အမှုန်အမွှား၊ ဓာတ်ရငွ့များ (ြာဗွန်ေိုင် 
ရအာြ်ဆိုေ်၊ ြာဗွန်မိုရနာ့ဆိုေ်၊ နိုြ်ထရိုဂျင်ေိုင်ရအာြ်ဆိုေ်၊ အပခားရလထုညစ်ညမ်းရစသည့် အမှုန်အမွှားများ) ြို “အမျ ိုးသား 
ပတ်ေန်းြျင်ဆိုင်ရာ အရည်အရသွး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချြ်များ” (The National Environmental Emission Quality  
Guidelines) နှင့်အညီ သတ်မှတ်ပပုစုထားသည့် “ပတ်ေန်းြျင်စီမံထိန်းချုပ်ရရးအစီအစဉ်” အတိုင်း ပုံမှန်ရစာင့်ကြည့်၊ စစ်ရဆး 
ထားသည်ြို ရတွ့ရှိရပါသည်။ ရလ့လာရတွ့ရှိသည့် တန်ဖိုးများအရ အထူးသပဖင့် ရထားလမ်းတစ်ရလျာြ်ပပုလုပ်ရနသည့် 
ရအာြခ်ရံြျာြပ်ိငုတ်ိငုအ်တုပ်မစခ်ျပခင်း လပုင်န်းစဉတ်ငွ ်ရလထအုတငွ်း ပါေင ်သည် ့ညစည်မ်းအမှုနအ်မွှားများနငှ် ့ပမာဏသည ်
“အမျ ိုးသားပတ်ေန်းြျင်ဆိုင်ရာ အရည်အရသွး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချြ်များ”တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ပမာဏထြ် ပိုလွန် 
ရနရကြာင်းြို သိရှိနိုင်ပါသည်။

၄.၃.၁၃.၂  ဓာတုပစ္စည်းြျားနှင့် အမခားဆေးအန္တောယ်ေှိဆသာပစ္စည်းြျား

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အကြီး၊ အလတ်နှင့် အငယ်များတွင် ရေးအန္တရာယ်ရှိရသာပစ္စည်းများ (Hazardous Substances)  
ြိ ုစနစ်တြျ သိရုလှာင်ထားရှပိခင်း (သို့) အမှတ်တံဆိပ် ြပ်ထားပခင်းနှင့် တစရ်န့တာအလုပ်ဖပီးစီးချနိ်တွင် အရသအချာရသာ့ခတ် 
သိမ်းဆည်းပခင်းများြို ပုံမှန်ရသချာစွာ ပပုလုပ်ပခင်း မရှိသည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ ထို့အပပင် အန္တရာယ်ရှိရသာပစ္စည်းများ 
သိုရလှာင်ထားရှိရာရနရာများရှိ ေင်ရပါြ်ထွြ်ရပါြ်များြိုလည်း တင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ထားရလ့ မရှိသည်ြိုလည်း ရတွ့ 
ရှိခဲ့ပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အလတ်တစ်ခုတွင်လည်း ရလာင်စာဆီများြို (သီးသန့်ရနရာတစ်ခု သတ်မှတ်ထားရှိ
ရမည့်အစား) ရရနှုတ်ရပမာင်းနားြပ်လျြ်ရှိ ရရရလှာင်ြန်တစ်ခု၏ရေးတွင် အတူပူးတွဲထားရှိသည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ 

သွားရရာြ်ရလ့လာခဲ့သည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ကြီး (၄) ခုအနြ် (၂) ခုတွင် ရေးအန္တရာယ်ရှိရသာ ပစ္စည်းများ သိုရလှာင် 
ထားရှိရန် သီးသန့်ရနရာသတ်မှတ်ထားရသာ်လည်း ( အရြ်ပပန် ၊ အဂဂရတတွဲဆြ်ဖွဲ့ရနှာင်ပစ္စည်းများ၊ အဂဂရတရဖျာ်စပ်ရာ ပဖည့် 
စွြ်ပစ္စည်းများ၊ ရရလုံရဆး) ြဲ့သို့ရသာ ရေးအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများြို အတူပူးတွဲထားရှိသည့်အပပင် သြ်ဆိုင်ရာ အမှတ်တံဆိပ် 
များ စနစ်တြျြပ်ထားပခင်းမရှိသည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ ရထားလမ်းရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်တွင်မူ ရေးအန္တရာယ်ရှိ 
ရသာပစ္စည်းများ ရတွ့ပမင်ရပခင်း မရှိခဲ့ပါ။

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ကြီးတစ်ခုတွင်မူ ခဲမျြ်နှာပပင်တင်ပခင်းနှင့် အရပါ်ယံလွှာရဆးသုတ်ပခင်း၊  မျြ်နှာပပင် သံရချးချွတ် 
ပခင်းစသည့် လုပ်ငန်းတို့လုပ်ြိုင်ရနသည့် အလုပ်သမားအချ ို့တွင် သင့်ရလျာ်မှန်ြန်သည့် အသြ်ရှုအရထာြ်အြူပပုနှင့် လြ် 
အြာအြွယ်ပပု PPE များ ေတ်ဆင်ထားပခင်းမရှိသည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် စီမံအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ြ 

ပံု (၄၈) ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုအတွင်းေိှ ဆလထုအတွင်းသ့ုိ အခုိးအဆငွ့ြျား 
စွန့်ထုတ်သည့်အေင့်

ရပမရအာြ်ထပ်လုပ်ငန်းများ လုပ်ရဆာင်လျြ်ရှိသည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်တွင်မူ ရလထုတ်ပန်ြာ (Exhaust Fan) နှစ်ခု 
တပ်ဆင်အသုံးပပုထားရသာ်လည်း ရလများတရစပ်ေင်ရရာြ် ရနရာအခန်းတွင်းရှိ အမှုန်အမွှားများ၊ ဖုန်မှုန့်များြို ထိရရာြ်စွာ 
ဖယ်ရှားနိုင်ပခင်းမရှိသည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ အရဆာြ်အအုံမျြ်နှာစာတွင်မူ အဂဂရတနံရံြို ရြာ်ပတ်ပဖင့် တိုြ်ချွတ်၊ သန့် 
ရှင်းရနသည့် အလုပ်သမားများြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ အဆိုပါ အလုပ်သမားများအရနပဖင့် သဲအမှုန် အမွှားများ၊ အဂဂရတမှုန့်ရလး 
များ အသြ်ရှလမ်းရကြာင်းအတွင်းသို့ ေင်ရရာြ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်အလားအလာများ ရှိရနပါသည်။



147မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

မူ  မီးရလာင်လွယ်ရသာ၊ မီးရလာင်တတ်ရသာ၊ တိုြ်စားတတ်ရသာ၊ အဆိပ်အရတာြ်ပဖစ်ရစတတ်ရသာ ပစ္စည်းများြို လုပ်ငန်း 
လုပ်ရဆာင်ရာ ရနရာများတွင် ထားရလ့မရှိရကြာင်း ရပပာပပခဲ့ပါသည်။ စြ်ယန္တရားကြီးများအတွြ်အသုံးပပုသည့် ေီဇယ်ဆီများ 
နှင့် ရပမဖရယာင်း/ေင်တိုနိုြ် (Bentonite) များြို တစ်ဆင့်ခံခွြ် (Secondary Container) များပါေင်သည့် ရရှေ့ရပပာင်းနိုင်ရသာ 
ရလှာင်ြန် (Skid- Tank) များပဖင့် စနစ်တြျသိုရလှာင်ထားသည်ြို ရတွ့ရှိရပါသည်။ ဆီသိုရလှာင်ထားရှိရာရနရာများတွင်  
ပတ်ေန်းြျင်ညစ်ညမ်းမှုြုိ ကြိုတင်ြာြွယ်ရန်အတွြ် “ဆီခံခွြ်” (Spill Response Tray) များ စီစဉ်ထားရိှပါသည်။ အလုပ်သမား 
များမှ ေီဇယ်ဆီြိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းရဆာင်ရွြ်ပုံများြိုမူ ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပခင်းမရှိပါ။ 

သွားရရာြရ်လလ့ာခဲသ့ည် ့ရဆာြလ်ပုရ်ရးလပုင်န်းခငွင်ယ ်အများစတုငွမ် ူအန္တရာယပ်ဖစရ်စနိငုရ်သာ ပစ္စည်းများ သိရုလှာငထ်ား  
ပခင်း (သို့) အသုံးပပုပခင်းတို့ြို ပမင်ရတွ့ခဲ့ရပခင်း မရှိပါ။
 

၄.၃.၁၃.၃  ေူညံသံြျား

သွားရရာြ်ရလ့လာခဲ့သည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ကြီးများတွင် လှေပ်စစ်အားသုံးနှင့် စြ်မှုအားသုံးပစ္စည်းြိရိယာများ 
အသုံးပပုရာမှ ရပါ်ထွြ်လာသည့် အသံများသည် ဆူညံမှုပမာဏ ပမင့်မားရသာ်လည်း အလုပ်သမားများတွင် အကြားအာရုံအြာ 
အြွယ်ပပုြိရိယာများ (Hearing Protection) တပ်ဆင်ထားသည်ြို ရတွ့ပမင်ရပခင်း မရှိခဲ့ပါ။ အဖွဲ့အရနပဖင့် ဆူညံမှု ပမာဏြို 
စစ်ရဆးတိုင်းတာနိုင်ပခင်း မရှိခဲ့ရသာရကြာင့် အကြားအာရုံအြာအြွယ်ပပု ပစ္စည်းြိရိယာလိုအပ်ချြ်ြို စိစစ်အတည်ပပုနိုင်
ရန်အတွြ် ဆူညံမှုပမာဏြို တိုင်းတာရန် အကြံပပုလိုပါသည်။ အလုပ်ရှင်ပဖစ်သူမှ အလုပ်သမားများအတွြ် အကြားအားရုံ
အြာအြွယ်ပပု ြိရိယာများ စီစဉ်ပံ့ပိုးရပးပခင်း ရှိ၊ မရှိ (သို့) ထိုသို့ပံ့ပိုးရပးသည့်တိုင် အလုပ်သမားြိုယ်၌ြ ေတ်ဆင်ပခင်း 
ပပု၊ မပပု စသည်တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍မူ ရှင်းလင်းပခင်းမရှိလှပါ။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ငယ်တစ်ခုတွင်မူ အလုပ်သမားများသည ်
လမ်းကြိတ်စြ်၊ ရြျာြ်ရချာစြ်၊ ရြျာြ်ပဖတ်စြ်နှင့် အပခားစြ်မှုအားသုံး လြ်ြိုင်ြိရိယာများစသည့် အသံဆူညံမှုပမင့်
မားရသာ ြိရိယာများ အသုံးပပုလုပ်ြိုင်ရနကြရသာ်လည်း “ဆူညံသံရကြာင့်ပဖစ်ရပါ်ရသာ အကြားအာရုံ ချွတ်ယွင်းပျြ်စီးမှု” ြို 
ကြိုတင်ြာြွယ်နိုင်မည့် အြာအြွယ်များ ေတ်ဆင်ထားပခင်းမရှိသည်ြို ရလ့လာရတွ့ရှိခဲ့ရပါသည်။

၄.၃.၁၃.၄  အပူချနိ်

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ကြီးများရှိ လုပ်ငန်းစဥ်များတွင်  “ခရမ်းလွန်ရနရရာင်ပခည်” ရအာြ်၌ လုပ်ြိုင်ရသည့် လုပ်ငန်းလုပ် 
ြွြ်များလည်း အများအပပား ပါေင်ပါသည်။ ရနရရာင်ပခည်နှင့် တိုြ်ရိုြ်ထိရတွ့ချနိ် ကြာပမင့်ပခင်းရကြာင့် ြာလတို/ြာလရှည ်
အရရပပားထိခိုြ်ပျြ်စီးမှုများ၊ အပူလှေပ်ပခင်းများ၊ ရရဓာတ်ြုန်ခမ်းပခင်းများ၊ အင်ပျဉ်ထပခင်းများ  ပဖစ်ရပါ်ရစနိုင်ပါသည်။ 
ရနရရာင်ပခည်ရအာြ်၌ အလုပ်လုပ်ြိုင်ရနကြသည့် အလုပ်သမားများသည် ရနရရာင်ပခည်ေဏ်ြာြွယ်မည့် ဦးထုပ်အမာ  
(Helmet) များနှင့် အြကျီလြ်ရှည်များြို ေတ်ဆင်ထားကြသည်ြိုလည်း ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ အလုပ်သမားများအရနပဖင့်  
ရရရသာြ် အရပါ့အပါးသွားရန် ရခတ္တအလုပ်ရပ်နားပခင်းြိုလည်း အဟန့်အတားမရှိ ပုံမှန်လုပ်ရဆာင်နိုင်ပါသည်။

၄.၃.၁၃.၅ အလုံပိတ်ထားဆသာဆနောြျား

ရဆးရုံရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုံပိတ်ထားရသာ ရနရာများ (Confined Spaces) ြို ရဖာ်ထုတ်ရတွ့ရှိခဲ့ရသာ်လည်း 
အဖွဲ့အရနပဖင့် အဆိုပါရနရာများတွင် အလုပ်လုပ်ြိုင်ရနကြသည့် အလုပ်သမားများြို ကြည့်ရှုရလ့လာရန် အခွင့်မသာပဖစ်
ခဲ့ရပါသည်။ “အလုံပိတ်ထားသည့်ရနရာများတွင် အလုပ်လုပ်ြိုင်ရန် သင့်ရတာ်ရကြာင်း စစ်ရဆးခွင့်ပပုချြ်ရပးသည့်စနစ်” 
(The permit to work system for confined spaces) စီစဉ် အရြာင်အထည်ရဖာ်ထားရသာ်လည်း အဆိုပါရနရာများတွင် 
အမှန်တြယ် အလုပ်လုပ်ြိုင်ရနကြပုံများြိုမူ ရလ့လာအတည်ပပုရန် အခွင့်မသာခဲ့ပါ။
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

၄.၃.၁၄  စီြံအုပ်ချုပ်ြှုပိုင်းြှ သတ်ြှတ်ထားချက်ြျား

၄.၃.၁၄.၁  စီြံကိန်းေိုင်ော အြှတ်အသား ေိုင်းေုတ်ြျား

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အကြီးများနှင့် အလတ်များ၏ရရှ့တွင် စီမံြိန်းလုပ်ငန်း အဓိြတာေန်ယူ တည်ရဆာြ်သည် ့
ြန်ထရိုြ်တာအမည်၊ ဆြ်သွယ်ရန်တယ်လီဖုန်းနံပါတ် (ပုံမှန်အလုပ်ချနိ်ရနာြ်ပိုင်း ဆြ်သွယ်ရမည့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ 
အပါအေင်) နှင့် စီမံြိန်းြာလအပိုင်းအပခားစသည်တို့ြို ရဖာ်ပပထားသည့် စီမံြိန်းအမှတ်အသားဆိုင်းေုတ်များြို ရတွ့
ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ စီမံြိန်းလုပ်ငန်းအချ ို့၏ လုပ်ငန်းခွင် ရုံးခန်းရရှ့ရှိ အမှတ်အသားဆိုင်းေုတ်များတွင် စီမံြိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ  
ရှင်းလင်း ရဖာ်ပပချြ်များ၊ စီမံြိန်းဖပီးစီးမည့် ခန့်မှန်းရန့ရြ်၊ အရရးရပါ်ဆြ်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်များနှင့် ြုမ္ပဏီေြ်ဆိုြ ်
သတင်းအချြ်အလြ်များြို ရဖာ်ပပထားတတ်ပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ငယ်များတွင်မူ စီမံြိန်းလုပ်ငန်း အမှတ် 
အသား ဆိုင်းေုတ်များြို စနစ်တြျ ပပင်ဆင်ရဖာ်ပပထားပခင်းမရှိသည်ြို ရတွ့ပမင်ရပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင ်
ငယ်တစ်ခုတွင်ပပသထားသည့် စီမံြိန်းအမှတ်အသား (အချြ်အလြ်ပပ) ဆိုင်းေုတ်တွင် “ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင့်ပပုမိန့်” 
(The Construction Permit) သြ်တမ်းြုန်ဆုံးရနဖပီးပဖစ်သည်ြိုလည်း ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ 

၄.၃.၁၄.၂ လုပ်ငန်းခွင်ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးေိုင်ော ပညာဆပးနှင့် ဆလ့ကျင့်  
 သင်ြကားဆပးဆေး အစီအစဉ်ြျား

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ကြီးရှိ မန်ရနဂျာများ၏ ရပပာကြားမှုများနှင့် ရလ့လာရတွ့ရှိမှုများအရ လုပ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်  
ြင်းရှင်းရရးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ရလ့ြျင့်သင်ကြားမှုများြို အရြာင်အထည်ရဖာ်ပပုလုပ်ခဲ့ဖပီး ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်း 
ရရးဆိုင်ရာ သတင်းအချြ်အလြ်များြိုလည်း လုပ်ငန်းခွင်များထဲတွင် ပပသထားရကြာင်း သိရှိနိုင်ပါသည်။ ရေးအန္တရာယ်ြင်း 
ရှင်းရရး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ အလုပ်သမားသစ်များအရနပဖင့် သြ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလုပ်ြွြ်များတွင် ရနရာချထားပခင်း 
မခံရမီ ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ သရောတရားများနှင့် ရင်းနှီးြျွမ်းေင်ရစရန် မိတ်ဆြ်ရပးသည် ့
သင်တန်းြို မပဖစ်မရနတြ်ရရာြ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်မန်ရနဂျာမှ ဦးရဆာင်၍ သြ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာေန်များ 
နှင့် ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရးအစီအမံများ ရဆွးရနွးသည့်  (၁၅) မိနစ် (Safety Toolbox Meeting) ြို ရန့စဉ်လုပ်ငန်း 
မစတင်မီ စီစဉ်ပပုလုပ်ရလ့ရှိသည်ဟု သတင်းပို့အစီရင်ခံထားပါသည်။ တံတားရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်တွင်မူ လုပ်ငန်းခွင် 
ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရးအရလ့အထများ အားရပးပမှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်၍  စီမံအုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့မှ စီစဉ်ရဖာ်ရဆာင်လျြ ်
ရှိသည့် “လစဉ်ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရးဆု (Safety Award)” ြို ချးီပမှင့်သည့် စိတ်ေင်စားဖွယ် ဆွဲရဆာင်မှုအစီအစဉ်တစ်ခု
ြို ရလ့လာရတွ့ရှိခဲ့ရပါသည်။

ပံု (၄၉) တံတားဆောက်လုပ်ဆေး လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုတွင်ဆတွ့ေသည့် လစဉ် OSH ေု
အသိဆပးဆြကညာချက်နှင့် OSH ပုိစတာြျား
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အလတ်များနှင့်အငယ်များတွင် အလုပ်သမားများအတွြ်လုပ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရး 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ရလ့ြျင့်သင်ကြားမှုများ စီစဉ်ပပုလုပ်ရကြာင်း မရှိသည့်အပပင် လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းမှု
ဆိုင်ရာ သတင်းအချြ်အလြ်များြို ပပသထားထားသည်များြိုလည်း  ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပခင်းမရှိပါ။

၄.၃.၁၄.၃  အဆေးဆပါ်တုန့်မပန့်ြှုအစီအစဉ်

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ကြီး (၄) ခုလံုးတွင် စုရပ်ရနရာများ၊ လံုခခုံရရးတံခါးရပါြ်များ၊ ရေးြင်းရာထွြ်ခွာရရးလမ်းရကြာင်း 
များ၊ ဆြ်သွယ်ရမည့် တာေန်ရိှသူများစာရင်းတ့ုိပါေင်သည့် အရရးရပါ်ထွြ်ရပါြ်လမ်းရကြာင်းပပ အရဆာြ်အအံုဖွဲ့စည်းပုြံို  
ရတွ့ရှိရရသာ်လည်း လုပ်ငန်းခွင်ကြီး (၂) ခုတွင်မူ အရရးရပါ်တုန့်ပပန်ရဆာင်ရွြ်မှု ရလ့ြျင့်ခန်းများ (Emergency Drills) 
ပပုလုပ်ထားသည့် မှတ်တမ်းများြုိ ရတွ့ပမင်ခ့ဲရပခင်းမရိှပါ။ အပခားလုပ်ငန်းခွင်ကြီးတစ်ခုတွင် အရရးရပါ်ထွြ်ရပါြ်လမ်းရကြာင်း 
များြိုညွှန်ပပသည့် သတိရပးလမ်းညွှန်ဆိုင်းေုတ်များနှင့် မီးရေးအန္တရာယ်ထွြ်ရပါြ်သတိရပးလမ်းညွှန် ဆိုင်းေုတ်များြို  
ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ ရထားလမ်းရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်သမားများ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းြျန်းမာရရး 
မိတ်ဆြ်သင်တန်းလြ်စွဲစာအုပ်တစ်အုပ်နှင့် ထိုသင်တန်းြို တြ်ရရာြ်ခဲ့သည့် အလုပ်သမားများစာရင်းြို အဖွဲ့မှရတွ့ရှိခဲ့
ရပါသည်။ 

လုပ်ငန်းခွင်အလတ်များနှင့် အငယ်များတွင် အရရးရပါ်စုရပ်ရနရာများြို လုံးေ (သို့)စနစ်တြျ စီစဉ်သတ်မှတ်ထားပခင်းမရှိ
သည့်အပပင် အရရးရပါ်တုန့်ပပန်ရဆာင်ရွြ်ရရးအစီအမံများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများြိုလည်း ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပခင်းမရှိပါ။ လုပ်ငန်း
လုပ်ရဆာင်ရာရနရာများနှင့် အရရးရပါ်စုရပ်များအကြားရှိ ရဆာြ်လုပ်ရရးပစ္စည်းများ၊ အစွန်းထွြ်ရနသည့် အရာေတ္ထုများ
ရကြာင့် အလုပ်သမားများထိခိုြ်ေဏ်ရာ ရရှိနိုင်ရချြိုလည်း ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။

၄.၄  လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ေုံးရှုံးြှုမဖစ်နိုင်ဆချ စီြံခန့်ခွဲြှုစနစ်၏ 

 အကဲမဖတ်သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဆလ့လာ  

 ဆစာင့်ြကည့်ြှု ဆကာက်ချက်ြျား
ရလ့လာဆန်းစစ်မှုရဆာင်ရွြ်ပုံ နည်းလမ်း၏ အဆင့် ၃ အရ လုပ်ငန်းနယ်ပယ် တိုင်းတာသတ်မှတ်ပခင်းအဆင့်တွင်  ရဖာ်ထုတ်ခဲ့ဖပီး 
ပဖစ်ရသာ  ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်အသီးသီးြို အရပခခံ၍ လုပ်ငန်းခွင် အကြီး၊ အလတ်၊ အငယ်တို့တွင် ရလ့လာရတွ့ရှိ 
ခ့ဲသည့် သြ်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်များအလုိြ် ထိခုိြ်ဆံုးရှုးံမှုပဖစ်နုိင်ရချ ထိန်းချုပ်စီမံမှုဆုိင်ရာ အရည်အရသွးသတ်မှတ်ချြ် 
များြို (ဇယား ၁၃) တွင် ရဖာ်ပပထားပါသည်။ ရလ့လာဆန်းစစ်မှုရဆာင်ရွြ်ပုံ နည်းလမ်းအရ ရအာြ်ရဖာ်ပပပါ 
အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ချြ်များြို အသုံးပပုထားပါသည်။ 

 X ရမှတ် (သြ်ဆိုင်မှုမရှိ)  : လုပ်ငန်းနှင့် သြ်ဆိုင်မှုမရှိ

 X ရမှတ် (၀) မှတ် : ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချ ရှာရဖွရဖာ်ထုတ်ပခင်း၊ ထိန်းချုပ်စီမံပခင်းမရှိ (အန္တရာယ်ပပင်းထန်မှုနှင့်  
ပဖစ်တန်စွမ်းပမင့်)

 X ရမှတ် (၁) မှတ် : ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချ ရှာရဖွရဖာ်ထုတ်ရသာ်လည်း သင့်ရလျာ်လုံရလာြ်စွာ ထိန်းချုပ်စီမံပခင်း 
မရှိ (အန္တရာယ်ပပင်းထန်မှုနှင့် ပဖစ်တန်စွမ်းပမင့်)

 X ရမှတ် (၂) မှတ် : ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချ ရှာရဖွရဖာ်ထုတ်၍ အရတာ်အသင့် ထိန်းချုပ်စီမံနိုင်(အန္တရာယ်ပပင်းထန်မှု 
နှင့် ပဖစ်တန်စွမ်း အလယ်အလတ်)

 X ရမှတ် (၃) မှတ် : ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချ ရှာရဖွရဖာ်ထုတ်၍ သင့်ရလျာ်လုံရလာြ်စွာ ထိန်းချုပ်စီမံနိုင်(အန္တရာယ်
ပပင်းထန်မှုနှင့် ပဖစ်တန်စွမ်းနိမ့်)၁၃၆

၁၃၆ ILO (၂၀၁၈) ြမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတန်ဖိုးြွင်းဆြ်အတွင်း (OSH) လုပ်ငန်းစဉ်များ အစပပုရဖာ်ရဆာင်ရာ နည်းစနစ်အစု ၊ ရဖာ်ရဆာင်သူများဆိုင်ရာ   
     လမ်းညွှန်ချြ်၊ ဂျနီီဗာ
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သုရတသနအဖွဲ့အရနပဖင့် ထိခိုြ်ဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်ပဖစ်ရချနှင့် အန္တရာယ်သြ်ရရာြ်မှု ပပင်းထန်နိုင်မှု (သြ်ရရာြ်နိုင်ရချ)၊ 
အန္တရာယ်ထိန်းချုပ်ရရး အစီအမံများ လုံရလာြ်သင့်ရလျာ်စွာထားရှိမှု (ထိခိုြ်ဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်ြျရရာြ်နိုင်ရချ စီမံထိန်း 
ချုပ်မှု) တို့အရပါ် အရပခပပု၍ အြဲပဖတ်အမှတ်ရပးထားပါသည်။ ဥပမာအားပဖင့် သင့်ရလျာ်ရြာင်းမွန်သည့် အန္တရာယ်ထိန်းချုပ် 
ရရးအစအီမမံျား ြင်းမဲသ့ည် ့    လပုင်န်းခငွမ်ျားတငွ ်      အပမင်မ့လှမိ်ြ့ျပါြ    အသြဆ်ုံးရှုံးပခင်းအပါအေင ်    ပပင်းထနသ်ည် ့ဆိုးြျ ိုးများ 
သြ်ရရာြ်နိုင်ရသာ်လည်း လုပ်ငန်းခွင်ကြီးအချ ို့ရှိ ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချ စီမံထိန်းချုပ်ရရးစနစ်များသည် လုပ်ငန်းခွင်ငယ်
များထြ် ပိုမိုသာလွန်ရြာင်းမွန်သည်ြို ရတွ့ရှိရပါသည်။ ထို့ရကြာင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အငယ်များ၏ “အပမင့်တွင် 
အလုပ်လုပ်ပခင်း” အတွြ် ထိခိုြ်ဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချ စီမံထိန်းချုပ်မှုရမှတ်သည် အပမင့်ဆုံးရမှတ်များတွင် တစ်ခုအပါ 
အေင် ပဖစ်ပါသည်။ ၁၃၇

၁၃၇  ILO ၏ ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချ အြဲပဖတ်အမှတ်ရပးမှု များ (၂၀၁၃) တွင် အြျယ်ြို ကြည့်ပါ။  လုပ်ငန်းအငယ်များနှင့် အလတ်များဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင်  
      ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချ အြဲပဖတ်ဆန်းစစ်မှုနှင့် စီမံထိန်းချုပ်မှု ရလ့ြျင်သင်ကြားရရး အစီအစဉ် ၊ ဂျနီီဗာ
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လုပင်နး်ကဏ္ဍ အဆမခခအံဆောကအ်အုံ အဆောကအ်အုံ

၁. လုပင်န်းခွင ်နယ်နမိတ်များ ၃ ၃ ၂.၅ ၁ ၀

၂.
အိလိုပု်သမ်ား နေ�းကင်း်းကျ�်းမ်ာလို�ခြုံ�ံ�မ်ုရာိိနေ�ရာ�် 
ထားရာိိနေပုးမ်ုမ်ျား  ၃ ၂ ၂.၆ ၀.၅ ၀

၃. လုပင်န်းခွငသ်န့ရ်ှငး်သပရ်ပစ်ွာ ထားရှိမှု ၃ ၂ ၂.၄ ၀ ၀

၄. �န္ဓာာာကိုယ််အိကာအိကွယ််ပြုပုံ ပု�စည်း်းကိရာိယ်ာမ်ျား ၃ ၂ ၂ ၀ ၀

၅. �ီမ်�အိုပု်�ျံပု်မ်ုပုိုင်း်းမ်ိ သတ််မ်ိတ််ထား�ျက်မ်ျား ၃ ၃ ၂.၅ ၁.၅ ၁

၆. အပမင့်ရနရာများတွင ်အလုပလ်ုပပ်ခငး် ၁
သြဆ်ိုင်
ပခငး်မရှိ

၁.၂၅ ၀ ၀

၇. ယာဉမ်ျားပဖင့် အလုပလ်ုပြ်ိုငပ်ခငး် ၁ ၂ ၂.၅ ၁.၅ ၂

၈. ရပမတူးလုပင်န်းများ ၁ ၂ ၃ ၃ ၀

၉.
ပု�စည်း်းမ်ျား/ အိရာာဝတ်ုံမ်ျားကို နေ�းအိန္ဓာတရာာယ်် 
ကင်း်းရာိင်း်း�ွာ နေရ့ာ�နေပြုပုာင်း်း ၊ သယ််ယ်ူပြု�င်း်း ၂ ၂ ၂.၇၅ ၀ ၀

၁၀. လိှပု်��်အိန္ဓာတရာာယ်် ၃ ၃ ၂ ၀.၅ ၀

၁၁. မ်ီးနေ�းအိန္ဓာတရာာယ်် ၃ ၃ ၂.၅ ၀.၅ ၀

၁၂. ရပခရချာပ်ခငး်နှင့် ခလုတတ်ိုြ ်လဲဖပိုပခငး်များ ၃ ၂ ၂.၅ ၀ ၀

၁၃. အလုပံိတ်ထားရသာရနရာများ
သြဆ်ိုင်
ပခငး်မရှိ

သြဆ်ိုင်
ပခငး်မရှိ

၂.၅
သြဆ်ိုင်
ပခငး်မရှိ

သြဆ်ိုင်
ပခငး်မရှိ

၁၄. အလုပခ်ွငပ်တ်ေန်းြျင် ၃ ၂ ၂.၄ ၁.၅ ၀

ဇယား (၁၃) ေန်ကုန်ပြို့ေိှ ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းခွင်ြျားကုိ စီြံကိန်းအြျ ိုးအစား နှင့် လုပ်ငန်းခွင်
အေွယ်အစား (အကကီး၊ အလတ်၊ အငယ်) အလုိက် လုပ်ငန်းခွင်ဆေးအန္တောယ်မဖစ်တန်စွြ်းနှင့် 

ဆေးအန္တောယ်သက်ဆောက်မပင်းထန်နုိင်စွြ်းတ့ုိကုိ အကဲမဖတ်တွက်ချက်မခင်း

အြဲပဖတ်အမှတ်ရပးရရးနည်းစနစ်မှ သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းလုပ်ြွြ်အမျ ိုးအစား (၁၂) မျ ိုးတွင် ြန်ထရိုြ်တာများ၊  
အလပုသ်မားများ၏ လပုင်န်းခငွရ်ေးအန္တရာယ ်ရှာရဖရွဖာထ်တုမ်ှုနငှ့ ်ရေးအန္တရာယပ်ဖစန်ိငုရ်ချ ထနိ်းချုပစ်မီ ံရဆာငရ်ြွမ်ှုအရည ်
အရသွး၊ လုပ်ရဆာင်ချြ်များအရပါ်  ပဏာမကြိုတင်စိစစ်သုံးသပ် အြဲပဖတ်ချြ်တစ်ရပ် ရပါ်ထွန်းလာရစရန် ဤလုပ်ငန်းခွင် 
ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချ အြဲပဖတ်အမှတ်ရပးမှု လုပ်ငန်းစဉ်ြ ရည်ရွယ်ပါသည်။ သို့ရာတွင်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း (ဆူညံမှု 
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

အတိုင်းအတာများ၊ အမှုန်အမွှားပါေင်မှုပမာဏ စသည်) တို့နှင့် အလုပ်သမားများ ထိရတွ့မှုြို အတိအြျ တိုင်းတာနိုင်ရန် အခွင့်မသာ 
ခဲ့ပခင်း၊ သွားရရာြ်ရလ့လာခဲ့သည့် လုပ်ငန်းခွင် (နမူနာ) များသည် ပမန်မာနိုင်ငံရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ တစ်ရပ်လုံးြို ြိုယ်စားပပုမှု 
မရှိပခင်း စသည့်အရပခအရနများရကြာင့် ဤသုံးသပ်အြဲပဖတ်မှုသည်  တိြျပပည့်စုံသည့် ဆန်းစစ်ရလ့လာမှုတစ်ခုဟု မဆိုသာပါ။  
သို့ရာတွင် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ရှိ ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချ စီမံထိန်းချုပ်ရရး အသိအပမင်နှင့်အစီအစဉ်၊ ရဆာင်ရွြ်မှုများ  
သိသာထင်ရှားစွာြင်းမဲ့ရနရသာ လုပ်ငန်းစဉ်၊ လုပ်ငန်းလုပ်ြွြ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤဆန်းစစ်ရလ့လာမှုြ မီးရမာင်းထိုးပပထားပါသည်။  
ထို့အပပင် လုပ်ငန်းခွင် ရစာင့်ကြည့်ရလ့လာမှုမှတစ်ဆင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြဏရှိ ထိခိုြ်ပျြ်စီးလွယ်မှု အရကြာင်းအရာများြို  
ရှာရဖွရဖာ်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည့်အပပင် ပဖစ်နိုင်သည့် ပါေင်ရဆာင်ရွြ်မှုပုံစံများြိုလည်း ရဆွးရနွးတင်ပပနိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ဆေးစီြံကိန်းလုပ်ငန်းခွင် အငယ်ြျားနှင့် အလတ်ြျားေှိ အလုပ်သြားြျားသည် အဆမခခံအဆောက်အအုံ  
ဆောက်လုပ်ဆေးစီြံကိန်လုပ်ငန်းခွင်ြျားေှိ အလုပ်သြားြျားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ေုံးရှုံးြှုအန္တောယ်မဖစ်နိုင်ဆချြျားနှင့်  
ပိုြိုေင်ေိုင်ဆနေပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ငယ်များတွင် ပိုမိုများပပားသည့် ထိခိုြ်ဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချ အချြ်အလြ ်
များြို ပမင်ရတွ့ခဲ့ရသည့်အပပင် ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချ ထိန်းချုပ်မှုအစီအမံများ အားနည်းညံ့ဖျင်းသည်ြိုလည်း ရတွ့ရှိခဲ့ရပါသည်။  
ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အလတ်များတွင်မူ ရေးအန္တရာယ် ပဖစ်နိုင်ရချရှိသည့် လုပ်ငန်းလုပ်ြွြ် အများအပပား ရတွ့ရှိခဲ့ရရသာ်လည်း  
လုပ်ငန်းခွင် အငယ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါြ ပိုမိုရြာင်းမွန်ပပည့်စုံသည့် ရေးအန္တရာယ်ရှာရဖွရဖာ်ထုတ်ရရးနှင့် ရေးအန္တရာယ်  
ပဖစ်နိုင်ရချ ထိန်းချုပ်ရရးအစီအမံများ စီစဉ်ထားရှိပါသည်။ အရဆာြ်အအုံ ရဆာြ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းခွင်ကြီးများနှင့် အရပခခံအရဆာြ်အအုံ  
ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်များတွင် ပုိမုိရြာင်းမွန်ပပည့်စံုသည့်ရေးအန္တရာယ် ရှာရဖွရဖာ်ထုတ်ရရးနှင့် ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နုိင်ရချ ထိန်းချုပ်ရရး  
အစီအမံများ စီစဉ်ထားရှိ၊ လုပ်ရဆာင်ရနရသာ်လည်း ရပမတူးသည့်လုပ်ငန်း၊ ယာဉ်ယန္တရားများနှင့်လုပ်ြိုင်သည့်လုပ်ငန်း၊ အပမင့်ရနရာ 
များတွင် လုပ်ြိုင်သည့် လုပ်ငန်းစသည်တို့နှင့် ပတ်သြ်၍မူ လိုအပ်ချြ်များ ဆြ်လြ်တိုးတြ်ရစရန် လုပ်ရဆာင်ရမည့် အရာများ ြျန်
ရှိရနပါရသးသည်။

အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ဆေး လုပ်ငန်းခွင်အလတ်ြျားနှင့်အငယ်ြျားတွင် လုပ်ငန်းခွင်သန့်ေှင်းသပ်ေပ်စွာ စီြံထားေှိြှုကင်းြဲ့မခင်းက  
ဆေးအန္တောယ်မဖစ်နိုင်ဆချြျား၏ အဓိကအဆြကာင်းေင်းတစ်ခုမဖစ်ပါသည်။ အရဆာြ်အအုံရပမရနရာလုပ်ငန်းအဆင့်၊ အုတ်ပမစ်နှင့်  
အထြ်ပိုင်းအရဆာြ်အအုံ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်များတွင် လုပ်ငန်းခွင်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ စီမံထားရှိမှု ြင်းမဲ့ပခင်းသည်  
ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချများြို ရပါ်ရပါြ်ရစသည့် အဓိြအရကြာင်းရင်းတစ်ရပ်ပဖစ်ရကြာင်း လုပ်ငန်းခွင်ရလ့လာရတွ့ရှိမှုများြို  
အရပခပပုသည့် အရည်အရသွးပိုင်းဆိုင်ရာ အြဲပဖတ်ဆန်းစစ်မှုများြ ရဖာ်ပပရနပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ကြီးများရှိ လုပ်ငန်းခွင် 
သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ စီမံထားရှိမှု အစီအစဉ်များသည် အများအားပဖင့် ရြာင်းမွန်သင့်ရလျာ်သည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရရသာ်လည်း ရဆာြ်လုပ်ရရး
လုပ်ငန်းခွင် အငယ်များနှင့် အလတ်များတွင်မူအစွန်းထွြ်ရနသည့် အရာေတ္ထုများ၊ ရချာ်ရသာ ရပမမျြ်နှာပပင်များ၊ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုြင်း
မဲ့သည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးပစ္စည်း လြ်ခံရယူရာနှင့် သိုရလှာင်သိမ်းဆည်းရာရနရာများ၊ ညံ့ဖျင်းအားနည်းရသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံထိန်းချုပ်မှု
စနစ်များြိုအဓိြ ရလ့လာရတွ့ရှိခဲ့ပါသည်။ PPE သည် ရေးအန္တရာယ်ထိန်းချုပ်ရရး အစီအမံများအရ အဓိြဦးစားရပးအခန်းြဏတွင် 
ပါေင်ပခင်းမရှိသည့်တိုင် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အလတ်များနှင့် အငယ်များရှိ PPE ေတ်ဆင်ထားပခင်းမရှိ  အလုပ်လုပ်ြိုင်ရနကြသည့် 
အလုပ်သမားများြ ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချများြို ပမင့်တြ်ရစပါသည်။

ဆလ့လာြကည့်ရှုခဲ့သည့် ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းခွင်အားလုံးတွင် အမြင့်ဆနောြျား၌ အလုပ်လုပ်ကိုင်မခင်းသည် အလုပ်သြားြျားအဆပါ်  
ထိခိုက်ဒဏ်ောေေှိနိုင်ဆချ၊ ဆသေုံးနိုင်ဆချြျား ဆောင်ြကဉ်းလာသည့် အဓိကအချက် တစ်ေပ်မဖစ်သည်ကို သတိမပုဆတွ့မြင်ခဲ့ပါသည်။  
ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ကြီးများအပါအေင် လုပ်ငန်းခွင်များရှိ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့် (၅) ဆင့်တွင် အလုပ်သမားများ  
အပမင့်ရနရာများ၌ အလုပ်လုပ်ြိုင်ရနကြသည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရဖပီး အပမင့်မှလိမ့်ြျနိုင်ရချများရှိရနသည်ြို သတိပပုရဖာ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။  
အပမင့်မှ လိမ့်ြျသည့် အန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချြို ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အားလုံးတွင် ရတွ့ရှိခဲ့ရရသာ်လည်း အထပ်ပမင့်အရဆာြ်အအု ံ
ရဆာြ်လုပ်ရရးနှင့် တံတားရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်များတွင်မူ အန္တရာယ်ပပင်းထန်မှု ပိုမိုပမင့်မားသည်ြို ရတွ့ပမင်ရပါသည်။ 
ရလ့လာကြည့်ရှုခဲ့သည့် အန္တရာယ်အြာအြွယ်ပပု ပိုြ်ြွန်အများစုသည်ပပုတ်ြျလာသည့် အရာေတ္ထုများြို တားယူဖမ်းဆီးနိုင်
မည်ပဖစ်ရသာ်လည်း အလုပ်သမားများအား အြာအြွယ်ပပုသည့်အန္တရာယ်ြင်းပိုြ်ြွန်များ မဟုတ်သည်ြို ရတွ့ပမင်ရပါသည်။ 
ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အကြီး၊ အလတ်နှင့် အငယ်များတွင် သြ်ဆိုင်ရာ PPE များ ေတ်ဆင်ပခင်းမရှိေဲ အလုပ်လုပ်ြိုင်ရနကြ
သည့် အလုပ်သမားများြို ရတွ့ပမင်ရပါသည်။လုပ်ငန်းခွင်အချ ို့တွင်မူ  ခိုင်ခန့်စွာတုပ်ရနှာင်ထားပခင်းမရှိသည့်အပပင် အန္တရာယ်ြင်း
ပိုြ်ြွန်များလည်း ပါေင်ပခင်းမရှိသည့်ရပမပပင်မှ (၁၀) ရပအထြ် ပငမ်းစင်များတွင် အလုပ်သမားများ PPE ေတ်စုံများေတ်ဆင်ပခင်းမရှိ 
အလုပ်လုပ်ြိုင်ရနကြသည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ ခိုင်ခန့် စနစ်ြျစွာ တပ်ဆင်စိုြ်ထူထားပခင်းမရှိသည့် ေါးပငမ်းစင်များထြ် လုပ်ငန်း
ရဆာင်ရွြ်ရနကြသည့် အလုပ်သမားများြိုလည်း ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ ပငမ်းစင်အတွြ် ေါးများြို အသုံးပပုပခင်းသည် ပပဿနာတစ်ရပ် 
မဟုတ်သည့်အပပင် လုပ်ငန်းခွင်ငယ်များအတွြ် ြုန်ြျစရိတ်သြ်သာသည့် နည်းလမ်းပဖစ်ရသာ်လည်း ေါးပငမ်းစဉ်များြို စနစ်တြျ  



152 မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ခိုင်ခန့်ရသချာစွာ တပ်ဆင်စိုြ်ထူရန် အထူးအရရးကြီးပါသည်။၁၃၈ အပမင့်တွင် လုပ်ငန်းလုပ်ြိုင်ပခင်းများအတွြ် သင့်ရလျာ် 
လုံရလာြ်သည့် တစ်ြိုယ်ရည်နှင့် စုရပါင်း အြာအြွယ်ပပုမှု အစီအမံများ အထူးလိုအပ်ပါသည်။ ကြိုးတံတားရဆာြ် လုပ်ရရး 
လုပ်ငန်း ြျွမ်းြျင်သူများ (ေန်ရဆာင်မှုရပးသူများ) ြ အပမင့်တွင် လုပ်ငန်းရဆာင်ရွြ်ရနရသည့်အလုပ်သမားများအတွြ်  
(လုပ်ငန်းချြ်ချင်းရပ်တန့်ရန် အမိန့်များ၊ တုန့်ပပန်မှုများ၊  ပပင်ဆင်ရဆာင်ရွြ်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငန်းစဉ် အပါအေင်) 
ရန့စဉ်လုပ်ငန်းခွင် Safety ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချြ်များ၊ တင်းြျပ်သည့် အန္တရာယ်ထိန်းချုပ်ရရးအစီအမံများ၏ အထူးအရရးပါပုံ
ြို အစဉ် မီးရမာင်းထိုး ရပပာဆိုလျြ်ရှိပါသည်။ 

ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းခွင်ငယ်ြျားနှင့် အဆမခခံအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ဆေးစီြံကိန်းြျားတွင် ဆမြတူးလုပ်ငန်းြျားသည ်
အဆေးပါသည့် ဆေးအန္တောယ်မဖစ်နိုင်ဆချြျားတွင် တစ်ခုအပါအဝင်မဖစ်ပါသည်။ ပဖစ်ရပါ်လာနိုင်သည့် ရေးအန္တရာယ်များတွင ်
ဖပိုလဲနိုင်ရသာရပမြျင်းများတွင် Shoring မရှိသည့် ရပမြျင်းများအတွင်း အလုပ်လုပ်ပခင်းနှင့် ရပမြျင်းများအတွင်း အလုပ်
လပုြ်ိငုရ်နသည့ ်အလပုသ်မားအရပါ်သို ့ပစ္စည်းများပပုတြ်ျပခင်း စသညတ်ို ့ပါေငပ်ါသည။် အလပုလ်ပုြ်ိငုရ်နသည့ ်အလပုသ်မား
များအရနပဖင့် စြ်ယန္တရားကြီးများနှင့် ထိခိုြ်နိုင်ရချရှိသည့်အတွြ် စြ်ယန္တရားကြီးများသည်လည်း အဓိြလုပ်ငန်းခွင ်
ရေးအန္တရာယ်များတွင် ပါေင်ပါသည်။ အလုပ်သမားများ နှာရခါင်းစည်း (Dust Mask) တပ်ဆင် အလုပ်လုပ်ြိုင်ရလ့မရှ ိ
သည့် (အထူးသပဖင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အလတ်နှင့်အငယ်များတွင်လည်း) အမှုန်အမွှားထွြ်ရှိရာလုပ်ငန်းများသည ်
လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်တစ်ခု ပဖစ်ပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းခွင် အငယ်များနှင့် အလတ်များတွင် ရပမြျင်းနံရံဖပိုြျမှု 
ရကြာင့် အလုပ်သမားများ ရပမပိ အသြ်ဆုံးရှုံးခံရမည့်အန္တရာယ်၊ ရပမတူးလုပ်ငန်းလုပ်ရဆာင်ရနစဉ် ရပမရအာြ်ဆားဗစ်စနစ် 
များနှင့်ထိခိုြ်ေဏ်ရာရရှိမည့် အန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချများ ပမင့်မားသည်ြို သုရတသနအဖွဲ့မှ ရလ့လာရတွ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ရပမတူး 
လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ရတွ့ကြုံနိုင်ရချရှိသည့် ရေးအန္တရာယ်များတွင် ရပမသားနံရံဖပိုြျပခင်း၊ ရပမရအာြ်ဆားဗစ်စနစ်များနှင့်  
ထိရတွ့မိပခင်း၊ အနီးရှိ အရဆာြ်အအုံအစိတ်အပိုင်းများလဲဖပိုပခင်း၊ ရဆာြ်လုပ်ရရးပစ္စည်းများ၊ ယာဉ်များနှင့် အရာေတ္ထုများ  
ရပမြျင်းအတွင်းသို့ လိမ့်ြျပခင်း၊ အခိုးအရငွ့များ၊ ဓာတ်ရငွ့များနှင့် ရရများ ရုတ်တရြ်ေင် ရရာြ်လာပခင်း စသည်တို့ရကြာင့် 
ရပါ်ရပါြ်လာနိုင်သည့် ရေးအန္တရာယ်များ ပါေင်ပါသည်။ 

ဆပါက်ကွဲဆစတတ်ဆသာပစ္စည်းြျား အသုံးမပုလုပ်ကိုင်သည့် ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းြျားကို ေန်ကုန် နယ်ဆမြဆဒသတွင် ဆတွ့မြင် 
ေမခင်း ြေှိခဲ့ဆသာ်လည်း ဆဝးလံသည့်ဆကျးလက်ဆဒသြျားေှိ ဆေကာတာဆောက်လုပ်ဆေး၊ ဆေအားလျှပ်စစ်ဆောက်လုပ်ဆေး
စီြံကိန်းြျားတွင်ြူ ဆပါက်ကွဲဆစတတ်ဆသာပစ္စည်းြျားသည် ဆောက်လုပ်ဆေး လုပ်ငန်းကန်ထရိုက်တာြျား အဓိကကကုံဆတွ့ေနိုင ်
သည့် လုပ်ငန်းခွင်ဆေးအန္တောယ်မဖစ်နိုင်ဆချတစ်ခု မဖစ်ပါသည်။ ရပါြ်ြွဲရစတတ်ရသာပစ္စည်းများ အသုံးပပုလုပ်ရဆာင်ရရသာ  
ရပမတူးလုပ်ငန်းစဉ်များရကြာင့် အလုပ်သမားများအရနပဖင့် ရပမဖပိုအသြ်ဆုံးရှုံးမည့်အန္တရာယ်၊ ထိခိုြ်ေဏ်ရာရရှိမည့်အန္တရာယ်
ပဖစ်နိုင်ရချများ ရှိရနပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ရှိ အလုပ်သမားများတွင် ရပါြ်ြွဲရစတတ်ရသာပစ္စည်းများရကြာင့် ပဖစ်ရပါ်လာနိုင်
သည့် အန္တရာယ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တူညီသည့် အသိအပမင်ဗဟုသုတ မရှိနိုင်ပခင်းရကြာင့် ဤသို့ရသာစီမံြိန်းလုပ်ငန်းများ
တွင် အမျ ိုးမျ ိုးရသာ ြန်ထရိုြ်တာများ (ဖြ်စပ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့များမှ အလုပ်သမားများ)၊ တစ်ဆင့်ခံြန်ထရိုြ်တာများ ပါေင်
လုပ်ြိုင်ရနကြသည့် လုပ်ငန်းသရောသောေြ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်ရပါ်နိုင်ရချြို ပမင့်တြ်ရစပါသည်။ 

ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းခွင် အကကီး၊ အလတ်နှင့် အငယ်ြျားေှိ အလုပ်သြားြျားအဆနမဖင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဆေွ့လျားဆြာင်း
နှင်ဆနသည့် ယာဉ်ြျားနှင့် စက်ပစ္စည်းြျားနှင့် ထိခိုက်နင်းဆမခခံေြည့် အန္တောယ်မဖစ်နိုင်ဆချြျားလည်း ေှိဆနပါသည်။ အဓိြ
ကြုံရတွ့နိုင်သည့် အန္တရာယ်များတွင် ရေါင်လိုြ်နှင့် အလျားလိုြ် ရရွ့လျားသယ်ယူရနရသည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းသုံး
ပစ္စည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိြယာဉ်များ၊ စြ်ပစ္စည်းြိရိယာများနှင့် အလုပ်သမားများ ထိခိုြ်တိုးတိုြ်မိပခင်း၊ အလုပ်သမားများယာဉ်
ရပါ်မှလိမ့်ြျပခင်း (သို့) ယာဉ်ရပါ်မှပစ္စည်းများ အလုပ်သမားများအရပါ် ပပုတ်ြျပခင်း (သို့) ယာဉ်များတိမ်းရမှာြ်၍အလုပ်သမား
များအရပါ် ပိမိပခင်း စသည်တို့ပါေင်ပါသည်။ ရအာြ်ရဖာ်ပပပါပဖစ်ရပ်များတွင် ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချ ပိုမိုပမင့်မား 
ရလ့ ရှိပါသည်။ 

 X ယာဉ်များထိန်းသိမ်းရမာင်းနှင်ရန် ရနရာအြန့်အသတ်ရှိသည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း လြ်ခံ၊ ရယူ၊ 
သိမ်းဆည်း၊ သိုရလှာင်ရာ ရနရာများ

 X သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှု (သို့) စနစ်တြျစီစဉ်ထားရှိမှု ြင်းမဲ့သည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း လြ်ခံ၊ ရယူ၊ 
သိမ်းဆည်း၊ သိုရလှာင်ရာ ရနရာများ

 X စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စုရဆာင်းသိမ်းဆည်းရန်အတွြ် သီးသန့်ရနရာ စီစဉ်သတ်မှတ်ထားပခင်းမရှိသည့် လုပ်ငန်းခွင်များ

၁၃၈ ရဟာင်ရြာင်တွင် မုိးရမှော်အရဆာြ်အဦးများတည်ရဆာြ်ရာ၌ ေါးပငမ်းများြုိ အဓိြ နည်းလမ်းအပဖစ် အသံုးပပုကြပါသည်။ “ေါးပငမ်းတည်ရဆာြ်မှု ဆုိင်ရာ  
     သရောတူညီမှုများ” (၂၀၁၆) ” 2 March. https://www.theloophk.com/hong-kong-history-culture-guide-whats-the-deal-with-bamboo-scaffolding/



153မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

 X ရပခလျင်သွားလာသူများ အသုံးပပုရာလမ်းရကြာင်းနှင့် ယာဉ်သွားလာရာလမ်းရကြာင်းအကြား ခွဲပခားသတ်မှတ ်
ထားမှုမရှိသည့် လုပ်ငန်းခွင်များ

 X အများပပည်သူသွားလာရာလမ်းများနှင့် နယ်နမိတ်ချင်း အလွန်နီးြပ်စွာ ထိစပ်တည်ရှိရနသည့် လုပ်ငန်းခွင်များ

 X လုပ်ငန်းခွင်နယ်နမိတ် အြာအရံများစနစ်တြျ ခိုင်ဖမဲစွာ ြာရံစိုြ်ထူထားပခင်းမရှိသည့် လုပ်ငန်းခွင်များ

ဆမခဆချာ်ခလုတ်တိုက်လဲပပိုြှု အန္တောယ်မဖစ်နိုင်ဆချြျားသည် အထူးသမဖင့် ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းခွင်အလတ်ြျားနှင့ ်
အငယ်ြျားတွင် ပိုြိုမြင့်ြားသည်ကို ဆတွ့ေှိေပါသည်။ သွားရရာြ်ကြည့်ရှုခဲ့သည့် လုပ်ငန်းခွင်များတွင် အစွန်းထွြ်ရနသည့်
အရာေတ္ထုများ၊ စွန့်ပစ်အပျြ်အစီးအစအနများ၊ သံမှိုများ၊ ဖိတ်လှေြံျသည့် အရည်များ စသည့် ရေးအန္တရာယ်အများအပပားြ 
ရပမရနရာရရွးချယ်ချထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ် ၊ အုတ်ပမစ်လုပ်ငန်းစဉ် ၊ အထြ်ပိုင်းအရဆာြ်အအုံ နှင့် မျြ်နှာစာ လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်
များတွင် လုပ်ြိုင်ရနကြသည့် အလုပ်သမားများအတွြ် ရပခရချာ်ထိခိုြ်လဲဖပိုနိုင်ရချများြို ပမင့်တြ်ရစသည်ြို ရလ့လာ 
ရတွ့ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်များသည် ရဆာြ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းနှင့် စြ်ြိရိယာများ (ဥပမာ- 
ြွန်ြရစ်) ပမာဏအရပမာြ်အများ လာရရာြ်ပို့ရဆာင် သိုရလှာင်အသုံးပပုချနိ်များနှင့် ထပ်တူြျသည့်အတွြ်ထိုအဆင့်များ 
တွင် လုပ်ငန်းခွင် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုရှိရစရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပပင် အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်များအတွင်းတွင်
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုပမာဏ များပပားသည့်အတွြ် အဆိုပါစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများြို စနစ်တြျ အချနိ်နှင့်တစ်ရပပးညီ  
ဖယ်ရှားစွန့်ပစ်ပခင်းမပပုပါြ အလုပ်သမားများ ရပခရချာ်ထိခိုြ်လဲဖပိုနိုင်သည့် အန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချများ အထူးပမင့်မားပါသည်။ 
အလုပ်သမားများ ရပခရချာ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်၊ ထိခိုြ်လဲဖပိုနိုင်သည့် အန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချများသည် အရဆာြ်အအုံအတွင်းပိုင်း  
ရဆာြ်လုပ်သည့်အဆင့် တွင်လည်း ရှိရနပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အလတ်များနှင့် အငယ်များတွင် အလုပ်သမား
များ ရပခရချာ်ထိခိုြ်လဲဖပိုနိုင်သည့် အန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချများ ပိုမိုပမင့်မားရသာ်လည်း ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ကြီးများတွင်မူ 
အဆိုပါအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချများြို လုံးေနီးပါး စီမံထိန်းချုပ်ထားနိုင်သည်ြို ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။

လုပ်ငန်းခွင်ဆလ့လာဆတွ့ေှိြှုြျားနှင့် ဆေွးဆနွးဆြးမြန်းောတွင်ပါဝင်သူြျား၏ ဆမဖြကားချက်ြျားအေ လုပ်ငန်းခွင် လျှပ်စစ်
ဆေးအန္တောယ်ြျားသည် စိုးေိြ်ဖွယ်ောအဆမခတွင် ေှိဆနပါသည်။ ရဆွးရနွးရမးပမန်းရာတွင်ပါေင်သည့် လုပ်ငန်းခွင်မန်ရနဂျာ
များ၏ ရပပာကြားချြ်များနှင့် (အပခားလုပ်ငန်းခွင်များမှ အလုပ်သမားများ၏) အတည်ပပုချြ်များအရ လုပ်ငန်းခွင်အချ ို့တွင် 
(လှေပ်စစ်ရေးအန္တရာယ်) မရတာ်တဆပဖစ်မှုဆိုင်ရာ သတင်းပို့အစီရင်ခံမှုများ ရှိရကြာင်း သိရှိရပါသည်။ စိုစွတ်သည့်ကြမ်းပပင်
များအရပါ်သို့ ရလှောြျရနသည့် လှေပ်စစ်ရြေယ်ကြိုးများ ရသချာစွာ တပ်ဆင်ထားပခင်းမရှိသည့် လှေပ်စစ်ဓာတ်အားရပးကြိုး
များနှင့် ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းစွာ ချတိ်ဆြ်ထားပခင်းမရှိသည့် လှေပ်စစ်ပစ္စည်းများချတိ်ဆြ်အသုံးပပုရန် (Extension) ကြိုး
များရကြာင့် လှေပ်စစ်ဓာတ်လိုြ် ရသဆုံးနိုင်ရချ ပမင့်တြ်ရစသည်ြို ရလ့လာရတွ့ရှိခဲ့ရပါသည်။

သုဆတသနအဖွဲ့အဆနမဖင့် ဆေးအန္တောယ်ေှိဆသာပစ္စည်းြျား၊ အမခားဆသာ ဆေးအန္တောယ်ြျား (ဥပြာ - ေူညံသံနှင့် အြှုန်အြွှား
ြျား) နှင့် အလုပ်သြားြျား ထိဆတွ့ြှု အတိုင်းအတာပြာဏကို စိစစ်အတည်မပုေန် အခွင့်ြသာခဲ့ဆသာ်လည်း ဆောက်လုပ်ဆေး 
လုပ်ငန်းခွင်အလတ်နှင့် အငယ်ြျား၊ ေထားလြ်းဆောက်လုပ်ဆေးကဲ့သို့ဆသာ အဆမခခံအဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်း
ြျားေှိ အလုပ်သြားြျားသည် ၎င်းတို့၏ ကျန်းြာဆေးကိုထိခိုက်ဆစသည့် အထက်ဆဖာ်မပပါ လုပ်ငန်းခွင်ဆေးအန္တောယ်အြျ ိုး
ြျ ိုးနှင့် ေင်ေိုင်ဆတွ့ကကုံဆနေဖွယ် ေှိဆနပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အလတ်များနှင့်အကြီးများရှိ အလုပ်သမားများ
အရနပဖင့် လုပ်ငန်းခွင် သတ်မှတ်ပပင်ဆင်သည့်အဆင့်နှင့် အရဆာြ်အအုံအတွင်းပိုင်း ရဆာြ်လုပ်သည့်အဆင့်များတွင်
အမှုန်အမွှားများရှုသွင်းရနရသည့် အရပခအရနများြိုလည်း ရလ့လာရတွ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ရလဆိုးထုတ်ပန်ြာများစီစဉ်ထားရှိ
ရပးသည့်တိုင်  အမှုန်အမွှားများရေ့ေဲရနသည့်အတွြ် နှာရခါင်းစည်းတပ်ဆင်ထားပခင်းမရှိသည့် အရဆာြ်အအုံအတွင်းပိုင်း 
ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းရှိ အလုပ်သမားများ မလွှဲမရရှာင်သာ ရှရှိုြ်မိကြပါသည်။

အေိုပါ လုပ်ငန်းခွင်ြျားတွင် ကျန်းြာဆေးထိခိုက်နိုင်ဆချြျား မြင့်ြားနှိုင်သည့်အမပင် ဆကျာက်ြှုန်ဆကျာက်ြွှားြျား ထွက်ေှိသည့်
လုပ်ငန်း၊ လုပ်ကွက်ြျားကိုလည်း သတိမပုဆတွ့မြင်ခဲ့ေသည့်အဆလျာက် အေိုပါ ကျန်းြာဆေးေိုင်ော ဆေးအန္တောယ်ြျားတွင်  
ဆကျာက်ြှုန်ဆကျာက်ြွှားြျား (ေီလီကာ) (Silica) ေှသွင်းြိသည့် အန္တောယ်ြျားလည်း ပါဝင်သည့်အတွက် လုပ်ငန်းခွင်
ပတ်ဝန်းကျင်ေိုင်ောနှင့် ဆေးအန္တောယ်ေှိသည့်အောြျားနှင့် ထိဆတွ့သည့်အတိုင်းအတာေိုင်ော တိကျဆသချာသည့် ဆလ့လာ
ဆစာင့်ြကည့်အကဲမဖတ်သုံးသပ်ြှုြျား စနစ်တကျမပုလုပ်ေန် လိုအပ်ဆနပါဆသးသည်။ အဆိုပါ ရေးအန္တရာယ်များသည် အလုံပိတ် 
ထားရသာရနရာများ (Confined Space) တွင် အမှုန်အမွှား ထွြ်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ြိုင်ရနရရသာ အလုပ်သမားများ
အတွြ် အထူးစိုးရိမ်ဖွယ် အရပခအရနတွင် ရှိရနပါသည်။ အမှုန်အမွှားထိန်းချုပ်သည့် အစီအမံများ ရတွ့ရှိခဲ့ရရသာ်လည်း ရလထု
အတွင်း အမှုန်အမွှားများ ရှိရနဆဲပဖစ်ရသာရကြာင့် ရလဆိုးထုတ်စနစ်များ လံုရလာြ်ပပည့်စံုပခင်း မရိှသည်ြုိ သိပမင်နုိင်ပါသည်။



154 မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

X  ဆကာက်နုတ်ချက်-(၄) ဆောက်လုပ်ဆေးအလုပ်သြားြျားအဆပါ် သက်ဆောက်နိုင်ဆချေှိသည့် အေုတ် 
           ကကက်သားတစ်ရှုးြျား တင်းြာသည့်ဆောဂါ (silicosis)

အိဆတု်က်ကကွသ်ားတ်�ရ်ုးမ်ျား တ်င်း်းမ်ာသည်း်န်ေရာာဂ္ဂါ (silicosis) သည်း ်ထု�းနေကျာကအ်ိမ်�ုအ်ိမ့်ားမ်ျား ရာိသငွ်း်းရာာမ် ိတ်�ဆ်င်း််
အိဆတု်က်ိ ုနေရာာင်းရ်ာမ််းနေ�ခြုံပုီး �ဏီရ်ာာ�ဏီ�်ျကမ််ျား ပြုဖိုး�န်ေပု်လိာနေ�၍ နေ�ျာင်း်းဆိုးအိသကရ်ာိူကျပုမ််မု်ျားအိထ ိဦးးတ်ည်းလ်ိာ
နေ�ကာ ကသု၍မ်ရာနုိ္ဓာင်းသ်ည်််းအိပြုပုင််း �ဂုိ္ဂမ်လူိအိနေပြု�အိနေ�သုိ� ပြုပု�်လိည်းန်ေရာာကရ်ာိရိာ� ်မ်ပြုဖိုး�်န္ဓာိငု်းန်ေတ်ာသ်ည်််း နေရာာဂ္ဂါတ်�်မ်ျ ိံး ပြုဖိုး�်
ပုါသည်း။် အိ�ျိ��်ကာပြုမ်င်း်လ်ိာသည်းန်္ဓာငိ်း်အ်ိမ်ှ အိဆုိပုါနေရာာဂ္ဂါသည််း အိသကအ်ိန္ဓာတရာာယ်ပ်ြုဖိုး�်န္ဓာိငု်းသ်ည်း်အ်ိဆင်း်အ်ိထ ိနေရာာကရ်ာိလိိာ
ကာ နေ�ာက်ဆု�းတ်ွင်း် အိသက်ဆု�းရု�းန္ဓာုင်း်ပုါသည်း်။ �ိလိပု်နေပြုမ်အိမ်ု�်အိမ့်ားမ်ျား၊ ထု�းနေကျာက်အိမ်ု�်အိမ့်ားမ်ျား (ဆီလိီကာ) 
(Silica) န္ဓာိင်း်် ထိနေတ်ွ� ခြုံပုီးနေ�ာက်မ်ျားမ်�ကာမ်ီ (သို�) န္ဓာိ�်အိတ်�်�ကာခြုံပုီးနေ�ာက်တ်ွင်း် နေရာာဂ္ဂါလိက္ခဏီာမ်ျား နေပု်နေပုါက်လိာန္ဓာိုင်း် 
ပုါသည်း်။ နေရာာဂ္ဂါလိက္ခဏီာ ပြုပုင်း်းထ�်န္ဓာိုင်း်မ်ုတ်ို�သည်း် ထု�းနေကျာက်အိမ်ု�်အိမ့်ား အိမ်ျ ိံးအိ�ားပုမ်ာဏီ၊ ထိနေတ်ွ�မ်ု အိ�ျိ�်
အိတ်ိုင်း်းအိတ်ာ အိနေပု်တ်ွင်း်မ်ူတ်ည်း်နေ�ပုါသည်း်။

ကွ�်ကရာ�်န္ဓာိင်း်် ပု�်းရာ�လိုပု်င်း�်းသု�းပု�စည်း်းမ်ျားတ်ွင်း် ထု�းနေကျာက် အိမ်ု�်အိမ့်ား(ဆီလိီကာ) မ်ျားပုါဝင်း်ပုါသည်း်။ အိဆိုပုါ 
ပု�စည်း်းမ်ျားသည်း် နေဆာက်လိုပု်နေရားလိုပု်င်း�်းမ်ျားတ်ွင်း် အိဓိကပုါဝင်း်သည်း််ပု�စည်း်းမ်ျား ပြုဖိုး�်ပြု�င်း်းနေ�ကာင်း်် နေဆာက်လိုပု်နေရား
အိလိုပု်သမ်ားမ်ျားအိနေ�ပြုဖိုးင်း်် အိသက်ရာိလိမ််းနေ�ကာင်း်းအိတ်ွင်း်း အိလိွယ််တ်ကူဝင်း်နေရာာက်န္ဓာိုင်း်သည်း်် ဆီလိီကာ အိမ်ု�်အိမ့်ား
မ်ျားန္ဓာိင်း်် ထိနေတ်ွ�န္ဓာိုင်း်နေ�ျ အိထူးပြုမ်င်း််မ်ားပုါသည်း်။ ဆီလိီကာအိမ်ု�်အိမ့်ားမ်ျားကို ကြံကိံတ်င်း်ကာကွယ််နေရားအိ�ီအိမ်�မ်ျားသည်း် 
နေအိာက်ပုါအိနေပြု�အိနေ�မ်ျားနေ�ကာင်း်် ထိနေရာာက်မ်ုအိား�ည်း်းန္ဓာိုင်း်ပုါသည်း်။

 X ဆီလီြာအမှုန်အမွှားများနှင့် ထိရတွ့နိုင်သည့် အရင်းပမစ်များ၊ အရကြာင်းရင်းများနှင့်  အဆုတ်ကြြ်သား 
တစ်ရှုးများ တင်းမာသည့်ရရာဂါ (silicosis) ရရာဂါ သောေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသိအပမင်ဗဟုသုတ 
ြင်းမဲ့ပခင်း

 X (သဲမှုတ်စြ်ပဖင့်) သဲရြာ်ပတ်စားသည့် ပစ္စည်းများတွင်ပါေင်သည့် ဆီလီြာရနရာတွင် အဆိပ်အရတာြ်
ပဖစ်မှု ပိုမိုနည်းပါးသည့် အပခားပေပ်ရနှာများပဖင့် အစားထိုးနိုင်မှုမရှိပခင်း

 X အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှုများနှင့် လုပ်ငန်းအရလ့အထများ သင့်ရလျာ်လုံရလာြ်မှု မရှိပခင်း

 X အလုပ်သမားများအတွြ် အသြ်ရှလမ်းရကြာင်း အြာအြွယ်ပပု အစီအမံများ သင့်ရလျာ်လုံရလာြ်မှု  
မရှိပခင်း

 X အလုပ်သမားများ ဆီလီြာအမှုန်များနှင့် ထိရတွ့မှုြို စုံစမ်းစစ်ရဆးမှုများ၊ ရဆးေြ်ဆိုင်ရာ ရစာင့် 
ကြည့်ရလ့လာမှုများြို သင့်ရလျာ်လုံရလာြ်စွာ တာေန်ယူရဆာင်ရွြ်မှုမရှိပခင်း

အေင်းအမြစ ်: NIOSH “ဆောကလ်ပုဆ်ေးအလပုသ်ြားြျားတငွ ်အေတုက်ကကသ်ား တစရ်ှုးြျား တင်းြာသည့ဆ်ောဂါနငှ့ ်ဆသေုံးမခင်းကိ ုကာကယွမ်ခင်း”.  
                     www.cdc.gov/niosh/docs/96-112/

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အလတ်များတွင် ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် ရေးအန္တရာယ်ရှိရသာပစ္စည်းများ (ဥပမာ - ေင်တိုနိုြ်၊ မြ်သ 
ရနာ၊ ေီဇယ် စသည်) ြို စနစ်ြျသင့်ရလျာ်စွာ တံဆိပ်ြပ် သိမ်းဆည်းသိုရလှာင်ထားပခင်းမရှိသည့်အတွြ် သိုရလှာင်ထားသည့်
ပစ္စည်းများြို အပမင်အားပဖင့် ခွဲပခားရရွးထုတ်၍ အဆိုပါပစ္စည်းများ၏ အဆိပ်အရတာြ်ပဖစ်နိုင်စွမ်းြို နားလည်သရောရပါြ်
နိုင်စွမ်းမရှိသည့် အလုပ်သမားများအရပါ် အန္တရာယ်သြ်ရရာြ်နိုင်ရချရှိသည်ြို အဖွဲ့မှ ရလ့လာရတွ့ရှိခဲ့ပါသည်။ အလုပ်သမား 
များအရနပဖင့် အဆိုပါပစ္စည်းများ ထည့်သွင်းထားသည့် ဗူးအဖုံးြိုဖွင့်၍ အနံ့ခံ ရဖာ်ထုတ်သည့်နည်းလမ်းြို ရရွးချယ်နိုင်သည့်
အတွြ် အဆိပ်အရတာြ်ရှိရသာအရာများ အသြ်ရှလမ်းရကြာင်းအတွင်းသို့ ရှသွင်းမှုများထံ ဦးတည်ရစပါလိမ့်မည်။



155မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

၄.၅  ထိခိုက်ပျက်စီးလွယ်ြှုအဆြကာင်းအောြျား     

 (Vulnerability profiles)
ထိခိုြ်ပျြ်စီးလွယ်မှုအရကြာင်းအရာများြို ရှာရဖွရဖာ်ထုတ်ပခင်းပဖင့် ပဖစ်နိုင်သည့် ပါေင်ရဆာင်ရွြ်မှုပုံစံများြို ဦးစားရပး 
သတ်မှတ်ရရး လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အဆိုပါပုံစံများြို အလုပ်သမားများ ၏လိုအပ်ချြ်နှင့်အညီ အံေင်ခွင်ြျပဖစ်ရစရရန်အတွြ် စီစဉ် 
ရဆာင်ရွြ်ရရးလုပ်ငန်းစဉ်တို့ြို ပံ့ပိုးြူညီနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ထိခိုြ်ပျြ်စီးလွယ်မှုအရကြာင်းအရာများြို ရှာရဖွရဖာ်ထုတ်ပခင်း
ြို လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်များ၊ ရေးအန္တရာယ်သြ်ရရာြ်နိုင်ရချများနှင့် ထိရတွ့ရနရသည့်အပပင် အဆိုပါထိရတွ့မှု အြျ ိုး 
ဆြ်များြို ရြာင်းစွာြိုင်တွယ်ရပဖရှင်းနိုင်မည့် စွမ်းရည်မရှိပခင်းရကြာင့် ထိခိုြ်ပျြ်စီးလွယ်သည့်အရပခအရနများထံသို့ ဦး 
တည်သွားသည့် အလုပ်သမားအစုအဖွဲ့များ၏ သီးပခားေိရသသလြ္ခဏာများြို ရဖာ်ထုတ်တင်ပပသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဟု သတ်မှတ် 
ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။၁၃၉ အဆိုပါအလုပ်သမားအစုအဖွဲ့များ၏ ထိခိုြ်ပျြ်စီးလွယ်သည့်အရနအထားသည် လုပ်ငန်းြဏနှင့် 
အမျ ိုးအစား၊ လုပ်ငန်းစဉ်အမျ ိုးအစား၊ လုပ်ငန်းအရပခအရန အဆင့်အတန်း၊ ေန်ရဆာင်မှုအစီအမံများနှင့် စနစ်များ (ဥပမာ- 
လုပ်ငန်းခွင်စစ်ရဆးရရး၊  ြျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုနှင့် လူမှုဖူလှုံရရးစနစ်များ) ထံ ချဉ်းြပ်ရယူနိုင်မှု အရပခအရနများရကြာင် ့
ပိုမိုဆိုးရွားသွားနိုင်ပါသည်။

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် လုပ်ငန်းအဆင့်၊ အမျ ိုးအစား၊ အရွယ်အစားတို့နှင့်အတူ အလုပ်သမားများ (ရပမရပါ်နှင့် ရပမ 
ရအာြ်လုပ်ငန်းများတွင်) အသုံးပပုသည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးပစ္စည်းများ၊ ြိရိယာစြ်ပစ္စည်းများအစရှိသည့် အချြ်အလြ်၊ 
အရကြာင်းအရာ မျ ိုးစုအံရပါ် မတူည၍် လပုင်န်းလပုြ်ြွ/်တာေန ်အများအပပားပါေငပ်ါသည။် အဆိပုါလပုင်န်းလပုြ်ြွ/်တာေန ်
များသည်လည်း လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ေန်းြျင်၊ ရာသီဥတု၊ ရဆာြ်လုပ်ရရးစီမံြိန်း ရဆာင်ရွြ်ရာ တည်ရနရာအရနအထားများ
အရပါ်တွင် တည်မှီရနပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ြျရရာြ်နိုင်ရချ အဆင့်များြို သတ်မှတ်ဆုံးပဖတ်ရာတွင် လုပ်ငန်း 
ခွင်အတွင်းရှိ အလုပ်သမားများ၏ တည်ရနရာသည် အရရးပါသည့်အချြ်တစ်ရပ်အပဖစ် ပါေင်ရနပါသည်။ ဥပမာ - ရနွရာသီ 
ြာလ ရရတစ်ေြ်ခန်းရပခာြ်ရနသည့် ပမစ်တစ်စင်းြို ရြျာ်ပဖတ်လျြ် (၂၀) မီတာအလျားရှိ တံတားရဆာြ်လုပ်ရရး 
စီမံြိန်းတွင် ပါေင်ရဆာင်ရွြ်ရနသည့် အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကြုံရတွ့နိုင်ရချ အတိုင်းအတာနှင့် 
မုတ်သုန်ရာသီြာလ ပမစ်ကြီးတစ်စင်းြို ပဖတ်သန်းလျြ် (၃၀၀) မီတာအလျားရှိ ကြိုးတံတားရဆာြ်လုပ်ရရးစီမံြိန်းတွင်  
လုပ်ြုိင်ရနသည့် အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ရတွ့ကြုံနုိင်ရချ အတုိင်းအတာတ့ုိသည် လွန်စွာြဲွပပား 
ပခားနားမည် ပဖစ်ပါသည်။

အရဆာြ်အအုံရဆာြ်လုပ်ရရးနှင့် အရပခခံအရဆာြ်အအုံရဆာြ်လုပ်ရရး စီမံြိန်းအမျ ိုးအစား အားလုံးတွင် ပါေင်သည် ့
လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့် တစ်ခုချင်းစီရိှ အလုပ်သမားများ လုပ်ြုိင်ရဆာင်ရွြ်ရသည့် လုပ်ငန်း လုပ်ြွြ် /တာေန် အပပည့်အစံုြုိ  ဤရလ့လာ 
သုံးသပ်မှုအစီရင်ခံစာတွင်စာရင်း သတ်မှတ်ပပုစုရန် ခဲယဉ်းလှရသာ်လည်း အဓိြလုပ်ငန်း လုပ်ြွြ်/တာေန်များြို ထည့်သွင်း 
သတ်မှတ်ထားသည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့် (၅) ဆင့်တွင် အဆင့်တစ်ခုချင်းစီ၌ ပါေင်ရဆာင်ရွြ်ရနကြသည့်  
အလုပ်သမားများအရပါ် သြ်ရရာြ်နိုင်သည့် အဓိြအန္တရာယ် ပဖစ်နိုင်ရချ၊ ပဖစ်တန်စွမ်း၊ သြ်ရရာြ်နိုင်ရချ ပပင်းထန်မှုနှင် ့
အတိုင်းအတာတို့ြိုမူ ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။

လုပ်ငန်းခွင်ရလ့လာရတွ့ရှိမှုများ၊ သြ်ဆိုင်သူများနှင့် ရဆွးရနွးတိုင်ပင်ရမးပမန်းမှုများြို အရပခပပု၍ လုပ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ ်
ပဖစ်နိုင်ရချ၊ ပဖစ်တန်စွမ်း၊ ပပင်းထန်မှုတို့ြို ရယေုယျခန့်မှန်းတွြ်ချြ်ထားသည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းလုပ်ြွြ်တာေန ်
များအလိုြ် ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချအတိုင်းအတာများြို ဇယားအမှတ် (၁၄) တွင် ရဖာ်ပပထားပါသည်။ ရြာင်းစွာ 
ရလ့ြျင့်သင်ကြားထားသည့် စစ်ရဆးအြဲပဖတ်သူြ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချများြို စီမံြိန်းအမျ ိုးအစား၊
တည်ရနရာ၊ အချနိ်ြာလအလိုြ် သြ်ဆိုင်ရာ သီးသန့်သတ်မှတ်ချြ်များပဖင့် ပုံမှန်စစ်ရဆးရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် 
လုပ်ငန်းခွင် ရစာင့်ကြည့်ရလ့လာမှုများအတွင်း ရတွ့ရှိခဲ့ရသည့် ရေးအန္တရာယ်ပိုမိုသြ်ရရာြ်နိုင်ရချရှိသည့် လုပ်ငန်းလုပ်ြွြ ်
များြိုသာ အရပခပပုရဖာ်ပပထားပခင်း ပဖစ်သည့်အတွြ် စီမံြိန်းရဖာ်ရဆာင်သူများမှ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချများ 
အြဲပဖတ်ဆန်းစစ်ရာနှင့် စီမံထိန်းချုပ်မှု မဟာဗျဟာများ ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ရာတွင် အံေင်ခွင်ြျပဖစ်သည့် ပါေင်ရဆာင်ရွြ်မှု  
ပုံစံများပဖင့် အသိပမှင့်တင် ပံ့ပိုးြူညီနိုင်ပါြ ပိုမိုထိရရာြ်အြျ ိုးရှိပါလိမ့်မည်။

၁၃၉  ILO (၂၀၁၈) “ြမ္ဘာလုံးဆိငုရ်ာတနဖ်ိုးြွင်းဆြ ်အပဖစခ်ျတိဆ်ြ်လပုြ်ိငုရ်ာတငွ ်ရတွ့ကြုရံသည် ့ပမနမ်ာနိငုင် ံချင်းစိြ်ုပျ ိုးထတုလ်ပုရ်ရးလပုင်န်းြဏ (OSH)  
      စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်မှုဆိုင်ရာ တွန်းအားများနှင့် အြန့်အသတ်များ”
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ဇယား (၁၄) ဆလ့လာြကည့်ရှုခ့ဲသည့် လုပ်ငန်းခွင်ြျားအတွင်း လုပ်ငန်းခွင်ဆေးအန္တောယ်
သက်ဆောက်နုိင်ဆချေိှသည့်အေင့်ြျားကုိ ခန့်ြှန်းတွက်ချက်မခင်း

လိုပု်င်း�်း�ဉ်် 
အိဆင်း််

လိုပု်င်း�်း 
လိုပု်ကွက်/တ်ာဝ�်

နေပု်ထွက်လိာဖိုးွယ််ရာိိနေသာ နေ�းအိန္ဓာတရာာယ်် 
ကင်း်းရာိင်း်းနေရားန္ဓာိင်း်် ကျ�်းမ်ာနေရားရာလိာ�်မ်ျား

အိန္ဓာတရာာယ်် 
ပြုဖိုး�်တ်�်�ွမ််း

ထိ�ိုက်မ်ု
ပြုပုင်း်းထ�်မ်ု

အိန္ဓာတရာာယ််ပြုဖိုး�်
န္ဓာိုင်း်နေ�ျအိဆင်း််

လိုပု်င်း�်း�ွင်း်
ပြုပုံပြုပုင်း်သည်း််

လိုပု်င်း�်း

Earthwork

နေရွာ�လိျားနေ�နေသာယ်ာဉ််မ်ျား၊ �က်ပု�စည်း်းမ်ျား
နေ�ကာင်း်် အိလိုပု်သမ်ားမ်ျား ထိ�ိုက်၊ �င်း်းနေ�ျ��ပြု�င်း်း

ပြုဖိုး�်ဖိုးွယ်် ပြုပုင်း်းထ�် ပြုမ်င်း််

နေပုါက်ကွ�နေ�တ်တ််နေသာပု�စည်း်းမ်ျားနေ�ကာင်း်် 
အိလိုပု်သမ်ားမ်ျား ထိ�ိုက်�ဏီ်ရာာရာရာိိပြု�င်း်း၊ 
နေပြုမ်ပုိ��ရာပြု�င်း်း

ပြုဖိုး�်ဖိုးွယ်် ပြုပုင်း်းထ�် ပြုမ်င်း််

နေပြုမ်တ်ူး
လိုပု်င်း�်း

နေပြုမ်ကျင်း်း��ရာ�ခြုံပုိံကျပြု�င်း်းနေ�ကာင်း်် အိလိုပု်သမ်ားမ်ျား 
နေပြုမ်ပုိ��ရာပြု�င်း်း

ပြုဖိုး�်ဖိုးွယ်် ပြုပုင်း်းထ�် ပြုမ်င်း််

အိလိုပု်သမ်ားမ်ျား နေပြုမ်နေအိာက်ဆားဗ�်���်မ်ျား
န္ဓာိင်း်် ထိနေတ်ွ�မ်ိ၍ ထိ�ိုက်�ဏီ်ရာာ ရာရာိိပြု�င်း်း

ပြုဖိုး�်ဖိုးွယ််
ပြုပုင််းးထ�်/ 
မ်ျားပြုပုား

ပြုမ်င်း််

အိလိုပု်သမ်ားမ်ျား အိပြုမ်င်း််နေ�ရာာမ်ိ နေပြုမ်ကျင်း်း
အိတ်ွင်း်းသို� လိိမ်််ကျပြု�င်း်းနေ�ကာင်း်် ထိ�ိုက်�ဏီ်ရာာ
ရာရာိိပြု�င်း်း

ပြုဖိုး�်ဖိုးွယ််
 အိနေတ်ာ်
အိသင်း််/ 
မ်ျားပြုပုား

အိလိယ် ်
အိလိတ််

နေပြုမ်သားပြုပု�်လိည်း်
ပြုဖိုးည်း််တ်င်း်းသည်း််

လိုပု်င်း�်း

နေရွာ�လိျားနေ�နေသာယ်ာဉ််မ်ျား ၊ �က်ပု�စည်း်းမ်ျား
နေ�ကာင်း်် အိလိုပု်သမ်ားမ်ျား ထိ�ိုက်�င်း်းနေ�ျ��ပြု�င်း်း

ပြုဖိုး�်ဖိုးွယ်် ပြုပုင်း်းထ�် ပြုမ်င်း််

အိုတ််�ီ
လိုပု်င်း�်း

အိဆုတ််နေရာာဂ္ဂါမ်ျား ပြုဖိုး�်ဖိုးွယ်် မ်ျားပြုပုား
အိလိယ် ်
အိလိတ််

အိနေရာပြုပုားနေရာာဂ္ဂါမ်ျား ပြုဖိုး�်လိွယ််
အိနေတ်ာ်
အိသင်း််

အိလိယ် ်
အိလိတ််

ဥယ်ျာဉ််ခြုံ��နေပြုမ်
ပြုပုင်း်ဆင်း်သည်း််

လိုပု်င်း�်း

နေရွာ�လိျားနေ�နေသာယ်ာဉ််မ်ျား၊ �က်ပု�စည်း်းမ်ျား
နေ�ကာင်း်် အိလိုပု်သမ်ားမ်ျား ထိ�ိုက်�င်း်းနေ�ျ��ရာပြု�င်း်း

ပြုဖိုး�်ဖိုးွယ်် ပြုပုင်း်းထ�် ပြုမ်င်း််

နေရာလိိုင်း်း၊မ်ီးလိိုင်း်း
တ်ပု်ဆင်း်သည်း််

လိုပု်င်း�်း

 လိှပု်��်ဓာတ််လိိုက်ပြု�င်း်းနေ�ကာင်း််ထိ�ိုက်�ဏီ်ရာာရာရာိိ
ပြု�င်း်း၊ ဓာတ််လိိုက်နေသဆု�းပြု�င်း်း

ပြုဖိုး�်ဖိုးွယ်် ပြုပုင်း်းထ�်
အိလိယ် ်
အိလိတ််

တ်မ်�တ်ုတ််
လိုပု်င်း�်း

အိလိုပု်သမ်ားမ်ျား အိပြုမ်င်း််နေ�ရာာမ်ိ လိိမ်််ကျပြု�င်း်း
နေ�ကာင်း်် ထိ�ိုက် �ဏီ်ရာာရာရာိိပြု�င်း်း

ပြုဖိုး�်ဖိုးွယ်် ပြုပုင်း်းထ�် ပြုမ်င်း််

အိုတ််ပြုမ်�်
လိုပု်င်း�်း

Pilling
�က်ယ်န္ဓာတရာားကြံကီးမ်ျားနေ�ကာင်း်် အိလိုပု်သမ်ားမ်ျား 
ထိ�ိုက်�င်း်းနေ�ျ��ရာပြု�င်း်း

ပြုဖိုး�်ဖိုးွယ်် ပြုပုင်း်းထ�် ပြုမ်င်း််

ကွ�်ကရာ�် 
လိုပု်င်း�်း

အိဆုတ််နေရာာဂ္ဂါမ်ျား ပြုဖိုး�်ဖိုးွယ်် မ်ျားပြုပုား ပြုမ်င်း််

အိနေရာပြုပုားနေရာာဂ္ဂါမ်ျား ပြုဖိုး�်လိွယ််
အိနေတ်ာ်
အိသင်း််

အိလိယ် ်
အိလိတ််
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

အိထက်ပုိုင်း်း
အိနေဆာက် 
အိအို�

�င်း်းပြုပုား၊ တ်ိုင်း်န္ဓာိင်း်် 
ယ်က်မ်လိုပု်င်း�်း

အိဆုတ််နေရာာဂ္ဂါမ်ျား ပြုဖိုး�်ဖိုးွယ််
အိနေတ်ာ်
အိသင်း််

အိလိယ် ်
အိလိတ််

အိနေရာပြုပုားနေရာာဂ္ဂါမ်ျား ပြုဖိုး�်လိွယ််
အိနေတ်ာ်
အိသင်း််

အိလိယ် ်
အိလိတ််

အိလိုပု်သမ်ားမ်ျား အိပြုမ်င်း််နေ�ရာာမ်ိ လိိမ်််ကျပြု�င်း်း
နေ�ကာင်း်် ထိ�ိုက် �ဏီ်ရာာရာရာိိပြု�င်း်း

ပြုဖိုး�်ဖိုးွယ်် ပြုပုင်း်းထ�် ပြုမ်င်း််

အိပြုမ်င်််းနေ�ရာာမိ် အိရာာဝတု်ံမ်ျားပြုပုံတ််ကျပြု�င််းး
နေ�ကာင်််း အိလုိပ်ုသမ်ားမ်ျား ထိ�ုိက်�ဏ်ီရာာရာရိိာပြု�င််းး

ပြုဖိုး�်ဖိုးွယ်် မ်ျားပြုပုား
အိလိယ် ်
အိလိတ််

ယ်ာယ်ီနေထာက်မ်
လိုပု်င်း�်း

ကွ�်ကရာ�်တ်ု�းမ်ျားခြုံပုိံကျမ်ုနေ�ကာင်း်် 
အိလိုပု်သမ်ားမ်ျား ထိ�ိုက်�ဏီ်ရာာရာရာိိပြု�င်း်း

ပြုဖိုး�်�� ပြုပုင်း်းထ�်
အိလိယ် ်
အိလိတ််

နေ�ါင်း်မ်ိုး
�င်း်းပြုပုားလိုပု်င်း�်း

အိဆုတ််နေရာာဂ္ဂါမ်ျား ပြုဖိုး�်ဖိုးွယ်် မ်ျားပြုပုား
အိလိယ် ်
အိလိတ််

အိနေရာပြုပုားနေရာာဂ္ဂါမ်ျား ပြုဖိုး�်လိွယ််
အိနေတ်ာ်
အိသင်း််

အိလိယ် ်
အိလိတ််

အိလိုပု်သမ်ားမ်ျား အိပြုမ်င်း််နေ�ရာာမ်ိ လိိမ်််ကျပြု�င်း်း
နေ�ကာင်း်် ထိ�ိုက်�ဏီ်ရာာရာရာိိပြု�င်း်း

ပြုဖိုး�်ဖိုးွယ်် ပြုပုင်း်းထ�် ပြုမ်င်း််

နေရာနေဆး လိုပု်င်း�်း အိသက်ရာိအိင်္နါ���် ထိ�ိုက်ပုျက်�ီးပြု�င်း်း ပြုဖိုး�်�� အိနေသးအိမ့်ား �ိမ်််

မ်ျက်န္ဓာိာ�ာ

အိင်္နနေတ်လိုပု်င်း�်း

အိလိုပု်သမ်ားမ်ျား အိပြုမ်င်း််နေ�ရာာမ်ိ လိိမ်််ကျပြု�င်း်း
နေ�ကာင်း်် ထိ�ိုက်�ဏီ်ရာာရာရာိိပြု�င်း်း

ပြုဖိုး�်လိွယ်် ပြုပုင်း်းထ�် ပြုမ်င်း််

အိပြုမ်င်း််နေ�ရာာမ်ိ အိရာာဝတ်ုံမ်ျားပြုပုံတ််ကျပြု�င်း်း
နေ�ကာင်း်် အိလိုပု်သမ်ားမ်ျား ထိ�ိုက်�ဏီ်ရာာရာရာိိ
ပြု�င်း်း

ပြုဖိုး�်ဖိုးွယ်် မ်ျားပြုပုား
အိလိယ် ်
အိလိတ််

အိဆုတ််နေရာာဂ္ဂါမ်ျား ပြုဖိုး�်ဖိုးွယ်် မ်ျားပြုပုား
အိလိယ် ်
အိလိတ််

အိနေရာပြုပုားနေရာာဂ္ဂါမ်ျား ပြုဖိုး�်လိွယ််
အိနေတ်ာ်
အိသင်း််

အိလိယ် ်
အိလိတ််

နေဆး
သုတ််
လိုပု်င်း�်း

အိသက်ရာိအိင်္နါ���် ထိ�ိုက်ပုျက်�ီးပြု�င်း်း ပြုဖိုး�်လိွယ််
အိနေတ်ာ်
အိသင်း််

အိလိယ် ်
အိလိတ််

မ်ျက်�ိနေရာာဂ္ဂါမ်ျားန္ဓာိင်း်် အိပြုမ်င်း်အိာရု�ဆိုင်း်ရာာ 
 ပြုပုဿ�ာ

ပြုဖိုး�်ဖိုးွယ််
အိနေတ်ာ်
အိသင်း််

အိလိယ် ်
အိလိတ််

အိနေရာပြုပုားနေရာာဂ္ဂါမ်ျား ပြုဖိုး�်ဖိုးွယ်် အိနေသးအိမ့်ား �ိမ်််

အိဆိပု်သင်း််ပြု�င်း်း (��ဆိပု်မ်ဟုုတ််) ပြုဖိုး�်��
အိနေတ်ာ်
အိသင်း််

အိလိယ် ်
အိလိတ််

��ဆိပု်သင်း််ပြု�င်း်း ပြုဖိုး�်ဖိုးွယ်် ပြုပုင်း်းထ�် ပြုမ်င်း််
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အိတ်ွင်း်းပုိုင်း်း
လိုပု်င်း�်း

မ်ီးလိိုင်း်းလိုပု်င်း�်း
လိှပု်��်ဓာတ််လိိုက်ပြု�င်း်းနေ�ကာင်း််ထိ�ိုက်�ဏီ်ရာာ
ရာရာိိပြု�င်း်း/ဓာတ််လိိုက်နေသဆု�းပြု�င်း်း

ပြုဖိုး�်ဖိုးွယ်် ပြုပုင်း်းထ�် ပြုမ်င်း််

သရွာတ််
လိုပု်င်း�်း

ပြုင်းမ််း�င်း်ခြုံပုိံကျပြု�င်း်း/အိပြုမ်င်း််နေ�ရာာမ်ိ လိိမ်််ကျပြု�င်း်း
နေ�ကာင်း်် �ဏီ်ရာာရာရာိိပြု�င်း်း

ပြုဖိုး�်ဖိုးွယ််
ပြုပုင်း်းထ�်/ 
မ်ျားပြုပုား

ပြုမ်င်း််

နေပြု�နေ�ျာ်မ်ုန္ဓာိင်း်် ထိ�ိုက်လိ�ခြုံပုိံမ်ုမ်ျားနေ�ကာင်း်် 
ထိ�ိုက်�ဏီ်ရာာ ရာရာိိပြု�င်း်း

ပြုဖိုး�်လိွယ််
အိနေတ်ာ်
အိသင်း််

အိလိယ် ်
အိလိတ််

အိဆုတ််နေရာာဂ္ဂါမ်ျား ပြုဖိုး�်ဖိုးွယ်် မ်ျားပြုပုား
အိလိယ် ်
အိလိတ််

အိဆုတ််နေရာာဂ္ဂါမ်ျား ပြုဖိုး�်ဖိုးွယ်် မ်ျားပြုပုား
အိလိယ် ်
အိလိတ််

အိနေရာပြုပုားနေရာာဂ္ဂါမ်ျား ပြုဖိုး�်လိွယ််
အိနေတ်ာ်
အိသင်း််

အိလိယ် ်
အိလိတ််

လိက်ကိုင်း်ပု�စည်း်းကိရာိယ်ာမ်ျား ကိုင်း်တ်ွယ််
အိသု�းပြုပုံပြု�င်း်းနေ�ကာင်း်် ထိ�ိုက်�ဏီ်ရာာရာရာိိပြု�င်း်း

ပြုဖိုး�်လိွယ််
အိနေတ်ာ်
အိသင်း််

အိလိယ် ်
အိလိတ််

အိင်္နနေတ်နေပြု�ာက် အိမ်ု�်မ်ျား ရာိသွင်း်းမ်ိပြု�င်း်း
နေ�ကာင်း်် နေရာာဂ္ဂါမ်ျား ထပု်မ်�ရာရာိိပြု�င်း်း

ပြုဖိုး�်လိွယ််
အိနေတ်ာ်
အိသင်း််

အိလိယ် ်
အိလိတ််

အိန္ဓာတရာာယ််ပြုဖိုး�်နေ�နေသာ ပု�စည်း်းမ်ျားန္ဓာိင်း်် ထိနေတ်ွ�
မ်ိပြု�င်း်းနေ�ကာင်း််  မ်ျက်�ိနေရာာဂ္ဂါမ်ျား ရာရာိိပြု�င်း်း

ပြုဖိုး�်ဖိုးွယ််
အိနေတ်ာ်
အိသင်း််/ 
မ်ျားပြုပုား

အိလိယ် ်
အိလိတ််

နေရာပုိုက်လိုပု်င်း�်း

တ်ိုက်ရိုက်ဂ္ဂနေဟုမ်ီးနေတ်ာက်၊ နေ�ကးဂ္ဂနေဟုန္ဓာိင်း်် 
ဂ္ဂနေဟုနေဆာ်ခြုံပုီး�ပုိုက်မ်ျားန္ဓာိင်း်် ထိနေတ်ွ� 
နေလိာင်း်ကွမ််းမ်ုမ်ျား

ပြုဖိုး�်ဖိုးွယ််
�ဏီ်ရာာရာန္ဓာိုင်း်/ 

အိသက ်
နေသဆု�းန္ဓာိုင်း်

အိလိယ် ်
အိလိတ််

အိပုျက်အိ�ီး အိ�အိ�မ်ျား၊ နေဆာက်လိုပု်နေရား
ပု�စည်း်းမ်ျား မ်ီးရု� ပြု�င်း်းနေ�ကာင်း်် နေလိာင်း်ကွမ််း
�ဏီ်ရာာရာရာိိပြု�င်း်း

ပြုဖိုး�်�� မ်ျားပြုပုား
အိလိယ် ်
အိလိတ််

��ဂ္ဂနေဟုန္ဓာိင်း်် နေ�ကးဂ္ဂနေဟု အိမ်ု�်အိမ့်ား၊ 
အိ�ိုးအိနေင်းွ�မ်ျားနေ�ကာင်း်် အိသက်ရာိအိင်္နါ���် 
နေရာာဂ္ဂါမ်ျား ထပု်မ်�ရာရာိိပြု�င်း်း

ပြုဖိုး�်ဖိုးွယ််
အိနေတ်ာ်
အိသင်း််/
မ်ျားပြုပုား

အိလိယ် ်
အိလိတ််

သ��်ရာိင်း်းသပု်ရာပု်မ်ုကင်း်းမ်�်နေသာ လိုပု်င်း�်း�ွင်း်၊ 
ပုိုက်မ်ျားန္ဓာိင်း်် နေက�ယ််ကြံကိံးမ်ျားနေ�ကာင်း်် 
�လိုတ််တ်ိုက်လိ�ခြုံပုိံနေပြု�နေ�ျာ် ထိ�ိုက်�ဏီ်ရာာရာရာိိ
ပြု�င်း်း

ပြုဖိုး�်လိွယ််
အိနေတ်ာ်
အိသင်း််

အိလိယ် ်
အိလိတ််

ပုိုက်ပြုဖိုးတ််နေတ်ာက်ရာာ (သို�) အိကာအိရာ�မ်ရာိိသည်း်် 
�က်ကိရာိယ်ာမ်ျား/�လိိတ််ပြုပုားမ်ျား (သို�) �ွ�်
ထက်နေ�နေသာ ကိရာိယ်ာမ်ျားနေ�ကာင်း်် ထိ�ိုက်
ပြုပုတ််ရာိပြု�င်း်း

ပြုဖိုး�်လိွယ််
အိနေတ်ာ်
အိသင်း််

အိလိယ် ်
အိလိတ််

နေကာင်း်း�ွာ ပြုပုံပြုပုင်း်ထိ�်းသိမ််းထားပြု�င်း်းမ်ရာိိ
သည်း်် လိှပု်��်အိားသု�းကိရာိယ်ာမ်ျား၊ �ျ ိံ�ယ်ွင်း်း
ပုျက်�ီးနေ�နေသာ  လိှပု်��်ကြံကိံးမ်ျားနေ�ကာင်း်် 
ထိ�ိုက်�ဏီ်ရာာရာရာိိပြု�င်း်း

ပြုဖိုး�်လိွယ််
အိနေတ်ာ်
အိသင်း််

အိလိယ် ်
အိလိတ််



159မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်
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အိတ်ွင်း်းပုိုင်း်း
လိုပု်င်း�်း

နေဆးသုတ််
လိုပု်င်း�်း

အိလိုပု်သမ်ားမ်ျား အိပြုမ်င်း််နေ�ရာာမ်ိ လိိမ်််ကျပြု�င်း်း
နေ�ကာင်း်် ထိ�ိုက်�ဏီ်ရာာရာရာိိပြု�င်း်း

ပြုဖိုး�်လိွယ််
အိသက်

နေသဆု�းန္ဓာိုင်း်
ပြုမ်င်း််

လိက်ကိုင်း်ပု�စည်း်းကိရာိယ်ာမ်ျား ကိုင်း်တ်ွယ််
အိသု�းပြုပုံပြု�င်း်းနေ�ကာင်း်် ထိ�ိုက်�ဏီ်ရာာရာရာိိပြု�င်း်း

ပြုဖိုး�်လိွယ််
အိနေတ်ာ်
အိသင်း််

အိလိယ် ်
အိလိတ််

နေပြု�နေ�ျာ်မ်ုန္ဓာိင်း်် ထိ�ိုက်လိ�ခြုံပုိံမ်ုမ်ျားနေ�ကာင်း်် 
ထိ�ိုက်�ဏီ်ရာာ ရာရာိိပြု�င်း်း

ပြုဖိုး�်လိွယ််
အိနေတ်ာ်
အိသင်း််

အိလိယ် ်
အိလိတ််

အိသက်ရာိအိင်္နါ���် ထိ�ိုက်ပုျက်�ီးပြု�င်း်း ပြုဖိုး�်လိွယ််
အိနေတ်ာ်
အိသင်း််

အိလိယ် ်
အိလိတ််

မ်ျက်�ိနေရာာဂ္ဂါမ်ျားန္ဓာိင်း်် အိပြုမ်င်း်အိာရု�ဆိုင်း်ရာာ 
ပြုပုသ�ာမ်ျား

ပြုဖိုး�်ဖိုးွယ််
အိနေတ်ာ်
အိသင်း််

အိလိယ် ်
အိလိတ််

အိနေရာပြုပုားနေရာာဂ္ဂါမ်ျား ပြုဖိုး�်ဖိုးွယ််  အိ�ည််းးင်းယ်် �ိမ်််

အိဆိပု်သင်း််ပြု�င်း်း (��ဆိပု်မ်ဟုုတ််) ပြုဖိုး�်��
အိနေတ်ာ်
အိသင်း််

အိလိယ် ်
အိလိတ််

��ဆိပု်သင်း််ပြု�င်း်း ပြုဖိုး�်ဖိုးွယ်် ပြုပုင်း်းထ�် ပြုမ်င်း််

ခခင်းချြ် အနည်းအြျဉ်းမှအပ (ဥပမာ-  အရရပပားရရာဂါများ) အြဲပဖတ်ရလ့လာခဲ့သည့် လုပ်ငန်းလုပ်ြွြ်များတွင် 
လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ပဖစ်နိုင်ရချအများစုသည် အလယ်အလတ်နှင့် ပမင့်မားသည့်အဆင့်တွင်ရှိရနသည့်အတွြ် ရဆာြ်လုပ်
ရရးလုပ်ငန်းြဏသည် လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ပမင့်မားသည့် လုပ်ငန်းြဏတစ်ရပ်ပဖစ်သည်ဟူသည့်အချြ်ြို ထင်ရှားရစ
သည့်အပပင် လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုချင်းစီအတွြ် အံေင်ခွင်ြျ ပဖစ်ရစမည့် ပါေင်ရဆာင်ရွြ်မှုပုံစံအမျ ိုးမျ ိုး ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ရန် 
လိုအပ်သည်ဟူသည့် အချြ်ြိုလည်း မီးရမာင်းထိုးပပရနပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်များနှင့် ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချ 
များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိအပမင် ပမှင့်တင်ရပးနိုင်မည့် ပါေင်ရဆာင်ရွြ်မှုများလိုအပ်သည်ဆိုရသာ်လည်း အဆိုပါကြားေင ်
ရဆာင်ရွြ်မှု နည်းလမ်းပုံစံများသည် လုပ်ငန်းလုပ်ြွြ်တစ်ခုချင်း (ဥပမာ-အပမင့်ရနရာများတွင် အလုပ်လုပ်ပခင်း) နှင့်သြ်ဆိုင် 
သည့် အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စီမံအုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် PPE ဆိုင်ရာ ရေးအန္တရာယ်ထိန်းချုပ်မှု အစီအမံများြို
ရနရာတြျ ခိုင်မာအားရြာင်းရစရန် ရည်ရွယ်ဦးတည်သည့် နည်းလမ်းပုံစံများပဖစ်ရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရး
လုပ်ငန်းခွင်ကြီးများတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ြွြ်၊ လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့် အမျ ိုးမျ ိုးရှိ အလုပ်သမားအစုအဖွဲ့အသီးသီးအတွြ် သီးသန့်
အံေင်ခွင်ြျပဖစ်ရစမည့် ပါေင်ရဆာင်ရွြ်မှုနည်းလမ်းပုံစံများ ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်နိုင်မည်ပဖစ်ရသာ်လည်း အလုပ်သမားများြ   
လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်အားလုံးတွင် ေင်ရရာြ်လုပ်ြိုင်ရရလ့ရှိသည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် အလတ်နှင့် အငယ်များအတွြ်  
ပါေင်ရဆာင်ရွြ်မှုနည်းလမ်းပုံစံများ ရဖာ်ထုတ်ရာတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ြွြ်အရပခပပု သတ်မှတ်ပခင်းထြ် လုပ်ငန်းခွင်အရပခပပု 
သတ်မှတ်ရန် ပို၍လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ 

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် သြ်ဆိုင်သည့် ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချများအပပင် ပမန်မာနိုင်ငံရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ
အတွင်းရှိ အလုပ်သမားများအရနပဖင့် OSH ဆိုင်ရာ ေန်ရဆာင်မှုများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း၊ နည်းဥပရေစည်းကြပ်ရဆာင်ရွြ်မှု 
မူရောင်များနှင့် နီးစပ်ထိရတွ့နိုင်ခွင့် နည်းပါးရနပါရသးသည်။  FGLLID အရနပဖင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏတွင် စစ်ရဆးစည်းကြပ ်
ရန် အခွင့်အာဏာမရှိရသးသည့် အရနအထားများရကြာင့် (OSH ဥပရေြို ထုတ်ပပန်ပခင်း မပပုရရသးပါ) ရဆာြ်လုပ်ရရး
လုပ်ငန်းများြို ရစာင့်ကြည့်စစ်ရဆးမှုများ အားနည်းရနပါရသးသည်။ သို့ရာတွင် FGLLID အရနပဖင့် OSH ဆိုင်ရာ အကြံရပး
ေန်ရဆာင်နိုင်မှု အတိုင်းအတာသည် အြန့်အသတ်ပဖင့်သာရှိရနရသးသည့်တိုင် အလုပ်သမားရရးရာ စစ်ရဆးကြီးကြပ်မှုစနစ်
မူရောင် ပပင်ပတွင်ရှိရနရပခင်းြ OSH စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်ရရး အစီအစဉ်များတွင် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံရန်နှင့် အားရပး
ပမှင့်တင်ရန် အလုပ်ရှင်များ၏ စိတ်ပါေင်စားမှုြို ရလျာ့နည်းရစပါသည်။ OSH ဥပရေ ထုတ်ပပန်ဖပီးသည့်တိုင် ရဆာြ်လုပ်ရရး
လုပ်ငန်းြဏ၊ ဥပရေ စစ်ရဆး စည်းကြပ်ရရးစနစ်များ လုံရလာြ်စွာ အားရြာင်းအသြ်ေင် ရပပာင်းလဲလာရစရန် (ဥပမာ - 
ထတုလ်ပုရ်ရးြဏ အထူးသပဖင့ ်ြနုပ်စ္စည်းအမတှတ်ဆံပိပ်ိငုရ်ငှြ်မု္ပဏ ီ(Brands) များြ ၎င်းတိုထ့ ံပစ္စည်းတငသ်ငွ်းရရာင်းချသ ူ
များအား ၎င်းတို့၏ ြိုယ်ပိုင် OSH စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ လိုြ်နာြျင့်သုံးရပးရန် ရတာင်းဆိုရလ့ရှိသည့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း
ြဲ့သို့ လုပ်ငန်းြဏများတွင် အဆိုပါ အရလ့အထလုပ်ငန်းစဉ်များ အသားြျခိုင်မာရစရန် လုပ်ရဆာင်ခဲ့ရသြဲ့သို့) အချနိ်ယူ 
ရဆာင်ရွြ်ရပါလိမ့်မည်။ 



160 မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆြ်စပ်ပတ်သြ်မှုအမျ ိုးအစားြလည်း ပမန်မာနိုင်ငံရဆာြ်လုပ်ရရးြဏအတွင်းရှိ အလုပ်သမားများ၏ 
ထိခိုြ်ပျြ်စီးလွယ်မှု အဓိြအရကြာင်းရင်းများတွင် တစ်ခုအပါအေင် ပဖစ်ပါသည်။ အစဉ်အလာအရ ပမန်မာနိုင်ငံရဆာြ်လုပ်
ရရးြဏတွင် သမားရိုးြျမဟုတ်သည့် အလုပ်သမားများ အများစုအပဖစ် ပါေင်ရနပခင်းြလည်း ၎င်းတို့၏ ထိခိုြ်ပျြ်စီးလွယ်
မှုအရပါ် ထပ်ရလာင်းအားပဖည့်ရပးရနသည်။ အဆိုပါ သမားရိုးြျမဟုတ်သည့် အလုပ်သမားများအရနပဖင့် “လူမှုဖူလုံရရးအဖွဲ့” 
အစီအစဉ်များရအာြ်တွင် အြျုံးေင်သြ်ဆိုင်ခွင့်မရှိပခင်းရကြာင့် ကြိုတင်ြာြွယ်ရရးနှင့် ြုသရရးဆိုင်ရာြျန်းမာရရး
ေန်ရဆာင်မှုများ၊ အလုပ်တွင်ထိခိုြ်မှု အာမခံ (EII) ရယူခံစားပိုင်ခွင့်မရှိပခင်း စသည့် အရနအထားများြ ၎င်းတို့၏ထိခိုြ်ပျြ်စီး 
လွယ်မှုြို ရပါ်ရပါြ်ပဖစ်တည်လာရစပါသည်။ မရတာ်တဆပဖစ်ရပ်များနှင့် ထိခိုြ်ေဏ်ရာရရှိမှုများတွင် ၎င်းသမားရိုးြျမဟုတ ်
သည့် အလုပ်သမားများအတွြ် ဥပရေရကြာင်းရာမူရောင်၊ လမ်းညွှန်ချြ်များအရ ၎င်းတို့၏ထိခိုြ်နစ်နာမှု ရလျာ်ရကြးခံစား 
ပိုင်ခွင့်များ ရတာင်းဆိုရဆာင်ရွြ်ရာတွင် “အလုပ်သမားရလျာ်ရကြးအြ်ဥပရေ” (၁၉၂၃) ပါ သတ်မှတ်ပပဌာန်းချြ်များအတိုင်း 
သာ ရတာင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည့် အရနအထားများြ အဆိုပါအလုပ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုေင်များ ြာလရှည် ြျန်းမာရရး 
ထိခိုြ်ပခင်း၊ ေင်ရငွ ဆုံးရှုံးပခင်းစသည့် ဆိုးြျ ိုးသြ်ရရာြ်မှုများထံ တွန်းပို့ရပးရနပါသည်။ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပတ်သြ်ဆြ်စပ် 
ရသည့်ြာလ တိုရတာင်းပခင်းနှင့် လုပ်ငန်းသရောတူ စာချုပ်စာတမ်းအရထာြ်အထားြင်းမဲ့ပခင်းြလည်း အလုပ်သမားများ 
မရတာ်တဆပဖစ်မှု၊ ထိခိုြ်ေဏ်ရာရရှိမှု (သို့) နာမြျန်းပဖစ်မှုတို့အရပါ် အလုပ်ရှင်များ၏  ပံ့ပိုးြူညီရန် တာေန်ရှိမှုြို ရလျာ့ြျ
ရစသည့်အပပင် အထြ်တွင် ရဖာ်ပပခဲ့သည့်အတိုင်း အလုပ်သမားများအရနပဖင့် “လူမှုဖူလုံရရးအဖွဲ့” အစီအစဉ်များရအာြ်တွင် 
အြျုံးေင်သြ်ဆိုင်ခွင့်မရှိပခင်းြလည်း ၎င်းတို့၏ ထိရှလွယ်မှုြို ထပ်ရလာင်း ပမင့်တြ်ရစပါသည်။ 

တင်းကြပ်လှသည့်အလုပ်ချနိ်အတွင်း လုပ်ငန်းအဖပီးသတ်အပ်နှံချနိ်နှင့်အမှီ လုပ်ြိုင်ကြရသည့် များပပားလှရသာလုပ်ငန်းတာေန ်
နှင့် ရှည်ကြာလှရသာ အလုပ်ချနိ်နာရီများရကြာင့်ရပါ်ရပါြ်လာသည့် စိတ်ဖိစီးမှုများသည် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များ၊ 
အလုပ်သမားများြ စီမံထိန်းချုပ်ရရး အစီအစဉ်များအသုံးပပု၍ အစပပုထိန်းချုပ် ရလှော့ချရန် အားထုတ်ရနကြသည့် လုပ်ငန်းခွင် 
မရတာ်တဆပဖစ်မှုများ၊လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါြ ထင်သာပမင်သာပဖစ်မှုနှင့် အရလးထားရစာင့်ကြည့် အသိ 
အမှတ်ပပုခံရမှု အားနည်းရနပါရသးသည်။ ဤသို့ အားနည်းရနရပခင်းမှာ လုပ်ငန်းခွင်စိတ်ဖိစီးမှု၏ ထင်သာပမင်သာရှိမှု နည်းပါးပခင်း 
(သို့) အချ ို့ရသာပဖစ်ရပ်များတွင် ၎င်းလုပ်ငန်းခွင် စိတ်ဖိစီးမှုများြ ဆြ်စပ်သယ်ရဆာင်လာနိုင်သည့် လုပ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ် 
များ၊ ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိအပမင်ဗဟုသုတ နည်းပါးပခင်းရကြာင့် ပဖစ်နိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။၁၄၀

၁၄၀ ILO (၂၀၁၇) “ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြဏ အလုပ်သမားရရးရာစစ်ရဆးမှုများ ပပုလုပ်ရဆာင်ရွြ်ပခင်း”၊ အလုပ်သမားရရးရာ စစ်ရဆးမှုးများ
အတွြ် လမ်းညွှန်ချြ်၊ ဂျနီီဗာ
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

 

ထိန်းသိမး်ကြပမ်တမ််ု
ဆိငုရ်ာ အခန်းြဏ 
- OSHL

ဥပုနေ�နေ�ကာင်း်းရာာန္ဓာိင်း်် အိဖိုးွ� ်
အိ�ည်း်း ပုိုင်း်းဆိုင်း်ရာာ မ်ူနေ�ာင်း်
မ်ျား အိ�ိတ််�ိတ်် အိမြွှာမ့်ာမြွှာမ့်ာပြုဖိုး�်
နေ�ပြု�င်း်းကို နေလိှာ်�ျနေပုးရာ�်

ရဆာြ်လုပရ်ရးြဏတွင ်
OSH ဥပရေအတညပ်ပုပပဌာနး်
နိုငရ်ရးနှင့် လြရ်တွ့ ရဖာ်
ရဆာင်ြျင့်သုးံနိုငရ်ရးအတွြ ်
အမျ ိုးသားအဆင့် OSH 
ရြာငစ်ီ ြဲသ့ို့ရသာ 
သံုးပွင့်ဆုိင ်အဖဲွ့အစညး်များအား 
လိုအပသ်ည့်နည်းပညာဆိုငရ်ာ 
အြူအညီများ ပံပ့ိုးရပးရန်

အစိုးရ၊ အလုပရ်ှငန်ှင့် 
အလုပသ်မား အဖွဲ့အစညး်
များ

အစိုးရ၊ အလုပရ်ှငန်ှင့် 
အလုပသ်မား 
အဖွဲ့အစညး်များ 
ြာလရှည(်လြရ်ှိ
အြျပအ်တညး် 
အရပခအရနများအရ)

 X ၅။ ဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ လုပ်ငန်းခွင်               
   ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့်ကျန်းြာဆေး 
   တိုးတက်လာဆစေန်အတွက် မဖစ်နိုင်သည့်   
      ပါဝင်ဆောင်ေွက်ြှု ကနဦးအစီအစဉ်ြျား

ယခင်အခန်းများတွင် အရထာြ်အထားများပဖင့် တင်ပပခဲ့ဖပီးပဖစ်သည့် ပမန်မာနိုင်ငံရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ OSH စီမံ  ခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ 
စနစ်များ၊ အရလ့အထများ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်ရရးအရပါ်ရှိ  အဟန့်အတားများနှင့်  ၎င်းအရနအထားများြိုလိုြ်ရလျာ ညီရထွစွာ  
အံေင်ခွင်ြျ ပါေင်ရဆာင်ရွြ်ရပးနိုင်မည့် ပုံစံများြို ဇယားအမှတ် (၁၅) တွင် အနှစ်ချုပ်ရဖာ်ပပထားပါသည်။ 

ပမန်မာနိုင်ငံတွင် လြ်ရှိရင်ဆိုင်ကြုံရတွ့ရနရသည့် နိုင်ငံရရးနှင့် ြျန်းမာရရးဆိုင်ရာ အြျပ်အတည်းများအရ ပဖစ်နိုင်သည့်ပါေင်
ရဆာင်ရွြ်မှုပုံစံများြို ဦးစားရပးသတ်မှတ်နိုင်ရပးနိုင်မည့် တိုင်ပင်ရဆွးရနွးရသာ အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ ြျင်းပနိုင်ခဲ့ပခင်းမရှိပါ။  
ထို့ရကြာင့် Vision Zero Fund ပမန်မာမှ ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏရှိ သြ်ဆိုင်သူများနှင့် ယခင်ရဆွးရနွးတိုင်ပင်ထားဖပီး 
အချြ်အလြ်များြို စနစ်တြျ စိစစ်သုံးသပ်ဖပီးရနာြ် အတည်ပပုထားသည့် ပါေင်ရဆာင်ရွြ်မှုပုံစံများြို ဇယားအမှတ် (၁၅)  
တွင် တင်ပပထားပါသည်။ အဆိုပါနည်းလမ်းပုံစံများတွင် Vision Zero Fund ပမန်မာမှ အပခားလုပ်ငန်းြဏ တန်ဖိုးြွင်းဆြ် 
များတွင် ယခင်ြ ရအာင်ပမင်စွာရဖာ်ရဆာင်ခဲ့ဖပီး ယခုရဆာြ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းြဏတွင် ရဖာ်ထုတ်ရတွ့ရှိရသည့် အဟန့်အတား 
များြိ ုြိငုတ်ယွရ်ာတငွ ်လိြုရ်လျာညရီထ ွရပပာင်းလအဲသုံးပပုနိငုမ်ည့ ်နည်းလမ်းပုစံမံျားလည်း ပါေငပ်ါသည။် ပါေငရ်ဆာငရ်ြွမ်ှု 
ပုံစံများအရ မဆိုင်းမတွ ြူညီရဆာင်ရွြ်မှုများပပုလုပ်ရာတွင် လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ပိုမိုပမင့်မားစွာသြ်ရရာြ်ခံရနရ
သူများနှင့် သြ်ရရာြ်ခံရနိုင်ဖွယ်ရှိသူများအတွြ်သာမြ လြ်ရှိြာလအကြပ်အတည်းအရပခအရနများတွင် မိတ်ဖြ်အဖွဲ့
အစည်းများနှင့် တိုင်ပင်ရဆွးရနွး သရောတူညီမှုရယူ၍ လြ်ရတွ့ြျမှုများြို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဇယား (၁၅) မြန်ြာနုိင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ OSH စီြံခန့်ခဲွြှုေုိင်ော စနစ်ြျား ၊ အဆလ့အထြျား 
ဖံွ့ပဖိုးတုိးတက်ဆေးအဆပါ် ေိှ အဟန့်အတားြျားကုိ ကုိင်တွယ်နုိင်ြည့် မဖစ်နုိင်သည့် ပါဝင်ဆောင်ေွက်ြှုပံုစံြျား
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ထိ�်းသိမ််း�ကပု်မ်တ််မ်ု
ဆိုင်း်ရာာ မ်ူနေ�ာင်း်မ်ျား 
- ပုတ််ဝ�်းကျင်း်န္ဓာိင်း်် လိူမ်ု
�ဝ ထိ�ိုက်မ်ိအိက� 
ပြုဖိုးတ််ဆ�်း��်�ျက်

အိနေပြု���အိနေဆာက်အိအို� မ်ျား
တ်ည်း်နေဆာက်ရာာတ်ွင်း် OSH 
အိတ်ွက် ဆွ�နေဆာင်း်မ်ုမ်က်လို�း
မ်ျား န္ဓာိင်း်် နေင်းွနေ�ကးသတ််မ်ိတ််
�ျထားနေပုးမ်ုမ်ရာိိသည်း်ကို 
နေဖိုးာ်ပြုပုရာ�်

ODA မ်ိနေင်းွနေ�ကးနေထာက်ပု�်သည်း်် 
�ီမ်�ကိ�်းမ်ျား၏ ပု�စည်း်းဝယ််ယ်ူ
နေရားန္ဓာိင်း်် နေ�ျးခြုံပုိံင်း်တ်င်း်�ါ���် 
လိုပု်င်း�်း�ဉ််မ်ျားတ်ွင်း် ထည်း််သွင်း်း
ထားသည်း်် OSH ဆိုင်း်ရာာ 
သတ််မ်ိတ််�ျက်အိမ်ျ ိံးအိ�ား
မ်ျား၏ ထိနေရာာက်မ်ု
အိနေ�အိထားကို အိက�ပြုဖိုးတ််
သု�းသပု်၍ အိပြု�ားနေသာ
နေဆာက်လိုပု်နေရား�ီမ်�ကိ�်းမ်ျား
အိတ်ွက် နေင်းွနေ�ကးသု�း�ွ�မ်ု 
အိ�ီအိ�ဉ််မ်ျားတ်ွင်း် ထိုက�်သို� 
OSH ဆိုင်း်ရာာ သတ််မ်ိတ််�ျက်
မ်ျားကို အိားနေပုးပြုမ်ှင်း််တ်င်း်ရာ�် 
�ည်း်းလိမ််းမ်ျား အိကြံက�ပြုပုံနေပုးရာ�်

ဖိုးွ� ်ခြုံဖိုးိံးတ်ိုးတ်က်နေရားဆိုင်း်ရာာ 
မ်ိတ််ဖိုးက်အိဖိုးွ�အ်ိ�ည်း်းမ်ျား၊ 
နေဆာက်လိုပု်နေရား ကုမ်ပဏီီ
ကြံကီးမ်ျား။ နေဆွးနေန္ဓာွးတ်ိုင်း်ပုင်း်
မ်ု မ်ပြုပုံလိုပု်ရာနေသးပုါ။

ြာလလတအ်တွငး်
အရြာငအ်ထညရ်ဖာ်
ရဆာငရ်ရး ထည့်သွငး်
စဉစ်ားရန ်(ဥပရေ
စညး်ကြပ်ရဆာငရွ်ြ်
ရရး လုပ်ငနး်စဉ ်ပါေင်
ပခငး်မရိှပါ)

ရဆာြလ်ုပရ်ရး
လုပင်န်း၏ အဆင့်
အားလုးံ - အငယစ်ား 
နှင့် အလတစ်ား 
လုပင်န်းခွငမ်ျား

အငယ်စားနှင့် အလတစ်ား 
ရဆာြလ်ုပရ်ရးလုပင်န်းခွင်
များတွင ်OSH ဆိုငရ်ာ 
အသိအပမငမ်ျား အားရြာငး်
လာရစရန ်ပမှင့်တငရ်ဆာင်
ရွြရ်ပးရန်

OSH အိသိအိပြုမ်င်း် ပြုမ်ှင်း််တ်င်း်နေရား 
အိ�ီအိ�ဉ််မ်ျား ပြုပုံလိုပု်နေပုးရာ�် 
န္ဓာိင်း်် ကု�်ကျ�ရာိတ််သက်သာ
သည်း်် လိုပု်င်း�်း�ွင်း်
နေ�းအိန္ဓာတရာာယ််ပြုဖိုး�်န္ဓာိုင်း်နေပြု�
ထိ�်း�ျံပု်နေရား �ီမ်��ျက်မ်ျား 
ရာိာနေဖိုးွနေဖိုးာ်ထုတ််ရာာတ်ွင်း် ပု�်ပုိုး
ကူည်းီနေပုးရာ�်

OSH ရလြ့ျင့်သငက်ြား
သူများနှင့် အကြရံပးများ၊ 
MCEF၊ UNFCCI၊ CTUM၊ 
MICS၊ BWFM၊ MEAA၊ 
အိလိတ််�ား နေဆာက်လုိပ်ုနေရား 
လိုပု်င်း�်း�ွင်း်မ်ျား၏ 
အိလိုပု်ရာိင်း်န္ဓာိင်း်် အိလိုပု်သမ်ား
မ်ျား (အိဆိုပုါ အိဖိုးွ�အ်ိ�ည်း်း
မ်ျားန္ဓာိင်း်် နေဆွးနေန္ဓာွးတ်ိုင်း်ပုင်း်
ခြုံပုီး၍ �ိတ််အိားထက်သ�်မ်ု
ရာိိ�ကနေသာ်လိည်း်း လိက်ရာိိ
ကာလိ အိကျပု်အိတ်ည်း်းက 
�ိ�်နေ�်မ်ုအိ�က်အိ��မ်ျားကို 
နေပု်နေပုါက်နေ�လိျက်ရာိိ
ပုါသည်း်။)

ချြခ်ျငး်ရဆာငရွ်ြ်ရန်
နှင့် ြာလလတ ်
ချတိဆ်ြရ်ဆာငရွ်ြ်
ရန်

ရဆာြလ်ုပရ်ရး
လုပင်န်း၏ အဆင့်
အားလုးံ - OSH 
အရာရှိများ

ပပညတ်ွငး်ရှိ OSH အရာရှိ
များ၏ စွမး်ရညပ်မှင့တ်ငရ်ပး
ရနန်ှင့်အကြီးစားနှင့်
အလတစ်ားရဆာြလ်ုပရ်ရး
ကုမ်ပဏီီမ်ျား၏ OSH �ီမ်����်�ွ�မ်ု
အစီအစဉမ်ျား အားရြာငး်
ခိုငမ်ာလာရစရရးအတွြ ်
ရဆာငရ်ွြရ်ပးရန်

ပြုပုည်း်တ်ွင်း်းပြုပုည်း်ပု ကွမ််းကျင်း်
သူမ်ျား အိ�ကား အိသိပုည်းာ၊ 
ဗဟုုသုတ် ဖိုးလိိယ််ပြု�င်း်းကို တ်ိုး
ပြုမ်ှင်း််နေပုးပြု�င်း်းပြုဖိုးင်း်် ပြုပုည်း်တ်ွင်း်းရာိိ 
OSH အိရာာရာိိမ်ျား၏ �ွမ််းရာည်း် 
တ်ိုးတ်က်နေကာင်း်းမ်ွ�်လိာနေ�နေရား
အိတ်ွက် ပု�်ပုိုးကူည်းီနေပုးရာ�်

အိကြံကီး�ားန္ဓာိင်း်် အိလိတ််�ား 
နေဆာက်လိုပု်နေရား ကုမ်ပဏီီ
များ၏ OSH အိရာာရာိိမ်ျား
န္ဓာိင်း််မ်�်နေ�ဂ္ဂျာမ်ျား။ (တ်ိုင်း်ပုင်း်
နေဆွးနေန္ဓာွးမ်ု မ်ပြုပုံလိုပု်ရာ
နေသးပုါ။)

ြာလလတအ်တွငး်
အရြာငအ်ထည ်
ရဖာရ်ဆာငရ်ရး 
ထည့်သွငး်စဉစ်ားရန်

ပံ့ပိုးြူညီရပးရနသည့ ်
အခန်းြဏ 
- အလုပ်ရှငန်ှင့် 
အလုပသ်မား အဖွဲ့
အစညး်များ

နေ�းအိန္ဓာတရာာယ််ရာိိသည်း်် အိရာာ 
ဝတ်ုံမ်ျား၊ ပု�စည်း်းကိရာိယ်ာမ်ျား
အိား အိလုိပ်ုသမ်ားမ်ျား ထိနေတွ်�
နုိ္ဓာင််းနေပြု�ကုိ နေလိှာ်�ျနေပုးရာ�်

နေဆာက်လိုပု်နေရားပု�စည်း်းန္ဓာိင်း်် 
ကိရာိယ်ာ တ်င်း်သွင်း်းနေရာာင်း်း�ျ
သူမ်ျားအိနေ�ပြုဖိုးင်း်် ၎င်း်းတ်ို�၏ 
ကု�်ပု�စည်း်းကိရာိယ်ာမ်ျား 
ကိုင်း်တ်ွယ််အိသု�း�ျပုု��ည်း်း
လိမ််းမ်ျားကို မ်ိ�်က�်ထိနေရာာက်
�ွာ ရာိင်း်းလိင်း်းပြုပုသန္ဓာိုင်း်နေရား
အိတ်ွက် ၎င်း်းတ်ို�၏�ွမ််းရာည်း်ကို 
ပြုမ်ှင်း််တ်င်း်နေပုးရာ�်

နေဆာက်လိုပု်နေရားလိုပု်င်း�်း
သု�း ကု�်ပု�စည်း်း တ်င်း်သွင်း်း
နေရာာင််းး�ျသည်််းကုမ်ပဏီီမ်ျား။ 
(ကုမ်ပဏီီတ်�်�ုန္ဓာိင်း််သာ 
တ်ိုင်း်ပုင်း်နေဆွးနေန္ဓာွးရာပုါနေသး
သည်း်။)

ချြခ်ျငး် 
ရဆာင်ရွြရ်န်



163မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

ပံ့ပိုးြူညီရပးရနသည့ ်
အခန်းြဏ - OSH 
ဆိုငရ်ာ ရလြ့ျင့်
သငက်ြားသူများနှင့ ်
ေန်ရဆာငမ််ုရပးသူများ

�ီမ်�ကိ�်းအိမ်ျ ိံးအိ�ားအိားလို�း
န္ဓာိင်း်် လိုပု်င်း�်းကဏ လိုပု်ကွက်
အိဆင်း််တ်ိုင်း်းတ်ွင်း် OSH ဆိုင်း်ရာာ 
အိသိအိပြုမ်င်း်မ်ျား ပြုမ်ှင်း််တ်င်း် 
နေဆာင်း်ရွာက်နေပုးရာ�်။ OSH �ီမ်�
���်�ွ�မ်ု လိုပု်င်း�်းတ်ာဝ�်မ်ျား 
ဖိုးွ� ်ခြုံဖိုးိံးတ်ိုးတ်က်နေ�ပြု�င်း်းပြုဖိုးင်း်် 
နေ�းအိန္ဓာတရာာယ််ရာိိနေသာ အိရာာ 
ဝတ်ုံမ်ျား၊ ပု�စည်း်းကိရာိယ်ာမ်ျား
မ်ိ အိလိုပု်သမ်ားမ်ျား ထိနေတ်ွ�
န္ဓာိုင်း်နေပြု�ကို နေလိှာ်�ျန္ဓာိုင်း်မ်ည်း်် 
အိသိပုည်းာ�ွမ််းရာည်း်မ်ျားပြုမ်ှင်း််
တ်င်း်နေဆာင်း်ရွာက်နေပုးရာ�်

ရဆာြ်လုပရ်ရးြဏတွင ်
OSH ဆိုငရ်ာ အသိအပမငမ်ျား 
ပမင့တ်ြလ်ာရစရနအ်တွြ ်
OSH စီမခံန့်ခွဲမ်ုရလ့ြျင့်
သငက်ြားရပးသူများနှင့် အပခား
ပါေငရ်ဆာင်ရွြရ်နကြ
သူများ၏ စွမး်ရညြ်ို ပမှင့်တင်
ရပးရန၊် ရလြ့ျင့်သငက်ြားရရး
နှင့် အကြရံပးေန်ရဆာငမ််ုများမှ
တစဆ်င့် အကြီးစားနှင့ ်
အလတစ်ား ရဆာြလ်ုပရ်ရး
လုပင်န်းခွငမ်ျားတွင ်OSH စီမံ
���်�ွ�မ်ု အရလအ့ထရြာငး်များ 
အားရြာငး်ခိုင်မာလာရစရရး 
ရဆာင်ရွြရ်ပးရန်

OSH ရလြ့ျင့်သငက်ြား
သူများနှင့် အကြရံပးအကြီး
စားနှင့် အလတ်စား 
ရဆာြ်လုပရ်ရး
လုပင်န်းခွငမ်ျားရှိ 
အလပုရ်ငှန်ငှ့် အလပုသ်မား
များ။ OSH ရလြ့ျင့်
သငက်ြားသူများနှင့ ် 
အကြရံပးများ၊ 
ရဆာြ်လုပရ်ရးလုပင်န်း
ကုမ်ပဏီကီြီးအချ ို့ စိတအ်ား
ထြသ်န်ရနရကြာငး် 
ရတွ့ရှိရပါသည။်

ချြခ်ျငး် 
ရဆာင်ရွြရ်န်

ပံ့ပိုးြူညီရပးရနသည့ ်
အခန်းြဏ 
- အလုပ်ရှငန်ှင့် 
အလုပသ်မား အဖွဲ့
အစညး်များ

�ီမ်�ကိ�်းအိမ်ျ ိံးအိ�ားအိားလို�း
န္ဓာိင်း်် လိုပု်င်း�်းကဏ္ဍ လိုပု်ကွက်
အိဆင်း််တ်ိုင်း်းတ်ွင်း် OSH ဆိုင်း်ရာာ
န္ဓာိင်း်် လိုပု်င်း�်း�ွင်း်နေ�းအိန္ဓာတရာာယ််
ဆိုင်း်ရာာ အိသိအိပြုမ်င်း်မ်ျား ပြုမ်ှင်း််
တ်င်း်နေပုးရာ�်န္ဓာိင်း်် OSH 
နေကာ်မ်တ်ီမ်ျား ဖိုးွ��်ည်း်းန္ဓာိုင်း်နေရား
အိတ်ွက် ပု�်ပုိုးကူည်းီနေပုးရာ�်

OSH ရြာမ်တီအဖွဲ့ေငမ်ျား
အား ရလြ့ျင့်သငက်ြားရပးရရး 
အပါအေင ်OSH ေနရ်ဆာငမ််ု 
လုပင်န်းများပပုလုပန်ိုငရ်န်နှင့် 
ရစာင့်ကြည့်စစရ်ဆးနိုငရ်န်
အတွြ ်အလုပရ်ှငန်ှင့် 
အလုပသ်မား အဖွဲ့အစညး်များ 
၏ စွမး်ရညြုိ် ပမှင့်တငရ်ပးရန်

OSH ရလြ့ျင့်သငက်ြား
သူများနှင့် အကြရံပးများ၊ 
MCEF၊ UNFCCI၊ CTUM၊ 
MICS၊ BWFM၊ MEAA၊ 
Fed.MES၊ MEA (အဆိုပါ 
အဖွဲ့အစညး်များနှင့ ်
ရဆွးရနွးတိုငပ်ငဖ်ပီး၍ စိတ်
အားထြသ်န်မ်ုရှိကြ
ရသာ်လညး် လြရ်ှိြာလ 
အြျပအ်တညး်ြ �ိ�်နေ�်
မ်ုအိ�က်အိ��မ်ျားကို 
နေပု်နေပုါက်နေ�လိျက်ရာိိ
ပုါသည်း်။)

ြာလလတ ်
ချတိ်ဆြရ်ဆာင်ရွြ်
ရန် (လြရ်ှိြာလ 
အြျပအ်တညး်များ 
ရှိရနသည့်တိုင ်ပါေင်
သူများ၏ စိတအ်ား
ထြသ်န်မ်ု ပမင့တ်ြ်
လျြရ်ှိပါသည။်)

ပံ့ပိုးြူညီရပးရနသည့ ်
အခန်းြဏ 
- အလုပ်ရှငန်ှင့် 
အလုပသ်မား အဖွဲ့
အစညး်များ

ရဆာြလ်ုပရ်ရးလုပသ်ားများ 
စညး်မျဉး်စညး်ြမး်များနှင့်
အညီ လိုြန်ာရဆာငရ်ွြရ်ရး
ြို အားရပးပမှင့်တငရ်ပးရန်

OSH ဆိုငရ်ာ အသိအပမငပ်မှင့ ်
အစီအစဉမ်ျား ရဖာရ်ဆာင်နိုင်
ရနန်ှင့် လူမ်ုဖူလုရံရး
အြာအြွယမ်ျား ပံ့ပိုးရပးနိုင်
ရန်အတွြ ်အလုပရ်ှငန်ှင့် 
အလုပသ်မားအဖွဲ့အစညး်များ
အား နညး်ပညာအြူအညီများ 
ရပးအပရ်န်

OSH ရလြ့ျင့်သငက်ြား
သူများနှင့် အကြရံပးများ၊ 
MCEF၊ UNFCCI၊ CTUM၊ 
MICS  (အဆိုပါ အဖွဲ့
အစညး်များနှင့် ရဆွးရနွး
တိုငပ်ငဖ်ပီး၍ စိတအ်ား
ထြသ်န်မ်ုရှိကြ
ရသာ်လညး် လြရ်ှိြာလ 
အြျပအ်တညး်ြ �ိ�်နေ�်
မ်ုအိ�က်အိ��မ်ျားကို 
နေပု်နေပုါက်နေ�လိျက်ရာိိ
ပုါသည်း်။)

ြာလလတ ်
ချတိ်ဆြရ်ဆာင်ရွြ်
ရန်
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၅.၁ ချက်ချင်းဆောင်ေွက်ေန် ပုံစံြျား

၁။ ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းအလတ်နှင့်အငယ်ြျားတွင် OSH အသိအမြင် မြှင့်တင်ဆေး အစီအစဉ်ြျား မပုလုပ်ဆပးေန်နှင့် 
ကုန်ကျစေိတ်သက်သာသည့် လုပ်ငန်းခွင်ဆေးအန္တောယ်မဖစ်နုိင်ဆမခထိန်းချုပ်ဆေး စီြံချက်ြျား ေှာဆဖွဆဖာ်ထုတ်ောတွင် ပ့ံပုိး
ကူညီဆပးေန်

အရွယ်စုံနှင့် စီမံြိန်းလုပ်ငန်းစုံ (အရပခခံအရဆာြ်အအုံနှင့် အရဆာြ်အအုံ) ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြုမ္ပဏီများအရနပဖင့် 
OSH ဆိုင်ရာ အသိအပမင်ပမှင့်တင်ရပးမှုများ၊ ရလ့ြျင့်သင်ကြားရပးမှုများမှတစ်ဆင့် အြျ ိုးရြျးဇူး ရရှိနိုင်သည်မှန်ရသာ်လည်း 
စီမံြိန်းအမျ ိုးအစား၊ လုပ်ငန်းခွင်အရွယ်အစားနှင့် အံေင်ခွင်ြျပဖစ်ရစမည့် မဟာဗျဟာများ သတ်မှတ်ရဆာင်ရွြ်သင့်ပါသည်။  
ဥပမာအားပဖင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ငယ်များတွင် လုပ်ငန်းခွင်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာထားရှိရရး ြိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သြ်၍  
သတ်မှတ်ထုတ်ပပန်မှုများ ပိုမိုလုပ်ရဆာင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အထူးလုပ်ငန်းလုပ်ြွြ်၊ တာေန်နည်းပါးသည့် ရဆာြ်လုပ်ရရး 
လုပ်ငန်းခွင်အငယ်နှင့် အလတ်များရှိ မန်ရနဂျာများ၊ အလုပ်သမားများအား လုပ်ငန်းခွင်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ ထားရှိရရးနှင့်  
ပတသ်ြ၍်     ဦးတညရ်ဆာငရ်ြွရ်ာတငွ ်    ပါေငရ်ဆာငရ်ြွမ်ှုပုစံ ံတစခ်ြုိ ု  အသုံးပပုသင့ပ်ါသည။်      ထိပုုစံတံငွ ်   OSH    ဆိငုရ်ာ အသအိပမင်
ပမှင့်တင်ရပးမှုများ၊ ရလ့ြျင့်သင်ကြားရပးမှုများ၊ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများဆိုင်ရာ သတင်းအချြ်အလြ် မှေရေ 
ရပးပခင်း စသည်တို့ပါေင်သင့်ပါသည်။ 

ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်အားလံုးရိှ OSH အသိအပမင်ပမှင့်တင်ရရးအစီအစဉ်များတွင် “အပမင့်တွင်အလုပ်လုပ်ပခင်း” နှင့်ပတ်သြ်
သည့် OSH ဆိုင်ရာ ရလ့ြျင့်သင်ကြားရပးမှုများသည် အဓိြအရကြာင်းအရာအပဖစ် မပဖစ်မရနပါေင်ရမည် ပဖစ်ပါသည်။ 
အငဂ်ျငန်ီယာပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ  အစီအမံများြိ ုPPE များအသုံးပပုပခင်းထြ ်ပိုမိုဦးစားရပးရန်လိုအပ်သည့်အတြွ ်“အပမင့တ်ွင်
ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းစွာ အလုပ်လုပ်ပခင်း” ဆိုင်ရာ  ရပဖရှင်းမှုများ ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ရန်၊ အရြာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ရန်၊  
လိုအပ်သည့် ရငွရကြးလျာထားသတ်မှတ်ရပးရန်တို့အတွြ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုပိုင်း၏ ပူးရပါင်းပါေင်ရဆာင်ရွြ်မှု အခန်းြဏ
သည် မရိှမပဖစ်လုိအပ်ပါသည်။ လြ်ရန်းအြာအရံများအပါအေင် ခုိင်ခန့်ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းသည့် ပငမ်းစင်တည်ရဆာြ်
ရရးစသည့် အင်ဂျင်နီယာပုိင်း ထိန်းချုပ်မှုအစီမံများ အားရပးပမှင့်တင်ရဆာင်ရွြ်ရရးအပါအေင် အပခားထိရရာြ်သည့် နည်းစနစ ်
ပိုင်းဆိုင်ရာ အစီအမံများ ရှာ ရဖွရဖာ်ထုတ်ပခင်းြိုလည်း ထပ်မံထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသည်။ အပမင့်တွင်အလုပ်လုပ်ပခင်း
အတွြ် ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရးအစီအမံများ ပပုလုပ်ရာတွင် လျာထားရငွပမာဏသည် အဟန့်အတားတစ်ခုပဖစ်ခဲ့လျင် 
Vision Zero Fund ပမန်မာမှ ရှမ်းပပည်နယ် ချင်းစိုြ်ပျ ိုးထုတ်လုပ်ရရးြဏတွင် လြ်ရတွ့ြျင့်သုံးခဲ့သည့် ြုန်ြျစရိတ်
သြ်သာစွာပဖင့် သြ်ရတာင့်သြ်သာမရှိရသာ အလုပ်ခွင်အပပင်အဆင်ဆိုင်ရာ  ရေးအန္တရာယ်များြို ြိုင်တွယ်ရပဖရှင်းြာ  
ြုန်ထုတ်လုပ်မှု တိုးပမှင့်ရစသည့်ပုံစံ (prototypes) များြို ရထာြ်ရှု၍ အလားတူပုံစံမျ ိုးြို ရငွရကြးအင်အားနည်းပါးသည့်  
ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ငယ်များအတွင်း   အပမင့်တွင်အလုပ်လုပ်ပခင်းဆိုင်ရာ ရေးအန္တရာယ်များြို ြိုင်တွယ်ရပဖရှင်းရာတွင်  
အသုံးပပုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါပုံစံနည်းစနစ်များြို ရဆာြ်လုပ်ရရးပစ္စည်းများ ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းစွာ ြိုင်တွယ်
သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရး ြိစ္စရပ်များတွင်လည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါသည်။ 

3R နှင့် 5S စနစ်များသည် ြုန်ြျစရိတ်စရိတ်သြ်သာသည့် လုပ်ငန်းခွင်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ရရးအစီအမံ၊ အခွင့်အလမ်းရြာင်း
များြို ရဖာ်ရဆာင်ရပးနိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အငယ်နှင့် အလတ်များတွင် အပျြ်အစီးအစအနများြို ရတွ့ပမင်ရနရရလ့
ရှိဖပီး အလုပ်လုပ်ရာရနရာအချ ို့တွင် အများအပပားရှိရနပခင်းြ အလုပ်သမားများ ရပခရချာ်ထိခိုြ်လဲဖပိုမှုြို ရပါ်ရပါြ်ရစ
နိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ကြီးအချ ို့တွင် 5S လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (အမျ ိုးအစားခွဲပခားပခင်း၊ အစီအစဉ်တြျ
ထားရှိပခင်း၊ သန့်ရှင်းရတာြ်ရပပာင်ရအာင်ပပုလုပ်ပခင်း၊ စံသတ်မှတ်ချြ်ထားရှိပခင်း၊ စံနှင့်အညီထိန်းသိမ်းထားရှိပခင်း) နှင့်  
3R စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပမာဏ ရလှော့ချပခင်း၊ ပပန်လည်အသုံးပပုပခင်း၊ ထပ်မံအသုံးပပုနိုင်ရစရန ်
ရဆာင်ရွြ်ပခင်း) စနစ်များြို ြျင့်သုံးရဆာင်ရွြ်ကြပါသည်။ အဆိုပါ နည်းစနစ်များြို အသိအပမင် ပမှင့်တင်ရပးရရး၊  
ရလ့ြျင့်ပညာရပးရရးနှင့် သတင်းအချြ်အလြ် ပဖန့်ပဖးမှု အစီအစဉ်များမှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းခွင်နှင့် လိုြ်ရလျာညီရထွစွာ  
အသုံးပပုနိုင်ပါသည်။ 5S နည်းစနစ်ြို လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိ ရဆာြ်လုပ်ရရးပစ္စည်းများ ခြ်ခံရယူသည့်ရနရာ ၊ယာယီ  
သိုရလှာင်သိမ်းဆည်းသည့်ရနရာ စသည်တို့တွင် အသုံးပပုရန် အထူးသင့်ရလျာ်ပါသည်။ Vision Zero Fund ပမန်မာအရနပဖင့်  
ရှမ်းပပည်နယ် ချင်းစိုြ်ပျ ိုးထုတ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြဏတွင် ရပခရချာ်ခလုတ်တိုြ်လဲဖပိုမှု အန္တရာယ်များြို ရလှော့ချရာနှင့် 
ထုတ်ြုန်တိုးပမှင့်ရာတို့တွင် 5S နည်းစနစ်ြို ရအာင်ပမင်စွာအသုံးပပုနိုင်ခဲ့သည့်အတွြ် အလားတူရဆာင်ရွြ်မှုပုံစံတစ်မျ ိုးြို 
ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင်ငယ်များတွင် အသုံးပပုနိုင်ပါမည်။ 
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

မိတ်ဖြ်အဖွဲ့အစည်းအချ ို့အရနပဖင့် Vision Zero Fund ပမန်မာ၏ နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြံပပုမှုများမှ အြျ ိုးရြျးဇူး ရရှိနိုင်
ပါလိမ့်မည်။ အဖွဲ့ေင် (၁၄) ဖွဲ့ အပါအေင် အဖွဲ့ေင်ရပါင်း (၁၄၀) ပါေင်သည့် “ပမန်မာနိုင်ငံ ပတ်ေန်းြျင်ဆန်းစစ်မှုအဖွဲ့” မှ တဆင့် 
OSH သင်တန်းများြို ပို့ချနိုင်ပါသည်။ MCEF၊ UMFCCI၊ FED.MES၊ BWFM နှင့် CTUM ြဲ့သို့ရသာ အင်ဂျင်နီယာ အသင်းအဖွဲ့များ၊  
အဖွဲ့ချုပ်များ၊ ပုဂ္ဂလိြသင်တန်းများ၊ ေန်ရဆာင်မှုလုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့် OSH  စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အသိအပမင် ပမှင့်တင်မှု အစီအစဉ်
များ ပပုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ပပည်တွင်းမိတ်ဖြ်အဖွဲ့များအရနပဖင့် သီးသန့်လိုအပ်ချြ်များြို ရလ့ြျင့်ရရးသင်တန်းများတွင် 
ညှိနှိုင်းရဆွးရနွး၍ စရိတ်နည်း နည်းစနစ်ပုံစံ (prototypes) ရှာရဖွရဖာ်ထုတ်ပခင်းြို ပပလုပ်ရဆာင်ရွြ်သင့်ပါသည်။ 

၂။  ဆောက်လုပ်ဆေးပစ္စည်းနှင့် ကိေိယာြျား တင်သွင်းဆောင်းချသူြျားအဆနမဖင့် ၎င်းတ့ုိ၏ ကုန်ပစ္စည်းကိေိယာြျား ကုိင်တွယ်
အသံုးချပံုနည်းလြ်းြျားကုိ ြှန်ကန်ထိဆောက်စွာ ေှင်းလင်းမပသနုိင်ဆေးအတွက် ၎င်းတ့ုိ၏စွြ်းေည်ကုိ မြှင့်တင်ဆပးေန်

ရြျးလြ်နှင့် ဖမို့ပပရေသများရှိ ရဆာြ်လုပ်ရရးပစ္စည်းများ၊ လှေပ်စစ်သုံးြိရိယာများ၊ စြ်ပစ္စည်းြိရိယာ တင်သွင်းသူများ
အရနပဖင့် ပစ္စည်းများ၊ စြ်ြိရိယာများ ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းစွာ ြိုင်တွယ်အသုံးပပုပုံ၊ အသိအပမင်ပမှင့်တင်ရပးမှုများြို 
OSH ဆိုင်ရာညီလာခံသရောတူညီချြ် (၁၉၈၁) အမှတ် (၁၅၅) နှင့်အညီ စီစဉ်ပပုလုပ်ရပးသင့်ပါသည်။ 

စိုြ်ပျ ိုးရရးြဏတွင် ဓာတ်ရပမဩဇာ၊ ပိုးသတ်ရဆး တင်သွင်းသူများအရနပဖင့် ၎င်းတို့၏ ဓာတုပစ္စည်းများ  ရေးအန္တရာယ် 
ြင်းရှင်းစွာ ြိုင်တွယ်အသုံးပပုပုံ၊ အသိပညာအရတွ့အကြုံများ လယ်ယာစိုြ်ပျ ိုးသူများထံမှေရေ၊ အသိအပမင်ပမှင့်တင်ရပး
ရာတွင် Vision Zero Fund ပမန်မာမှ ေင်ရရာြ်ရဆာင်ရွြ်ရပးသြဲ့သို့ ရဆာြ်လုပ်ရရးပစ္စည်းများ၊ လှေပ်စစ်သုံးြိရိယာများ၊  
စြ်ပစ္စည်းြိရိယာ တင်သွင်းသူများမှ ၎င်းတို့၏ ပစ္စည်းြိရိယာများြို  ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းစွာ ြိုင်တွယ်အသုံးပပုပုံ၊ 
အသိပညာအရတွ့အကြုံများ မှေရေြူညီရပးလာရစရန် ဦးတည်ရဆာင်ရွြ်သင့်ပါသည်။ စြ်ပစ္စည်းြိရိယာ တင်သွင်းသူများ
ြို ၎င်းတို့၏ စြ်ပစ္စည်းြိရိယာများ နှင့် ပတ်သြ်သည့် တုန့်ပပန်ရေဖန်ချြ်များ ရပးရာမှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့အရနပဖင့် ပိုမို
ရြာင်းမွန်ပပည့်စုံသည့် ေီဇိုင်းပုံစံအမှတ်တံဆိပ်၊ အချြ်အလြ်တို့ြို ရရရှည်အတွြ် ပမှင့်တင်ရဆာင်ရွြ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ 

တင်သွင်းရရာင်းချသည့် ပစ္စည်းြိရိယာအမျ ိုးအစားရပါ်မူတည်၍ ရဆာင်ရွြ်ပံုအချ ို့ြုိ လုိြ်နာရဆာင်ရွြ်သင့်ပါသည်။ ဆီလီြွန်
အမှုန်အမွှားပါေင်သည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးပစ္စည်းများ (ေိလပ်ရပမ၊ အုတ် စသည်) ရပးသွင်းသူများသည် “အဆုတ်ကြြ်သားများ
မာရြျာရတာင့်တင်းသည့်ရရာဂါ (Silicosis) နှင့် ပတ်သြ်သည့် ရေးအန္တရာယ်များ ကြိုတင်ြာြွယ်ထိန်းချုပ်ရရးအစီအမံ
များနှင့်ပတ်သြ်သည့် အချြ်အလြ်များ၊ အသိအပမင်ဗဟုသုတများြို ြန်ထရိုြ်တာများ၊ တစ်ဆင့်ခံြန်ထရိုြ်တာ
များ၊ အလုပ်သမားများအား မှေရေနိုင်ပါသည်။ ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများအရနပဖင့် ၎င်းတို့၏ဓာတုပစ္စည်းများရှိ အမှတ်တံဆိပ်  
သရြဂတများြို အလုပ်သမားများ အလွယ်တြူနားလည်နိုင်သည့် ောသာစြားပဖင့် စီစဉ်အသုံးပပုရဖာ်ပပသင့်ပါသည်။  
ထိုအ့ပပင ်“ရေးအန္တရာယရ်ှရိသာပစ္စည်း” တင်သွင်းရရာင်းချသမူျားအရနပဖင့လ်ည်း ၎င်းတိုရ့ပးသငွ်းသည့ ်ပစ္စည်းများနငှ့ ်ပတသ်ြ်
သည့် အချြ်အလြ်များ၊ ကြုံရတွ့ရနိုင်သည့် ရေးအန္တရာယ်များြို  ြိုင်တွယ်အသုံးပပုပုံနှင့် ရေးအန္တရာယ်ထိန်းချုပ်စီမံပုံ၊  
သိုရလှာင်သိမ်းဆည်းပုံများြိုလည်း အလုပ်သမားများအား အသိအပမင် မှေရေပမှင့်တင်ရပးသင့်ပါသည်။ “ရြျာြ်သားခွဲတူ” 
(Jack Hammer) နှင့် “ရြျာြ်ပဖတ်စြ်” (Grinder) ြဲ့သို့ရသာ ပစ္စည်းြိရိယာများ ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းစွာ အသုံးပပုနိုင်ရရး  
ရလ့ြျင့်သင်ကြားရပးသည့်အစီအစဉ်များ ပပုလုပ်နိုင်ရရးအတွြ် အလုပ်ရှင်များ လိုအပ်သည့် အြူအညီများြိုလည်း ရှာရဖွ
ရဖာ်ထုတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။

ရမးပမန်းရာတွင်ပါေင်သည့် ပစ္စည်းတင်သွင်းရရာင်းချသူအချ ို့၏ ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရးဆိုင်ရာ အပပန်အလှန် တုန့်ပပန်
ရဆာင်ရွြ်မှုများ၊ ရလ့လာစစ်ရဆးမှု အစီအစဉ်များ (ဥပမာ -  အသင့်ရဖျာ်ြွန်ြရစ် ရရာင်းချရသာ ြုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် မန်ရနဂျာ 
ပဖစ်သူြ သုံးစွဲသူများ၏ တုန့်ပပန်ချြ်များြို ရလ့လာရစာင့်ကြည့်၍ ပိုမိုရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းသည့် အစီအမံများ ချမှတ်
ပခင်း) သည် အတူယူြျင့်သုံးနိုင်ရကြာင်း ရလ့လာရတွ့ရှိရပါသည်။ 

၃။  OSH ေိုင်ော ဆလ့ကျင့်သင်ြကားဆပးြှုနှင့် အကကံဆပး ဝန်ဆောင်ြှုဆပးမခင်းြှတစ်ေင့် ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းခွင်အကကီး
ြျားတွင် ပါဝင်ပက်သက်ဆောင်ေွက်ဆနသူြျား၏ OSH ေုိင်ော အသိအမြင် မြှင့်တင်ြှုြျားနှင့်  OSH စီြံခန့်ခဲွြှု အဆလ့အထ
ဆကာင်းြျား တည်ဆောက်နုိင်ြည့် စွြ်းေည် အားဆကာင်းခုိင်ြာလာဆစေန်

ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏတွင် Safety အရာရှိများ၊ OSH ရလ့ြျင့်သင်ကြားရရးအစီအစဉ်များ၊ အချြ်အလြ်မှတ်တမ်းတင်သည့်
စနစ်များနှင့် အချ ို့လုပ်ငန်းများတွင် Safety ရြာ်မတီများ စသည့် OSH စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းများ အြန့်အသတ်
ပဖင့်သာ ရှိရနရသာ်လည်း လုပ်ငန်းခွင် OSH မူေါေများ၊ ဆြ်သွယ်ရဆာင်ရွြ်မှုစနစ်၊ ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချ ထိန်းချုပ်



166 မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

မှုအစီအမံများ၊ OSH အစီအမံများစသည့် အဓိြ အစိတ်အပိုင်းများ မရှိရနရကြာင်း ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးခဲ့သည့် စီပွားရရး 
လုပ်ငန်းစုများ၏ ရပပာကြားမှုများအရ သိရှိရပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်မရတာ်တဆပဖစ်မှုများ၊ ရေးအန္တရာယ်မှပွတ်ြာသီြာ
လွဲရချာ်မှု (Near-Misses) များပဖစ်ရပါ်လာသည့်တိုင် မှားယွင်းလွဲရချာ်ရစသည့် အရကြာင်းအရာ၊ ကြိုတင်ရရှာင်ရှားနိုင်မည့်
နည်းလမ်း၊ အလားတူအပဖစ်အပျြ်များ ထပ်မံရပါ်ရပါြ်လာပခင်းမရှိရစရန် ပမှင့်တင်ရဆာင်ရွြ်ရမည့် အစီအမံများ စသည်တို့
ြို ရဆွးရနွးရဖာ်ထုတ်သည့် ပပန်လှန်သုံးသပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ ပပုလုပ်ရဆာင်ရွြ်ရလ့မရှိရကြာင်း လူရတွ့ရမးပမန်းမှုများအရ 
သိရှိရပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ရစာင့်ကြည့်ရလ့လာမှုများအရ အပမင့်တွင် အလုပ်လုပ်ပခင်း၊ အမှုန်အမွှား၊ ဆူညံသံတို့နှင့် ထိရတွ့ရန
ရပခင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ ထားရှိပခင်းတို့နှင့် ပတ်သြ်၍ ထပ်မံပမှင့်တင်ရဆာင်ရွြ်ရန် လိုအပ်ရနရသးရကြာင်း  
ရတွ့ရှိရပါသည်။ 

စီမံြိန်းလုပ်ငန်းများတွင် OSH ဆိုင်ရာ အရလ့အထများသည် ရြာ်ပိုရိတ်လုပ်ငန်းစုတစ်ခုလုံး၏ အရလ့အထ ပဖစ်ရမည့်
အစား စီမံြိန်းလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းနှင့်သာသြ်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းတာေန်များအပဖစ် ရှိရနပါရသးသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရး
လုပ်ငန်းခွင်ကြီးများတွင် တစ်ဆင့်ခံြန်ထရိုြ်တာများရှိရနပခင်းြလည်း အဆိုပါလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ပါေင်ရဆာင်သူအမျ ိုး
မျ ိုးတို့အကြား OSH စီမံခန့်ခွဲမှု ဟန်ချြ်ညီညီချတိ် ဆြ်ရဆာင်ရွြ်မှု ြင်းမဲ့ရစပါသည်။ အပပန်အလှန်အားပဖင့် လျာထား
သတ်မှတ်ရငွ/လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ၏ လိုအပ်ချြ် ြွဲပပားပခားနားမှုရကြာင့် ြန်ထရိုြ်တာတစ်ဦးတည်းြပင် စီမံြိန်းတစ်
ခုနှင့်တစ်ခုအကြား မတူညီသည့် OSH စနစ် သတ်မှတ်ချြ်များြို ြျင့်သုံးနိုင်ပါသည်။ တစ်ဆင့်ခံြန်ထရိုြ်တာ၏ 
အလုပ်သမားများသည် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းခွင် မန်ရနဂျာထံ သတင်းပို့ အစီရင်ခံရမည့်အစား  ၎င်းတို့အလုပ်ရှင်ထံသို့သာ  
လိုြ်နာတင်ပပရလ့ရှိပါ သည်။ 

လုပ်ငန်းခွင်တွင် အတူတြွရဆာင်ရွြ်ရနကြသည့် ြန်ထရိုြ်တာအဖွဲ့များနှင့် တစ်ဆင့်ခံြန်ထရိုြ်တာအဖွဲ့များ၏  
OSH ဆိုင်ရာစွမ်းရည်ြို ပမှင့်တင်နိုင်ရန်အတွြ် လုပ်ငန်းခွင် OSH စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ြို တစ်သားတည်း ြျင့်သုံးလာရစရန်  
သတ်မှတ်ရဆာင်ရွြ်ရပးပခင်းပဖင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ တစ်ရပ်လုံးရှိ OSH စနစ်များလည်း ပမင့်တြ်လာပါလိမ့်မည်။  
ထိုသို့ရဆာင်ရွြ်ရာတွင် OSH ဆိုင်ရာ ရလ့ြျင့်သင်ကြားရပးသူများနှင့် အကြံဉာဏ်ေန်ရဆာင်မှုရပးသူများသည် အဓိြ
အခန်းြဏမှ ပါေင်ရနပါသည်။ စီးပွားရရးလုပ်ငန်းစုကြီးများ၊ စီမံြိန်းအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့များနှင့်အတူတြွ ပူးရပါင်းလုပ်ြိုင်
ရနကြသည့် ပပင်ပ OSH ရလ့ြျင့်သင်ကြားရပးသူများ၊ အကြံဉာဏ်ရပးသူများသည် စီမံြိန်းတစ်ရပ်လုံး၏ OSH ဆိုင်ရာ  
လိုအပ်ချြ်များြို ခခုံငုံသုံးသပ်လျြ် စီမံြိန်းတွင် ပါေင်ရဆာင်ရွြ်သူအသီးသီး၏ တာေန်ေတ္တရားနှင့် အခန်းြဏများြို
လည်း ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ရပးကြပါသည်။ စီမံြိန်းအရပခပပု OSH စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ရရးဆွဲပပုစုလျြ် တစ်ဆြ်တည်းမှာပင် 
ြန်ထ ရိုြ်တာများနှင့် တစ်ဆင့်ခံြန်ထရိုြ်တာအဖွဲ့များ၏ OSH ဆိုင်ရာ စွမ်းရဆာင်ရည်ြို ပမှင့်တင်ရပးပခင်းပဖင့် စီမံြိန်း
အလုပ်သမားများအတွြ်သာမြ ရနာင်လာမည့် စီမံြိန်းများအတွြ်လည်း အြျ ိုးရြျးဇူးရှိနိုင်ပါလိမ့် မည်။ 

OSH စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ရရှ့ရဆာင်လမ်းပပြျင့်သုံးသည့် ြုမ္ပဏီကြီးများမှ နမူနာရြာင်းများ ပပသနိုင်၍ အဆိုပါ ြုမ္ပဏီ
များသည် ရရှ့ရနာြ်ညီညွတ်ရှင်းလင်းသည့် OSH စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ၊ အရလ့အထများရြာင်းများြို ြန်ထရိုြ်တာများ၊ 
အလုပ်သမားများအကြားတွင် နားလည်သရောရပါြ်ရစရန် လြ်ရတွ့ြျင့်သုံးရဖာ်ရဆာင်ရပးရနကြပါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံ  
ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏတွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ စီမံြိန်းရဖာ်ရဆာင်သူများ၊ ရဆာြ်လုပ်ရရးြုမ္ပဏီများ၊ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံသူများ ပျ ံ့နှံ့
ရနရာယူထားမှုများရကြာင့် အဆိုပါ ြုမ္ပဏီများနှင့် OSH အားရပးပမှင့်တင်ရရးအတွြ် ချတိ်ဆြ်ရဆာင်ရွြ်ရာတွင် သတိပပု
ရမည့် အရာများြို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလုပ်ရဆာင်သင့်ပါသည်။ ထို့အပပင် အထူးစီးပွားရရးဇုန်များတွင် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံထား
သည့် နိုင်ငံပခားြုမ္ပဏီများသည် ပုံမှန်အားပဖင့် ပမန်မာြုမ္ပဏီအများစုထြ် OSH စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ ပိုမိုအားရြာင်းခိုင်မာ
သည့်အတွြ် OSH ဆိုင်ရာနည်းပညာရပ်များ၊ အသိအပမင်များြို မှေရေရပးနိုင်ပါသည်။ စီးပွားရရးပပန်လည်နလန်ထူလာမှု
နှင့်အတူ ပပန်လည်ေင်ရရာြ်လာမည့် အရနာြ်တိုင်းြုမ္ပဏီများြလည်း OSH ဆိုင်ရာ အရလ့အထရြာင်းများ ရရှ့ရဆာင်
လမ်းပပ ရဆာင်ရွြ်မှုများြို ရဆာင်ကြဉ်းလာနိုင်ပါသည်။  

ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏတွင် ရှင်းလင်းတိြျသည့် OSH ဆိုင်ရာ ဥပရေမူရောင် မရှိရသးသည့်အတွြ် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း
နယ်ပယ်ရှိ အဓိြဌာနအသီးသီး၊ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းအကြီးနှင့် အလတ်များတွင် ထိရရာြ်၍ ဟန်ချြ်ညီချတိ်ဆြ် 
နိုင်မည့် OSH စီမံခန့်ခွဲမှုအရလ့အထအစုြို ြာလလတ်အတွြ် ရည်ရွယ်သတ်မှတ် ြျင့်သုံးသင့်ပါသည်။ လြ်ရတွ့ြျင့်သုံး 
နိုင်မည့် OSH ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချြ်များ၊ ရေသသုံးောသာ စြားများပဖင့်ရရးသားထား၍ ရနာြ်ခံေန်းြျင်နှင့် ဆီရလျာ်ရသာ 
လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချြ်စံများ ြင်းမဲ့ရနပခင်းြလည်း OSH ဆိုင်ရာ အသိအပမင်ပမှင့်တင်ရရးနှင့် ရရှ့ရနာြ်ညီညွတ်
ရသာ OSH အရလ့အထများ ထွန်းြားလာရရးအရပါ် အဟန့်အတားပပုရနပါသည်။



167မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

Vision Zero Fund ပမန်မာအရနပဖင့် OSH ရလ့ြျင့်သင်ကြားရရးနှင့်အကြံရပးများနှင့် အတူ လြ်တွဲ၍ 

 X ယခင်အခန်းများတွင်ရဖာ်ပပထားသည့် စီမံြိန်းအမျ ိုးအစားများနှင့် လုပ်ငန်းလုပ်ြွြ်များ၊ ၎င်းတို့နှင့်သြ်ဆိုင်
သည့် လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချများ (ဇယားအမှတ် ၁၄ တွင်ကြည့်ပါ) အတွြ် “ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း
ြဏဆိုင်ရာ (ILO) လုပ်ငန်းစံသတ်မှတ်ချြ်”၁၄၁နှင့် အပခား ပပည်တွင်းဥပရေများြို အရပခပပု၍ လြ်ရတွ့ြျသည့် 
OSH စီမံခန့်ခွဲမှုလမ်းညွှန်ချြ်များ သတ်မှတ်ရဖာ်ထုတ်နိုင်ရန်

 X OSH ရလ့ြျင့်သင်ကြားသူများနှင့် အကြံရပးများမှ စီမံြိန်းမန်ရနဂျာများအား OSH စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ ရလ့ြျင့ ်
သင်ကြားရပးရာနှင့် အကြံဉာဏ်ရပးရာတွင် အသုံးပပုနိုင်မည့် OSH သင်တန်းအစီအစဉ်၊ သင်တန်းဆရာ လြ်စွဲ 
(Training Package) စသည်တို့ြို ရရးသားပပုစုနိုင်ရန်

 X OSH ရလ့ြျင့်သင်ကြားသူများ၊ အကြံရပးများမှ OSH ဆိုင်ရာ အကြံပပုရဆွးရနွးမှု ရရှ့ရပပးလုပ်ငန်းများ စမ်းသပ်
ရဆာင်ရွြ်ရန် စိတ်ပါေင်စားသူ မိတ်ဖြ်အဖွဲ့အစည်း စီမံြိန်းများြို ရှာရဖွရဖာ်ထုတ်ရာတွင် ြူညီပံ့ပိုးရပးရန်

 X အရပခအရနရပးပါြ OSH ရြာ်မတီများ (သို့) အလုပ်သမားများ ပူးရပါင်းပါေင်လာနိုင်မည့် အပခားရသာအဖွဲ့အစည်း 
များအတွြ် OSH ရလ့ြျင့်သင်ကြားရရးအစီအစဉ်များ (စီမံြိန်းလုပ်ငန်းသောေအရ ယာယီပင် ပဖစ်ပါရစ) သတ်မှတ် 
လုပ်ရဆာင်ရရးအတွြ် လူမှုမိတ်ဖြ်အဖွဲ့များနှင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ရွြ်မှုြို ပမှင့်တင်နိုင်ရန်

 X ရဖာ်ထုတ်ရတွ့ရှိသည့် လိုအပ်ချြ်များအရပါ်မူတည်၍ ြန်ထရိုြ်တာများနှင့် တစ်ဆင့်ခံြန် ထရိုြ်တာများ  
အတွြ် OSH ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချြ်များြို အံေင်ခွင်ြျပဖစ်စွာ ထပ်မံစမ်းသပ်ြျင့်သုံးသွားရန် စသည်တို့ြို  
ပူးရပါင်းရဆာင်ရွြ်နိုင်ပါသည်။ 

လုပ်ငန်းခွင်ရရာဂါများြို ပဖစ်ရပါ်ရစနိုင်သည့် ရေးအန္တရာယ်များနှင့် ထိရတွ့မှုအရနအထားများြို လုပ်ငန်းခွင်ရစာင့်ကြည့်
ရလ့လာမှုများအတွင်း ရတွ့ရှိခဲ့ဖပီးပဖစ်ပါသည်။ အထြ်တွင်ရဖာ်ပပထားဖပီးပဖစ်သည့် လုပ်ငန်းခွင် ြျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ရနာြ်ခံ 
အရပခအရနများနှင့် OSH အကြံရပးများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းရဆာင်ရည်ြို တည်ရဆာြ်ပမှင့်တင်လျြ် လုပ်ငန်းခွင်ြျန်းမာရရး
ထိခုိြ်နုိင်ရချများအရပါ် အြဲပဖတ်သံုးသပ်မည့် နည်းပညာရပ်ဆုိင်ရာ ချဉ်းြပ်ရဆာင်ရွြ်မှုပံုစံတစ်ရပ် ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ပခင်းြုိ
လည်း ဤပါေင်ရဆာင်ရွြ်မှုပံုစံ (လုပ်ငန်းစဉ်များ) အတွင်း ထပ်မံပဖည့်စွြ်နုိင်ပါသည်။ အဆုိပါနည်းလမ်းများတွင် ရဆာြ်လုပ်ရရး 
လုပ်ငန်းခွင်များအတွင်း လြ်ရတွ့အသုံးပပုနိုင်သည့်ပုံစံများ (ဥပမာ - Checklist) ပါေင်ပါသည်။ အဆိုပါနည်းလမ်းပုံစံများသည်  
“အားလုံးအတွြ် လုပ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ် ြင်းရှင်းရရးနှင့် ြျန်းမာရရး” အဖွဲ့ (Safety and Health for All in Myanmar)  
ြဲ့သို့ရသာ စီမံြိန်းများမှ ရရှိသည့် အြျ ိုးရြျးဇူးများ ပဖစ်ပါသည်။ 

မိတ်ဖြ်အဖဲွ့များနှင့်အတူ ပါေင်ရဆာင်ရွြ်မှုပံုစံများ ပူးရပါင်းရဆာင်ရွြ်ပခင်းပဖင့် တြ္ကသုိလ်များ၊ သြ်ရမွးပညာရပ် ရလ့ြျင့် 
သင်ကြားရရး ရြျာင်းများတွင် OSH ဆိုင်ရာ ကြိုတင်ြာြွယ်ရရးအစီအမံများြို (ြာလလတ် (သို့) ြာလရှည်  
စီမံြိန်းပဖင့်) တစ်စိုြ်မတ်မတ် လုပ်ရဆာင်သင့်ပါသည်။ ဤနည်းအားပဖင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သြ်သည့် 
အင်ဂျင်နီယာေွဲ့ရရြျာင်းသားများနှင့် အပခားသြ်ရမွးနည်းပညာ ရြျာင်းသားများအရနပဖင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းတာေန်များြို  
ရခတ်နှင့်တစ်ရပပးညီ OSH အသိပညာ၊ အတတ်ပညာများပဖင့် ချဉ်းြပ်ရဆာင်ရွြ်နိုင်မည် ပဖစ်ပါသည်။

၁၄၁ ILO (၁၉၉၂) ရဆာြ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းြဏဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ြင်းရှင်းရရးနှင့် ြျန်းမာရရး၊ ILO လုပ်ငန်းစံသတ်မှတ်ချြ၊် ဂျနီီဗာ 
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

၅.၂  ကာလလတ် ပါဝင်ဆောင်ေွက်ြှုပုံစံြျား

၁။ ODA အစီအစဉ်ြျားမဖင့် ဆငွဆြကးြတည်ဆပးသည့် အဆမခခံအဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ဆေး စီြံကိန်းြျားအတွက် 
လုပ်ငန်းတင်ဒါဆခါ်ယူြှုနှင့် ပစ္စည်းဝယ်ယူြှု လုပ်ငန်းစဉ်ြျားတွင် သတ်ြှတ်ထားသည့် OSH ေိုင်ောသတ်ြှတ်ချက် အြျ ိုး
အစားြျားနှင့် ထိဆောက်ြှုကို အကဲမဖတ်သုံးသပ်၍ အမခားဆောက်လုပ်ဆေး စီြံကိန်းြျား အတွက် ဆငွဆြကးစိုက်ထူဆပး
ောတွင် အေုိပါသတ်ြှတ်ချက်ြျားကုိ ဆခတ်နှင့်အညီ ထည့်သွင်းအသံုးမပုနုိင်ြည့် ြဟာဗျူဟာြျား အကကံမပုတင်မပမခင်း 

ODA အစီအစဉ်များပဖင့် ရဆာင်ရွြ်ရသာ ရဆာြ်လုပ်ရရးစီမံြိန်းများအတွြ် “ပတ်ေန်းြျင်နှင့် လူမှုဆုိင်ရာ ဆန်းစစ်ချြ်”  
(ESIA) များပပုလုပ်ရာတွင် OSH ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချြ်များပါေင်၍ OSH စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်များ ရဖာ်ရဆာင်ရန်အတွြ်  
ရငွရကြးလျာထားသတ်မှတ်မှုများြို အားရပးပမှင့် တင်ရဆာင်ရွြ်ရလ့ရှိရကြာင်း ရဆွးရနွးရမးပမန်းရာတွင် ပါေင်ခဲ့သူများ၏  
ရပပာကြားချြ်အရ သိရှိရပါသည်။ စီမံြိန်းရဖာ်ရဆာင်ရာတွင် ြန်ထရိုြ်တာများအကြား OSH စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် လိုြ်နာ
ြျင့်သုံးရမည့် အတိုင်းအတာနှင့် သတ်မှတ်ချြ်များ၊ လုပ်ငန်းခွင်မရတာ်တဆပဖစ်မှုများနှင့် နာမြျန်းပဖစ်မှုများြို ကြိုတင် 
ြာြွယ်ရာတွင် ထိရရာြ်မှု အရနအထားြို သိရှိနိုင်ပခင်း မရှိသည့်အပပင် စီမံြိန်းလုပ်ငန်း နှင့် ရငွရကြးစိုြ်ထူသည့်အစီအစဉ်  
အမျ ိုးအစားအရပါ် မူတည်၍ ြွဲပပားပခားနားဖွယ် ရှိပါသည်။ 

စီမံြိန်းလုပ်ငန်းတင်ေါရခါ်ယူမှုနှင့် ပစ္စည်းေယ်ယူ လုပ်ငန်းစဉ်တွင်  OSH သတ်မှတ်ချြ်များြို ပါေင်ထည့်သွင်းနိုင်ပခင်း  
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပမန်မာနိုင်ငံတွင်သာမြ ြမ္ဘာတစ်ေန်းလုံးတွင် လြ်ရှိ ြျင့်သုံးလျြ်ရှိသည့် အရလ့အထများြို ထပ်မံသိရှိ 
နားလည်ထားရန် လိုအပ်ရနပါရသးသည်။ နိုင်ငံတြာမှ စံနမူနာများနှင့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင် လြ်ရှိြျင့်သုံးရနသည့် အရလ့အထ
များြို သိရှိနားလည်ပခင်းပဖင့် စီမံြိန်းတင်ေါရခါ်ယူရရးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် OSH ဆိုင်ရာ ဆွဲရဆာင်မှု မြ်လုံး အစီအစဉ်များြို  
ထည့်သွင်းရရးဆွဲနိုင်ရန် ပဖည့်ဆည်းပံ့ပိုးရပးနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဥပမာအားပဖင့် စင်ြာပူနိုင်ငံ အစိုးရ တင်ေါရခါ်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်
တွင် ေင်ရရာြ်ယှဉ်ဖပိုင်သည့်ြုမ္ပဏီများအတွြ် OSH သတ်မှတ်ချြ်ဆိုင်ရာ “ရမှတ်” စနစ်တစ်ရပ် ထည့်သွင်းထား၍ ဆိုးရွား
ညံ့ဖျဉ်းသည့် OSH စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ရကြာင့် ရမှတ်ဆုံးရှုံးသည့် ြုမ္ပဏီများ၏ တင်ေါေင်ရရာြ်ယှဉ်ဖပိုင်နိုင်ခွင့်ြို အချနိ်ြာလ
အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပိတ်ပင်ထားရလ့ ရှိပါ သည်။၁၄၂

စီမံြိန်းပုံစံရရးဆွဲမှုများြို စနစ်ြျရြာင်းမွန်စွာ လုပ်ရဆာင်ပါမူ တင်ေါရခါ်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် (ESIAs) ဆိုင်ရာ နည်းဥပရေ
များသည် တာေန်ယူမှုတာေန်ခံမှုနှင့် ရစာင့်ကြည့်စစ်ရဆးမှု အစီအစဉ်များြို စီမံြိန်းအစီအစဉ် ရရးဆွဲမှုနှင့် လျာထားရငွ
သတ်မှတ်မှုတို့၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပဖစ် ထည့်သွင်းရဆာင်ရွြ်၍ OSH စီမံခန့်ခွဲမှု အရလ့အထရြာင်းများြို တင်ေါ
ရခါ်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ “ယှဉ်ဖပိုင် အသာစီးရယူနိုင်စွမ်း” အပဖစ် ထိရရာြ်စွာ အသွင်ရပပာင်းရစပခင်းပဖင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း 
ြန်ထရိုြ်တာများနှင့် တစ်ဆင့်ခံြန်ထရိုြ်များအကြား OSH စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဆိုင်ရာ ဟန်ချြ်ညီချတိ်ဆြ်ရဆာင်ရွြ်မှု
နှင့် ရရှ့ရနာြ်ညီညွတ်မှုတို့ ြင်းမဲ့သည့် အရပခအရနများြို ရြာင်းစွာြုိင်တွယ်ရပဖရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အြဲပဖတ်သုံးသပ်
မှုများနှင့် လုပ်ရဆာင်ရန် အလားအလာရှိသည့် ရရှ့ရပပးစီမံြိန်းမှ ရရှိသည့် အရတွ့အကြုံ၊ သင်ခန်းစာများြို အရပခပပု၍ 
ပမန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု ရြာ်မရှင်နှင့် “ပမန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုဥပရေ” တွင် သတ်မှတ်ပပဌာန်း၊ လမ်းညွှန်ထားသည့် OSH 
အရလ့အထများအရပါ် တုန့်ပပန်ရေဖန်ချြ်ရပးနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါစီမံြိန်းများတွင် ြျင့်သုံးလျြ်ရှိသည့် OSH ဆိုင်ရာ  
အရလ့အထများသည် နိုင်ငံတြာ အလုပ်သမားရရးရာ စံချနိ်စံညွှန်းများ၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချြ်စံများနှင့် ြိုြ်ညီမှု
ရှိရစရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ DFI အစီအစဉ်များပဖင့် ရဖာ်ရဆာင်သည့် စီမံြိန်းများတွင် တာေန်ယူလုပ်ြိုင်ရနသည့် ြုမ္ပဏီ
များြျင့်သုံးရနသည့် OSH ဆိုင်ရာအရလ့အထများသည် ြန်ထရိုြ်တာများ အသုံးပပုရန်အတွြ်သာမြ ရအာြ်အဆင့်ဆင့်
ရှိ တစ်ဆင့်ခံြန်ထရိုြ်တာများ၊ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းရပးသွင်းသူများ၊ ပုတ်ပပတ်အလုပ်သမားများနှင့်လည်း 
အြျုံးေင်သြ်ဆိုင်သည့် အတွြ် ၎င်းတို့ြိုလည်း ရစာင့်ကြည့်စစ်ရဆးရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိြ ြုမ္ပဏီများနှင့် အြျ ိုးတူလုပ်ငန်းစု များမှအသုံးပပုသည့် ပစ္စည်းေန်ရဆာင်မှု ေယ်ယူရရး နည်းလမ်းများတွင်  
OSH စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချြ်များြို အရသးစိတ် စစ်ရဆးသုံးသပ်၍ ရစျးဖပိုင် (တင်ေါ) စနစ် ရခါ်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ
တစ်ရလျာြ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် OSH ဆိုင်ရာလိုအပ်ချြ်များ သတ်မှတ်အမှတ်ရပးအြဲပဖတ်ပခင်း (နည်းစနစ်ဆိုင်ရာ 

၁၄၂ OSH Stakeholder Event(၂၀၁၉) 
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

နှင့် ရငွရကြးဆိုင်ရာ)၊ OSH စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် နှင့် အရလ့အထများ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်လာရစရန် အကြံပပုရထာြ်ပပပခင်းများ ပပုလုပ ်
နိုင်ပါသည်။  အစိုးရဦးစီးဌာနများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ အရနပဖင့် OSH စီမံခန့်ခွဲမှု အရလ့အထရြာင်းများ မှတ်ရြျာြ်တင်  
စိုြ်ထူရာနှင့် ဌာနအသီးသီးနှင့် အဖွဲ့အစည်းများအကြား ဟန်ချြ်ညီညီ ချတိ်ဆြ်ရဆာင်ရွြ်ရာတွင် ဤနည်းလမ်းသည် 
အထူးအသုံးေင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။

၂။ မပည်တွင်းနှင့်မပည်ပ OSH ကျွြ်းကျင်သူြျားအြကား အသိအမြင်ဖလှယ်ြှုြျား တုိးမြှင့်ဆောင်ေွက်ဆပးမခင်းမဖင့် မပည်တွင်း  
OSH အောေှိြျား၏ စွြ်းေည်ကို အားဆကာင်းခိုင်ြာလာဆစေန်

FDI အချ ို့ နှင့် DFI ရငွရကြးမတည်မှု အစီအစဉ် စီမံြိန်းများမှ ရမှော်လင့်သတ်မှတ်ထားသည့် OSH ဆိုင်ရာစံချနိ်စံညွှန်းများြို 
ရဖာ်ရဆာင်နိုင်သည့် အရည်အရသွးပပည့် Safety ေန်ထမ်း များနှင့် မန်ရနဂျာများအား ပမန်မာနိုင်ငံတွင် အြန့်အသတ်ပဖင့်သာ  
ရရှိနိုင်သည့် အရပခအရနများရကြာင့် ြုမ္ပဏီ အများအပပားအရနပဖင့် OSH အရာရှိများြို နိုင်ငံရပ်ပခားမှသာ အလျင်စလို  
ရှာရဖွခန့်ထားရလ့ရှိပါသည်။ နိုင်ငံပခား Safety အရာရှိများနှင့် ပပည်တွင်း Safety အရာရှိများအကြား OSH ဆိုင်ရာ  
အသိအပမင်၊ ြျွမ်းြျင်မှုြွာဟချြ် မဆိုစရလာြ်သာရှိသည့်တိုင် နိုင်ငံတြာြျွမ်းြျင်သူများနှင့် အတူတြွ လုပ်ြိုင်ရပခင်း
ြ ၎င်းတို့၏ အတတ်ပညာဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်မှုအရပါ် ရြာင်းရသာလြ္ခဏာ ယူရဆာင်လာရကြာင်း ရဆွးရနွးရမးပမန်း
ရာတွင် ပါေင်သည့် သြ်ဆိုင်သူများြ အသိအမှတ်ပပု ရဆွးရနွးရပဖကြားခဲ့ကြပါသည်။ ပပည်တွင်း OSH ေန်ထမ်းများအား  
နိုင်ငံပခား ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များနှင့် ထိရတွ့လုပ်ြိုင်ခွင့်စနစ်များြို စီစဉ်ဖန်တီးရပးပခင်းပဖင့် ၎င်းတို့၏ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ  
ြျွမ်းြျင်မှုများအား ကြီးထွားပမင့်တြ်လာရစဖပီး အဆိုပါပပည်တွင်းြျွမ်းြျင်မှု ြွန်ယြ်မှတစ်ဆင့် ရဆာြ်လုပ်ရရး
လုပ်ငန်းြဏအတွင်း OSH ယဉ်ရြျးမှု အရလ့အထများ တည်ရဆာြ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ထို့ရကြာင့် ခရီးသွားလာခွင့်ြန့်သတ်
မှုများ ရုတ်သိမ်းသည့်အခါ နိုင်ငံပခားြျွမ်းြျင်သူများအရပါ် ဆြ်လြ် အမှီပပုရနပခင်းထြ် ပပည်တွင်း OSH အရာရှိများ၏  
အသိပညာြို ပမှင့်တင်ရပး၍ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ြျွမ်းြျင်မှုတို့ြို ၎င်းတို့ထံစီးဆင်းရစရန် ပိုမိုအရလးထား လုပ်ရဆာင်သင့်
ပါသည်။ 

ရဖာ်ပပပါ ပါေင်ရဆာင်ရွြ်မှုနည်းလမ်းပုံစံအရ လုပ်ငန်းစဉ်အချ ို့ြို ရဆာင်ရွြ်နိုင်ပါသည်။ 

 X OSH ဆိုင်ရာအရလ့အထရြာင်းများမှေရေနိုင်သည့် ဦးရဆာင် (ရရှ့ရဆာင်လမ်းပပ/ချန်ပီယံ) ြုမ္ပဏီများြို ရှာရဖွ 
ရဖာ်ထုတ်ရပါမည်။ OSH ေန်ထမ်းများအရနပဖင့် ၎င်းတို့၏ အရတွ့အကြုံများြို အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲများ၊ လုပ်ငန်းခွင်  
လှည့်လည်မှုများ၊ လုပ်ငန်းြဏအတွင်းရှိ အပခားသူများနှင့် အသိအပမင်ဖလှယ်သည့် အစီအစဉ်များတွင် မှေရေနိုင်
ပါသည်။ ရြာ်ပိုရိတ်လုပ်ငန်းစုယဉ်ရြျးမှု အရလ့အထများသည် ရခါင်းရဆာင်မှု ပုံစံများအရပါ်တွင် တည်မှီရန
ပါသည်။ နိုင်ငံရပ်ပခား OSH အရတွ့အကြုံများရှိသည့် ဦးရဆာင် ရဆာြ်လုပ်ရရးြုမ္ပဏီများနှင့် လြ်တွဲလုပ်ြိုင်ရ
ပခင်းြ ပမန်မာြုမ္ပဏီများအတွြ် OSH ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်မှုများ အစပပုရဆာင်ရွြ်နိုင်မည့် စမှတ်တစ်ခု ပဖစ်လာ 
ပါလိမ့်မည်။ 

 X ပမန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိြုမ္ပဏီ (သို့) စီမံြိန်းအချ ို့တွင် နိုင်ငံပခား OSH အရာရှိများနှင့် ပပည်တွင်း OSH ေန်ထမ်းများ ပူးတွဲ
အလုပ်လုပ်ြိုင်နိုင်မည့် အလုပ်သင်အခွင့်အလမ်းများြို ရှာရဖွရပါမည်။ ထို့အပပင် နိုင်ငံရပ်ပခားအလုပ်သင်အစီအစဉ် 
ြဲ့သို့ရသာ နိုင်ငံတြာ အရတွ့အကြုံရမည့် အခွင့်အလမ်းများြို နိုင်ငံတြာလုပ်ငန်းများထံမှ ရယူနိုင်ပါသည်။ 

 X ဥပရေရကြာင်းရာမူရောင်ချမှတ်ရရးရလ့ြျင့်သင်ကြားမှု စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများ ြင်းမဲ့ရနရသးသည့် အရပခအရန
တွင် OSH အကြံရပးများထံမှရရှိသည့် OSH နည်းစနစ်များ၊ အချြ်အလြ်များြို အသုံးပပု၍ ရဆာြ်လုပ်ရရး  
လုပ်ငန်းြဏအတွင်း OSH ရလ့ြျင့်သင်ကြားရရးအစီအစဉ်များ ရပါ်ထွန်းလာရစရန် အားရြာင်းရမာင်းသန်  
ချဉ်းြပ်ရဆာင်ရွြ်မှုြို  ပပည်တွင်း OSH ရလ့ြျင့်သင်ကြား ရပးသူများနှင့် ရလ့ြျင့်သင်ကြားရရး အဖွဲ့အစည်းများ
မှတစ်ဆင့် အချတိ်အဆြ်မိမိ ပဖန့်ပဖးရဆာင်ရွြ်ရပါမည်။ 

 X ြုန်ြျစရိတ်များပပားမှုရကြာင့် ပပည်တွင်း OSH အရာရှိအနည်းငယ်မှေြိုသာ အြျ ိုးရြျးဇူး ပဖစ်ထွန်း ရစသည့်တိုင် 
နိုင်ငံရပ်ပခား ရလ့ြျင့်သင်ကြားရရးအစီအစဉ်များြို ရှာရဖွရဖာ်ထုတ်၍ စီစဉ်ပံ့ပိုးရပးရပါမည်။၁၄၃, ၁၄၄, ၁၄၅

၁၄၃ ONEBOSH (n.d.) လွယ်ြူရှင်းလင်းစွာပပုလုပ်ထားသည့် (Safety) အစီအစဉ်  https://www.nebosh.org.uk/qualifications/safety-simplified/

၁၄၄ NBOSH (n.d.) “နုိင်ငံတြာ အသိအမှတ်ပပု အရထွရထွ OSH လြ်မှတ်” https://www.nebosh.org.uk/qualifications/international-general-certificate/

၁၄၅ IOSH (n.d.) OSH “ရလ့ြျင့်ရရးသင်တန်းများ” ြ ရရွးချယ်ခွင့်နမူနာအချ ို့ြုိ ပပသရနပါသည်။  https://iosh.com/training-and-skills/iosh-training-courses/



170 မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

 X အလုပ်သမားရရးရာ ဥပရေစည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများ၊ အလုပ်အြိုင်နှင့် ရလ့ြျင့်သင်ကြားရရး အခွင့်အလမ်းများ၊  
တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများနှင့် အပခားဆြ်စပ်ရနသည့် အရကြာင်းအရာများ စသည်တို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ရနာြ်ဆုံးရ 
သတင်းအချြ်အလြ်များြို ဖလှယ်နိုင်ရန်အတွြ် အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်း များရှိ OSH အရာရှိများနှင့် ချတိ်ဆြ်
ရဆာင်ရွြ်မှု ြွန်ယြ် တည်ရဆာြ်ရပါမည်။ 

 

၃။  OSH ဆကာ်ြတီအဖဲွ့ဝင် ြျားအား ဆလ့ကျင့်သင်ြကားဆပးြှုြျားအပါအဝင် အလုပ်ေှင်နှင့် အလုပ်သြား အဖဲွ့အစည်းြျား၏  
OSH ေုိင်ောဝန်ဆောင်ြှုြျား ပ့ံပုိး၊ ဆစာင့်ြကည့်စစ်ဆေးဆပးနုိင်ြည့် စွြ်းေည် အားဆကာင်း ခုိင်ြာလာဆစေန်

ရဆွးရနွးမှုများပပုလုပ်ရာ၌ ပါေင်ခဲ့သည့် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၏ ရပပာကြားမှုများအရ ၎င်းတို့တွင်  
ပမန်မာနိုင်ငံရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ OSH စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ၊ အရလ့အထများ တိုးတြ်ပဖစ်ထွန်းလာရရးအတွြ် ပါေင်
ရဆာင်ရွြ်ရန်နှင့် ပံ့ပိုးြူညီရပးရန် တိြျပပတ်သားသည့် ြတိြေတ်များ ၊ စိတ်အားထြ်သန်မှုများ ရှိရနရကြာင်း အထင်အရှား
ရတွ့ပမင်ခဲ့ရပါသည်။ MCEF၊ BWFM နှင့် CTUM တို့အကြား ရရးထိုးခဲ့ရသာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာတွင် အဆိုပါအချြ်ြို  
အထင်အရှားရတွ့ရဖပီး Vision Zero Fund ပမန်မာအရနပဖင့်လည်း အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်ရဖာ်ရဆာင် နိုင်ရန်အတွြ် ပံ့ပိုးြူညီ
ရပးမည် ပဖစ်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် မိတ်ဖြ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ဉီးရဆာင်ပပုလုပ်ရဆာင်ရနသည့် ြနဦးရပခလှမ်း
အစီအစဉ်များသည်လည်း ၎င်းတို့၏အဖွဲ့ေင်များြို ပံ့ပိုးြူညီနိုင်ရန်အတွြ်သာမြ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများ၏ OSH ဆိုင်ရာ  
ေန်ရဆာင်မှုများ ပဖည့်ဆည်းရပးနိုင်မည့်၊ လုပ်ငန်းတိုးတြ်မှုများအား ရစာင့်ကြည့်စစ်ရဆးရပးနိုင်မည့်၊ မကြာမီ ရပါ်ရပါြ် 
လာမည့် အမျ ိုးသား OSH ရြာင်စီတွင် အရထာြ်အထားအရပခပပု OSH မူေါေများ ဆုံးပဖတ်ချမှတ်ရာ၌ ထိရရာြ်စွာ ဦးရဆာင်
ဦးရွြ်ပပုနိုင်မည့် စွမ်းရည်များ အားရြာင်းခိုင်မာလာရစရန်အတွြ်ပါ ရည်ရွယ်လုပ်ရဆာင်သင့်ပါသည်။ 

အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့များအရနပဖင့် ၎င်းတို့၏ အဖွဲ့ေင်များ (အထူးသပဖင့် လြ်ရှိ OSH ရြာ်မတီေင်များနှင့်  
ရြာ်မတီေင်ပဖစ်လာမည့်သူများ) အား ရလ့ြျင့်သင်ကြားရပးနိုင်မည့် သြ်ဆိုင်ရာ OSH အသိအပမင် ပမှင့်တင်ရပးရရးနှင့်  
ရလ့ြျင့်သင်ကြားရပးရရး အစီအစဉ်များ ပိုမိုလိုအပ်လာပါသည်။ Vision Zero Fund ပမန်မာ အရနပဖင့် အလုပ်ရှင်နှင့် 
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများမှ အမျ ိုးသား OSH သင်တန်းရြျာင်းနှင့် အပခားရနရာများတွင် OSH သင်တန်းအစီအစဉ်များ  
စီစဉ်ပို့ချနိုင်ရစရန်အတွြ် ပံ့ပိုးြူညီသွားမည် ပဖစ်ပါသည်။ ဤနည်းအားပဖင့် အနာဂတ်လုပ်ငန်းစဉ်များအတွြ်လည်း ရှင်းလင်း
ပပတ်သားသည့် လမ်းရကြာင်းတစ်ရပ် ပုံရဖာ် နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ထို့အပပင် ပမန်မာနိုင်ငံ ရနာြ်ခံအခင်းအြျင်း၊ ောသာစြားတို့နှင့် 
အံေင်ခွင်ြျပဖစ်မည့် သြ်ဆိုင်ရာ OSH အချြ်အလြ်များ ပံ့ပိုးစီစဉ်ရပးပခင်းမှတစ်ဆင့် OSH ဆိုင်ရာ အသိအပမင်ပမှင့်တင်ရရး  
လှုပ်ရှားမှုများ ရပါ်ရပါြ်လာရစရန်အတွြ်လည်း  ြူညီရပးသွားမည် ပဖစ်ပါသည်။ 

အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများတွင် OSH လုပ်ငန်းစဉ်များ ရစာင့်ကြည့်စစ်ရဆးရရး နှင့် စိစစ်အြဲ ပဖတ်ရရးစနစ်
များ အားရြာင်းခိုင်မာလာရစရန် ဦးတည်ရဆာင်ရွြ်သင့်ပါသည်။ OSH ရြာ်မတီေင်များအား ရလ့ြျင့်သင်ကြားရပးမှု  
အစီအစဉ်များတွင် ရြာ်မတီဖွဲ့စည်းရရးြို ပံ့ပိုးြူညီရပးသည့်အချြ်များ၊ ရြာ်မတီလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတြ်မှုအရပခအရနနှင့်  
ပဖစ်ထွန်းရအာင်ပမင်မှုများြို ရစာင့်ကြည့်စစ်ရဆးသည့် နည်းလမ်းများ၊ လုပ်ငန်းခွင် OSH အရပခအရနများ တိုးတြ်လာ
ရစရရးအတွြ် နည်းပညာရပ်နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ထပ်မံလိုအပ်ချြ်များအရပါ် အကြံပပုတင်ပပသည့်  
စနစ်များ စသည်တို့လည်း ထည့်သွင်းပါေင်သင့်ပါသည်။ ရဆာြ်လုပ်ရရးစီမံြိန်းများ၏ လုပ်ငန်းသရောများနှင့် တစ်ဆင့်ခံ
ြန်ထရိုြ်တာများ ငှားရမ်းလုပ်ြိုင်ရသည့် အရလ့အထများြ OSH ရြာ်မတီများ၏ ထိရရာြ်စွာလုပ်ရဆာင်နိုင်မှုအရပါ်  
အဟန့်အတားပဖစ်ရစနိုင်ပါသည်။  ထို့ရကြာင့် OSH ရြာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းရဆာင်တာများတွင် အလုပ်သမားများ ပူးရပါင်းပါေင်
လာနိုင်ရစမည့် ထိရရာြ်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း သတ်မှတ်ချြ်များ ရပါ်ရပါြ်ြျင့်သုံးရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။ 



171မြန်ြာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ဆေးကဏ္ဍ၏ ကြ္ဘာလုံးေိုင်ော ထုတ်လုပ်ြှုကွင်းေက်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တောယ်ကင်းေှင်းဆေးနှင့် ကျန်းြာဆေး တိုးတက် ဆကာင်းြွန်ဆေးအတွက ်

ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

၁၄၆ ILO (၂၀၁၉) ပမန်မာနိုင်ငံ ၊ အလုပ်တွင်ထိခိုြ်မှု အာမခံအစီအစဉ် အားရြာင်းခိုင်မာရစရရးအတွြ် ILO မှ လူမှုဖူလုံရရးအဖွဲ့ြို ြူညီပံ့ပိုးလျြ်ရှိ       
    ပါသည်။ (ဇွန် ၁၉) www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/home/WCMS_711121/lang--en/index.htm

၁၄၇ ဤအစီရင်ခံစာ ရရးသားရနချနိ်တွင် သုံးပွင့်ဆိုင် ရဆွးရနွးပွဲများ ရပ်တန့်လျြ်ရှိ၍ လူမှုမိတ်ဖြ်အဖွဲ့များ၏ လုပ်ငန်းတာေန် ထမ်းရဆာင်နိုင်စွမ်း သည်လည်း  
    အြျပ်အတည်းမပဖစ်မီြာလထြ် နိမ့်ြျရနသည့်အပပင် ြိုဗစ် (၁၉) ထိန်းချုပ်ရရးနှင့် ကြိုတင်ြာြွယ်ရရး ဦးစားရပးအစီအစဉ်များြလည်း ရဆွးရနွး 
    တိုင်ပင်မှုများြို အဟန့်အတားပဖစ်ရစြာ သုံးပွင့်ဆိုင်အဖွဲ့၏ OSH လုပ်ငန်းစဉ် များြိုလည်း ပိတ်ပင်တားဆီးထားပါသည်။

၅.၃ ကာလေှည် ပါဝင်ဆောင်ေွက်ြှုပုံစံြျား

ရအာြ်ရဖာ်ပပပါ ပါေင်ရဆာင်ရွြ်မှုနည်းလမ်းပံုစံများသည် အရရးပါရသာ်လည်း လတ်တရလာ ပမန်မာနုိင်ငံအြျပ်အတည်းများြ  
၎င်းတ့ုိ၏ရဖာ်ရဆာင်နုိင်စွမ်းြုိ (ြာလတုိအတွင်း) ဖခိမ်းရပခာြ်နုိင်သည့်အတွြ် ထိပ်တန်းဦးစားရပးရနရာတွင် သတ်မှတ်ထားပခင်း 
မရိှပါ။၁၄၇

၁။  ဆောက်လုပ်ဆေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ OSH ဥပဆဒထုတ်မပန်ဆေးနှင့်အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ဆောင်ဆေးတ့ုိတွင် သံုးပွင့်ေုိင်အဖဲွ့အစည်း
ြျား(ဥပြာအားမဖင့် အြျ ိုးသား OSH ဆကာင်စီ) အား နည်းပညာအကူအညီြျား ပ့ံပုိးဆပးေန်

OSH ဥပရေ အဖပီးသတ်ထုတ်ပပန်မှုနှင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြဏဆုိင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းနည်းဥပရေ သတ်မှတ်ရရးဆဲွ                      
ရဖာ်ရဆာင်လာပခင်းြ ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြဏ အတွင်းရိှ အစုိးရနှင့် ပုဂ္ဂလိြတ့ုိ၏ အခန်းြဏများြုိ ရှင်းလင်းတိြျစွာ 
သိရိှလာရစမည့် အခွင့်အလမ်းအချ ို့ သယ်ရဆာင်လာနုိင်ပါသည်။ 

 X စီမံြိန်းရဖာ်ရဆာင်သူ၊ လုပ်ငန်းသရောတူစာချုပ် စီစဉ်ကြီးကြပ်သူ နှင့် စည်းမျဉ်းစည်းြမ်း ချမှတ်သူ စသည့် 
အခန်းြဏများတွင် အစိုးရဌာနများ၊ ဦးစီးဌာနများ ပါေင်ရနပခင်းြ  OSH ဆိုင်ရာရလာေ်များအရပါ် တာေန်ခံယူမှု
ြို တိုြ်ရိုြ် သြ်ရရာြ်ရစပါသည်။ ထို့ရကြာင့် OSH ဆိုင်ရာ အားရပးပမှင့်တင်ရရးတာေန်များ ြို MOLIP အပပင်  
အပခား သြ်ဆိုင်သူများပဖစ်သည့် ရဆာြ်လုပ်ရရးေန်ကြီးဌာန၊ ရန်ြုန်ဖမို့ရတာ်စည်ပင်သာယာရရးရြာ်မတီ၊  
အလုပ်ရှင် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိြနှင့် အစိုးရ OSH ရလ့ြျင့်သင်ကြားရပးသူများ၊ ပပည်နယ်နှင့်တိုင်းရေသကြီးများ
ရှိ အစိုးရအဖွဲ့များမှ ပါေင်ရဖာ်ရဆာင်ရမည် ပဖစ်ရသာ်လည်း OSH ဥပရေစည်းကြပ်ရဆာင်ရွြ်သူ အခန်းြဏတာေန်
သည် အလုပ်သမား၊ လူေင်မှုကြီးကြပ်ရရးနှင့် ပပည်သူ့အင်အားေန်ကြီးဌာနတစ်ခုတည်း၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရအာြ်တွင်သာ  
ရှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်ထားရှိသင့်ပါသည်။ သြ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခန်းြဏနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များြို  
ပုံရဖာ်ရာတွင် အမျ ိုးသား OSH ရြာင်စီြ ထပ်မံအြူအညီရပးနိုင်ပါလိမ့်မည်။ 

၄။  အလုပ်ေှင်နှင့် အလုပ်သြား အဖဲွ့အစည်းြျား၏ OSH ေုိင်ော အသိအမြင် မြှင့်တင်ဆပးနုိင်ြည့် လူြှုဖူလံုဆေးထံ ချတ်ိေက်ေယူ 
အဆကာင်အထည် ဆဖာ်ဆောင်နုိင်ြည့် စွြ်းေည်ြျား အားဆကာင်း ခုိင်ြာ လာဆစဆေးအတွက် နည်းစနစ် အကူအညီြျား ပ့ံပုိး
ဆပးေန်

OSH ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များမှာြဲ့သို့ပင် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများအရနပဖင့် လူမှုဖူလုံရရးအစီအစဉ်များ  
(အထူးသပဖင့် အလုပ်တွင်ထိခိုြ်မှု အာမခံ - EII) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အလုပ်သမားများ၏ အသိအပမင် ပမှင့်တင်ရပးရန် လြ်လှမ်းမှီ  
ရယူပိုင်ခွင့်ရှိရစရန် လုပ်ရဆာင်ရပးရမည့် (အထူးအရရးပါသည့်) လုပ်ငန်းတာေန်တစ်ရပ်လည်း ရှိရနပါရသးသည်။ နိုင်ငံအတွင်း 
ရပါ်ရပါြ်ရနရသာ အြျပ်အတည်း အရပခအရနများရကြာင့် Vision Zero Fund ပမန်မာမှ တာေန်ယူရဆာင်ရွြ်ရနသည့် (EII)  
အစီအစဉ် တိုးချဲ့ပမှင့်တင်ရရးအတွြ် ပံ့ပိုးြူညီရပးရနသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ရပ်တန့်သွားခဲ့ရပါသည်။၁၄၆ သို့ရသာ်လည်း (EII)  
အစီအစဉ်များရအာြ်တွင်အလုပ်သမားများ ြျယ်ပပန့်ထိရရာြ်စွာ လွှမ်းခခုံပါေင်လာနိုင်ရရးအတွြ် လူမှုမိတ်ဖြ်အဖွဲ့အစည်း 
များ၏ အခန်းြဏသည် အဓိြရနရာတွင် ရှိရနပါသည်။ အလုပ်သမားများအရပါ် ပိုမိုြျယ်ပပန့်ထိရရာြ်စွာ လွှမ်းခခု ံ
ရဆာင်ရွြ်ရပးနိုင်မည့် လူမှုဖူလုံရရးအစီအစဉ်များ အားရပးပမှင့်တင်ရဆာင်ရွြ်မှုများသည် အခွင့်သင့်သည်နှင့်တစ်ဖပိုင်နြ် 
ဦးစားရပးရနရာတွင် ဆြ်လြ်တည်ရှိရနမည် ပဖစ်ပါသည်။ 
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

 X အစိုးရအရနပဖင့် နမူနာရြာင်းတစ်ရပ်ြို ရရှ့ရဆာင်လမ်းပပ လုပ်ရဆာင်ပပသင့်ပါသည်။ အစိုးရဌာများ၊ ဦးစီးဌာန 
များ၏ ြိုယ်ပိုင်စီမံြိန်းများတွင် OSH စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အတွြ် အစီအစဉ်ချမှတ်ပခင်း (သို့) လျာထားရငွသတ်မှတ် 
ချထားမှု ြင်းမဲ့ပခင်းများြ ပမန်မာြုမ္ပဏီများ၊ စီးပွားရရးလုပ်ငန်းစုများ၊ နိုင်ငံပခားြုမ္ပဏီများအား OSH လုပ်ငန်း 
စဉ်များတွင် ၎င်းတို့၏ ြိုယ်ပိုင်ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများ အတွြ်သာမြ  အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မိတ်ဖြ် လုပ်ရဆာင်
မှုမှ ရရှိလာမည့် ၎င်းတို့၏ နာမည်ဂုဏ်သတင်း ပျြ်ယွင်းနိုင်ရချများအတွြ်ပါ သိသာထင်ရှားသည့် စိတ်ပျြ် 
အားရလျာ့ဖွယ် အရနအထားတစ်ရပ် ပဖစ်ရနပါသည်။ ထို့ရကြာင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ စည်းမျဉ်းဥပရေများတွင် 
အစိုးရနှင့် သြ်ဆိုင်အြျုံးေင်သည့် OSH ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချြ်များ၊ စစ်ရဆးကြီးကြပ်မှုများ၊ တာေန်ေတ္တရားများ
ြို ရှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်ရဖာ်ပပထားသင့်ပါသည်။ 

 X ပမန်မာနိုင်ငံအရဆာြ်အအုံဆိုင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်း လမ်းညွှန်ချြ်များ၊ အခန်း (၇) တွင် ရဆာြ်လုပ်ရရး ြဏနှင့်  
သြ်ဆိုင်သည့် OSH စံချနိ်စံညွှန်းသတ်မှတ်ချြ်များ ရဖာ်ပပထားရသာ်လည်း လုံရလာြ်စွာ လွှမ်းခခုံနိုင်ပခင်းမ
ရှိရသးသည်ြို ရတွ့ရှိရပါသည်။ OSH ဥပရေနှင့် MNBC တို့အကြား ဟန်ချြ်ညီချတိ်ဆြ်မှုနှင့် အပပန်အလှန်  
ပဖည့်စွြ်မှုတို့ ထပ်မံ လုပ်ရဆာင်ရန် လိုအပ်ရနပါရသးသည်။ အမျ ိုးသား OSH ရြာင်စီသည် အဆိုပါချတိ်ဆြ်မှုများြိ ု
ဉီးရဆာင်ရပးနိုင်သည့် ရနရာတစ်ခု ပဖစ်လာနိုင်ပါသည်။ 

 X OSH ဥပရေနှင့်သြ်ဆိုင် အြျုံးေင်သည့် လုပ်ငန်းစံသတ်မှတ်ချြ်နှင့် ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း 
စည်းြမ်းများ သတ်မှတ်ပပုစုရန် ရစျးြွြ်ရဖာ်ရဆာင်သူများနှင့် သြ်ဆိုင်သူများြ ရမတ္တာရပ်ခံရတာင်းဆိုထားဖပီး  
ပဖစ်ပါသည်။ 

 X စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းသတ်မှတ်ချြ်ပပည့်မီရစရရးမဟာဗျဟာ အစီအစဉ်၁၄၈ (Strategic Compliance Planning) သည်  
ရဆာြ်လုပ်ရရးြဏ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းနှင့်အညီ လိုြ်နာရဆာင်ရွြ်မှု မဟာဗျဟာများ ချမှတ်ရန်အတွြ် 
သုံးပွင့်ဆိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ြူညီပံ့ပိုးမှုြို ရယူရာတွင် နည်းလမ်းတစ်ခုအပဖစ် အသုံးပပုနိုင်သည့်အပပင် OSH  
ဥပရေြို လြ်ရတွ့ြျင့်သုံးရဖာ်ရဆာင်ရာတွင်လည်း ထိရရာြ်ရြာင်းမွန်သည့် စမှတ်တစ်ခုအပဖစ် ပံ့ပိုးရပးနိုင်
ပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း ရဆာြ်လုပ်ရရးေန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပရေ စစ်ရဆးရရးဦးစီးဌာန 
တို့နှင့် ပပုလုပ်ခဲ့ရသာ ရဆွးရနွးမှုများမှ ရပါ်ထွြ်လာသည့် အကြံဉာဏ်များြို အရပခခံ၍ လူမှုမိတ်ဖြ်အဖွဲ့များနှင့် 
ထပ်မံရဆွးရနွးမှုများ ပပုလုပ်ရပါမည်ပဖစ်ပါသည်။

၁၄၈ ILO (၂၀၂၀) ပမန်မာနိုင်ငံ OSH စနစ် ၊ အရလ့အထများ တိုးတြ်ဖွံ့ဖဖိုးရန်အတွြ် အစိုးရကြီးကြပ်စစ်ရဆးရရးမှုများဆိုင်ရာ “စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းသတ် 
    မှတ်ချြ် ပပည့်မီရစရရး မဟာဗျဟာ အစီအစဉ်“ အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲြို Vision Zero Fund ပမန်မာမှ ဉီးရဆာင်ပံ့ပိုးစီစဉ်ရပးပါသည်။ (ရဖရဖာ်ေါရီ ၁၃)  
    https://www.ilo.org/yangon/press/WCMS_736437/lang--en/index.htm  
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

 X ေည်ညွှန်းကိုးကားသည့် စာအုပ်စာတြ်းြျား 

 X အာရှဖွံ့ဖဖိုးရရးေဏ် (၂၀၁၉) ၊ “ရန်ြုန်တန်ဖိုးသင့်အိမ်ရာစီမံြိန်း ရငွရကြးမတည်မှု” အစီရင်ခံ

 X ADB Data Library (၂၀၁၈) “ရချးရငွ ၊ ရထာြ်ပံ့ရငွနှင့် နည်းပညာအြူအညီ ြတိြေတ်များ” ေီဇင်ော   
 https://data.adb.org/dataset/cumulative-lending-grant-and-technical-assistance-commitments 

 X Arnold, M ၊ Kempel ၊ ရဲသူရအာင် နှင့် ကြည်ပပာချစ်ရစာတ့ုိရရးသားသည့် “ပမန်မာနုိင်ငံ ပမနီစပယ်အုပ်ချုပ်မှု” ၊ “စည်ပင်သာယာ 
 ရရးအဖဲွ့ အစည်းများဆုိင်ရာ လွမ်းခခုံရဖာ်ပပချြ်” ၂၀၁၅ ၊ ရဆွးရနွးမှုစာတမ်းအမှတ် MDRI ၊ CESD နှင့် အာရှရဖာင်ရေးရှင်း

 X ASD အစီရင်ခံစာများ (၂၀၂၁) “ပမန်မာနိုင်ငံရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြဏ ၂၀၂၅ ဇွန်လ  ၇ ထိတိုင် အဓိြလမ်းရကြာင်း 
 များနှင့် အခွင့်အလမ်းများ” https://www.asdreports.com/market-research-report-585698/construction-myan 
 mar-key-trends-opportunities-h

 X ပမန်မာနိုင်ငံ ထိပ်တန်း စီမံြိန်းရဖာ်ရဆာင်သည့် ြုမ္ပဏီကြီး ၉ ခု “လမ်းညွန်ချြ်အပပည့်အစုံ” ၂၀၁၈ ဇူလိုင် ၃၀   
https://www.asiapropertyhq.com/myanmar-property-developers/

 X “ပိုးလမ်းမ စီမံြိန်း”. https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/   

 X ပပင်သစ် - ပမန်မာ ြုန်သည်ကြီးများအသင်း ၏ “ပမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လုပ်ခလစာ စစ်တမ်း”  (၂၀၁၉)၊    
ပပင်သစ် - ပမန်မာ ြုန်သည်ကြီးများအသင်း

 X ပပင်သစ် - ပမန်မာ ြုန်သည်ကြီးများအသင်း ၏ “ပမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လုပ်ခလစာ စစ်တမ်း”  (၂၀၂၀)၊    
ပပင်သစ် - ပမန်မာ ြုန်သည်ကြီးများအသင်း

 X “ပမန်မာနိုင်ငံ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ (၂၀၁၈) ၊ ပမန်မာနိုင်ငံစာရင်းအင်း  အနှစ်ချုပ်”   
 https://seadelt.net/Asset/Source/Document_ID-453_No-01.pdf

 X “ေါးပငမ်းတည်ရဆာြ်မှုဆိုင်ရာ သရောတူညီမှုများ” ၂၀၁၆ မတ်လ ၂.      
https://www.theloophk.com/hong-kong-history-culture-guide-whats-the-deal-with-bamboo-scaffolding/

 X “ရဆာြ်လုပ်ရရး ၊ အိမ်ရာနှင့် အရပခခံအရဆာြ်အအုံေဏ်” https://chid.com.mm/.

 X “ပမန်မာ-တရုတ်ရရနံနှင့်ဓါြ်ရငွ့ပိုြ်လိုင်းများအရကြာင်း”.     
 https://www.cnpc.com.cn/en/myanmarcsr/201407/f115a1cc6cdb4700b55def91a0d11d03/files/dec09c5452e 
 c4d2ba36ee33a8efd4314.pdfn.d.         
 “ရဆာြ်လုပ်ရရး၊ အိမ်ရာနှင့် အရပခခံအရဆာြ်အအုံေဏ်” https://chid.com.mm/.

 X “စီမံြိန်းစာရင်း ၊ အထပ်ပမင့်အရဆာြ်အအုံရဆာြ်လုပ်ရရးစီမံြိန်းများအတွြ် အရည်အရသွး ထိန်းသိမ်း  
ကြီးကြပ်ရရးရြာ်မတီ” www.cqhp.org/project-list/page/2/

 X “လူဦးရရ ရရွ့လျားရပပာင်းလဲမှုများ” - “ပမန်မာနိုင်ငံအရကြာင်း တစ်ရစ့တစ်ရစာင်း”     
https://population.un.org/wup/Country-Profiles/

 X ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုနှင့် ြုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန - “ပတ်ေန်းြျင်ထိန်းသိမ်းရရးဥပရေ (၂၀၁၂)”    
https://www.dica.gov.mm/en/roles-and-responsibilities 

 X “ပမန်မာနိူင်ငံရင်းနှီးပမှပ်နှံမှုဥပရေ မူကြမ်း (၂၀၁၆) (တရားေင် ောသာပပန်ဆိုမှု မပပုလုပ်ရရသး)”   
https://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/unofficial_translation_mil_20161019-e.pdf

 X ရင်းနှီးပမှုပန်ှမံှုနငှ့ ်ြမု္ပဏမီျားညွှနက်ြားမှုဦးစီးဌာန ၊ “ပမနမ်ာနိငုင် ံရင်းနှီးပမှုပန်ှမံှုြနုြ်ျစရတိ”် ပမနမ်ာနိငုင်ဆံိငုရ်ာ စစတ်မ်း 
အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၈ ဇူလိုင်)

 X ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုနှင့် ြုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၊ “ပတ်ေန်းြျင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း” (မတ်လ)  
https://www.dica.gov.mm/en/environmental-regulation
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

 X “အထူးစီးပွားရရးဇုန်များ” https://www.dica.gov.mm/en/special-economic-zones   

 X “လုပ်ငန်းခွင်နှင့်ပတ်ေန်းြျင်ြျန်းမာရရးဌာနခွဲ”        
http://doph.gov.mm/Main/content/post/occupation-and-environmnetal-health 

 X “အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိြ ပူးရပါင်းရဆာင်ရွြ်မှု PPs ပုံစံများ” GS Articles, ေီဇင်ော     
https://edenias.com/blog/gs-articles/public-private-partnership-models-(ppp-models)-gs-articles 

 X Gelb, S., Calabrese, L. and Tang, X. (2017) “နိုင်ငံပခားတိုြ်ရိုြ် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုနှင့် ပမန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရရးအသွင် 
 ြူးရပပာင်းမှု” လန်ေန် ODI. 

 X ICJ (၂၀၁၇) “ပမနမ်ာနိငုင်ရံှအိထူးစီးပွားရရးဇုမံျားနငှ့ ်လူ့အခငွ့အ်ရရးအားအြာအြယွရ်ပးရန ်နိငုင်ရံတာအ်စိုးရ၏ တာေန်
ဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ”

 X IFC (၂၀၁၈) ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြဏ တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ် ၊ ြုမ္ပဏီများအရနပဖင့် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ရငွ့ရလျာ့ချရရး 
နည်းစနစ် များြိုအသုံးပပု၍ ရာသီဥတုရပပာင်းလဲမှုရိုြ်ခတ်နိုင်ရချြို ြိုင်တွယ်ရပဖရှင်းရန်နှင့် အခွင့်အလမ်းအလမ်းသစ်
များ ရှာရဖွရတွ့ရှိ ရန် ရဆာင်ရွြ်မှုနည်းလမ်းများ ၊ ေါရှင်တန် ေီစီ (၂၀၁၈)  

 X IFC (၂၀၁၉) “ပမနမ်ာနိငုင်ရံရအားလှေပစ်စစ်မီြံနိ်းများဆိငုရ်ာ ပတေ်န်းြျငန်ငှ့ ်လမူှုရရးအရထခိိြုမ်ှု ဆန်းစစပ်ခင်း လမ်းညွှန်
ချြ် များ” ေါရှင်တန် ေီစီ

 X ILO (၁၉၉၂) “ရဆာြ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းြဏဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ြင်းရှင်းရရးနှင့် ြျန်းမာရရး၊ (ILO) 
လုပ်ငန်းစံ သတ်မှတ်ချြ်” ဂျနီီဗာ

 X ILO (၂၀၀၁) “လပုင်န်းခငွရ်ေးအန္တရာယြ်င်းရငှ်းရရးနငှ့ ်ြျန်းမာရရး စမီခံန ့်ခွမဲှုစနစဆ်ိငုရ်ာ လမ်းညွှနခ်ျြမ်ျား” ILO-OSH 
၂၀၀၁၊ ဂျနီီဗာ

 X ILO (၂၀၁၃) “(ILO) ၏ ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချ အြဲပဖတ်အမှတ်ရပးမှု များ (၂၀၁၃) တွင် အြျယ်ြို ကြည့်ပါ)  လုပ်ငန်း 
အငယ်စားများနှင့် အလတ်စားများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချ အြဲပဖတ်ဆန်းစစ်မှုနှင့် စီမံထိန်းချုပ်မှု  
ရလ့ြျင်သင်ကြားရရး အစီအစဉ်” ဂျနီီဗာ

 X ILO (၂၀၁၄) “အလုပ်ရှင်များ ၊  အလုပ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့၏ ြိုယ်စားလှယ်များ လုပ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ရချ 
အြဲပဖတ်ဆန်းစစ်မှုပပုလုပ်ရဆာင်ရွြ်ရာတွင် အသုံးပပုရမည့် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရရးရာအဖွဲ့ချုပ် ILO ၏ 
အဆင့် ၅ ဆင့် လမ်းညွှန်

 X ILO (၂၀၁၇) “ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြဏ အလုပ်သမားရရးရာစစ်ရဆးမှုများ ပပုလုပ်ရဆာင်ရွြ်ပခင်း” ၂၀၁၇၊ 
အလုပ်သမားရရးရာ စစ်ရဆးရရးမှုးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချြ်၊ ဂျနီီဗာ 

 X ILO (၂၀၁၇) “ပမန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမားဥပရေဆိုင်ရာ ILO လမ်းညွှန်ချြ်များ” ရန်ြုန်

 X ILO (၂၀၁၇) “ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းြျန်းမာသည့် လုပ်ငန်းခွင်ေေြုိ ရဖာ်ရဆာင်ရပးမည့် သင့်ရလျာ်မှန်ြန်သည့် 
ပတေ်န်းြျင”်၊ “ရနြ်နုတ်ိငု်းရေသကြီးအတငွ်းရှ ိရဆာြလ်ပုရ်ရးလပုင်န်းများနငှ့ ်မရြွးတိငု်း၊ ဧရာေတတီိငု်းရေသကြီးများ
ရှိ လယ်ယာစိုြ်ပျ ိုးရရးလုပ်ငန်းများမှ လူငယ်အလုပ်သမားများ၏ အသိအပမင်ဗဟုသုတ၊ စိတ်ထားခံယူချြ်နှင့် အပပုအမူ
များ” အစီရင်ခံစာ

 X ILO (၂၀၁၈) “ြမ္ဘာလုံးဆိငုရ်ာတနဖ်ိုးြငွ်းဆြ ်အပဖစခ်ျတိဆ်ြလ်ပုြ်ိငုရ်ာတငွ ်ရတွ့ကြုရံသည့ ်ပမနမ်ာနိငုင် ံဂျင်းစိြုပ်ျ ိုး 
ထုတ်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းြဏ OSH စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြ်မှုဆိုင်ရာ တွန်းအားများနှင့် အြန့်အသတ်များ”

 X ILO (၂၀၁၈) ြမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တန်ဖိုးအားြွင်းဆြ်ပမှင့်တင်ရရး အစပပုသည့် နည်းစနစ်အစု ၊ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်
ြင်းရငှ်းရရး နငှ့ ်ြျန်းမာရရးရဖာရ်ဆာငသ်မူျားဆိငုရ်ာ လမ်းညွှနခ်ျြမ်ျား အပပညပ်ပညဆ်ိငုရ်ာအလပုသ်မားရရးရာအဖွဲ့ချုပ၊် 
ဂျနီီဗာ (၂၀၁၈)  

 X ILO (၂၀၁၉) “ပမန်မာနိုင်ငံ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုြ်ေဏ်ရာရရှိမှု အာမခံစနစ်အစီအစဉ် အားရြာင်းခိုင်မာရစရရးအတွြ် ILO မှ  
လူမှု ဖူလုံရရးအဖွဲ့ (SSB) ြို ြူညီပံ့ပိုးလျြ်ရှိပါသည်။” ဇွန် ၁၉       
 www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/home/WCMS_711121/lang--en/index.htm 

 X ILO (၂၀၁၉) “ပမန်မာနုိင်ငံ အမျ ိုးသား လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရးနှင့် ြျန်းမာရရးမှတ်တမ်း (၂၀၁၈) အစီရင်ခံစာ”
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

 X ILO (၂၀၂၀) “ပမနမ်ာနိငုင် ံOSH စနစ ်၊ အရလ့အထများ တိုးတြ်ဖွံ့ဖဖိုးရနအ်တြွ ်အစိုးရကြီးကြပစ်စရ်ဆးရရးမှုများဆိငုရ်ာ  
“စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းသတမ်တှခ်ျြ် ပပည့မ်ရီစရရး မဟာဗျဟာ အစအီစဉ“်အလပုရ်ုရံဆးွရနွးပွြဲိ ုVision Zero Fund ပမနမ်ာ  
အဖွဲ့မှ ဉီးရဆာင် ပံ့ပိုးစီစဉ်ရပးပါသည်။”  ရဖရဖာ်ေါရီ ၁၃         
https://www.ilo.org/yangon/press/WCMS_736437/lang--en/index.htm

 X ILO (၂၀၂၁) “ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းအငယ်များနှင့် အလတ်များဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်နုိင်ရချ အြဲပဖတ်
ဆန်းစစ်မှုနှင့် စီမံထိန်းချုပ်မှု အသိအပမင်ပမှင့်တင်ရရး အစီအစဉ်၊ ပါေင်တြ်ရရာြ်သူများအတွြ် လြ်စဲွစာအုပ်”

 X ရမ ၁၇ https://www.ilo.org/global/docs/WCMS_792038/lang--en/index.htm 

 X ILO (၂၀၂၁) “အာဏာသမိ်းဖပီးချနိမ်စှ၍ ပမနမ်ာနိငုင် ံအလပုအ်ြိငုအ်ရပခအရနအရပါ် ရတုခ်ျည်းသြ်ရရာြ်မှု ဆန်းစစခ်ျြ်”၊ 
အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရရးရာအဖွဲ့ချုပ်၊ ဂျနီီဗာ 

 X ILO (n.d.) “C167 - လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းရရးနှင့်ြျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ညီလာခံသရောတူညီချြ်” (၁၉၈၈)
၁၆၇ အမှတ်

 X IOM (၂၀၂၁) “ပမန်မာရရွ့ရပပာင်းသွားလာမှုအား ရစာင့်ကြည့် ဆန်းစစ်ပခင်း ဌာနတွင်းပုံနှိပ်ထုြ်ရေမှု”

 X “IOSH ရလ့ြျင့်သင်ကြားရရး သင်တန်းများ”.https://iosh.com/training-and-skills/iosh-training-courses/

 X JICA (n.d.) “ODA ရချးရငွ စီမံြိန်းဆိုင်ရာ အချြ်အလြ်များ”.       
 https://www2.jica.go.jp/en/yen_loan/index.php/module/search?anken_name=&area1=0&area2=0&area3=0
&country1=91&country2=0&country3=0&section1=1&section2=2&section3=3&industry1=0&industry2=0&in-
dustry3=0&chotatsu_kubun=0&from_year=&to_year=&currency=jpy&submit

 X JICA, PricewaterhouseCoopers Co., Ltd. ၂၀၁၃ (JICA) နှင့် (PricewaterhouseCoopers Co.) (၂၀၁၃) အရပခခံ
အရဆာြအ်အုမံျားဖွံ့ဖဖိုးတိုးတြရ်ရးဆိငုရ်ာ ရင်းနှီးပမှုပန်ှမံှုအရပခအရနများအရပါ် အချြအ်လြစ်စတ်မ်းရြာြယ်ပူခင်း  
Kawase, K. (၂၀၂၁) “Peninsula Hotels စီးပွားရရးလပုင်န်းစမု ှရနြု်နရ်ှ ိြနရ်ေါ်လာသန်း (၁၃၀) တန ်စမီြိံန်းြိ ု ဆိငု်းငံ့
ထားသည်မှာ (၁) နှစ် ရှိဖပီပဖစ်ပါသည်။  (NIKKEI Asia)”. ရမ ၂၁       
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Myanmar-Crisis/Peninsula-Hotels-suspends-130m-Yangon-project-for-a-year

 X Khandelwal, A. and Teachout, M. (၂၀၁၆) အထူးစီးပွားရရးဇုန်များ ပမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ (IGC) အစီရင်ခံစာ IGC Report.

 X Koty, A.C. (၂၀၁၆) “ပမန်မာနိူင်ငံနိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှပ်နှံမှုဥပရေသစ်ြို ခွဲပခမ်းစိတ်ပဖာ ၊ ရလ့လာပခင်း”.  ASEAN Briefing, 
နိုေင်ော ၄

 X ြိုရီးယား ပမန်မာစြ်မှုဇုံ (၂၀၁၈) “ပမန်မာရဆာြ်လုပ်ရရးေန်ကြီးဌာနသည် ရန်ြုန်နှင့်မန္တရလး၌ အကြီးစားဖွံ့ဖဖိုးရရး
စီမံြိန်းရလးခု တည်ရဆာြ်ရန် ရှိရကြာင်းရကြပငာခဲ့သည်”      
Government announces 4 mega-development projects - KMIC Korea-Myanmar Industrial Complex (mykmic.com) 

 X Kyaw Ye Lynn and Kean, T. (၂၀၂၀) “ပမနမ်ာဆိလုာတငေ်ါများြိတုရတုြ်မု္ပဏမီျားြလွှမ်းမိုးထားပခင်း”. China Dialogue,  
စြ်တင်ော ၂၂ https://chinadialogue.net/en/energy/chinese-companies-dominate-myanmar-solar-tender/

 X Lwin, S.S. and Edwards, K.A. (၂၀၂၁) ပမနမ်ာစ့ီးပွားရရး ရစာင့က်ြည့ရ်လလ့ာမှု အစရီငခ်စံာ (ဇလူိငု ်၂၀၂၁)၊ ဖခမိ်းရပခာြမ်ှု 
ရအာြ်မှ တိုးတြ်မှုအရပခအရန၊ စမ်းသပ်ထားဖပီး ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှုစွမ်းရည်၊ ေါရှင်တန်ေီစီ၊ ြမ္ဘာ့ေဏ် (၂၀၂၁)

 X Market Research.com. (၂၀၂၀) “ပမနမ်ာနိငုင်ရံဆာြလ်ပုရ်ရးလပုင်န်းြဏ (၂၀၂၄ နိေုငေ်ာ) ထတိိငု ်အဓြိလမ်းရကြာင်း 
များနှင့် အခွင့်အလမ်းများ” https://www.marketresearch.com/GlobalData-v3648/Construction-Myanmar-Key-
Trends-Opportunities-13854988/   

 X “ပမန်မာနိုင်ငံရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MCEF)”. http://mcef.org.mm/en/ 

 X MEC (၂၀၁၉) “ြုမ္ပဏီ အြဲပဖတ်မှု လြ်စဲွ ၊ ရပါင်းစည်းထားရသာ မူေါေ ၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်း နှင့် လမ်းညွှန်ချြ်များ (ရမလ)” 

 X “ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ်၏ရည်မှန်းချြ်များ”. https://www.mes.org.mm/objective-fedmes 
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

 X “ပမန်မာသတင်းအချြ်အလြ်စီမံခန့်ခွဲမှုယူနစ် (၂၀၁၉) စြ်မှုနှင့်အထူးစီးပွားရရးဇုံများ ရအာြ်တိုော”   
https://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Sector_Map_Industrial_and_Special_Economic_
Zones_MIMU1676v01_01Oct2019_A4.pdf

 X ြျန်းမာရရးနငှ့ ်အားြစားေနက်ြီးဌာန “ြိဗုစ ်(၁၉) ကြိုတငြ်ာြယွရ်ရးနငှ့ ်ရလျာပ့ါးသြသ်ာရရးအတြွ ်လပုင်န်းခငွ်
ြျန်းမာရရးနှင့် ပတ်ေန်းြျင်ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချြ်များ”       
 https://www.mohs.gov.mm/Main/content/publication/oeh-covid-19

 X ပမန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမား လူေင်မှုကြီးကြပ်ရရးနှင့် ပပည်သူ့အင်အားေန်ကြီးဌာန၊ ပပည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန ၂၀၁၇-၂၀၁၄၊ 
ပမန်မာနိုင်ငံလူဦးရရနှင့် အိမ်ရာစာရင်း ရလာေ်ရဖာ်ပပချြ်”(ေီဇင်ော)       
 www.dop.gov.mm/sites/dop.gov.mm/files/publication_docs/overview_and_results_of_the_2014_census.pdf  

 X MLR Legal & Tax (n.d.) “Resources: ရန်ြုန်ဖမို့ရတာ်စည်ပင်သာယာရရးရြာ်မတီ (YCDC)”.    
http://www.mlr.ltd/resources/myanmar-construction-law/yangon-city-development-committee-ycdc/  

 X Mokhtariani, M., Sebt, M.H. and Davoudpour, H. (၂၀၁၇) “ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း ရစျးြွြ်ရဖာ်ရဆာင်ပခင်း၊  
ရည်ညွှန်းြိုးြားရန်မူရောင် ရဖာ်ထုတ်ပပုစုပခင်း” (၂၀၁၇) မှ စာရရးသူများ၏ မှီပငမ်းချြ် “ဖမို့ပပ/ရဆာြ်လုပ်ရရး 
အင်ဂျင်နီယာ ြဏအတွင်းရှိ တိုးတြ်ပဖစ်ထွန်းမှုများ ဩဂုတ် ၂၃”

 X “ပမန်မာအပပည်ပပည်ဆိုင်ရာဆိပ်ြမ်း သီလေါ (MITT)”        
http://www.mpa.gov.mm/facts-figures/myanmar-international-terminal-thilawa-mitt 

 X Myanmar Centre for Responsible Business (2016) ပမန်မာနိုင်ငံ တာေန်ယူမှု ၊တာေန်ခံမှုရှိသည့် လုပ်ငန်းဌာန - ၂၀၁၆ ၊  
“ပတ်ေန်းြျင်ထိခိုြ်မှုဆန်းစစ်ပခင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ”       
 https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/resources/environmental-impact-assessment-procedures.html

 X ပမနမ်ာနိငုင် ံဥပရေရကြာင်းရာ သတင်းအချြအ်လြစ်နစ ်(၂၀၀၈) “ပပညရ်ထာငစ် ုသမ္မတပမနမ်ာနိငုင်ရံတာ ်ဖွဲ့စည်းအပုခ်ျုပပ်ု ံ 
အရပခခံဥပရေ (၂၀၀၈) ရမလ”

 X ပမန်မာနိုင်ငံ ဥပရေရကြာင်းရာ သတင်းအချြ်အလြ်စနစ် (၂၀၁၆) “ဆိုင်များနှင့် အလုပ်ဌာနများ အြ်ဥပရေ” (၂၀၁၆)

 X ပမန်မာနိုင်ငံ ဥပရေရကြာင်းရာ သတင်းအချြ်အလြ်စနစ် (၂၀၁၂) ၊ “လူမှုဖူလုံရရးဥပရေ” (၂၀၁၂)

 X ပမန်မာနိုင်ငံ ဥပရေရကြာင်းရာ သတင်းအချြ်အလြ်စနစ် (၂၀၁၄) ၊ “လူမှုဖူလုံရရးဥပရေ” (၂၀၁၄)

 X Myanmar National Portal ပမန်မာနိုင်ငံ ရဆာြ်လုပ်ရရးေန်ကြီးဌာန      
https://myanmar.gov.mm/en/ministry-of-construction 

 X Myanmar National Portal “ရန်ြုန်ဖမို့ရတာ်စည်ပင်သာယာရရးရြာ်မတီ (YCDC)”  https://myanmar.gov.mm/en/
yangon-city-development-council  

 X Myanmar Water Portal (၂၀၁၉) “ရန်ြုန်နှင့် မန္တရလးတွင် ရဖာ်ရဆာင်လျြ်ရှိသည့် ဧရာမဖမို့ပပစီမံြိန်းကြီး ၄ ခု”    
https://www.myanmarwaterportal.com/news/1304-four-mega-urban-projects-under-implementa-
tion-in-yangon-and-mandalay.html  

 X NEBOSH (n.d.) “လွယ်ြူရှင်းလင်းစွာပပုလုပ်ထားသည့် (Safety) အစီအစဉ်”      
 https://www.nebosh.org.uk/qualifications/safety-simplified/ 

 X NBOSH (n.d.) နိုင်ငံတြာ အသိအမှတ်ပပု အရထွရထွ OSH လြ်မှတ်      
https://www.nebosh.org.uk/qualifications/international-general-certificate/

 X Nikkei Asia (၂၀၂၁) “ပမနမ်ာစစတ်ပအ်ာဏာသမိ်းမှုသည ်ြမု္ပဏမီျား၏ ၁၃ရာခိငုန်ှုန်း အား ရပဆ်ိငု်းသွားရစခဲသ့ည။် စစတ်မ်း
ရလေမ်ျားအရ နိငုင်ရံရး အရပပာင်းအလနဲစှလ်သည ်ြူးစြရ်ရာဂါပဖစပ်ွားရသာ တနစှြ်ာလထြ ်ပိမုိထုခိိြုသ်ွားခဲသ့ည”်  
(ရမ ၇) https://asia.nikkei.com/Spotlight/Myanmar-Crisis/Myanmar-coup-forces-13-of-companies-to-halt-
business-poll
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ဆြာင်းနှင်အားြျားနှင့် အဟန့်အတားြျားကို ဆလ့လာသုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာ

 X NIOSH (n.d.) ရဆာြ်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြဏရှိ အလုပ်သမားများ အဆုတ်ကြြ်သားမှေင်များ မာရြျာရတာင်းတင်းသည့်
ရရာဂါ - Silicosis ရရှိမှုနှင့် ရသဆုံးမှုတို့ြို ကြိုတင်ြာြွယ်ရပးပခင်း  www.cdc.gov/niosh/docs/96-112/

 X Nwal, S.S. and Panuwatwanich, K. (၂၀၁၈) “ပမန်မာနုိင်ငံရိှလူမှုအရဆာြ်အဦ ပပသနာများနှင့်ရရှ့ဆြ်ရန်နည်းလမ်းများ”

 X ြလုသမဂ္ဂ လူ့အခငွ့အ်ရရးဆိငုရ်ာ မဟာမင်းကြီးရုံး (၂၀၁၉)၊ “ပမနမ်ာစစအ်ပုစ်၏ု စီးပွားရရးအြျ ိုးအပမတမ်ျား”၊ ပမနမ်ာနိငုင်ံ
ဆိုင်ရာ အချြ်အလြ် ရှာရဖွ ရရး သီးပခားလွတ်လပ်သည့် နိုင်ငံတြာ မစ်ရှင်

 X One Planet Network (၂၀၂၀) ရဆာြလ်ပုရ်ရးြဏ တနဖ်ိုးအားြငွ်းဆြဆ်ိငုရ်ာ လပုင်န်းစဉမ်ျားြိ ုအြပဲဖတသ်ုံးသပ်
ပခင်း၊ ရဆာြလ်ပုရ်ရး လပုင်န်းြဏ တနဖ်ိုးအားြငွ်းဆြြ်ိ ုသရိှနိားလညပ်ခင်းနငှ့ ်ပဋပိြ္ခပဖစရ်ပါ်ရာရနရာများြိရုှာရဖွ
ရဖာ်ထုတ်ပခင်း” https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/value_chain_analysis_construction_-_
draft_201210_-_for_inputs.pdf

 X Oxfored Business Group (၂၀၁၄) "ပမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ”

 X Oxford Business Group (၂၀၁၆) ပမန်မာ့လူဦးရရပမင့်မားလာပခင်းရကြာင့် ပဖစ်ရပါ်လာရသာ အိုးအိမ်လိုအပ်ချြ်များ

 X ပမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ (၂၀၁၆) https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/affordable-housing-yan-
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