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ပံုစာရင္း



AEC အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္း

ASEAN အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအသင္း

ADBI အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္အဖြဲ႕အစည္း

BAFPS စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းထြက္ကုန္မ်ား စံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္ေရးဌာန

BDS စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

CBM ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္

DANIDA ဒိန္းမတ္အျပည္အျပည္ဆိုင္ရာ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးေအဂ်င္စီ

DOF ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန

FDA ငါးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း

FGD အေရးပါသူမ်ားအဖြဲ႕ႏွင့္ေဆြးေႏြးျခင္း

FIND အမ်ိဳးသားဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့အစီအစဥ္

GMP ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား

EU ဥေရာပသမဂၢ

ILO အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔

KII အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္း

MADB ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ 

MEB ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္

MFF ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

MDRI-CESD ျမန္မာႏုိင္ငံဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအရင္းအျမစ္အဖြဲ႔ အစည္း - စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈဖြံံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန

NAG ေပါင္းစုလုပ္အားအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕

RCEP ေဒသတြင္းဆိုင္ရာ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕

SEAFDEC အေရွ႕ေတာင္အာရွ ငါးလုပ္ငန္းဖြ႔ံျဖိဳးေရးဌာန

UNCDF ကုလသမဂၢအရင္းအႏွီးဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈရန္ပံုေငြအဖြဲ႔

VCA တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္ အကဲျဖတ္ခ်က္

WHO ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္း

YDC ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

စကားလံုးအတိုေကာက္အသံုးမ်ား

ေရခ်ဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (VCA) ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ



အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ကမာၻ႔စားနပရ္ကိၡာႏွင္စ့ိက္ုပ်ိဳ းေရးအဖြ႔ဲ၏ စစတ္မ္းအခ်ကအ္လက္အရ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကမၻာလံုးငါးထုတ္လုပ္မႈသည္ မက္ထရစ္တန္ 
၁၅၈ သန္းရွိခဲ့သည္။ ေရခ်ိဳငါးဖမ္းလုပ္ငန္းသည္ တစ္ကမၻာလံုးထုတ္ 
လုပ္မႈ၏ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း (သို႔) မက္ထရစ္တန္ ၁၁.၆ သန္းရွိသည္။ 
ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၇၉.၅% မွာ တရုတ္နုိင္ငံဦးေဆာင္ပါ၀င္ေသာ 
ထိပ္တန္း ၁၅ ႏိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၌ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေရခ်ိဳငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ ထုတ္လုပ္မႈအမ်ားဆံုးႏုိင္ငံ 
မ်ားစာရင္းတြင္ တတိယအဆင့္၌ရွိသည္။ ၂၀၀၃ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
အၾကားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရခ်ိဳငါးဖမ္းလုပ္ငန္းသည္္ ၃၂၉.၉ 
ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ တိုးတက္ခဲ့သည္။ ထိုတိုးတက္မႈသည္ ေရခ်ိဳငါးအဓိက 
ထုတ္လုပ္သည့္ ၁၅ ႏုိင္ငံတြင္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
၏ ေရခိ်ဳငါးထုတ္လုပ္မႈသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ မက္ထရစ္တန္ 
သန္းေပါင္း ၁.၂၅ သန္းရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ မက္ထရစ္တန္ 
သန္းေပါင္း ၁.၃၈ သန္းရွိခဲ့ျပီး ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရခ်ိဳ 
ေရငန္ငါးထုတ္လုပ္မႈ စုစုေပါင္းပမာဏ၏ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈံးရွိခဲ့သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း ႏုိင္ငံတကာကုုန္သြယ္ 
မႈ၊ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ငါးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္အဖြဲ႔အစည္း(ADBI)၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာ 
အရ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေရခ်ိဳငါးဖမ္းလုပ္ငန္းက႑ခြဲမ်ားမွ အလုပ္သမား 
ဦးေရ ၁.၆ သန္း ကို အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးထားႏုိင္ျပီး ထုိအထဲမွ 
၃၁% သည္ အခ်ိန္ျပည့္ျဖစ္ကာ ၁၉% မွာ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ျဖစ္၍ 
က်န္သည့္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈံးမွာ ရာသီအခ်ိန္အခါအေလ်ာက္ ငါးဖမ္း 
သူမ်ားျဖစ္သည္။ 

တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈအား ဖ်ာပံုျမို႕နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါ 
သည္။ ဖ်ာပံုျမိဳ႕နယ္သည္ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚေဒသ၏ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ 
တည္ရွိျပီး ေရခိ်ဳငါးထုတ္လုပ္မႈ အခ်က္အခ်ာက်ေသာေဒသျဖစ္ 
သည္။ ၄င္းျမိဳ႕နယ္သည္ ေရခ်ိဳငါးႏွင့္ ငါးေျခာက္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ 
ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈ အခ်က္အခ်ာေဒသျဖစ္သည္။ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားသည္ ဖ်ာပံု၊ ေရခ်ိဳ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း 
က႑ခြဲတြင္ရွိေသာ အဓိကက်သည့္ တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္မ်ား (major 
value chains) ျဖစ္ပါသည္။ 

က) ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြက္ ေရခ်ိဳငါးထုတ္လုပ္မႈ။ - ဖ်ာပံုမွ 
ထုတ္လုပ္ေသာ ေရခ်ိဳငါး ရာခိုင္ႏႈံးအမ်ားစုမွာ ရန္ကုန္ႏွင့္ျမန္မာ 
ျပည္အလယ္ပိုင္းရွိ စားသံုးသူမ်ားသုိ႕ တင္ပုိ႕ေရာင္းခ်ပါသည္။ 
ေရလုပ္သားမ်ားသည္ ဖမ္းဆီးရရွိေသာ ေရခ်ိဳငါးမ်ားအား 
ေက်းရြာငါး၀ယ္ယူစုေဆာင္သူ (ငါးဒိုင္ငယ္) မ်ားသို႕ တိုက္ရိုက္ 
ေပးပို႕ပါသည္။ ေက်းရြာငါးဒိုင္ငယ္မ်ားမွ စုေဆာင္းရရွိေသာ 
ငါးမ်ားအား ဖ်ာပံုျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ငါးဒိုင္ၾကီးမ်ားက ၀ယ္ယူစု 
ေဆာင္းျပီး၊ ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေခါင္းရြက္၊ ဗ်ပ္ထုိး ငါးေစ်း 
သယ္မ်ားသို႕ ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးသည့္အျပင္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ႏွင့္ 
ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းရွိ ငါးလက္ကားဒိုင္ၾကီးမ်ားသို႕လည္း 
ပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ်ေပးပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ငါးဒိုင္ငယ္မ်ားသည္ 
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ငါးလက္ကားဒိုင္ၾကီးသုိ႕ တုိက္ရိုက္ေရာင္းခ်ၾက 
ပါသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရိွ ငါးေခါင္းရြက္ဗ်ပ္ထိုး ေစ်းသည္မ်ား သည္ 
ငါးလက္ကားဒိုင္ၾကီးမ်ားထံမွ ငါးမ်ားအား တဆင့္ျပန္လည္၀ယ္ 
ယူျပီး စားသံုးသူမ်ားထံသုိ႕ လမ္းေဘးေစ်းႏွင့္ ရပ္ကြက္ေစ်းမ်ား 
တြင္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ၾကပါသည္။

ခ) ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ငါးစိုမ်ား - ျပည္ပ 
တင္ပို႔ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ေသာ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ အေျခစုိက္ၾကပါ 
သည္။ ၄င္းျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းစက္ရံုမ်ားအတြက္ 
လိုအပ္ေသာကုန္ၾကမ္းငါးမ်ားအား ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ငါးလက္ကားဒုိင္ 

ၾကီးမ်ားထံမွ ငါးေလလံေစ်းတြင္ ေလလံဆြဲ ၀ယ္ယူစုေဆာင္း 
ၾကပါသည္။ ၄င္းကုမၸဏီမ်ားမွ ျပဳျပင္ ထုတ္လုပ္ေသာ ငါးကုန္ 
ေခ်ာမ်ားအား ျပည္တြင္းစားသံုးရန္အတြက္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ 
မ်ားအားလည္း ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေလ့ရွိပါသည္။ ဖ်ာပံုေဒသ 
အတြင္းရွိ ေရထြက္ကုန္ငါး ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
အေနျဖင့္ ငါးမ်ားအား ေရလုပ္သားမ်ားမွေသာ္၄င္း၊ ငါးဒိုင္ငယ္ 
မ်ားမွေသာ္၄င္း ၀ယ္ယူစုေဆာင္းၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ငါးျပဳ 
ျပင္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကိုယ္ပုိင္ငါးဖမ္း ေလွငယ္မ်ား 
ရွိၾကပါသည္။ ထုတ္လုပ္ျပီးကုန္ေခ်ာမ်ားအား ေစ်းအတြင္းရွိ 
ငါးေျခာက္လက္ကားဆိုင္မ်ားႏွင့္ လက္လီေရာင္းခ်ေသာ ေစ်း 
သယ္မ်ားအား ေရာင္းခ်ၾကပါသည္။ ဖ်ာပုံေဒသအတြင္းရွိ ငါး
ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ ငါးပိ၊ ငါး 
ေျခာက္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ငါးဖမ္းဆီးမႈတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားပါ၀င္ျပီး၊ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားမွာ ငါးဖမ္းဆီးရန္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ဖမ္းဆီးရရွိေသာငါးမ်ား 
အား ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိကပါ၀င္ၾကပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ခင္ပြန္းမ်ား ငါးဖမ္းဆီးရာ 
တြင္ အကူေရလုပ္သားအျဖစ္ လိုုက္ပါၾကပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးအမ်ား 
စုသည္ ဖမ္းဆီးရရွိေသာငါးမ်ားအား ေရာင္းခ်ေရးႏွင့္ ငါးဖမ္းပုိက္မ်ား 
ဖာေထးျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိကပါ၀င္ၾကပါသည္။ အ 
ေၾကာင္းမွာ မိရိုးဖလာဓေလ့အားျဖင့္ ငါးဖမ္းပိုက္ဖာေထးခ်ဳပ္လုပ္ 
ျခင္းလုပ္ငန္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြ်မ္းက်င္ေသာ လုပ္ငန္းအျဖစ္ 
လက္ခံထားၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အခန္းက႑မွာ အျမတ္အစြန္းရရွိရန္ ေသခ်ာေသာ 
လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ ကုန္ေခ်ာမ်ား လက္ကားေရာင္းခ် 
ရာတြင္မူ အမ်ိဳးသားမ်ားက အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ၾကပါသည္။ 
ကုန္ေခ်ာမ်ားအား တဆင့္ခံပြဲစားမ်ားသို႔ ေစ်းညွိႏွိုင္းေရာင္းခ်ရာတြင္ 
လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားကသာ အဓိကဦးေဆာင္ၾကပါသည္။ ကုန္ေခ်ာ 
ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ထုတ္ 
လုပ္ေရး အဆင့္မ်ားအလိုက္ မိရိုးဖလာ လက္မႈပညာသည္အျဖစ္ 
ပါ၀င္ၾကျပီး အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ျပည္ပပို႕ကုန္အျဖစ္ရည္ရြယ္ေသာ 
စက္ရံုမ်ား၏ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိကပါ၀င္ၾကပါ 
သည္။

ေရခ်ိဳငါးဖမ္းေရလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရခ်ိဳငါးဖမ္း 
ကြက္မ်ားသို႔ နည္းလမ္း ၂ သြယ္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးႏိုင္ၾကပါ 
သည္။

က) ေလလံအင္း ငါးဖမ္းကြက္မ်ား - အင္းေလလံငါးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ 
တိက်စြာ ပိုင္နက္ဧရိယာသတ္မွတ္ထားေသာ အထူးသီးသန္႕ 
ငါးဖမ္းကြက္မ်ားျဖစ္ျပီး အစားအစာေပါၾကြယ္၀ေသာ ေရလွ်ံ 
ကြင္းမ်ားတြင္ ငါးမ်ားကို ထိမ္းသိမ္းသိုေလွာင္ထုတ္လုပ္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ေလလံအင္းမ်ားတြင္ သဘာ၀အေလွ်ာက္ ၀င္ေရာက္ 
ေသာငါးမ်ားအျပင္ ငါးသားေပါက္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေမြး 
ျမဴထုတ္လုပ္ပါသည္။ ဖ်ာပံုေဒသတြင္ ေလလံအင္းေပါင္း ၆၉ ခု 
ရွိပါသည္။

 ေလလံအင္းမ်ားအားေဆာင္ရြက္လိုေသာ ေရလုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
(အင္းသူၾကီး) သည္ အင္းအငွားခ်ထား လုပ္ပိုင္ခြင့္အား ေစ်း 
ျပိဳင္စနစ္ျဖင့္ ရယူရန္လိုအပ္ျပီး၊ အင္းေလလံေအာင္ျမင္သူ 
အင္းသူၾကီးသည္ ၄င္းအင္းလုပ္ငန္းေရျပင္အား ၉ ႏွစ္တာကာ 
လအထိ စီမံခန္႕ခြဲ၊ ငါးဖမ္းဆီးထုတ္လုပ္ခြင့္ ရရွိပါသည္။ 
အင္းသူၾကီးသည္ ၄င္း ၉ ႏွစ္တာကာလအတြင္ ငါးလုပ္ငန္း 
ေရျပင္ (အင္း) အား ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေလွ်ာက္ျခင္း၊ သဘာ၀ 
ေရလုပ္ငန္း ေရျပင္အား မွီခိုမႈေလွ်ာ့နဲေစရန္အတြက္ ေရၾကီး၊ 

၁

အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္



ေရလွ်ံခ်ိန္မ်ားတြင္ မ်ိဳးငါးမ်ား ပံုမွန္စိုက္ထည့္ျခင္းမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ၾကရပါသည္။ မ်ိဳးငါးစိုက္ထည့္ရာတြင္ အင္းသူၾကီး 
သည္ မိမိစိတ္ၾကိုက္ ငါးအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ထည့္သြင္းႏိုင္ပါ 
သည္။ ေလလံအင္း ငါးလုပ္ငန္းေရျပင္တြင္ ငါးမ်ားအား ၀င္ 
ေရာက္ဖမ္းဆီးလိုေသာ ေရလုပ္သား (တဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အစု 
အဖြဲ႕) မ်ားသည္ ေလလံရရွိထားေသာ အင္းသူၾကီးကသတ္မွတ္ 
ေသာ အခြန္အခအား အင္းသူၾကီးသို႔ ေပးသြင္းျပီးမွသာ ၀င္ 
ေရာက္ဖမ္းဆီးခြင့္ရွိပါသည္။

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ေလလံအင္းလုပ္ငန္းမွ ေရခ်ိဳငါးထုတ္ 
လုပ္မႈသည္ ျမန္မာႏႈိင္ငံ၏ ေရခ်ိဳငါးထုတ္လုပ္မႈစုစုေပါင္း၏ 
၂၂ % ရွိခဲ့ပါသည္။ ေလလံအင္းမ်ားသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ 
၃၅၅၁ ခု ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၃၂၉၀ ခု အထိ ေလ်ာ့ 
က်သြားခဲ့ေသာ္လည္း ငါး ထုတ္လုပ္မႈအေနျဖင့္ ၂၈ % အထိ 
တုိးျမင့္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ခ) ဘံုငါးဖမ္းကြက္ငါးလုပ္ငန္း (Open Fishery) - ငါးလုပ္ငန္းဦးစီး  
ဌာန ဧရိယာသတ္မွတ္ထား ေသာ ေလလံအင္းငါးလုပ္ငန္းေရျပင္ 
ႏွင့္ ကန္႔သတ္ငါးလုပ္ငန္းေရျပင္ (Reserved Fishery) မ်ားမွ 
ကင္းလြတ္ေသာ ေရျပင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ငါးဖမ္းဆီးခြင့္လိုင္စင္ 
အား ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ေပးပါသည္။ ငါးဖမ္းကိရိယာ 
အားလံုးမွာ ငါးလုပ္ငန္းဦစီးဌာနတြင္ ငါးဖမ္းကိရိယာလုိင္စင္ ရယူ 
ရန္လုိအပ္ပါသည္။ ၾကီးမားေသာငါးဖမ္းကိရိယာျဖစ္ေသာ “က်ား 
ပုိက္ (stow net)” မ်ားအေနျဖင့္ ပိုက္ခ်က္ေနရာအားလည္း 
တင္ဒါလုိင္စင္ ရယူရန္လိုအပ္ပါသည္။ တင္ဒါလိုင္စင္ေစ်းႏႈံး 
(ပမာဏ) မွာ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ငါးအထိအမိအေပၚတြင္ မူ 
တည္ပါသည္။ 

 တင္ဒါငါးဖမ္းကြက္အား ေလလံေအာင္ျမင္ျပီး လုိင္စင္ရရွိသူမ်ား 
သည္ အမ်ားအားျဖင့္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ငါးဖမ္းဆီးထုတ္လုပ္ျခင္း 
မရွိၾကဘဲ တဆင့္ခံလုိင္စင္မ်ားအား ညွိႏွိုင္းေစ်းႏႈံးျဖင့္ ျပန္လည္ 
ခ်ထားေပးၾကေလ့ရွိပါသည္။ တဆင့္ခံလုိင္စင္ရရွိထားသူမ်ား 
သည္ ၄င္းတုိ႔ တဆင့္ခံလုိင္စင္ရရွိထားေသာ ပိုက္ခ်က္ေနရာမ်ား 
တြင္ လုပ္ကိုင္လိုေသာ က်ားပိုက္လုပ္ငန္းရွင္ ေရလုပ္သားမ်ား 
အား သတ္မွတ္အခြန္အချဖင့္ လုပ္ကိုင္ေစပါသည္။ သတ္မွတ္ 
အခြန္အခအားေပးသြင္းရာတြင္ ေငြသားျဖင့္ ၾကိဳတင္ေပးေျချခင္း 
ႏွင့္ ထိမိေသာ ငါး/ပုစြန္မ်ားအား ၾကိဳတင္သေဘာတူ သတ္မွတ္ 
ထားေသာေစ်းႏႈံးျဖင့္ ေပးသြင္းေစျခင္းမ်ားျဖင့္ ေပးသြင္းေစေလ့ 
ရွိပါသည္။ ဖ်ာပံုတြင္ တင္ဒါခ်က္ (ငါးဖမ္းကြက္) ေပါင္း ၁၀၇ ခု 
ရွိပါသည္။

 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဘံုငါးလုပ္ငန္းေရျပင္မွ ငါးထုတ္လုပ္မႈမွာ 
ေရခ်ိဳငါးထုတ္လုပ္မႈစုစုေပါင္း၏ ၇၈% ရွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃-
၂၀၁၄ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဘံုငါးဖမ္းေရျပင္မွ ေရခ်ိဳငါးထုတ္လုပ္မႈ 
သည္ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ႏွိုင္းယွဥ္ 
ပါက ၄၁% တိုးျမွင့္ထုတ္လုပ္ႏွုိင္ခဲ့ပါသည္။ ေရလုပ္သားငယ္ 
မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ငါးဖမ္းကိရိယာငယ္မ်ား 
ျဖင့္ ဘံုငါးလုပ္ငန္းေရျပင္တြင္သာ ငါးဖမ္းဆီးရန္ တတ္ႏွိုင္ၾက 
ပါသည္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ ငါးဖမ္္းလုပ္သားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၀င္ 
ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏွုိင္ေသာ ငါးဖမ္းကြက္မ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္ ပိုမိုက်ဥ္း 
ေျမာင္းလာျပီး၊ ၄င္းတို႔၏ေနအိမ္ႏွင့္ ပိုမိုေ၀းကြာလာေၾကာင္း 
ခံစားရလွ်က္ရွိပါသည္။ အျခားတဖက္တြင္လည္း အင္းေလလံ 
ရရွိထားသူမ်ားႏွင့္ တင္ဒါပိုက္ခ်က္ရရွိထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ေရ 
လုပ္သားငယ္မ်ား၏ တရားမ၀င္ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ ငါးဖမ္း
ဆီးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔၏အျမတ္အစြန္းမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
နစ္နာဆံုး႐ႈံးရလ်က္ရွိေၾကာင္း ေစာဒကတက္ေနၾကပါသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ CBI/Myanmar Seafood Export report မွ စာရင္း 
ဇယားမ်ားအရ ေရခ်ိဳငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဖမ္းဆီးရမိေသာ ျပည္ပပို႔ 
ကုန္ ငါးအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္းျပည္ပပို႔ကုန္ငါး 
မ်ား၏ ၁% သာရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ေသာ 
ေရခ်ိဳငါးအမ်ားစုမွာ ငါးခူ၊ ငါးက်ဥ္း၊ ငါးတန္ စေသာ ႏွုတ္ခမ္းေမႊးပါငါး 

မ်ိဳးရင္း (cat fish species) ၀င္ငါးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
စာရင္းဇယားမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၀၁၂ 
သန္း (1.012 million US$) တန္ဖိုးရွိေသာ “ႏွုတ္ခမ္းေမြးပါငါးမ်ိဳး 
ရင္း၀င္” ငါး ၉၃၆ မက္ထရစ္တန္အား ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏွုိင္ငံမွ “ႏႈတ္ခမ္းေမြးပါ 
ငါးမ်ိဳးရင္း၀င္” ငါးမ်ား ေအးခဲတင္ပို႔မႈမွာ ကမၻာ့ “ႏႈတ္ခမ္းေမြးပါ 
ငါးမ်ိဳးရင္း၀င္” ငါး ျပည္ပပို႔ကုန္စုစုေပါင္း၏ ၃% ရွိခဲ့ျပီး၊ ကမၻာ့ငါး 
ျပည္ပပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈ အမ်ားဆံုးနို္င္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ အဆင့္ ၅ ရွိခဲ့ပါ 
သည္။ သို႔ရာတြင္ အမ်ားဆံုးတင္ပို႔သူ ၁၀ ႏွိင္ငံ စာရင္းအနက္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေစ်းအနည္းဆံုးရရွိေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏ အဓိက၀ယ္လက္မ်ားမွာ တရုတ္ႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္ျပီး၊ 
စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ တကီလုိလွ်င္ ၀.၉၉ အေမရိကန္ ေဒၚလာေစ်း 
ျဖင့္၄င္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၁.၁၁ အေမရိကန္ ေဒၚလာေစ်းျဖင့္၄င္း 
၀ယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ျမစ္ၾကီး ၄ သြယ္၏ ျမစ္ကမ္း 
ပါးမ်ားတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္လွ်က္ရွိၾကရာ ကုန္းတြင္းပိုင္း ငါးလုပ္ငန္း 
ေရျပင္မွထုတ္လုပ္ေသာ ေရခ်ိဳငါးမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ 
ေန႔စဥ္အဟာရအတြက္သာမက အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းအတြက္ပါ 
အေရးပါေလသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမိသားစုမ်ားသည္ ေရငန္ငါးထက္ 
ေရခ်ိဳငါးကို ပိုမိုဦးစားေပး စားသံုးေလ့ရွိၾကပါသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ကမၻာ့စါးနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕ (FAO) ၏ စာရင္း 
ဇယား (survey) ေကာက္ယူမႈမ်ားအရ၊ ျမန္မာမိသားစုမ်ား၏ 
အသားဓာတ္ရရွိမႈတြင္ ငါးမွရရွိေသာ အသားဓာတ္သည္ ၂၂ % ရွိ 
ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ၄င္းစာရင္းဇယားမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
အမိ်ဳးသားအဆင့္ ႏို္င္ငံသားတဦးခ်င္းအလိုက္ ပ်မ္းမွ်ႏွစ္စဥ္ ငါးႏွင့္ 
ေရထြက္ပစၥည္းစားသံုးမႈပမာဏမွာ ၂၁.၀၂ ကီလိုဂရမ္ရွိျပီး ေရခ်ိဳငါး 
၃၁.၅%၊ ေရငန္ငါး ၂၃.၅ % ႏွင့္ ေရခ်ိဳ/ေရငန္ ငါးပိ ၄၅% ရွိေၾကာင္း 
ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ေရခ်ိဳငါးဖမ္းဆီးထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းက႑ခြဲအေနျဖင့္ စီးပြားေရး 
ဆုိင္ရာ အင္အားအျပည့္အ၀ ရရွိေစရန္အတြက္ ငါးသယံဇာတ 
အရင္းအျမစ္မ်ားအား ေရရည္တည္တံ့ေစေသာ စနစ္တက်ထုတ္လုပ္ 
မႈႏွင့္ တည္တံ့ေသာေစ်းကြက္ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါ 
သည္။ ထို႔အျပင္ လိုအပ္ေသာ ဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားအားလည္း အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည့္အျပင္ 
ေရလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏မိသားစုမ်ားအား စား၀တ္ေနေရးလုံ 
ျခံဳမႈ (Secure) ရရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေရလုပ္ငန္းအစု 
အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ပါ၀င္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံွံ႔ျပီး သဘာ၀အရင္းအျမစ္ 
ကိုအေျခခံေသာ တုိးတက္ေစမႈ (improving the resource base) 
ႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္တန္ဖိုး ျမင့္မားေစလာမည္ျဖစ္ပါသည္။  

ငါးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရး စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ 
လည္း ကုန္းတြင္းပိုင္း ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းအစုအဖြဲ႕၏ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ 
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေစေရးအတြက္ လက္ရွိရရွိ 
ထားေသာ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ သာမက ျပည္ပပို႔ကုန္ ေစ်းကြက္ ကိုပါ 
တုိးခ်ဲ႕ရရွိေစေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ က်ိဳးစားေဆာင္ရြက္ေရး 
အား တေျပးညီေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံအေန 
ျဖင့္ ေရလုပ္ငန္းအားအေျခခံေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရွိေစ 
ရန္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီ 
ေသာ တန္ဖိုးျမင့္ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျပီး ေစ်းကြက္သစ္ 
မ်ားရွာေဖြျခင္း၊ ရရွိျပီးေစ်းကြက္မ်ားအားလည္း တန္ဖိုးျမင့္ ေရထြက္ 
ပစၥည္းမ်ား တုိးျမင့္တင္ပို႔ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ထိုသို႔ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းေၾကာင့္ လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္မ်ား ပိုမို 
လာမည္ျဖစ္ျပီး၊ လုပ္သားေစ်းကြက္ ျမဲျမံလာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ထိုသို႔ လုပ္သားေစ်းကြက္္ ျမဲျမံလာျခင္းေၾကာင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈအသင့္ 
အတင့္ရွိေသာလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမရွိေသာလုပ္သားမ်ား 
အတြင္း ျပိုင္ဆုိင္မႈျမင့္မားလာျပီး လစာႏႈံးျမင့္မားေသာ ရာသီစား 
လုပ္သားမ်ားနွင့္ သာမန္ေန႔စားလုပ္သားမ်ား ခြဲျခားခန္႔ထားေရးဆုိင္ 
ရာ ၀န္ထမ္းဖြဲစည္းပုံ ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ပံ့ပိုးတြန္းအားေပး 
သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၂

ေရခ်ဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (VCA) ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ



ျပည္ပပို႔ကုန္ ထုတ္လုပ္ေသာ ေရလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ  ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရး 
စက္ရံုမ်ားအေနျဖင့္လည္း နိမ့္က်ေသာလုပ္ခလစာႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ 
အခ်ိဳးအစားေၾကာင့္ ၾကံဳေတြ႕လာႏွိုင္ေသာ ျပင္ပမွ အေသးစိတ္စီစစ္ 
ျခင္းမ်ားႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစမည့္ အလားအလာမ်ားအား 
ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုဖန္တီး 
ေပးျခင္း၊ ပိုမိုျမင့္မားေသာ လုပ္ခလစာႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ 

လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားသည္ ဖ်ာပံု ေရခိ်ဳငါးဖမ္းလုပ္ငန္း က႑ခြဲတြင္ 
ရွိေသာ အဓိကဦးစားေပးေျဖရွင္းရမည့္ အတားအဆီးမ်ား၊ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ားႏွင့္ အဆိုျပဳၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္

စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား လုိက္နာမႈအားနည္းျပီး 
ေရခဲျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္ လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစားအစာ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေရးႏွင့္ 
ေကာင္း မြန္ေသာ အလုပ္သမားေရးရာအေလ့အက်င့္ (GLP) မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာမႈအားနည္းျခင္း။

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး (OSH)၊ ေရခဲကုိ သန္႕ရွင္စြာကိုင္တြယ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းမတက္ဖူးသူ အလုပ္သမား အမ်ားအျပားရွိျခင္း။

အခြင့္အလမ္း
ေရခဲျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္ လက္လီေရာင္းခ်ေရးမ်ားတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား တိုး
တက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေလလြင့္ဆုံးရံွးမႈႏွင့္ ပိုးမႊားကူးစက္ျခင္းမ်ားအား ေလွ်ာ့က်ေစျပီး 
ေရခဲရိုက္ျခင္းစြမ္းရည္ တိုးတက္လာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

အစားထိုးလဲလွယ္မည့္ ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္ေငြေပးေျခရန္ ေရလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ 
မတတ္ႏွိုင္ျခင္း။

ငါးဖမ္းပိုက္ႏွင့္ ငါးဖမ္းကိရိယာ ျဖန္႔ျဖဴသူမ်ားႏွင့္  (အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအ၀င္) ငါးဖမ္းပိုက္ တပ္ဆင္ခ်ဳပ္ 
လုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိငါးဖမ္းကိရိယာမ်ားအတြက္ ထုတ္ျပန္ထားေသာစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား 
ႏွင့္ ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္ထိမိေစရန္ ပံုစံထုတ္တည္ေဆာက္ထားမႈ အႏွစ္သာရမ်ားအား နား 
လည္သိရွိမႈအားနည္းျခင္း။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ငါးဖမ္းပိုက္ တပ္ဆင္၊ ျပဳျပင္၊ ဖာေထးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား တန္ဖိုးထားမႈမရွိျခင္း။

အခြင့္အလမ္း
ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ေလာင္စာေခြ်တာျခင္း၊ 
ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းျခင္းႏွင့္ ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္း၏ အလြန္အကြ်ံ ငါးဖမ္းဆီးထုတ္လုပ္ေနမႈအား 
ေလွွ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါသည္။

ေရခဲကိုင္တြယ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္း 
ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး (OSH) သင္တန္းမ်ား 
အား ေရခဲျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားႏွင့္ လက္လီေရာင္းခ် 
သူမ်ားသို႔ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ စား 
ေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္း 
ေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီလာျပီး ေရခဲ 
စက္ရံုမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားလာမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။

ေက်းရြာအဆင့္ ငါးဖမ္းပုိက္ တပ္ဆင္သူမ်ားမွ 
တဆင့္ ပိုမိုအက်ိဳးရွိျပီး ထိမိမႈေကာင္းမြန္ 
ေသာ သီးသန္႔ေရြးခ်ယ္ထိမိေစေသာ ငါးဖမ္း 
ကိရိယာ အမ်ိဳးအစားအသစ္မ်ားအေၾကာင္း 
အား ေရလုပ္သားမ်ားသုိ႔ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ 
ေရလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းပိုက္တင္သြင္းျဖန္႔ 
ျဖဴးသူမ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖင့္အဆင့္ 
ျမင့္ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ားအား ေရလုပ္သားမ်ား 
မွ လက္လွမ္းမွီေစျခင္း။

ေရလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
အား လိုက္နာျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကး အက်ိဳးအျမတ္ 
ရရွိေၾကာင္းကို ေရလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္း 
ပိုက္တပ္ဆင္သူမ်ားမွ နားလည္လက္ခံလာ 
ေအာင္ ပညာေပးျခင္း။

အဓိကက်ေသာ အတားအဆီးမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အဆိုျပဳ ၾကား၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖၚျပခ်က္

သြင္းအားစု

အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အဆိုျပဳၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား

၃

ေရလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ေရရွည္တည္တ့ံျပီး ရာသီဥတုႏွင့္ကုိက္ညီေသာ ငါးဖမ္းနည္းစနစ္အားသိရိွျပီး 
လက္ခံက်င့္သုံးႏုိင္ရန္ လက္လွမ္းမမီွျခင္း။
ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ငါးလုပ္ငန္းနည္းစနစ္မ်ားအား လက္ခံက်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရရိွႏုိွင္ 
ေၾကာင္း သေဘာေပါက္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ေရလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားျဖစ္စီမံခန္႔ခြျဲခင္းနည္းစနစ္မ်ား 
အားမသိရိွျခင္း၊ 
လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး (OSH) ဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား 
နားလည္မႈအားနည္းျခင္း။

အခြင့္အလမ္း
ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ငါးလုပ္ငန္းနည္းစနစ္အား က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ကုစားႏုိွင္ျပီး အေထြေထြငါးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ 
ေစ်းကြက္ရရိွႏုိွင္ပါသည္။ 
ေရလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ျပည္ပပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္ အျမတ္အစြန္းရရိွႏိွင္သည့္ 
အေျခအေနအားထိန္းသိမ္းျပီး ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ေရထြက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈျဖင့္ ခုိင္မာေသာ 
စီးပြားေရးဆိုင္ရာမက္လုံးအား ရရိွႏိွင္ပါသည္။

ေရလုပ္သားမ်ားအား ေဒသတြင္း စြမ္ေဆာင္ 
ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ျပီး 
ရာသီဥတုႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေရလုပ္ငန္းနည္း 
စနစ္မ်ားအား လက္ခံက်င့္သံုးျပီး ၄င္းတုိ႔၏ 
ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအား ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ 
စီမံေဆာင္ရြက္တတ္လာေစႏွိုင္ပါမည္။

ဖမ္းဆီးျခင္း



ငါးဒိုင္မ်ား၏ မွားယြင္းေသာအရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ အစားအစာ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္း 
ေရးနည္းစနစ္မ်ား၊ အရည္အေသြးအာမခံျခင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဗဟုသုတနည္းပါးျခင္းတုိ႔သည္ 
ငါးဒိုင္မ်ားမွ အရည္အေသြးျမင့္မားျပီး အစားအစာ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီေသာ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ႏွိုင္မႈစြမ္းအားကို ကန္႔သတ္ထားသည္။

ေရလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္ အစားအစာ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနည္းစနစ္မ်ား 
ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ - အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ထုတ္လုပ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအား လုိက္နာက်င့္သံုးေရး 
အတြက္ လိုအပ္ေသာအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ရရွိမႈမရွိျခင္း။

ထုတ္လုပ္ျပီး ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား သိုေလွာင္ေရးႏွင့္ စနစ္တက်ကိုင္တြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေသာ ထြက္ေပၚလာသည့္ (issue) ကိစၥရပ္မ်ားအား သေဘာေပါက္နားလည္မႈမရွိျခင္း။

အခြင့္အလမ္း
ေရလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဆုိင္ရာကုန္သည္မ်ား၏ အစားအစာ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး 
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအားလိုက္နာေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္အားျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္ တုိးတက္ 
ရရွိျခင္း၊ ေစ်းႏႈံးအႏွိမ္ခံရျခင္းႏွင့္ ကုန္ေခ်ာေရထြက္ပစၥည္းမ်ား ေလလြင့္ဆံုးရွံဳးျခင္းမ်ားအား ကာ 
ကြယ္တားဆီးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားလာေစရန္ က်ယ္ျပန္႔ေသာဂြင္းဆက္ခ်ိတ္ဆက္မႈအား 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္  ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၏ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ အားေလွ်ာ့ခ်ႏွိုင္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ 
ေရးဂြင္းဆက္ (supply chain) အတြင္းသို႔ တုိက္ရိုက္တင္ပို႔ႏိုင္ျခင္း၊ ျမင့္မားေသာအျမတ္အစြန္းရရွိ 
ျခင္း စေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိလာျပီး အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ 
ေရလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဖမ္းဆီးထုတ္လုပ္- ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားအားလံုးအား တုိးတက္မႈရရွိေစမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္သားမ်ား၏ နိမ့္က်ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားႏွင့္ မတည္ျငိမ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရရွိမႈ 
ေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ ျမင့္မားျခင္း။

ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး (OSH) ဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္မႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးျမွင့္ေရးအတြက္ 
အကူအညီေပးႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမရရွိျခင္း။

အခြင့္အလမ္း
ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေစျခင္းသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေစ်းကြက္တြင္ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ 
ျပီး ကုန္ေခ်ာမ်ား၏ ေစ်းကြက္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္မႈကုိ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစပါ 
သည္။

ငါးစုေဆာင္းေသာ ငါးဒိုင္မ်ား၏အရည္အ 
ေသြးအား ျမင့္မားေစျခင္းျဖင့္ အေျခခံအစား 
အစာ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ မွန္ 
ကန္ေသာ ငါးကိုင္တြယ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္ 
မ်ားအား လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ရန္  လုပ္သား 
မ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားအား ဦး 
ေဆာင္လမ္းညႊန္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဦးစားေပးအျဖစ္ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ 
မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္း က႑ 
ငယ္အတြင္းရွိ လုပ္ငန္းမ်ားအား ၄င္းတို႔ႏွင့္ 
သက္ဆုိင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း။

အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္း

ကုန္ေခ်ာ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရး

အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုျဖစ္ေသာ လက္လီေစ်းသည္မ်ားအေနျဖင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရျပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီ 
ညြတ္ေသာ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားအား ကိုင္တြယ္နည္းမ်ားအား သိရွိေစမည့့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လုိအပ္ 
ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မရရွိျခင္း။

အခြင့္အလမ္း
သန္႔ရွင္းျပီး အညစ္အေၾကးကင္းစင္ေသာ ငါးကုန္စည္မ်ားသည္ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ျပီး ကုန္ေခ်ာမ်ားဆံုး 
ရွံးျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္ (health hazards) အား ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။

Improvement of  access of  
vendors to services that 
would enable them to adopt 
better marketing practices 
parallel to ensuring that 
there are sufficient market-
based incentives to facilitate 
upgrading

အဓိကက်ေသာ အတားအဆီးမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အဆိုျပဳ ၾကား၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖၚျပခ်က္

လက္လီျဖန္႔ျဖဴးေရး

အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အဆိုျပဳၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား

ေရခ်ဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (VCA) ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ

၄



ေရခိ်ဳငါးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းအားလံုးတြင္ (all function in chain) အစားအစာ 
ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး (OSH) စေသာ 
စံႏႈံးမ်ားအတြက္ မတည္ၿငိမ္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားအား 
လိုက္နာေစရန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားနည္းျခင္း။

အခြင့္အလမ္း
ခို္င္မာျပီး ထိေရာက္ေသာ အစိုးရနွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တာ၀န္ခံမႈ 
ရွိေသာ ငါးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စီပြားေရးလုပ္ငန္း ထူေထာင္ေရးအတြက္ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္အားတုိး 
တက္ေစျခင္း၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္းမ်ားအတြက္ ဖန္တီးရာေနရာအျဖစ္ အသံုးခ်ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါ 
သည္ 

လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ ငါးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းစနစ္သည္ က်ယ္ျပန္႔စြာ သေဘာတူညီမႈရရွိ 
ေသာ တာ၀န္ခံယူမႈရွိသည့္ ေရလုပ္ငန္းစနစ္တခုအား ေဖၚေဆာင္ရာတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္လွ်က္ 
ရွိပါသည္။

ငါးလုပ္ငန္းပူးေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္တရပ္ထူေထာင္ရန္ လံုေလာက္ေသာမူ၀ါဒႏွင့္ တရား၀င္မူေဘာင္ 
မ်ား၏ အေထာက္အပံ့မရွိျခင္း။

အခြင့္အလမ္း
ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈႏွင့္ မၾကာမီ္အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေတာ့မည့္ LIFT ႏွင့္ 
DOF တုိ႔၏ ငါးလုပ္ငန္းပူးေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံကိန္းသည္ ေရလုပ္ငန္းအစုအဖြဲ႔တြင္  အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
အမိ်ဳးသားမ်ား ပိုမိုပါ၀င္ေစႏိုင္သည့္ ငါးလုပ္ငန္းပူးေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္တရပ္ေဖၚထုတ္ႏိုင္ေရးအ 
တြက္ အစဥ္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

MFF ဖ်ာပံုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး 
ငါးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အစားအစာ 
ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လုပ္ငန္း 
ခြင္ေဘးကင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး(OSH) 
တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာစံႏႈံးမ်ား၊ နည္းဥပေဒ 
မ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံခ်က္တခုအား 
ေဖၚထုတ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
မပ်က္စီးေစဘဲ လူမႈေရးဆို္င္ရာႏွင့္ စီးပြားေရး 
ဆုိင္ရာရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား ျပည့္မွီေစျပီး 
အမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ ေရလုပ္ 
ငန္းပူးေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တရပ္အား ေဖၚ 
ထုတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူေပးရန္။

အဓိကက်ေသာ အတားအဆီးမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အဆိုျပဳ ၾကား၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖၚျပခ်က္

ပတ္၀န္းက်င္အား အေထာက္အကူျပဳျခင္း

အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အဆိုျပဳၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား

အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္

၅



ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ 
၍ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးေသာ DANIDA အဖြဲ႔၏ အစိတ္အပိုင္း ၂ 
မဟာဗ်ဴဟာကို အသိေပးရန္ ေရခ်ိဳငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္ 
အကဲျဖတ္မႈ (VCA) ကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အစိတ္အပိုင္း ၂ 
သည္ အျပည္အျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔(အိုင္အယ္လ္ 
အို) ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ 
၏ ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတို႔တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ 
အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးထုႏွစ္ရပ္လံုးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ 
ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးရန္ရည္ရြယ္ပါ 
သည္။  

ငါးလုပ္ငန္းက႑၌ တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္ကို ေလ့လာရာတြင္ ကာလ ၃ 
ရပ္ ပါ၀င္ပါသည္။ ထိုကာလ ၃ ရပ္မွာ- 

ပထမကာလ - တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္မႈ VCA ေလ့လာမႈ 
ပထမကာလကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ 
ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္အတြင္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ငါးလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခင္ေလ့လာမႈမ်ားကို စိစစ္သံုး 
သပ္ျခင္းအပါအ၀င္ ပထမအစီအစဥ္ေရးဆြဲျပီး လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္း 
အကဲျဖတ္ျခင္းမတိုင္မီ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ၾကိဳတင္ 
ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။  

ဒုတိယကာလ - တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္မႈ VCA ဒုတိယကာလ 
ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ ရက္အထိ 
စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ့ကာ ေလ့လာထားေသာ ထုတ္လုပ္မႈအတိုင္းအတာ 
ႏွင့္ ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ 
ငန္း၌ က႑ခြဲ ၇ ခုကို စကာတင္ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျပဳလုပ္ပါသည္။ 
ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ထုိက႑ခြဲတစ္ခုစီကို အလ်င္အ 
ျမန္ အကဲျဖတ္မႈေဆာင္ရြက္ျပီး က႑ခြဲ ၂ ခုကို အေသးစိတ္ ခြဲျခမ္း 
စိတ္ျဖာေလ့လာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ 

တတိယကာလ - တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္မႈ VCA ေလ့လာမႈ 
တတိယကာလကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္မွ မတ္လ ၆ 
ရက္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ က႑ခြဲႏွစ္ခုကို 
အေသးစိတ္ထပ္မံခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာျခင္းအပါအ၀င္ လုပ္ငန္း 
နယ္ပယ္တြင္ တိုးတက္မႈႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အ 
ကုိင္မ်ားဖန္တီးေပးျခင္းကို ေထာက္ပ့ံေပးရာတြင္ အုိင္အယ္လ္အိုအ 
ေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈပုံစံမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ 
မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းလည္း ပါ၀င္ပါသည္။  

ျမန္မာႏုငိင္ငံါးလပုင္န္းအဖြ႔ဲခ်ဳပ ္(MFF) ႏွင္ ့ငါးလုပင္န္းဦးစီးဌာန(DOF) 
မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ရွိ အဓိကသက္ဆိုင္သူမ်ား ႏွင့္ 
အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ျခင္း၊ လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းအျပင္ 
ဖြ႔ြံျဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္မ်ား၁ ႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန (DOF)၂ မွ 
အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ရရွိထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး 

ပထမကာလတြင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ စိစစ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ စသည္ 
တို႔အေပၚအေျခခံ၍ ေအာက္ပါက႑ခြဲမ်ားကို စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္အ 
တြက္ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

 - ငါးျမစ္ခ်င္း
 - တီလားပီယား
 - ကကတစ္
 - ရႊံ႕ကဏန္း
 - ေရခ်ိဳပုစြန္ထုပ္ႏွင့္ ေရငန္ပုစြန္ (ေမြးျမဴေရး)
 - ေရခ်ိဳငါးဖမ္းလုပ္ငန္း 
 - ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း 

စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္အတြက္ က႑ခြဲမ်ား စကာတင္ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို  
ေလ့လာသိရွိရေသာ ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ 
အတိုင္းအတာအေပၚ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ ပံု ၁ တြင္ စကာ 
တင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ က႑ခြဲ ၇ ခု ၏ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏုိ္င္ေသာ ဆြဲ 
ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ 

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိိဳးသမီးထု 
ႏွစ္ရပ္လံုးက သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္အေျခအ 
ေနမ်ားကို သိျမင္နားလည္ေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ျဖစ္ထြန္းေစျခင္း၊ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္း က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ 
အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ အားလံုးပါ၀င္ျပီး ေရရွည္ 
တည္တံ့ခို္င္ျမဲေသာ တိုးတက္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္မည္ဆို 
သည့္ အုိင္အယ္လ္အို၏ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံ
ကိန္းရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီရန္  က႑ခြဲေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ စံမ်ား 
ကိုသတ္မွတ္ထားသည္။  

ေရြးခ်ယ္မႈစံမ်ားကို ေအာက္ပါအတုိင္းသတ္မွတ္ထားသည္။ 

 - က႑ခြဲ၏ အရြယ္အစားႏွင့္ အတို္င္းအတာပမာဏ 
 - ေစ်းကြက္၀ယ္လိုအားႏွင့္ တိုးတက္မႈအလားအလာ
 - အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္မႈမ်ားျဖစ္ထြန္းျခင္း
 - အလားအလာရိွသည့္အရာမ်ားကုိအဆင့္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း  

က႑ခြဲမ်ားကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ စီမံကိန္းအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသ
မီးမ်ားပါ၀င္ေနေသာအပိုင္းႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈစြမ္းရည္ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကို္င္အေျခအေနမ်ား၊ ၀င္ေငြတိုးပြား 
ရရွိမႈႏွင့္အတူ ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္မႈမွ အက်ိဳးခံစားရခြင့္ရွိ/မရွိကိုပါ ထည့္
သြင္းစဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

က႑ခြဲေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ စံတစ္ခုျခင္းစီအလိုက္ အေရးၾကီးသလို  
စံအားလံုးပါ၀င္ေအာင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသုံးသပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခု 

၁ LIFT အစီအစဥ္၊ WorldFish/MyFish ၊ CBI အစီရင္ခံစာ၊ IDE ေဆြးေႏြးမႈစာတမ္း၊ ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔၏ဘက္စံုေလ့လာမႈမ်ား၊ 
DOF၊ MFF၊ USAID၊ Dr.Edwards ၊ NAG ၊ အျခားငါးလုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
၂ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၏ ငါးလုပ္ငန္းစာရင္းဇယား၊ ၂၀၁၃ ႏွင့္ ၂၀၁၄

က။ ေနာက္ခံသတင္းအခ်က္အလက္

အပိုင္း (၁)

မိတ္ဆက္

ေရခ်ဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (VCA) ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ

၆



Figure 1. Relative Attractiveness of  the Seven Shortlisted Subsectors
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ႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္တြင္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ 
ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား 
ပါ၀င္ေသာ ေန႔တစ္၀က္ၾကာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကိုက်င္းပကာ က႑ 
ခြဲမ်ားအတြက္ အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ျခင္းကို 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအခ်ိန္အတြင္း တက္ေရာက္ 
ပါ၀င္သူမ်ားသည္ စကာတင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ က႑ခြဲမ်ားကို စံ 
တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ႏိႈင္းခ်င့္သံုးသပ္ၾကျပီး က႑ခြဲမ်ားကို အဆင့္ 
သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ဦးစားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ပင္လယ္ငါး 
ဖမ္းလုပ္ငန္း၊ ေရခ်ဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ ေရငန္ပုစြန္ႏွင့္ ေရခ်ိဳပုစြန္ လုပ္ 
ငန္းက႑မ်ားသည္ ထိပ္ဆံုးဦးစားေပးက႑ခြဲ ၃ ခုအျဖစ္ ထြက္ေပၚ 
လာသည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္ 
သက္ျပီး ေနာက္ဆက္တြဲေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေသာ 
လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွသက္ဆိုင္သူမ်ားက အၾကံျပဳသည္မွာ အိုင္အယ္ 
(လ္)အို၏ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္အေန 
ျဖင့္ အျဖဴကြက္ေရာဂါ (white spot disease) ထိန္းခ်ဳပ္ေလ်ာ့ပါးေရး၊ 
သားေဖာက္လုပ္ငန္းတိုးတက္ေရး စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားရွိေနေသာ ေရ 
ငန္ပုစြန္ႏွင့္ ေရခ်ိဳပုစြန္လုပ္ငန္းက႑ခြဲထက္ ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း 
ႏွင့္ ေရခ်ိဳငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ရွိေသာ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ အ 
ခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အ 
ေနအထားတြင္ရွိေၾကာင္းဆိုသည္။  

ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရခ်ိဳငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအတြက္ တန္ဖိုးျမွင့္ 
ျဖစ္စဥ္ ခြဲျခားစိတ္ျဖာေလ့လာျခင္းကို သီးျခားေဆာင္ရြက္မည့္ 
ကိစၥအျဖစ္ ျပင္ဆင္ျပီးျဖစ္သည္။ ေရခိ်ဳငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၏ VCA ကို 
ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသၾကီး၊ ဖ်ာပံုခရိုင္အား အဓိကအေလးထားေဆာင္ 

ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ကုန္း 
တြင္းပိုင္းငါးလုပ္ငန္း အရင္းအျမစ္ရွိသည္။ ဟက္တာေပါင္း ၈.၂ 
သန္းက်ယ္၀န္းသည့္ သဘာ၀ကန္မ်ား၊ ေရေလွာင္ကန္ၾကီးမ်ား၊ 
ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ ကန္ေရျပင္မ်ားရွိသည္။ ၄င္းဧရိယာမ်ားအနက္ 
ဟက္တာေပါင္း ၁.၃ သန္းသည္ ေရအျမဲရွိေသာ ေရျပင္မ်ားျဖစ္ျပီး 
က်န္ဧရိယာမ်ားမွာ ရာသီအလုိက္ ေရေရာက္ရွိေသာေနရာမ်ား 
ျဖစ္သည္။ အဓိကျမစ္ၾကီးမ်ားမွာ ဧရာ၀တီျမစ္၊ခ်င္းတြင္းျမစ္၊ စစ္ 
ေတာင္းျမစ္ႏွင့္ သံလြင္ျမစ္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ၄င္းျမစ္ၾကီးမ်ားသည္ 
ေျမာက္အရပ္မွ ေတာင္အရပ္သုိ႔ စီးဆင္းၾကျပီး၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ 
ေအာ္အေရွ႕ပို္င္း (eastern part of the Bay of Bengal)၊ မုတၱမ 
ပင္လယ္ေကြ႕ (Gulf of Mottama) ႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္ (Adaman 
Sea) အတြင္းသို႔စီး၀င္ၾကသည္။ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚေဒသတြင္ ဧရာ 
၀တီျမစ္၏ အဓိကက်ေသာျမစ္ခြဲမ်ားမွာ ပုသိမ္ျမစ္၊ ဖ်ာပံုျမစ္၊ ဘုိက 
ေလးျမစ္ႏွင့္ တုိးျမစ္တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။
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တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေရခိ်ဳငါးဖမ္း
လုပ္ငန္းက႑ခြဲေအာက္တြင္ရွိေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေ
ျခအေနမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္နားလည္ရန္၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးထု 
ႏွစ္ရပ္လံုး အလုပ္အကုိင္မ်ားရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္အတူ ယွဥ္ 
ျပိဳင္ႏုိင္မႈအဆင့္ျမင့္ျမင့္မားမားေရာက္ရွိေအာင္ျမင္ေရး၊ (သို႔) တည္ရွိ 
ေနေသာအလုပ္အကိုင္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္ 
အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖစ္ေပၚေအာင္ တိုးတက္ေဆာင္ရြက္ေရး 
ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုိးျမွင့္ျဖစ္စဥ္ေလ့လာရျခင္း၏ အဓိကက်ေသာရည္ 
ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ကုိလုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ 

က) ေနာက္ဆံုးေရာက္ရွိသြားသည့္ေစ်းကြက္မ်ား၊ ပံ့ပိုးေပးေသာေစ်း 
ကြက္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားအပါအ၀င္ ေရခ်ိဳငါးဖမ္းလုပ္ငန္း 
က႑ခြြဲ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ / ထိခိုက္ 
ေသာ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အေသး 
စိတ္သိျမင္နားလည္ႏုိင္ရန္၊ လုပ္ငန္း၀န္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ 
ငန္းမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျဖည့္ဆည္းပ့ံပိုး 
ေပးျခင္း။

ခ)   ေရခ်ိဳငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္၏ တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ သ 
ေဘာသဘာ၀သည္ အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အေျခအေန 
မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ပံုမ်ားကို သိျမင္နားလည္ရန္ ပံ့ပိုးေပး 
ျခင္း။

ဂ)   အဓိကအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ 
ခန္႔အပ္မႈ၊ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကိုရရွိ 
ျခင္းႏွင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ကို ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္မႈရွိ 

လတ္တေလာရရွိေသာအစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ေလ့လာမႈမ်ားမွ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္စုစည္းႏုိင္ရန္ ကနဦးေလ့လာမႈမ်ား 
ကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိသို႔ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းနယ္ 
ပယ္သုေတသနတြင္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေသာကိစၥ 
ရပ္မ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္မႈရရွိပါသည္။ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္ 
သက္ျပီး အစိုးရမွေဖာ္ျပသည့္ကိန္းဂဏန္းစာရင္းမ်ားမွာ  လုပ္ငန္းနယ္ 
ပယ္အေနျဖင့္ ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိေနျပီး  ကိန္းဂဏန္းစာရင္း စုစည္း 
ေကာက္ယူသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္လိုအပ္မႈႏွင့္ 
ယံုၾကည္အားထားႏိုင္ေလာက္ေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားျဖစ္ရန္လုိေၾကာင္း ပုဂၢလိကက႑တြင္ အဓိကပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ 
သူမ်ားကဆိုၾကသည္။ VCA သုုေတသနအဖြဲ႔သည္ မူလအခ်က္အ 
လက္မ်ားကို ေနာက္ပိုင္းထပ္မံေတြ႔ရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာ၍ အျပန္အလွန္စစ္ေဆး 
ျခင္း (သုိ႔) အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ အဓိကပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ အ 
မ်ိဳးမ်ိဳးေသာထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ သိျမင္နားလည္ထားမႈမ်ားကိုေဖာ္ျပရန္ 
အားစိုက္ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ 

ဒုတိယကာလႏွင့္ တတိယကာလ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ 
အရည္အေသြးဆိုင္ရာ သုေတသနနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳေဆာင္ 
ရြက္ခဲ့ျပီး အဓိကအားျဖင့္ အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ လူေတြ႔ေမး 
ျမန္းသတင္းရယူျခင္း (key informant interviews (KII)) ၊ အစု
အဖြဲ႔ငယ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာအစည္းအေ၀းမ်ား၊ ေရြးခ်ယ္ထားေသာလူ 
မ်ားျဖင့္ အစုအဖြဲ႔ျပဳေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားပါ၀င္သည္။ အဓိကသတင္းေပး 
သူႏွင့္ အစည္းအေ၀း၊ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ပါ၀င္သူမ်ားတြင္ 

ေစရန္ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (သို႔) အားလံုးပါ၀င္ေသာလုပ္ 
ငန္းစဥ္တြင္ အတားအဆီးျဖစ္ေနေသာ လုပ္ငန္းအဆင့္ကိစၥရပ္ 
မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ျခင္း။

ဃ) အားလံုးပါ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ေအာက္တြင္ လုပ္ငန္းပုိင္း (ch- 
ain) ၌ရွိေနေသာ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ လုိ္ 
အပ္သည့္ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ ထုိသို႔ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ value chain ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္မႈႏွင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ 
ေရး/သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း 
မ်ားျမွင့္တင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ 

င)   လုပ္ငန္းနယ္ပယ္စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္အ 
တြက္ ေရငံငါးဖမ္းလုပ္ငန္းက႑ခြဲတြင္ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ 
သက္ဆုိင္ပါ၀င္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ 
သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။

လယ္သမားမ်ား၊ ေရလုပ္သားမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား၊ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ 
ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊  ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၊ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္ 
ႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန (ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ 
ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးတြင္ပါ၀င္) ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ကုိယ္ 
စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ရႈေထာင့္အျမင္မ်ား၊ 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ အေရအတြက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
စုစည္းေကာက္ယူျခင္းအတြက္  အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားကို လူေတြ႔ 
ေမးျမန္း၍ သတင္းရယူျခင္း (KII) နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ 
လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္းမွရရွိလာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
စိစစ္ျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႔မ်ား (သို႔) ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႔ခြဲမ်ားအတြက္ အေလး 
ထားေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရယူရာတြင္ အစည္းအေ၀းႏွင့္ အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြး 
ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားက ထိေရာက္မႈရွိသည္။ အဓိကေျဖၾကားသူမ်ားႏွင့္ 
ပါ၀င္တက္ေရာက္သူအခ်ိဳ႕မွာ ဖ်ာပံုငါးလုပ္ငန္းက႑မွ အဓိက ပါ၀င္ 
သက္ဆုိင္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

သက္ဆိုင္သူမ်ားပါ၀င္ေသာ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းပြဲကို ဖ်ာပံုျမိဳ႕နယ္တြင္ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ 
သည္။ ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ားက တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္ 
ျခင္း (VCA) ၏ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳျခင္း၊ ထင္ျမင္ခ်က္ေပး 
ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္ 
ပါ၀င္သူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြင္း ရင္ဆိုင္ေနရေသာ 
အဓိကကိစၥရပ္မ်ားကို ဦးစားေပးအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ 
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျပီး ျဖစ္နုိင္ေခ်ရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို 

ေရခ်ဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (VCA) ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ

ခ။ တန္ဖိုးျမႇင့္ျဖစ္စဥ္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

ဂ။ နည္းစနစ္ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္း
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အပိုင္း (၁) မိတ္ဆက္

Figure 2. Meeting with Women and Men Engaged  in the Freshwater Capture Fisheries Subsector in Pyapon

Figure 3. Stakeholders consultation in Pyapon

အၾကံျပဳေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။

ေအာက္ေဖၚျပပါ ရႈေထာင့္အျမင္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေဖၚထုတ္ရရွိ 
ခဲ့ေသာ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မည့္ အခ်က္အ 
လက္မ်ားအား အထပ္ထပ္ျပန္လည္စီစစ္သုံးသပ္ျပီး ပိုမိုအေသးစိတ္ 
က်စြာ စီစဥ္ေရးဆြဲႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

 - အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား၏ 
ညွိႏွိုင္းအၾကံဥာဏ္ရယူေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွ ေဆြးေႏြး 
ခ်က္မ်ား။

 - သြယ္၀ိုက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား (third party) (ဥပမာ- အစုိးရ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကူညီေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အစီအစဥ္မ်ား) ၏ ေလ့လာစူးစမ္းခ်က္မ်ားသည္ လုပ္ငန္း 
မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ႏွုိင္ေရးအတြက္ 
အဓိကက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေနျဖင့္ အၾကံျပဳရန္ 
ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ခိုင္လံုေသာအ 
ခ်က္အလက္အျဖစ္ ေဆြးေႏြးရန္

 - ယိုးဒယားႏွိင္ငံ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နန္ႏို္င္ငံတို႔ကဲ့သုိ႔ 
ေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား။

 - ယခင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရလုပ္ငန္းဆုိင္ရာစက္ရံုမ်ားမွ ေကာက္ 
ယူခဲ့ေသာအခ်က္အလက္မ်ား။
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ကုန္းတြင္းပိုင္း ငါးလုပ္ငန္းေရျပင္မွ ငါးအမ်ိဳးအစားမ်ား အမ်ားအျပား 
အား ဖမ္ယူရရွိျပီး၊ ေပါၾကြယ္၀မႈမွာ ၄င္းေရျပင္၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား 
အေျခအေနေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ဖ်ာပံုေဒသမွ အဓိကက်ေသာ 
ေရခ်ိဳႏွင့္ေရငန္ငါးအမ်ိဳးအစားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဘံုငါးဖမ္းကြက္မ်ား 
မွ ဖမ္းယူရရွိႏွိုင္ေသာငါးမ်ားမွာ ငါးပုတ္သင္ (croaker) ငါးသ 
ေလာက္ (hilsa) ကကတစ္ (sea bass) ႏွင့္ ေရခ်ိဳ ပုစြန္ထုတ္ၾကီး 
(giant prawn) မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္း (ေဒသတြင္း) ေစ်းကြက္ 
တြင္ လတ္ဆတ္္ေသာ ငါးစုိ (fresh) ေရာင္းခ်ေလ့ရွိျပီး အခ်ိဳ႕ေသာ 

ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ အရွင္ (live) အတိုင္း ေရာင္းခ်ၾကပါသည္။

ျပည္ပပို႔ကုန္အတြက္ အဓိကက်ေသာ ငါးအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ ငါး 
ေရာင္ (gaint river catfish)၊  ငါးဘတ္ (wallago)၊ ငါးၾကင္း(carp)၊ 
ငါးရံ႕ (snakehead murrel) ႏွင့္ ေရခ်ိဳပုွစြန္ထုပ္ၾကီး (fresh water 
prawn) မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ၄င္းငါးမ်ားအား အေကာင္ 
လိုက္ ေအးခဲ၍ေသာ္၄င္း၊ အရိုးထုတ္ အသားလႊာအေနျဖင့္ေသာ္၄င္း၊ 
အသားတုိးမ်ားအေနျဖင့္ေသာ္၄င္း၊ ျပဳျပင္တင္ပို႔ေလ့ရွိပါသည္။

ငါးဖယ ္ ငါးေဒါင္ဇင္း၊ ငါးေနာက္ေရာင ္ ငါးဘက္

ငါးရံ႕ / ငါးပေနာ ္ တီလားပီးယား ငါးခူ၊ ငါးက်ည္း

ငါးေမြထိုး ငါးၾကင္း ေရခ်ဳိ / ေရငန္ ပုစြန္

ငါးေျပမ ငါးပုတ္သင္၊ သင္၀ါ ေရခ်ဳိဂဏန္း

Source: KII/FAO

ဇယား ၁။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ အမ်ားဆံုးေရာင္း၀ယ္ေသာ ေရခိ် / ေရခ်ိဳ-ေရငန္စပ္ 
ငါးမ်ိဳးစိပ္မ်ား 

Figure 4. Some of  the top capture freshwater species traded in the Export Market

Boal (catfish species)

Molia Shoil (Snakehead Murrel

Ayer (Giant River Catfish)

ေရလုပ္ငန္းနယ္ပယ္အား ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
က။ ထုတ္လုပ္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား

အပိုင္း (၂)

ေရခ်ဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (VCA) ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ
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အပိုင္း (၂) ေရလုပ္ငန္းနယ္ပယ္အား ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္ 

Figure 5. Dried Marine and Freshwater Fish in Pyapon Market

အေသးစားလက္မႈေရခိ်ဳငါးလုပ္ငန္း ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
မွာ အဓိကအားျဖင့္ ငါးေျခာက္ႏွင့္ ငါးစင္းေကာ (minced) ထုတ္လုပ္ 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ငါးေျခာက္လုပ္ငန္းအတြက္ အမ်ား 
စုအသံုးျပဳေသာ ငါးအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ ငါးပေနာ္၊ ငါးရံ (snakehead)၊ 
ငါးေမြထိုး (eel)၊ ငါးေဒါင္ဇင္း၊ ငါးေနာက္ေရာင္  (rasbora) မ်ား 
ျဖစ္ၾကပါသည္။ ငါးေျခာက္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေရငန္ငါးမ်ားလံု 
ေလာက္စြာမရရွိသည့္အတြက္ ေရခ်ိဳငါးမ်ားျဖစ္ေသာ  (river catfish)  
ငါးၾကင္း (carp) မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္လာၾကေသာ္လည္း ရရွိ 

ေသာငါးေျခာက္၏ အရည္အေသြးနိမ့္က်ေသာေၾကာင့္ စားသံုးသူမ်ား 
၏အားေပးမႈ မရရွိၾကပါ။ ငါးေျခာက္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ 
ေရခ်ိဳငါးမ်ားထက္ ေရငန္ငါးမ်ားမွထုတ္လုပ္ျခင္းကသာ ပိုမိုမ်ားျပားပါ 
သည္။ ဖ်ာပံုျမိဳ႕သည္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကြ်န္းေပၚေဒသတြင္ ေရခ်ိဳငါးႏွင့့္ 
ငါးေျခာက္ အဓိကေရာင္း၀ယ္ရာေနရာတခုျဖစ္ပါသည္။ ငါးေျခာက္ 
မ်ားအား ဖ်ာပံုျမိဳ႕အျပင္ ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားမွလည္း ထုတ္ 
လုပ္ေပးသြင္းၾကပါသည္။
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၄ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ ၇၀၉,၃၃၃ ၁,၀၅၄,၅၈၅ ၉၅၇,၀၉၅ ၃၄.၉ (၉.၂)

၅ ကေမၻာဒီးယား ၃၀၈,၇၅၀ ၄၄၅,၀၀၀ ၄၄၉,၀၀၀ ၄၅.၄ ၀.၉

၆ ယူဂန္ဒါ ၂၄၁,၈၁၀ ၄၃၇,၄၁၅ ၄၀၇,၆၃၈ ၆၈.၆ (၆.၈)

၇ အင္ဒိုနီးရွား ၃၀၈,၆၅၆ ၃၆၈,၅၇၈ ၃၉၃,၅၅၃ ၂၇.၅ ၆.၈

၈ တန္ဇန္းနီးယား ၃၀၁,၈၈၅ ၂၉၀,၉၆၃ ၃၁၄,၉၄၅ ၄.၃ ၈.၂

၉ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ၁၇၄,၉၆၈ ၃၀၁,၂၈၁ ၃၁၂,၀၀၉ ၇၈.၃ ၃.၆

၁၀ ဘရာဇီး ၂၂၇,၅၅၁ ၂၄၈,၈၀၅ ၂၆၆,၀၄၂ ၁၆.၉ ၆.၉

၁၁ ရုရွားျပည္ေထာင္စု ၁၉၀,၇၁၂ ၂၄၉,၁၄၀ ၂၆၂,၅၄၈ ၃၇.၇ ၅.၄

၁၂ အီဂ်စ္ ၃၁၃,၇၄၂ ၂၅၃,၀၅၁ ၂၄၀,၀၃၉ (၂၃.၅) (၅.၁)

၁၃ ယိုးဒယား ၁၉၈,၄၄၇ ၂၂၄,၇၀၈ ၂၂၂,၅၀၀ ၁၂.၁ (၁.၀)

၁၄ ကြန္ဂို ၂၃၀,၃၆၅ ၂၁၇,၀၀၀ ၂၁၄,၀၀၀ (၇.၁) (၁.၄)

၁၅ ဗီယက္နန္ ၂၀၈,၈၇၂ ၂၀၆,၀၁၀ ၂၀၃,၅၀၀ (၂.၆) (၁.၃)

စုစုေပါင္း အဓိက ၁၅ ႏုိင္ငံ ၆,၅၉၇,၆၄၀ ၈,၇၅၃,၀၃၉ ၉,၂၄၇,၆၂၄ ၄၀.၂ ၅.၇

တစ္ကမၻာလံုး စုစုေပါင္း ၈,၆၁၁,၈၄၀ ၁၁,၁၂၄,၄၀၁ ၁၁,၆၃၀,၃၂၀ ၃၅.၁ ၄.၅

ေ၀စု % (၁၅ ႏိုင္ငံ) ၇၆.၆ ၇၈.၇ ၇၉.၅  

သတင္းရင္းျမစ္ -  ကမၻာ့ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ငါးေမြးျမဴေရး အေျခအေနေဖာ္ျပခ်က္ ၊ FAO ၊ ၂၀၁၄

ဇယား ၂။ ေရခ်ိဳငါးထုတ္လုပ္ေသာ အဓိကႏို္င္ငံမ်ား  

ႏိုင္ငံအမည္၂၀၁၂ 
အဆင့္

တိုးတက္မႈ (%)

၂၀၁၁

ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ (မက္ထရစ္တန္)

၂၀၁၁ ၂၀၁၂ ၂၀၁၃ ၂၀၁၁/၁၂ ၂၀၁၂/၁၃

ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔၏ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္ 
အရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကမၻာလံုး ငါးထုတ္လုပ္မႈသည္ မက္ထရစ္ 
တန္ ၁၅၈ သန္းရွိခဲ့သည္။ ေရခ်ိဳငါးဖမ္းလုပ္ငန္းသည္ တစ္ကမၻာလံုး 
ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း (သို႔) မက္ထရစ္တန္ ၁၁.၆ သန္းရွိသည္။ 
တစ္ကမၻာလံုးငါးထုတ္လုပ္မႈ၏ ၇၉.၅% မွာ တရုတ္နုိင္ငံ ဦးေဆာင္ 
ေသာ ထိပ္တန္း ၁၀ ႏိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၌ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေရခ်ိဳငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ ထုတ္လုပ္မႈအမ်ားဆံုးႏုိင္ငံ 
မ်ားစာရင္းတြင္ တတိယအဆင့္၌ရွိသည္။ ၂၀၀၃ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
အၾကားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းသည္္ ၃၂၉.၆ 
ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ တိုးတက္ခဲ့သည္။ ထိုတိုးတက္မႈသည္ ေရခ်ိဳငါး အဓိက 
ထုတ္လုပ္သည့္ ၁၅ ႏုိင္ငံတြင္ အျမင့္မားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။

ခ။ ထုတ္ကုန္ေဖာ္ျပခ်က္ (ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလမ္းေၾကာင္း)
၁။ ကမၻာ့ေရခ်ိဳငါးဖမ္းဆီးထုတ္လုပ္ေရးတြင္ ျမန္မာႏွုိင္ငံ၏အေနအထား

ေရခ်ဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (VCA) ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ

၁၂



ဇယား ၃.  ၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏွုိင္ငံ၏ ေရခ်ိဳငါးထုတ္လုပ္မႈ  

ထုတ္လုပ္မႈနယ္ပယ္ 
တုိးတက္မႈရာခိုင္ႏႈံး

၂၀၁၄/၁၂

ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏ (မက္ထရစ္တန္- ေထာင္ဂဏန္း)

၂၀၁၂ ၂၀၁၃ ၂၀၁၄

ငါးေမြးျမဴေရး ၈၉၈.၉၆ ၉၂၉.၃၈ ၉၆၄.၂၆ ၇%

ေရခ်ိဳ (ငါးေမြးျမဴေရး) ၁,၂၄၆.၄၆ ၁,၃၀၂.၉၇ ၁,၃၈၁.၀၃ ၁၁%

ပင္လယ္ (ငါးေမြးျမဴေရး) ၂,၃၃၂.၇၉ ၂,၄၈၃.၈၀ ၂,၇၀၂.၂၄ ၁၆%

စုစုေပါင္း ၄,၄၇၈.၂၁ ၄,၇၁၆.၁၅ ၅,၀၄၇.၅၃ ၁၃%

သတင္းရင္းျမစ္ - ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန

၂၀၁၁

၂။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈ

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္း 
ထုတ္လုပ္မႈသည္ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ေပါင္း ၄.၄၈ သန္း မွ ၅.၀၅ သန္း 
အထိ တုိးတက္ထုတ္လုပ္ႏွုိင္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းကာလအတြင္း ေရငန္ငါး 
ထုတ္လုပ္မႈသည္ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈံး တုိးတက္ထုတ္လုပ္ႏွုိင္ခဲ့ပါသည္။ ေရ
ခ်ိဳငါးဖမ္းဆီးထုတ္လုပ္မႈအေနျဖင့္  ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ မက္ထရစ္တန္ 

ခ်ိန္ ၁.၂၅ သန္းထုတ္လုပ္ခဲ့ရာမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ မက္ထရစ္တန္ 
ခ်ိန္ ၁.၃၈ သန္း တုိးတက္ထုတ္လုပ္ႏွိင္ခဲ့ျပီး ေရခ်ိဳငါး ဖမ္းဆီးထုတ္ 
လုပ္မႈသည္ ျမန္မာႏွိင္ငံ ငါးထုတ္လုပ္မႈ၏ ၂၇ ရာခို္င္ႏႈံးရွိခဲ့ပါသည္။

အပိုင္း (၂) ေရလုပ္ငန္းနယ္ပယ္အား ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္ 
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရခ်ိဳငါးဖမ္းဆီးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ အမ်ား 
အားျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသတြင္း အေျခခံလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ျပီး 
ေက်းလက္ႏွင့္ျမိဳ႕ေပၚေစ်းကြက္မ်ားသို႔ ေရခ်ိဳထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား 
ျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။ ၄င္းက႑သည္ အသားဓာတ္အား သင့္တင့္ 
လက္ခံႏွုိင္ေသာေစ်းႏႈံးျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေပးျပီး အလုပ္အကိုင္ဖန္တီး 
ေပးျခင္းႏွင့္ မိသားစု၀င္ေငြရရွိေရးမ်ားအတြက္ကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးပါ 
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၄င္းက႑သည္ ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ စား၀တ္ေနေရး 
အတြက္ အဓိကက်ေသာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ပါသည္။ ေရငန္ငါးဖမ္း 
ဆီးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္အတြက္ ဦးတည္ 
ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း ေရခ်ိဳငါးဖမ္းဆီးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ 
၁၀၀ ရာခ္ုိင္ႏႈံးသည္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကုိသာ အဓိကခ်ိတ္ဆက္ 
ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ပါသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း ႏုိင္ငံတကာကုုန္သြယ္ 
မႈ၊ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ငါးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ပတ္သက္ 
၍  အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္အဖြဲ႔အစည္း (ADBI) ၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အစီ 
ရင္ ခံစာအရ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေရခ်ိဳငါးဖမ္းလုပ္ငန္းက႑ခြဲမ်ားမွ အ 
လုပ္သမားဦးေရ ၁.၆ သန္းကို အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးထားႏုိင္ 

ျပီး ထုိအထဲမွ ၃၁% သည္ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားျဖစ္ျပီး 
၁၉% မွာ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္မ်ားျဖစ္၍ က်န္သည့္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈံးမွာ 
ရာသီအခ်ိန္အခါအေလ်ာက္ ငါးဖမ္းသူမ်ားျဖစ္သည္။ မိရိုးဖလာ 
ဓေလ့အရ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ငါးဖမ္းဆီးေရးႏွင့္ လက္ကားေရာင္း 
၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ပါ၀င္ၾကျပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
သည္ ငါးဖမ္းပိုက္ျပဳျပင္ေရး၊ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ေဒသတြင္ 
လက္လီေစ်းကြက္တြင္ ေခါင္းရြက္၊ ဗ်ပ္ထုိးေစ်းသည္မ်ားအျဖစ္ ပါ 
၀င္ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၾကသည္။ ဖ်ာပံုတြင္ အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတြင္ တံငါမ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို 
လည္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ဖ်ာပံုသည္ အေရွ႕ပိုင္းျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ 
အခ်က္အခ်ာေနရာတခုျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းျမိဳ႕နယ္သည္ ငါးေျခာက္ႏွင့္ 
ငါးအစိုေစ်းကြက္တြင္ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရးဆိုင္ ရာ 
ပင္ရင္းေဒသတခုျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါတို႔မွာ ဖ်ာပံုေရခ်ိဳငါးဖမ္းဆီး 
ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းက႑ငယ္၏ အဓိကက်ေသာ တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္ 
စဥ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

၁။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြက္ ငါးအစို (ငါးစိမ္း)
Figure 7. Value Chain Map: Fresh Fish for Local Market
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လုပ္ငန္းနယ္ပယ္၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ 
ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု 
က။ တန္ဖိုးျမႇင့္ျဖစ္စဥ္ ပံုေဖာ္ေရးဆြဲျခင္း

အပိုင္း (၃)

ေရခ်ဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (VCA) ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ
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အပိုင္း (၃) လုပ္ငန္းနယ္ပယ္၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု

ဖ်ာပံုေဒသမွထြက္ရွိေသာ ေရခ်ိဳငါး ရာခ္ုိင္ႏံႈးအမ်ာစုအား ရန္ကုန္ 
ႏွင့္ အပူပိုင္းေဒသရိွ စားသံုးသူမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ၾကပါသည္။ ငါး 
ဖမ္းဆီးေသာ တံငါသည္မ်ားသည္ ငါးစုေဆာင္းေသာေဒသတြင္း 
ငါးဒိုင္မ်ားသို႔ ငါးမ်ားအား ေရာင္းခ်ၾကပါသည္။ ေဒသတြင္းငါးဒိုင္ 
မ်ားမွ စုေဆာင္းရရွိေသာငါးမ်ားအား ျမိဳ႕ေပၚရွိ ငါးရြဲဒိုင္ၾကီးမ်ားသို႔ 
ဆက္လက္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ၾကပါသည္။ ျမိဳ႕ေပၚမွ ငါးရြဲဒိုင္ၾကီးမ်ားသည္ 
စုေဆာင္းရရွိေသာငါးမ်ားအား ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ငါးလက္လီေရာင္း 
ခ်ေသာ ေခါင္းရြက္/ဗ်ပ္ထိုး ငါးေစ်းသည္မ်ားသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အပူပိုင္းေဒသရွိ ငါးလက္ကားေစ်းကြက္မ်ား သို႔ 

ျပည္ပတင္ပို႔ေရးအတြက္ အဓိကဦးတည္ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ ငါးျပဳ 
ျပင္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ အေျခ 
စုိက္ၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔၏ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ 
လုိအပ္ေသာငါးမ်ားအား လက္ကားေစ်းကြက္မ်ားမွ ၀ယ္ယူၾကပါ 
သည္။ ၄င္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္ျပီးကုန္ေခ်ာမ်ားအား ျပည္ 
တြင္းႏွင့္ ေဒသတြင္းကုမၸဏီမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ၾကပါသည္။

ဖ်ာပံုရွိ လက္မႈျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔လုိအပ္ 
ေသာ ငါးကုန္ၾကမ္းမ်ားအား တံငါသယ္မ်ားမွေသာ္၄င္း၊ ငါးစုေဆာင္း 
ေသာ ငါးဒိုင္မ်ားမွေသာ္၄င္း ၀ယ္ယူူၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ငါးျပဳျပင္
ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကိုယ္ပုိင္ေလွငယ္မ်ားရွိၾကပါသည္။ 
အမ်ားအားျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ထုတ္လုပ္ေသာ ျပဳျပင္ျပီးကုန္ေခ်ာမ်ားအား 

ဆက္လက္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာေဒသတြင္းငါးဒိုင္မ်ား 
အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ငါးလက္ကား ဒိုင္ၾကီးမ်ားသို႔ တိုက္ ရိုက္
တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမ်ားလည္းရွိပါသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ငါးလက္လီ 
ေရာင္းခ်ေသာ ငါးသည္မ်ားသည္ လိုအပ္ေသာငါးမ်ားအား ျမိဳ႕ေပၚရွိ 
ငါးရြဲဒိုင္ၾကီးမ်ားမွ ျပန္ လည္၀ယ္ယူၾကပါသည္။ ငါးလက္လီေရာင္း 
ခ်ေသာ ေခါင္းရြက္/ဗ်ပ္ထိုးေစ်းသည္မ်ားသည္ ေစ်းမ်ားရွိ ငါးစိမ္း 
တန္းမ်ားမွေသာ္၄င္း၊ လမ္းေဘးေစ်းမ်ားတြင္ ၄င္းစားသံုးသူမ်ားသို႔ 
ငါးမ်ားအား ျပန္လည္ေရာင္းခ်ၾကပါသည္။

ေစ်းမ်ားအတြင္းရွိ ငါးေျခာက္သီးသန္႔ေရာင္းခ်ေသာ လက္လီ၊ လက္ 
ကားကုန္သယ္မ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ၾကပါသည္။ ၄င္းျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ငါး ေျခာက္၊ ငါးပိႏွင့္ ငံျပာရည္ 
ထုတ္လုပ္ေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ 

လက္မႈျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ငါးေစ်းအတြင္း 
ေခါင္းရြက္/ဗ်ပ္ထိုး ေစ်းသယ္မ်ားအျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိ 
ပါသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ ေစ်း၀ယ္သူမ်ားအား ေစာင့္ဆုိင္းေနစဥ္အ 
တြင္း ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္မည့္ ၄င္းတုိ႔၏ ကုန္ၾကမ္းငါးမ်ားျဖစ္ေသာ 
ငါးပုတ္သင္ႏွင့္ အျခားအျဖဴေရာင္အသားရွိေသာ ေရခ်ိဳငါးမ်ားအား 
ခုတ္ထြင္ျပင္ဆင္ေနေလ့ရွိၾကပါသည္။

၂။ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ျပီးငါးကုန္ေခ်ာမ်ား

Figure 8. Value Chain Map: Processed Fish
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ခ။ အဓိကပါ၀င္လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား 

ေရခ်ိဳငါးဖမ္းေရလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရခ်ိဳငါးဖမ္းကြက္ 
မ်ားသို႔ နည္းလမ္း ၂ သြယ္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးႏိုင္ၾကပါသည္။

က) ေလလံအင္း ငါးဖမ္းကြက္မ်ား - အင္းေလလံငါးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ 
တိက်စြာ ပိုင္နက္ဧရိယာသတ္မွတ္ထားေသာ သီးသန္႔ငါးဖမ္း 
ကြက္မ်ားျဖစ္ျပီး ၄င္းဧရိယာမ်ားအား ျခံစည္းရိုးခတ္ ကာရံထား 
ေလ့ရွိသည္။ ၄င္းေလလံအင္း ငါးဖမ္းကြက္မ်ားသည္  အစားအစာ 
ေပါၾကြယ္၀ေသာ ေရလွ်ံကြင္းမ်ားတြင္ ငါးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းသို 
ေလွာင္ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းအင္းမ်ားမွ အျမင့္ဆံုးငါး 
ထုတ္လုပ္ခ်ိန္မွာ ျမစ္ေရစက်သည့္ရာသီတြင္ အင္းမ်ားအတြင္း 
ထိန္းသိမ္းထားေသာငါးမ်ား ေရလွ်ံကြင္းမ်ားမွ ျမစ္အတြင္းသုိ႔ ျပန္ 
လည္ေရႊ႕ေျပာင္းခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အခ်ိဳ႕ 
ေသာအင္းေလလံရရွိထားေသာ အင္းသူၾကီးမ်ားသည္ အင္းနယ္ 
နိမိတ္ဧရိယာမ်ားအား ေျမသားတာတမံမ်ားတည္ေဆာက္ျပီး 
ကာရံခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းအင္းမ်ားတြင္ သဘာ၀အေလ်ာက္၀င္ 
ေရာက္ေသာငါးမ်ားအျပင္ ငါးသားေပါက္မ်ားကိုလည္း ထည့္ 
သြင္းေမြးျမဴထုတ္လုပ္ပါသည္။ ဖ်ာပံုေဒသတြင္ ေလလံအင္း 
ေပါင္း ၆၉ ခုရွိပါသည္။ 

 ေလလံအင္းမ်ားအားေဆာင္ရြက္လိုေသာ ေရလုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
(အင္းသူၾကီး) သည္ အင္းအငွားခ်ထား လုပ္ပိုင္ခြင့္အား ေစ်း 
ျပိဳင္စနစ္ျဖင့္ ရယူရန္လိုအပ္ျပီး၊ အင္းေလလံေအာင္ျမင္သူအင္း 
သူၾကီးသည္ ၄င္းအင္းဧရိယာအား ၉ ႏွစ္ တာကာလအထိ စီမံ 
ခန္႔ခြဲ၊ ငါးဖမ္းဆီးထုတ္လုပ္ခြင့္ ရရွိပါသည္။ 

 အင္းေလလံပစ္ျခင္းအား  တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ၾကိမ္ က်င္းပေလ့ရွိ 
သည္။ အင္းသူၾကီးသည္ ၄င္း ၉ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ငါး 
လုပ္ငန္းေရျပင္ (အင္း) အား ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ 
သဘာ၀ေရလုပ္ငန္းေရျပင္အား မွီခိုမႈေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္ 
ေရၾကီး၊ ေရလွ်ံခ်ိန္မ်ားတြင္ မ်ိဳးငါးမ်ား ပံုမွန္စိုက္ထည့္ျခင္းမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ၾကရပါသည္။ မ်ိဳးငါးစိုက္ထည့္ရာတြင္ အင္းသူၾကီး 
သည္ မိမိစိတ္ၾကိဳက္ ငါးအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ထည့္သြင္း 
ႏိုင္ပါသည္။ 

 ေလလံအင္း ငါးလုပ္ငန္းေရျပင္တြင္ ငါးမ်ားအား၀င္ေရာက္ဖမ္း 
ဆီးလိုေသာ ေရလုပ္သား (တဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အစုအဖြဲ႕) မ်ား 
သည္ ေလလံရရွိထားေသာ အင္းသူၾကီးကသတ္မွတ္ေသာ အ 

ခြန္ အခအား အင္းသူၾကီးသို႔ေပးသြင္းျပီးမွသာ ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီး 
ခြင့္ရွိပါသည္။ လိုင္စင္အခြန္အခအား တႏွစ္လွ်င္ ၂ ၾကိမ္ ေပး 
သြင္းရေလ့ရွိပါသည္။ ေႏြရာသီ ငါးဖမ္းဆီးခြင့္လုိင္စင္မွာ (၇) လ 
သက္တမ္းရွိပါသည္။ မိုးရာသီ ငါးဖမ္းဆီးခြင့္လုိင္စင္မွာ (၅) လ 
သက္တမ္းရွိပါသည္။ 

 အမ်ားအားျဖင့္ ငါးဖမ္းခြင့္လိုင္စင္အခြန္အခအား ငါးဖမ္းယူခြင့္ 
ရရွိသူသည္ ငါးစတင္ဖမ္းယူျပီး ေနာက္တစ္လတြင္ ေပးသြင္းရ 
ေလ့ရွိပါသည္။  သို႔ရာတြင္ ငါးဖမ္းဆီးသူသည္ ေလလံအင္းလုပ္ 
ပိုင္ခြင့္ရသူ အင္းသူၾကီးအား ဖမ္းဆီးရမိေသာငါးမ်ားအား ျပန္ 
လည္ေရာင္းခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ အင္းသူၾကီးႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထား 
ေသာငါးဒိုင္တြင္သာ ေရာင္းခ်ရန္သေဘာတူညီပါက အင္းအ 
တြင္းငါးဖမ္းဆီးခြင့္ လိုင္စင္အခြန္အခအား ေရာင္းခ်ေပးသြင္း 
သည့္ ငါးမ်ား၏တန္ဖိုးအေပၚမွ ခုႏွိမ္ရယူျခင္းမ်ားလည္းရွိပါ 
သည္။ ထုိသို႔ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္း ငါးဖမ္းဆီးသူသည္ အင္း 
သူၾကီး သို႔မဟုတ္ အင္းသူၾကီးႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ငါး 
ဒိုင္မွ လက္ခံရယူရန္ စိတ္မ၀င္စားေသာ ေစ်းကြက္မ၀င္သည့္ 
ငါးမ်ားအား ငါးဖမ္းဆီးသူသည္ အျခားငါးဒိုင္မ်ားသိုု႔ ေရာင္းခ် 
ျခင္း သို႔မဟုတ္ စားသံုးရန္အိမ္သို႔ယူေဆာင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ 
ရြက္ႏွိုင္ပါသည္။ လုိင္စင္အခြန္အခအား ေပးသြင္းသည့္ဖမ္းမိ 
ငါးမ်ားအေပၚမွ ခုႏိုမ္ျခင္းစနစ္မွာ ငါးဖမ္းသူတံငါမ်ားအတြက္ 
ေလလံအင္းအတြင္း ငါးဖမ္းဆီခြင့္ရရွိေရးအား လြယ္ကူေစေသာ္ 
လည္း အျခားတဖက္တြင ္ ငါးမ်ား၏ေစ်းႏႈံးအား ညိွႏုိွင္းေရာင္းခ်ႏိငု ္
စြမ္းအားကို ေလွ်ာ့က်ဆံုးရွံးေစပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ၄င္း 
တံငါသယ္မ်ားသည္ ေစ်းႏွိမ္ျပီး အတင္းအၾကပ္ေရာင္းခ်ေစ 
ျခင္းကို ခံရေလ့ရွိပါသည္။ ျပန္လည္တင္ျပသူတုိ႔၏ ေျပာၾကား 
ခ်က္မ်ားအရ ေလလံအင္းလိုင္စင္ရရွိသူ အင္းသူၾကီးအခ်ိဳ႕ႏွင့္ 
၄င္းတုိ႔၏လက္ခြဲ တဆင့္ခံလုိင္စင္ရယူထားသူမ်ားသည္ ပုစြန္အ 
ထြက္ေကာင္းေသာလမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ပုစြန္မ်ားအား 
ဖမ္ဆီးရယူလိုသည့္အတြက္ ၄င္းလမ်ားတြင္ တံငါမ်ားကို 
အင္းမ်ားအတြင္း ၀င္ေရာက္ငါးဖမ္ဆီးခြင့္ မျပဳၾကေၾကာင္း ၾကား 
သိရပါသည္။

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ေလလံအင္းလုပ္ငန္းမွ ေရခ်ိဳငါး 
ထုတ္လုပ္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရခ်ိဳငါးထုတ္လုပ္မႈ စုစုေပါင္း 

၁။ သြင္းအားစုျဖည့္ဆည္းျခင္း 

ငါးဖမ္းကြက္

Figure 9. Examples of  Lease Fishery Sites
Source: Ranjitha Puskur, 2012/WorldFish

ေရခ်ဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (VCA) ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ

၁၆



၏ ၂၂ % ရွိခဲ့ပါသည္။ ေလလံအင္းမ်ားသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ 
၃၅၅၁ ခု ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၃၂၉၀ ခု အထိ ေလွ်ာ့က် 
သြားခဲ့ေသာ္လည္း ငါးထုတ္လုပ္မႈအေနျဖင့္ ၂၈ % အထိ 
တုိးျမႇင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

(ခ) ဘံုငါးဖမ္းကြက ္ - ငါးလုပ္ငန္းဦးစီး႒ာနမွ ဧရိယာသတ္မွတ္ 
ထားေသာ ေလလံအင္းငါးလုပ္ငန္းေရျပင္ႏွင့္ ကန္႔သတ္ငါးလုပ္ 
ငန္းေရျပင္ (Reserved Fishery) မ်ားမွကင္းလြတ္ေသာ 
ေရျပင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ငါးဖမ္းဆီးခြင့္လိုင္စင္အား ငါးလုပ္ငန္း 
ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ေပးပါသည္။ ငါးဖမ္းကိရိယာအားလံုးမွာ ငါးလုပ္ 
ငန္းဦစီး႒ာနတြင္ ငါးဖမ္းကိရိယာလုိင္စင္ ရယူရန္လုိအပ္ပါသည္။ 
ၾကီးမားေသာငါးဖမ္းကိရိယာျဖစ္ေသာ “က်ားပုိက္ (stow net)” 
မ်ားအေနျဖင့္ ပိုက္ခ်က္ေနရာအားလည္း တင္ဒါလုိင္စင္ရယူရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ တင္ဒါလိုင္စင္ေစ်းႏႈံး (ပမာဏ) မွာ ေမွ်ာ္မွန္း 
ထားေသာ ငါးအထိအမိအေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ 

 တင္ဒါငါးဖမ္းကြက္အား ေလလံေအာင္ျမင္ျပီး လုိင္စင္ရရွိသူမ်ား 
သည္ အမ်ားအားျဖင့္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ငါးဖမ္းဆီးထုတ္လုပ္ 
ျခင္းမရွိၾကဘဲ တဆင့္ခံလိုင္စင္မ်ားအား ညိႇႏွိုင္းေစ်းႏႈံးျဖင့္ ျပန္ 
လည္ခ်ထားေပးၾကေလ့ရွိပါသည္။ တဆင့္ခံလုိင္စင္ ရရွိထားသူ 
မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ တဆင့္ခံလုိင္စင္ရရွိထားေသာ ပိုက္ခ်က္ 
ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္လိုေသာ က်ားပိုက္လုပ္ငန္းရွင္ ေရလုပ္ 
သားမ်ားအား သတ္မွတ္အခြန္အချဖင့္ လုပ္ကိုင္ေစပါသည္။ 
သတ္မွတ္အခြန္အခအား ေပးသြင္းရာတြင္ ေငြသားျဖင့္ ၾကိဳ 
တင္ေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ ထိမိေသာ ငါး/ပုစြန္မ်ားအား ၾကိဳတင္သ 
ေဘာတူ သတ္မွတ္ထားေသာေစ်းႏႈံးျဖင့္ ေပးသြင္းေစျခင္းမ်ား 

ျဖင့္ ေပးသြင္းေစေလ့ရွိပါသည္။ ဖ်ာပံုတြင္ တင္ဒါခ်က္ (ငါးဖမ္း 
ကြက္) ေပါင္း ၁၀၇ ခု ရွိပါသည္။

 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဘံုငါးလုပ္ငန္းေရျပင္မွ ငါးထုတ္လုပ္မႈမွာ ေရခ်ိဳ 
ငါးထုတ္လုပ္မႈစုစုေပါင္း၏ ၇၈ % ရွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဘံုငါးဖမ္းေရျပင္မွ ေရခ်ိဳငါးထုတ္လုပ္မႈသည္ 
၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက 
၄၁% တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ႏွုိင္ခဲ့ပါသည္။

 ေရလုပ္သားငယ္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ငါးဖမ္း 
ကိရိယာငယ္မ်ားျဖင့္ ဘံုငါးလုပ္ငန္းေရျပင္တြင္သာ ငါးဖမ္းဆီး 
ရန္ တတ္ႏုိင္ၾကပါသည္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ ငါးဖမ္္းလုပ္သားမ်ား 
သည္ ၄င္းတို႔၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ ငါးဖမ္းကြက္မ်ားမွာ 
ႏွစ္စဥ္ပိုမိုက်ဥ္းေျမာင္းလာျပီး၊ ၄င္းတို႔၏ေနအိမ္ႏွင့္ ပိုမိုေ၀းကြာ 
လာေၾကာင္း ခံစားရလွ်က္ရွိပါသည္။

 အျခားတဖက္တြင္လည္း အင္းေလလံရထားသူမ်ားႏွင့္ တင္ဒါ 
ပိုက္ခ်က္ရရွိထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ေရလုပ္သားငယ္မ်ား၏ တရား 
မ၀င္ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ ငါးဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔ 
၏အျမတ္အစြန္းမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ နစ္နာဆံုး႐ႈံးရလွ်က္ရွိ 
ေၾကာင္း ေစာဒကတက္ေနၾကပါသည္။

ရႊံ႕ကဏန္းမ်ားအား နည္းလမ္း ၂ မိ်ဳးျဖင့္ ဖမ္းဆီးခြင့္ရရွိႏွိုင္ပါသည္။ 

၁။ ေရလုပ္သား ၁၀ ဦး မွ ၁၅ ဦး ပါ၀င္ေသာ ေရလုပ္သားအဖြဲ႔ထံမွ 
ေခ်ာင္းလိုင္စင္ (creak license) အား ခြဲေ၀ရယူျခင္း။

၂။ သီးသန္႔တစ္ဦးခ်င္း ၀ယ္ယူရရွိႏွိုင္ေသာ ေရလွ်ံကြင္းလိုင္စင္ 
(tidal flat plain license) အား ၀ယ္ယူျခင္း။

Type of Access ၂၀၀၉ - ၁၀ ၂၀၁၃ -  ၂၀၁၄ တုိးတက္မႈရာခိုင္ႏႈံး

ဂရံအင္း အေရအတြက္ ၃,၄၅၁ ၃,၂၉၀ - ၅%

ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ ၁,၀၀၂,၄၃၀ ၁,၃၈၁,၀၃၀ ၃၈%

အင္းလုပ္ငန္းေရျပင္ ၂၃၇,၄၆၀ ၃၀၄,၄၄၀ ၂၈%

ဘံုငါးဖမ္းကြက္ေရျပင္ ၇၆၄,၉၇၀ ၁,၀၇၆,၅၆၀ ၄၁%

သတင္းရင္းျမစ္ - ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန

အပိုင္း (၃) လုပ္ငန္းနယ္ပယ္၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု

ဇယား ၄။  ၂၀၀၉ - ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းအလိုုက္
ေရခ်ိဳငါးဖမ္းဆီးထုတ္လုပ္မႈ အေျခခံစာရင္း

၁၇



ငါးဖမ္းေလွ

ဖ်ာပံုေဒသတြင္ေလွ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတခုအား နာဂစ္မွုန္တုိင္း 
အျပီးကာလတြင ္ဖြ႕ံျဖိဳ းေရးအစအီစဥျ္ဖင္ ့တည္ေထာငထ္ားရိွပါသည္။ 
၄င္းအစီအစဥ္မွာ Sweden နုိင္ငံအစုိးရ၏ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ 
ျဖင့္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕ (FAO) မွ အေကာင္အ 
ထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ဖ်ာပုံေဒသအတြင္းႏွင့္ အျခား 
ေသာ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကြ်န္းေပၚေဒသတြင္းရိွိွ ေလွထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ 
လက္သမားမ်ားအား အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ ေလွထုတ္လုပ္ေရး 
အတြက္ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ဧရာ၀တီေဒသအတြင္း အ 
သံုးမ်ားေသာ ဘက္စံုသုံး၀မ္းျပားေလွ ၂ မိ်ဳးျဖစ္ေသာ (ေဘာက္တူႏွင့္ 
ေခါက္ခြ်န္း) ေလွမ်ားအတြက္ လက္ကိုင္စာအုပ္မ်ားအားလည္း 
ထတု္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ အင္ဂ်င္ထနိ္းသမိ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေရးသင္တန္းမ်ား 
အားလည္း ပို႕ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ACTED Myanmar မွလည္း ၂၀၁၀ 
ခုႏွစ္တြင္ မိသားစုစား၀တ္ေနေရးအစီအစဥ္တစ္ခုအား အေကာင္အ 

ထည္ေဖၚရာတြင္ ေလွထုတ္လုပ္ေရးသင္တန္းသာမက ေလွမ်ားကိုပါ 
ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့ပါသည္။

ေလွတည္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမွ ကာလရွည္အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေရးအ 
တြက္ ေဒသခံ ေလွတည္ေဆာင္သူမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္တည္ 
ေဆာက္ေရးနည္းစနစ္မ်ားအား လက္ခံက်င့္သံုးၾကျပီးျဖစ္ပါသည္။ 
FAO ႏွင့္ ကန္ထရိုက္ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ ေလွတည္ေဆာက္သူမ်ား 
သည္ ၄င္းတို႔တတ္ေျမာက္ထားေသာ နည္းပညာမ်ားအား အျခား 
ေသာလုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ားအား မွ်ေ၀ေပးရန္တာ၀န္ရွိျပီး အျခားNGO 
မ်ားမွ ၄င္းတုိ႔၏ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အတြက္ ကန္ထရိုက္ခ်ဳပ္ဆို 
မႈမ်ားတြင္လည္း အလားတူ နည္းပညာျဖန္႔ေ၀ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

Figure 10. Canoe Design Introduce by FAO in 2009

Source: FAO Manual Building Small Wooden Boats in Myanmar

ေရခ်ဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (VCA) ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ

၁၈



ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံေစ်းကြက္အတြက္ ငါးဖမ္းကိရိယာပစၥည္းမ်ားသည္ အ 
မ်ားအားျဖင္ ့ရနကု္နႏွ္င္ ့ပသိုမတ္ြင ္အေျခစိကု္ေသာ လက္ကားဒိင္ုၾကီး 
မ်ားက ယုိးဒယားႏိုင္ငံမွ မွာယူတင္သြင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လက္ကား 
ဒိုင္ၾကီးမ်ားသည္ အသင့္သံုးငါးဖမ္းပုိက္မ်ားသာမက အေျခခံငါးဖမ္း 
ပုိက္ကုန္ၾကမ္းမ်ားကိုလည္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ၾကပါသည္။ အမ်ားအား 
ျဖင့္  ငါးဖမ္းပိုက္ေရာင္းခ်ေသာ လက္ကားဒိုိင္တစ္ခုလွ်င္ အမ်ိဳးအစား 
မတူေသာပိုက္မ်ားအား တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ လုပ္သား ၅ 
ဦးမွ ၁၀ ဦးအထိပါ၀င္ေသာ အေသးစားထုတ္လုပ္ေရးအလုပ္ရံုမ်ား 
ရွိၾကပါသည္။ ေစ်းကြက္အတြင္းရရွိႏွုိင္ေသာ ငါးဖမ္းပိုက္မ်ားမွာ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား သက္ေရာက္မႈေလွ်ာ့က်ေစသည့္ ေရြး 
ခ်ယ္ထိမိမႈေကာင္းမြန္ေသာ ဆန္းသစ္ေသာနည္းပညာသံုး ငါးဖမ္း 
ပိုက္အမ်ိဳးအစားမ်ားမဟုတ္ၾကပါ။ ငါးဖမ္းပုိက္ေစ်းႏႈံးမွာ နိုင္ငံျခားေငြ 
လဲလွယ္ႏႈံးႏွင့္ ရာသီခ်ိန္အလိုက္ လိုအပ္ခ်က္ျမင့္မားမႈေပၚတြင္မူ 
တည္ျပီး အတက္အက်ရွိပါသည္။ 

ဖ်ာပံုေဒသတြင္းရွိ ေရလုပ္သား (တံငါသည္) မ်ားမွာ ၄င္းတို႔၏ေဒသအ 
တြင္း ငါးဖမ္းပိုက္ျဖန္႔ျဖဴးေသာ လက္ကားဒိုင္မ်ားမရွိသည့္အတြက္ 
အျခားျမိဳ႕နယ္ရွိ လက္ကားဒိုင္မ်ားကိုသာ အားကိုးၾကရပါသည္။ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ တံငါသည္မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔လိုအပ္ေသာ ငါးဖမ္း 
ကိရိယာမ်ားကို လက္ငင္းေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူရန္မတတ္ႏိုင္ၾက 
ပါ။ ၄င္းတံငါသယ္မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ငါးဖမ္းပိုက္မ်ားအား ဆက္လက္ 

Figure 11. Fishing Gear Wholesaler/Retailler in Yangon

အပိုင္း (၃) လုပ္ငန္းနယ္ပယ္၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု

အသံုးျပဳဖမ္းဆီးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနက် 
မွသာ ေငြေခ်းငွားသူမ်ားထံမွ ေငြေခ်းယူျပီး ၀ယ္ယူေလ့ရွိၾကပါသည္။ 
ေရလုပ္သားမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ငါးဖမ္းပိုက္မ်ားအား တတ္ႏိုင္သမွ် 
ျပဳျပင္ဖာေထးျပီး ျပင္ဆင္အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကပါသည္။ 

အင္းေလလံေအာင္ျမင္ထားေသာ အင္းသူၾကီးမ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းကြက္ 
တင္ဒါလုိင္စင္ရရွိထားေသာ ငါးဖမ္းကြက္ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္  အလုပ္လုပ္ 
ရန္သေဘာတူျပီးေသာ ေရလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ လုိအပ္ေသာငါး 
ဖမ္းကိရိယာမ်ားအား ထိုလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားထံမွ ရယူႏွိုင္ၾကပါသည္။ 
ထုိလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားသည္ ငါးဖမ္းပိုက္အတြက္ အတိုးေငြေပးသြင္း 
ေစေလ့မရွိေသာ္လည္း  ျပင္ပေပါက္ေစ်းထက္ ပိုမိုႏွိမ့္က်ေသာေစ်း 
ျဖင့္ ဖမ္းဆီးရရွိေသာငါးမ်ားအား ေပးသြင္းေစေလ့ရွိၾကပါသည္။

ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ဖမ္းဆီးရရွိႏွိင္သည့္ ငါးအမ်ိဳးအစား မ်ား 
ျပားစြာရွိျပီး က်ယ္ျပန္႔စြာတည္ရွိေနသည့္အတြက္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ငါး 
အထိအမိေကာင္းေစရန္ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေသာ၀င္ေငြရရွိေစရန္ ငါးဖမ္း 
ကိရိယာအမ်ိဳးစံုႏွင့္ နည္းပညာအမ်ိဳးအစားမ်ားစြာအား လုိအပ္သလို 
ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳရန္ လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေဒသခံ ေအာက္ 
ေျခေရလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ အသိပညာအားနည္းခ်က္ႏွင့္ အရင္း 
အႏွီးမရွိသည့္အတြက္ ငါးဖမ္းကိရိယာ တစ္မ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ၂ မ်ဳိးခန္႔ 
သာ အသံုးျပဳႏွိုင္ၾကပါသည္။
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Figure 12. Ice Supply in Landing Site/Port

ဖ်ာပံုဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ငါးကုန္တင္ကုန္ခ်ဆိပ္ကမ္းၾကားရွိ ငါးေစ်းကြက္ 
တြင္ ငါးလက္ကားဒိုင္ၾကီးမ်ားရွိျပီး ေရခဲအား ၄င္းငါးလက္ကားဒိုင္ၾကီး 
မ်ားတြင္ ရရွိႏွိုင္ပါသည္။ ေရခဲတံုးမ်ားအား ၾကိတ္ခြဲျခင္းႏွင့္ 
ေရခဲလက္လီေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားအား အမိုးအကာမရွိေသာ ေလဟာ 
ျပင္တြင္ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ေလဟာျပင္တြင္ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ 
ၾကသည့္အတြက္ ေနေရာင္ျခည္ေၾကာင့္ ေရခဲေလလြင့္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား 
ျပားသည့္အျပင္ ေရခဲတံုးမ်ားအား ငါးအရည္အေသြးအားက်ဆင္းေစ 
ေသာပိုးမႊားမ်ား အလြယ္တကူကူးစက္ႏိုင္ပါသည္။ ေရခဲတံုးမ်ားအား 
ေျမျပင္တြင္တုိက္ရိုက္ခ်ထားၾကျပီး အကာအကြယ္မရွိေသာ ေရခဲခြဲ 
စက္မ်ားသုိ႔ တြန္းေရႊ႕သယ္ယူ ထည့္သြင္းၾကပါသည္။ ၾကိတ္ခြဲျပီး 
ေရခဲမႈန္မ်ားအား ေသတၱာမ်ားအတြင္းထည့္သြင္းခါ အလုပ္သမားမ်ား 
က ပုခံုးျဖင့္ထမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ တြန္းလွည္းျဖင့္တြန္းျပီး သယ္ယူျခင္း 

မ်ားျဖင့္ ဆိုင္မ်က္ႏွာစာသို႔ သယ္ယူၾကပါသည္။ လုပ္သားမ်ားသည္ 
အကာအကြယ္၀တ္စံုမ်ားအား ၀တ္ဆင္ျခင္းမရွိၾကပါ။ ၄င္းလုပ္သား 
မ်ားသည္ တစ္ရက္လွ်င္ လုပ္အားခ က်ပ္ ၃၀၀၀ (3US$) ခန္႔ ရရွိၾက 
ပါသည္။

၄င္းေရခဲကိုင္တြယ္မႈအေလ့အက်င့္ႏွင့္ အေျခအေနအား ရန္ကုန္ 
ျမိဳ႕ရွိ ေရခ်ိဳငါးအဓိက ကုန္တင္ကုန္ခ်ျပဳလုပ္ရာ ဆိပ္ကမ္းရွိေရခဲ 
လက္ကားဒိုင္မ်ားတြင္လည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ငါးမ်ားအား ေရခဲရိုက္ 
ကိုင္တြယ္ရာတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေရခဲအတံုးမ်ားကိုသာ အသံုး 
မ်ားၾကပါသည္။ အေလးခ်ိန္ေပါင္ ၃၀၀ (300lb) ရွိေသာ ေရခဲတံုး 
တစ္တံုးအား ေငြက်ပ္ ၃၀၀၀ (3 US$) ျဖင့္ ေရာင္းခ်ၾကပါသည္။

ေရခဲ

ေရခ်ဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (VCA) ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ
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Figure 13. Family-based Fishing Operation

အပိုင္း (၃) လုပ္ငန္းနယ္ပယ္၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု

ျမန္မာနုိင္ငံရွိ ေရလုပ္သား (တံငါသည္) မ်ားႏွင့္ ငါးေမြးျမဴသူမ်ား 
စုစုေပါင္း၏ ၅၀% သည္ ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္မႈရွိပါသည္။ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ေရလုပ္သားစုစုေပါင္း 
(၁၅၈၃၀၀၀) ဦးရွိရာတြင္ ၃၁% မွာ ၀င္ေငြရရွိေရးအတြက္ ငါးဖမ္း 
ၾကသူမ်ားျဖစ္ျပီး ၁၉ % သည္ အခ်ိန္ပုိင္းအလိုက္ (ရာသီခ်ိန္) 
ငါးဖမ္းၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေရလုပ္သားအေရအတြက္မွာ ၂၀၀၈ 
ခုႏွစ္တြင္ ၁၅၇၁၆၀၀ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ၁၃၉၇၀၀၀ ဦး၊ ၂၀၁၃ 

ခုႏွစ္တြင္ ၁၅၈၃၀၀၀ ဦးအထိ တေျဖးေျဖးတုိးတက္လာခဲ့ပါသည္။ 
ဖ်ာပုံေဒသတြင္ ေရလုပ္သား (တံငါသယ္) ၃၀၀၀ ခန္႔ရွိပါသည္။ 
ဖ်ာပံုျမစ္ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ေဒသရွိ ေဒသခံလူထုအတြက္ ေရလုပ္ 
ငန္းတြင္ လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ျပဳလုပ္ျခင္းမွတပါး အျခားေသာလုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ႏွိင္ေသာ အခြင့္ 
အလမ္း အနည္းငယ္သာရွိပါသည္။

၂။ ငါးဖမ္းျခင္း

ဇယား ၅။  ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ေရခ်ိဳငါးဖမ္းလုပ္သားဦးေရ
အမ်ိဳးအစား ၂၀၁၀-၁၁ ၂၀၁၁-၁၂ ၂၀၁၂-၁၃ တိုးတက္မႈ % ၂၀၁၃/၁၀

အခ်ိန္ျပည့္ငါးဖမ္းသူမ်ား ၄၈၆,၃၀၀.၀၀ ၄၈၆,၇၀၀.၀၀ ၄၈၇,၀၀၀.၀၀ ၀.၁၄%

အခ်ိန္ပိုင္းငါးဖမ္သူမ်ား ၂၉၉,၅၀၀.၀၀ ၃၀၀,၅၀၀.၀၀ ၃၀၀,၀၀၀.၀၀ ၀.၁၇%

ရံဖန္ရံခါငါးဖမ္းသူမ်ား ၇၈၅,၈၀၀.၀၀ ၇၉၄,၀၀၀.၀၀ ၇၉၆,၀၀၀.၀၀ ၁.၃၀%

စုစုေပါင္း ၁,၅၇၁,၆၀၀.၀၀ ၁,၅၈၁,၂၀၀.၀၀ ၁,၅၈၃,၀၀၀.၀၀ ၀.၇၃%

သတင္းရင္းျမစ္ - ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန
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ဖ်ာပံုေဒသတြင္ ငါးဖမ္းဆီးျခင္းလုပ္ငန္းအား အမ်ိဳးသားမ်ားသာ 
အဓိကလုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အမိ်ဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ခင္ပြန္းမ်ားအား ကူညီျပီး ငါး 
ဖမ္းဆီးမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တေျဖးေျဖး တိုးတက္ပါ၀င္လာလွ်က္ရွိပါ 
သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ေလွအား ကိုယ္တိုင္ 
ေမာင္းႏွငကုိ္ငတ္ြယျ္ခင္းမ်ားကုိလည္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ေတြ႕ဆံုေဆြး 
ေႏြးမႈမ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ပဲ့ကိုင္ရာတြင္ အင္အားစုိက္ထုတ္ 
မႈ အနည္းငယ္သာလိုအပ္ေသာ စက္တပ္ေလွမ်ားအား ကိုင္ 
တြယ္ေမာင္းႏွင္ရန္ ပိုမိုလိုလားၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ားအားျပဳျပင္မႈ အထူးသျဖင့္ ငါးဖမ္းပိုက္မ်ားအား 
ျပင္ဆင္ဖာေထးမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ကူညီၾကပါသည္။

ေနစဥ္ ငါးဖမ္းဆီးခ်ိန္မွာ ၆ နာရီမွ ၉ နာရီခန္႔ ၾကာျမင့္ပါသည္။ အသံုး
ျပဳေသာငါးဖမ္းကိရိယာေပၚမူတည္ၿပီး ငါးဖမ္းဆီးျခင္းလုပ္ငန္းအား 
ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အကူေရလုပ္သားမ်ား ငွားရမ္း 
လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားရွိပါသည္။ အကူေရလုပ္သားမ်ားအား ေငြေပးေခ် 
ရာတြင္ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေ၀ေပးျခင္းအားျဖင့္ေသာ္၄င္း၊ ေငြတိုက္ရိုက္ 
ေပးေခ်ျခင္းျဖင့္ေသာ္၄င္း ေပးေခ်ေလ့ရွိပါသည္။ အကူေရလုပ္သား 
မ်ားသည္ တေန႕လွ်င္ ၃၀၀၀ က်ပ္ မွ ၅၀၀၀ က်ပ္ (3 to 5 US$) 
ခန္႔ရရွိၾကပါသည္။ ေလွပိုင္ရွင္သည္ ငါးဖမ္းေနခ်ိန္အတြင္း အကူေရ 
လုပ္သားမ်ားအား ထမင္းေကြ်းၾကပါသည္။ ငါးဖမ္းဆီးရာတြင္ မိသား 
စုလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ မိသားစု၀င္မ်ားက အကူေရလုပ္သားအျဖစ္ ပါ 
၀င္လုပ္ကိုင္ၾကေသာ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားလည္းရွိပါသည္။

ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းတြင္ ရာသီ၊ ဖမ္းဆီးလုိေသာ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ဒီေရ 
အတက္အက်ေပၚမူတည္ျပီး ငါးဖမ္းကိရိယာအမ်ိဳးအစားအမ်ားအ 
ျပားအသံုးျပဳၾကပါသည္။ ေရလုပ္သား (တံငါသည္) မ်ားသည္ ငါးဖမ္း 
ဆီးရာတြင္ ေစ်းေကာင္းသည့္ငါးမ်ားအား ပိုမိုထိမိေစလိုၾကေသာ္ 
လည္း ငါးဖမ္းကိရိယာတြင္ ထိမိေသာမည္သည့္ငါးကိုမဆုိ ရယူၾကပါ 
သည္။ မစားသင့္ေသာငါးအနည္းငယ္ကိုသာ ျပန္လည္လႊတ္ေပးၾက 

ေလ့ရွိပါသည္။ ေက်းရြာရွိေရလုပ္သားအမ်ားအျပားအား ေတြ႕ဆံု 
ေဆြး ေႏြးရာတြင္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး တည္ၿငိမ္ေသာ၀င္ေငြရ ရွိေစေရးႏွင့္ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အထအား လက္ခံက်င့္သံုးေရးတို႔အ 
တြက္  ငါးအထိအမိပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ငါးဖမ္းကိရိယာအား လက္ 
ခံရရွိေရးမွာ အေရးၾကီးေၾကာင္း ခံယူၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ငါးဖမ္းကိရိယာ တည္ေဆာက္ပံုအသစ္မ်ားသည္ ငါးအထိအမိပိုမို 
ေကာင္းေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔၏လူမႈဘ၀အား ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲ 
ေစေၾကာင္း မသိရွိသူေရလုပ္သား အမ်ားအျပားရွိပါသည္။

ဖ်ာပံုေဒသအတြင္းရွိ ေရလုပ္သားမ်ားအသုံးမ်ားေသာ ငါးဖမ္းကိရိ 
ယာမ်ားကို ေအာက္ပါအတုိင္း ဇယား ၆ ျဖင့္ တင္ျပထားပါသည္။

Figure 14. Woman Operating a Motorized Boat

Figure 15. Fence Net - One of  the Gears that Require a License

ေရခ်ဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (VCA) ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ
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မ်ားေသာအားျဖင့္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ငါးမ်ားအား ပလပ္စတစ္လက္ဆြဲ 
ပံုး (သို႔မဟုတ္) ေလွ၀မ္းအတြင္း ထားသိုေလ့ရွိၾကပါသည္။ ေရလုပ္ 
သားမ်ားသည္ ေရခဲအသံုးျပဳျခင္းမရွိၾကဘဲ တစ္ေန႔တာဖမ္းဆီးရရွိ 
ေသာငါးမ်ားအား ငါးစုေဆာင္းရာ ငါးဒိုင္မ်ားသို႔ ေန႔ခ်င္းေရာင္းခ်ၾက 
ပါသည္။ 

ေက်းရြာ ၄ ရြာအား သြားေရာက္လည္ပတ္ေလ့လာရာတြင္ ငါးအထိ 
အမိမွာ က်ဆင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း တင္ျပၾကပါသည္။ ငါးအထိအမိက် 

ဆင္းရာတြင္ ငါးတစ္မ်ိဳးခ်င္းအလိုက္ အထိအမိက်ဆင္းလာရံုသာ 
မက ထိမိေသာငါး၏အရြယ္အစားပါ ေသးငယ္လာေၾကာင္း တင္ျပၾက 
ပါသည္။ တံငါသည္မ်ားက ငါးမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ယခင္သိရွိထားသ 
လိုမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေကာင္းစြာမၾကီးထြားၾကေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္ 
လည္သားေပါက္ ေပါက္ဖြားမႈလည္း က်ဆင္းလာေၾကာင္း ေျပာျပ 
ၾကပါသည္။ 

အပိုင္း (၃) လုပ္ငန္းနယ္ပယ္၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု

ဇယား ၆။ အသံုးမ်ားေသာ ေရခ်ိဳ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာမ်ား
ငါးဖမ္းကိရိယာ လ ထိမိေသာ  မွတ္ခ်က္

  ငါးအမ်ိဳးအစားမ်ား

ဘ၀င္းပိုက္

တန္ဖိုး
US$ 180 – 200/set

က်ားပိုက္

တန္ဖိုး

US$ 400/ 30 meters

ေမွ်ာပိုုက္
တန္ဖိုး
US$ 13 – 15/net
US$ 150/set

ေအာက္ေျခတားပိုက္

တန္ဖိုး

US$ 7 to 10/net

US$ 70 to 100/set

ေအာက္ေျခငါးမွ်ားတန္း

တန္ဖိုး

US$ 10 to 15

ကမ္းဆြဲပိုက္

တန္ဖိုး

US$ 1,100 to 1,200/set

ငါးပုဏၰား
ငါးဘတ္ 
ငါးပုတ္သင္
ေရခ်ိဳပုစြန္ထုတ္ၾကီး

ငါးဘတ္
ငါးပုတ္သင္
ငါးေခြးလွ်ာ
ေရခ်ိဳပုစြန္
ကကတစ္
ငါးဇင္ရိုင္း
ေရငန္ပုစြန္

ငါးသေလာက္
ငါးပုတ္သင္
ငါးဘတ္
မ်က္စံက်ယ္

ငါးေမြထိုး
ငါးဇင္ရိုင္း
ငါးဖ်င္းသလက္
ငါးေျပမ
ငါးရံ/ငါးပေနာ္

ငါးဘတ္
ငါးဒန္
ကကတစ္

ငါးပုတ္သင္
ငါးဒန္
ငါးဘတ္
ေရခ်ိဳပုစြန္ထုတ္ၾကီး

ေန႔/ညဖမ္းဆီး; တေန႔ပ်မ္းမွ် ၉နာရီ; 
ေရလုပ္သား ၂ ဦး
ဒီေရေတာမ်ားပ်က္စီး၊ ပိုက္ကြက္စိပ္ 
သည့္အတြက္ ေရႊးခ်ယ္ထိမိမႈမရွိ။

မိုးရာသီတြင္ အသံုးနည္း၊ အထူးသ 
ျဖင့္ ပုစြန္ဖမ္းခ်ိန္တြင္ ပိုက္ကြက္အ 
လြန္ေသးငယ္သည္။

ေန႔အခ်ိန္အသံုးမ်ား၊ ဖ်မ္းမွ် တစ္ေန႔ 
၈ နာရီ၊ ေရလုပ္သား ၂ ဦး။
ေရြးခ်ယ္ထိမိမႈမွာ အသံုးျပဳေသာ 
ပိုက္ကြက္အရြယ္အစားေပၚမူတည္၊ 

ေန႔/ည တစ္ေန႔ ၁၂ နာရီ၊ ေရလုပ္ 
သား ၁၀ဦး မွ ၁၅ ဦး
အၾကမ္းအားျဖင့္ တည္ေနပိုက္အမ်ိဳး 
အစားျဖစ္ျပီး ေရြးခ်ယ္ထိမိမႈမွာ 
အသုံးျပဳေသာပိုက္ကြက္အရြယ္အ 
စားႏွင့္ ပိုက္မတ္သည့္ အခ်ိဳးအစား 
ေပၚမူတည္သည္။
ေန႕/ည တစ္ေန႕ ၁၀ နာရီခန္႔ဖမ္း 
ဆီး၊ ေရလုပ္သား ၁ ဦး။
ေရြးခ်ယ္ထိမိမႈ အသင့္အတင့္ 
ေကာင္း မြန္၊ အရည္အေသြးျမင္ထု့တ္ 
ကုန္မ်ားရရွိႏွုိင္သည္။
တစ္ယူနစ္ရင္းႏီွးမူ နည္းပါးေသာ္ 
လည္း အထိအမိနည္းပါက ေရရွည္ 
တည္တံ့ေရးအတြက္ ေစ်းၾကီးႏိုင္ပါ 
သည္။
ေန႕/ည တစ္ေန႔ ၆ နာရီ၊ ေရလုပ္ 
သား ၁၅ ဦးမွ ၂၀။
အသံုးျပဳသည့္ ငါးဖမ္းပိုက္ကြက္ 
ေသးငယ္ပါက ငါးသားေပါက္မ်ား 
ထိမိမႈ အႏၱရာယ္ရွိ။
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သတင္းရင္းျမစ္ 
အဓိက သတင္းေပးမ်ားအား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊
Field Guide on Common Fishing Gear (FAO/DOF)
Efficiencies of  Seven Types of  Fishing Gears in Ayeyarwady Region (Nant Thin Thin Kywe)
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၃။ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္း

က) ငါးစုေဆာင္းရာေနရာမ်ား(ငါးရြဲ၊ ငါးရြဲဒိုင္)
ငါးစုေဆာင္းရာ ငါးရြဲ၊ ရြဲဒုိင္မ်ားမွာ ျမစ္ကမ္းနားတေလွ်ာက္တြင္တည္ 
ရွိၾကျပီး တံငါသည္မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ထိမိေသာ ငါးမ်ားအား အဆင္ 
ေျပလြယ္ကူစြာ လာေရာက္ေရာင္းခ်ႏွိုင္ရန္ တည္ေဆာက္ထားၾကပါ 
သည္။ ရြဲဒုိင္ပိုင္ရွင္မ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသာျဖစ္ 
ၾကပါသည္။ ၄င္းရြဲဒိုင္အမ်ားစုသည္ ေလလံအင္းရရွိထားေသာ အင္း 
သူၾကီးမ်ား၏ လက္ခြဲအင္းသူၾကီးမ်ား၊ တဆင့္ခံတင္ဒါခ်က္ရရွိထား 
ေသာ တင္ဒါခ်က္ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၾကပါသည္။ ၄င္း ငါးရြဲ 
ဒုိင္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ငါးလက္ကားေရာင္း၀ယ္ေရး ဒုိင္လုပ္ငန္းမ်ားကို 
လည္း ပိုင္ဆိုင္ထားတတ္ၾကပါသည္။ ေပါင္းစုလုပ္အားအကူအညီ 
ေပးေရးအဖြဲ႕ (Network Action Group - NAG ) ၏အေထာက္အပံ့ 
ျဖင့္ ေရလုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ (Fishery Development 
Association – FDA) သည္ ငါးရြဲဒိုင္တစ္ခုအား တည္ေထာင္ထားရွိပါ 
သည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ NAG သည္ ၄င္းအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ရန္ 
ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ငါး၀ယ္လက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိေစရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ 

ပတ္ရန္ ေငြအရင္းအႏွီးမ်ားရရွိေရးအတြက္ ပံ့ပိုးေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

ငါးရြဲဒိုင္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးသည္ ၄င္း၏ ငါးစုေဆာင္းရာရြဲဒိုင္မ်ားအား 
ဖ်ာပံုျမစ္ကမ္းေဘးရွိ ေနရာ ၃ ခု မွ ၅ ခုတြင္ ျဖန္႔ခြဲတည္ေဆာက္ထား 
တတ္ပါသည္။ ငါးစုေဆာင္းသည့္ရြဲဒုိင္မ်ား မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် 
တံငါသည္မ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုေရြးခ်ယ္ခြင့္ရရွိေစပါသည္။ တံငါမ်ား 
သည္ ေစ်းႏႈံးႏွင့္ အေၾကြးေပးဆပ္ရမႈအေျခအေနမ်ားကို သာမက 
ငါးဖမ္းကြက္ႏွင့္နီးကပ္မႈကိုလည္း စက္သံုးဆီကုန္က်စရိတ္သက္သာ 
ေစရန္အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေလ့ရွိပါသည္။

ငါးစုေဆာင္းသည့္ရြဲဒိုင္မ်ားတြင္ ငါး၀ယ္ယူေရာင္းခ်မႈမွာ ေငြသားျဖင့္ 
ေပးေခ်မႈကို အဓိကျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ငါးရြဲဒိုင္မ်ားသည္ ငါးမ်ားကို 
လက္ခံရရွိျပီးပါက ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ေဆးေၾကာျခင္းႏွင့္ အေအးလံု 
ေသာေရခဲပံုးမ်ား (Insulated boxes) အတြင္း ေရခဲရုိက္သိုေလွာင္ 
ျခင္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ငါးရြဲဒိုင္မ်ားသည္ ငါးစုေဆာင္းခ်ိန္ 

ေခါင္းရြက္/ဗ်ပ္ထိုး လက္လီေစ်းသည္မ်ားမွအပ ဖ်ာပံုတြင္ အလယ္အလတ္အဆင့္ ငါးလုပ္ငန္း ၅၀ ခန္႔ရွိပါသည္။ ၄င္းလုပ္ငန္းမ်ားအား အမ်ိဳး 
အစားအလုိက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ခြဲျခားႏွိုင္ပါသည္။

Figure 16. Fishing Collection Center

ေရခ်ဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (VCA) ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ
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Figure 17. Storage of  Fish in the Collection Center

အပိုင္း (၃) လုပ္ငန္းနယ္ပယ္၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု

အတြင္း ေရခဲပံုးမ်ားႏွင့္ ေရခဲမ်ားအားအသုံးျပဳျပီး ငါးမ်ားအား သို 
ေလွာင္ထားေလ့ရွိပါသည္။ ငါးရြဲဒိုင္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ရန္ကုန္ 
သို႔မဟုတ္ ဖ်ာပံုျမိဳ႕ရွိ ငါးလက္ကားပြဲရံုမ်ားသုိ႔ တစ္ၾကိမ္တင္ပို႔ရန္ လို 
အပ္ေသာငါးပမာဏ (၂၀၀ မွ ၃၀၀ ကီလို) အား စုေဆာင္ရန္ ၃ ရက္ခန္႔ 
ၾကာျမင့္ေလ့ရွိပါသည္။ အစားအစာေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအား လုိက္နာ 
က်င့္သံုးမႈ အဆင့္အတန္းအေနျဖင့္ ငါးစုေဆာင္သည့္ငါးရြဲဒုိင္မ်ား 
သည္ ဖ်ာပံုရွိ ငါးလက္လီႏွင့္ လက္ကားဒိုင္မ်ားထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ 
ေသာ္လည္း ေရခဲရုိက္ငါး တာရွည္ခံမႈသက္တမ္းကာလ (shelflife) 
ႏွင့္ ငါးအရည္အေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္တိုးတက္ေစရန္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ 
မႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္း 
တူစြာ ငါးရြဲဒိုင္မ်ားသည္ ေရခ်ိဳငါးမ်ားအား ျပည္ပပို႔ကုန္အတြက္ 
စုေဆာင္းရာတြင္ အဓိကက်ေသာ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ 
ငါးရြဲဒိုင္မ်ားအား အစားအစာေဘးကင္းလုံျခံဳေရးႏွင့္ အရည္အေသြး 
ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတုိင္း အဆင့္ျမင့္တင္ အေကာင္အထည္ 
ေဖၚေဆာင္ရြက္ေစျခင္းသည္၊ ယခုေရခ်ိဳငါးမ်ားအား ျပည္ပပို႔ကုန္အ 
ျဖစ္ တင္ပို႔ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ တင္း 
က်ပ္ေသာေတာင္းဆိုမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား  ျပည့္မွီေစရန္ ေဆာင္ 
ရြက္ရန္အတြက္ တေျဖးေျဖး တိုးျမွင့္အေရးပါလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ငါးစုေဆာင္းေသာ ငါးရြဲဒိုင္တစ္ခုသည္ ၄င္း၏လုပ္ငန္းပမဏ အၾကီးအ 
ေသးေပၚ မႈတည္ျပီး လုပ္သား ၃ ဦး မွ ၁၀ ဦး အထိခန္႔ထားေဆာင္ရြက္ 
ေစရပါသည္။ ၄င္း အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ US$ 3 
မွ 4 ခန္႔ ရရွိၾကပါသည္။ ရြဲဒုိင္လုပ္သားမ်ား၏ အဓိကတာ၀န္မ်ားမွာ 
ငါးမ်ားအားလက္ခံျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေအာင္ေဆးေၾကာျခင္း (cleaning)၊ 
ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အေလးခ်ိန္ကိုခ်ိန္တြယ္ျခင္း၊ ေရခဲရုိက္ျခင္းႏွင့္ ထုပ္ပိုး 
ျခင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ လုပ္သားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၀င္ 
ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္လာၾကပါသည္။

ငါးစုေဆာင္းေသာ ငါးရြဲဒိုင္မ်ားသည္ ငါးဖမ္းဆီးေသာ တံငါသယ္မ်ား 
ႏွင့္ ငါးေစ်းကြက္အား ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ 
အေရးပါသည့္အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ပါသည္။ ငါးရြဲဒိုင္မ်ားသည္ ေရ 
လုပ္သားမ်ားအတြက္ ငါးေပါက္ေစ်းႏွင့္ ေစ်းကြက္စံႏႈံးမ်ားဆုိင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား လက္ခံရရွိေစသည့္ အေရးပါေသာ သတင္း 
ပင္ရင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ငါးရြဒုိဲင္မ်ားသည္  ၄င္းတုိ႔၏ေဖာက္ 
သယ္ တံငါမ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္ေငြထုတ္ေပးျခင္းမ်ားကိုလည္း 
ေဆာင္ရြက္ေပးေလ့ရွိပါသည္။ ၄င္းၾကိဳတင္ထုတ္ေပးေငြမ်ားအား 
ငါးမ်ားအား ပြဲရံုမ်ားသုိ႔တင္ပို႔ျပီးခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ခုႏွိမ္ ရွင္းလင္းေပး 
ေလ့ရွိပါသည္။

ခ) ငါး လက္ကားပြဲရံုမ်ား
ငါးလက္ကားပြဲရံုမ်ားသည္ အထူးသီးသန္႔ ငါးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူ 
မ်ားျဖစ္ျပီး ငါးမ်ားအား ငါးစုေဆာင္းသည့္ ငါးရြဲဒိုင္မ်ားမွ၀ယ္ယူကာ 
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ငါးလက္ကားေစ်းသို႔ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး တင္ပို႔ေရာင္းခ်ၾက 
ပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ဖ်ာပံုငါးေစ်းကြက္သုိ႔လည္း ငါးမ်ားကိုတင္ပို႔ 
ေရာင္းခ်ေပးၾကပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ငါးမ်ား၏အရည္အေသြး၊ 
ငါးတင္သြင္းမႈအေျခအေနႏွင့္ ငါးေစ်းကြက္လုိအပ္ခ်က္ ပမာဏမ်ား 
အေပၚအေျခခံျပီး ငါးေစ်းႏႈံးအား သတ္မွတ္ၾကပါသည္။ ငါးလက္ကား 
ပြဲရံုမ်ားသည္ ငါး၀ယ္ယူစုေဆာင္းေသာ ငါးရြဲဒိုင္မ်ားအား ၾကိဳတင္ေငြ 
ထုတ္ေပးေလ့ရွိၾကပါသည္။ ၄င္းငါးလက္ကားပြဲရံုပိုင္ရွင္မ်ားအနက္ 
အခ်ိဳ႕မွာ အင္းသူၾကီးမ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းကြက္တင္ဒါရရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါ 
သည္။
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ဂ) လက္လီငါးေခါင္းရြက္/ဗ်ပ္ထုိးေစ်းသည္မ်ား
၄င္းငါးေစ်းသယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကပါ 
သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ငါးလက္လီေစ်းကြက္တြင္ အဓိကေဆာင္ 
ရြက္ေလ့ရွိျပီး အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ လက္ကားေရာင္း၀ယ္ေရးမ်ားကို 
အဓိကေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိပါသည္။ အျခားတဖက္တြင္လည္း ငါးလက္ 
လီေစ်းကြက္မွာ စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အရင္းအႏွီးအနည္းငယ္သာ 
လိုအပ္ျပီး သင့္တင့္ေသာအျမတ္အစြန္းအား ရရွိေစပါသည္။ 

လက္လီ ငါးေခါင္းရြက္/ဗ်ပ္ထိုးေစ်းသည္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရသည့္လုပ္ 
ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွာ အေလးခ်ိန္ျခင္း၊ ငါးအားဗိုက္ခြဲျခင္း၊ ေရေဆး 
ေၾကာသန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ငါးမ်ားအား ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္အတုိင္း 
ခုတ္ပိုင္းျခင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေရေဆးေၾကာသန္႔စင္ေပးျခင္း၊ ငါးအား 
ဗိုက္ခြဲေပးျခင္းႏွင့္ အေၾကးခြံဖယ္ရွားေပးျခင္းမ်ားသည္ လက္လီေစ်း 
သယ္မ်ားက ၄င္းတုိ႔၏ေဖာက္သယ္မ်ားႏွင့္ ေဖာက္သယ္အသစ္မ်ား 
ရရွိေရးအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ 
ေစ်းသယ္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏၀င္ေငြ တုိးပြားေစရန္အတြက္ ေစ်း 
ေရာင္းေနစဥ္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ အေသးစားျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ငါးပိႏွင့္ ငံျပာရည္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ေစ်း 
ဆိုင္အတြင္းတြင္ ငါးမ်ားအား ခုတ္စဥ္းေနေလ့ရွိၾကပါသည္။

လက္လီေရာင္းခ်ေသာ ငါးေစ်းသယ္မ်ားသည္ ေရခဲအသံုးျပဳေလ့ 
မရွိၾကပါ။ ရာသီဥတုပျူပင္းခ်နိမ္်ားတြင ္ ငါးမ်ားသည ္ လွ်ငျ္မနစ္ြာပပုသုိ္း 
လြယ္ၾကသျဖင့္ ငါးသယ္မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ငါးမ်ားအား အျမန္ဆံုး 
ေရာင္းခ်ၾကျပီး လိုအပ္ပါက ေစ်းေလွ်ာ့ျပီးေရာင္းခ်ေလ့ရွိၾကပါသည္။ 
ငါးလက္လီေစ်းသယ္မ်ားသည္ စနစ္တက် ငါးကိုင္တြယ္နည္းမ်ား 
ႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားအား တက္ေရာက္ဖူးျခင္း 
မရွိၾကပါ။ ထုိ႔အျပင္ ၄င္းေစ်းသည္မ်ားသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ 
ေသာ ငါးကိုင္တြယ္မႈဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ဖက္ကိရိ 
ယာမ်ားအား လက္ခံရရွိျခင္းမရွိၾကသည့္အျပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ သန္႔ 
ရွင္းေရးဆိုင္ရာ အကာအကြယ္မ်ား၊ စားသုံးသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္ 
ကင္းရွင္းေရးမ်ားအားလည္း နားလည္သိရိွျခင္းမရွိၾကပါ။ ၄င္းတို႔၏ 

နိမ့္က်ေသာပညာေရးႏွင့္ အားနည္းေသာ လုပ္ငန္းလက္ေတြ႔ေဆာင္ 
ရြက္ရာမွရရွိေသာ ေလ့လာမွတ္သားမႈမ်ားေၾကာင့္ ၄င္းေစ်းသည္မ်ား 
သည္ အေျခခံသန္႔ရွင္းေရးနွင့္ မွန္ကန္ေသာ ငါးအစိမ္းမ်ားအား ကိုင္ 
တြယ္နည္းစနစ္မ်ားအား နားလည္သိရွိမႈမရွိၾကပါ။

ဖ်ာပံုသည္ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚေဒသတြင္ ငါးေျခာက္ေရာင္း၀ယ္ေရးဆုိင္ 
ရာ အဓကိက်ေသာေနရာတစခ္ျုဖစသ္ည။္ ေစ်းတြင ္အမ်ိဳ းအစားစံလုင ္
ေသာ ငါးေျခာက္မ်ားအား သီးသန္႔ေရာင္း၀ယ္ေသာေနရာ (ငါး 
ေျခာက္တန္း) ရွိပါသည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ကုန္သည္ 
မ်ားသည္ ၄င္းတို႔လိုအပ္ေသာ ငါးေျခာက္မ်ားအား အထက္ပါေနရာ 
(ငါးေျခာက္တန္း) မွ အဓိက ၀ယ္ယူစုေဆာင္းၾကပါသည္။

ဖ်ာပံုႏွင့္ အျခားပတ္၀န္းက်င္ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ငါးျပဳျပင္ထုတ္လုပ္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားအား မိသားစုႏွင့္ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ငါးျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားက အဓိကေဆာင္ရြက္ေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ ငါးျပဳျပင္ 
ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားစုမွာ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္ႏွင့္ ငံျပာရည္ 
ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား 
သည္ လုပ္ငန္းပမာဏေပၚတြင္မူတည္ျပီး အလုပ္သမား ၅ ဦး မွ ၁၅ ဦး 
အထိ ခန္႔ထားေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္မႈနည္းစနစ္ 
မွာ လက္ရွိတတ္ေျမာက္ထားေသာ နည္းစနစ္ျဖစ္ျပီး အေျခခံက် သည့္ 
ရိုးရွင္းေသာလုပ္ဖက္ကိရိယာမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္ပါ 
သည္။ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကုန္ေခ်ာမ်ားအား ရန္ကုန္ႏွင့္ဖ်ာပံု 
ျမိဳ႕မ်ားရွိ လက္ကားဆုိင္ၾကီးမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ၾကပါသည္။ 

ကမ္းေျခေဒသရွိ ေက်းရြာ ၄ ရြာအား သြားေရာက္လည္ပတ္ေလ့လာ 
ရာတြင္ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ မိသားစုစားသံုးရန္ႏွင့္ 
ငါးအထိအမိ နည္းပါးခ်ိန္တြင္ စားသံုးႏွိုင္ရန္ အဓိကအားျဖင့္ ရည္ 
ရြယ္ထုတ္လုပ္ၾကပါသည္။ NAG သည္ ၄င္းျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ 
ငန္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္အတြက္ FDA အား ေထာက္ပံ့ေပးလွ်က္ 
ရွိပါသည္။

Figure 18. Preparation of  Minced Fish in their Stalls

ေရခ်ဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (VCA) ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ
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အပိုင္း (၃) လုပ္ငန္းနယ္ပယ္၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု

ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားအား ျပည္ပတင္ပို႔ရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ကိုင္ေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားမွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အေျခစုိက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၄င္းကုမၸဏီ 
မ်ားသည္ လုပ္သား ၅၀ မွ ၂၀၀ ခန္႔ျဖင့္လုပ္ကိုင္ၾကျပီး လုပ္သား 
အမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးလုပ္သားမ်ား 
သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ငါးအသားလႊာျခင္း၊ ငါးဗိုက္ခြဲျခင္း၊ အမွတ္အ 
သားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ထုပ္ပိုးျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ျပဳ 
လုပ္ၾကရပါသည္။ ၄င္းလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးသည္ အထူးဂရုစုိက္ 
ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ အေသးစားကိုင္တြယ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
လုပ္သားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈအတြက္ ကုမၸဏီမွ 
ပို႔ခ်ေသာ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္း (hands-on training) 
မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ၾကရပါသည္။

ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ ေကာင္းမြန္ေသာထုတ္လုပ္မႈ က်င့္စဥ္ (Good 
Manufacturing Practices) အဆင့္အတန္းအား ျပည့္မွီေစရန္အ 
တြက္ လုိအပ္ေသာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ထားၾကပါသည္။ 
ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ ေရခ်ိဳႏွင့္ ေရငန္ငါးပုစြန္ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ျပီး 
ကုန္စည္မ်ား {တေကာင္လံုးေအးခဲ (whole frozen)၊ အသားလႊာ 
(fillet) အသားတံုး (steak cuts)} မ်ားကို ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ၾကပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားသည္ ၄င္းတို႔အပိုင္ ေမြးျမဴေရးစခန္းမ်ားထား 
ရွိျခင္းျဖင့္ ေရခ်ိဳငါးရရွိမႈကို ေသခ်ာေစသည့္အျပင္ အစားအစာေဘး 
ကင္းလံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ စံညႊန္းမ်ားျပည့္မွီေစေရးႏွင့္ ေနာက္ေၾကာင္း 
အားျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္း (traceability) ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ 
မ်ားရရွိေရး ေသခ်ာေစပါသည္။

Figure 19. Hauling and Sorting of  Fish at the Retail Market

Figure 20. Fish Vending at Retail Market
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ဂ။ လုပ္ငန္းမ်ားအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ပံုသေဘာသဘာ၀
၁။ အဆင့္တူအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ေရး

ေရလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ပုဂၥလိက အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္သူအားလံုးအား 
အဓကိစုစည္းထားေသာ ဖြ႕ံျဖိဳ းတုိးတက္ရန ္တြန္းအားေပးေဆာငရ္ြက္ 
ႏိငု္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမွာ ျမနမ္ာႏိုင္င္ံေရလုပင္န္းအဖြ႕ဲခ်ဳပ ္(Myan mar 
Fisheries Federation – MFF) ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံငါးလုပ္ငန္း 
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အား ေအာက္ပါအခ်က္ႏွစ္ခ်က္၏ တြန္းအားေပးမႈေၾကာင့္ 
တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

- ျမန္မာႏွိုင္ငံအေနျဖင့္ ASEAN အဖြဲ႔သုိ႔၀င္ေရာက္ရာတြင္ ေဒသ 
တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာကိုယ္စားျပဳ အရပ္ဖက္ 
အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား တုိးတက္ဖြဲ ႔စည္းေဖၚေဆာင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ 
ေၾကာင့္၄င္း

- ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရန္အ 
တြက္ ပုဂၥလိကအခန္းက႑အား ပိုမိုျမွင့္တင္ရန္ အစိုးရက မူ၀ါဒ 
ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္၄င္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာနိဳင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏လက္ေအာက္ခံ ေရလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားမွာ

- ျမန္မာႏုိင္ငံံ ပုစြန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (Myanmar Shrimp 
Association)

- ျမန္မာႏိုင္ငံံ ငါးေမြးျမဴသူမ်ားအသင္း (Myanmar Fish Farmers 
Association)

- ျမန္မာႏုိင္ငံံ ေရထြက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္း 
ရွင္မ်ားအသင္း (Myanmar Fishery products processors and 
exporters Association)

- ျမန္မာႏိုင္ငံံ ငါး/ပုစြန္အစာ ထုတ္လုပ္ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားအသင္း 
(Myanmar Aqua Feed Association)

- ျမန္မာႏိုင္ငံံ ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း (Myanmar 
Marine Fisheries Association)

- ျမန္မာႏိုင္ငံံ ေရခ်ိ ဳငါးဖမ္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူမ်ားအသင္း 
(Myanmar Freshwater Capture Fisheries Association)

- ျမန္မာႏိုင္ငံံ ဂဏန္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (Myanmar Crab 
Entrepreneurs Association)

- ျမန္မာႏိုင္ငံံ ငါးရွဥ့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (Eel Entrepreneurs 
Association)

- ျမန္မာႏိုင္ငံံ အလွေမြးငါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ( Ornamental 
Fish Entrepreneurs Association)

ငါးလုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းအခ်င္းခ်င္း ပုိမုိခ်ိတ္ 
ဆက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္ျပီး ျမန္မာႏို္င္ငံ ငါးလုပ္ 
ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပလ္က္ေအာက္ခ ံျပညန္ယ္ႏွင္တ္ုိ့င္း ေဒသဆိုငရ္ာအသင္း 
မ်ားကိုလည္း ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။

- ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
- ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး ငါးလုပ္ငန္းအဖြ႕ဲခ်ဳပ္
- ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသၾကီး ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
- မြန္ျပည္နယ္ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
- ကရင္ျပည္နယ္ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
- မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
- ရခိုင္ျပည္နယ္ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
- တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
- စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသၾကီး ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

- ကယားျပည္နယ္ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
- ကခ်င္ျပည္နယ္ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
- ရွမ္းျပည္နယ္ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
- မေကြးတုိင္းေဒသၾကီး ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏွိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ 
ခ်ဳပ္တြင္ အသင္းသား ၃၃၅၃၅ ဦး ရွိပါသည္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အ 
သင္းသားမ်ားအား ေအာက္ပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

- ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အ 
တြက္ အသင္းသားမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအား ငါးလုပ္ငန္းဦးစီး 
႒ာနသို႔ ေထာက္ခံတင္ျပေပးျခင္း။

- အသင္းသားမ်ား၏ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားအား ကမၻာ့ရတ 
နာဘဏ္ (ယခင္ ေမြး/ေရ ဘဏ္)သို႔ ေထာက္ခံတင္ျပေပးျခင္း။

- မူ၀ါဒေရးရာေထာက္္ခံေပးျခင္း/ငါးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ တစ္ခုလုံး 
အတြက္ ကိုယ္စားျပဳေျပာဆိုျခင္း။

- အသင္းသားမ်ား၏ လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္အတြက္ သင္ 
တန္းမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

- အသင္းသားမ်ားႏွင္ ့ငါးလုပင္န္းတစခ္လုံုးအား ခ်တ္ိဆက္ေဆာင ္
ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္တုိးခ်ဲ႕ႏိုင္ေစျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ခိုင္မာ 
ေစျခင္း။

- ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူအခ်င္းခ်င္း လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္စိတ္ 
ဓာတ္ တုိးတက္လာေစရန္။

ေဒသခံ ငါးဖမ္းလုပ္သား (တံငါသည္) မ်ားအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ 
ျဖစ္ေသာ ငါးလပုင္န္းဖြ႕ံျဖိဳ းတုိးတက္ေရးအဖြ႕ဲ (Fishery Development 
Association – FDA) အား LIFT စီမံကိန္း ရံပံုေငြအေထာက္အပံ့ျဖင့္ 
Oxfam International ႏွင္ ့NAG တို႔က စည္းရံုးဖြ႕ဲစည္းတည္ေထာင္ေပး 
ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းအဖြဲ႕သည္ ငါးဖမ္းကြက္မ်ား စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ ငါးစု 
ေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ငါးျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါ 
သည္။

ေက်းရြာ ၄ ရြာအား သြားေရာက္လည္ပတ္ရာတြင္ ေရလုပ္သားမ်ား 
သည ္စုေပါင္းအလပုလု္ပရ္နကုိ္ စတ္ိပါ၀ငစ္ားၾကေသာ္လည္း စုေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းအ 
ေတြ႕အၾကံဳ လုံး၀မရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ တံငါသည္ အိမ္ေထာင ္
စမု်ားသည ္အခ်င္းခ်င္း တုံ႔ျပနကူ္ညျီခင္းမ်ားအား လူမႈဘ၀ဆိုငရ္ာလုပ ္
ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာျဖစ္ေသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားသည္ သင္ၾကားေရး 
အတြက္ ေနရာလည္းျဖစ္သည့္အျပင္ လူမႈဘ၀ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း မရွိမျဖစ္သည့္ မိတ္ 
ဖက္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ေရလုပ္ငန္းကုန္သည္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားအား တသီးတ 
ျခားစီ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၾကျပီး ကုန္သည္မ်ားအခ်င္းခ်င္း စုေပါင္း 
ေဆာငရ္ြက္မႈ အနည္းငယ္သာရိွၾကပါသည။္ ဖ်ာပံုေဒသရိွ ေရလုပင္န္း 
ကုနသ္ည ္၅၀ ခန္႔သည ္ငါးရရိွေရးအတြက္ အခ်င္းခ်င္း အျပင္းအထန ္
ျပိဳင္ဆုိင္ၾကရပါသည္။ ေရလုပ္ငန္းကုန္သည္မ်ားသည္ ျပိဳင္ဆိုင္ၾကရာ 
တြင္ ၾကိဳတင္ေငြထုတ္ေပးျခင္းနည္းလမ္းႏွင့္ ငါးဖမ္းကြက္မ်ားအား 
ခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို အေျခခံအသုံးျပဳျပီး ယွဥ္ျပိဳင္ေလ့ရွိၾက 
ပါသည္။ 

ေရခ်ဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (VCA) ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ

၂၈



၂။ အထက္ေအာက္ ဆက္ဆံ ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္
 ဆင့္ကဲထုတ္လုပ္မႈ (supply chain) စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

၃။ က်ား/မ ဆိုင္ရာ

အပိုင္း (၃) လုပ္ငန္းနယ္ပယ္၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု

ေရခ်ိဳငါးကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ေရးတုိ႔တြင္ အလယ္အလတ္ 
အဆင့္ရွိလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေရာင္းအ၀ယ္ ေျပလည္မႈရရွိရန္ 
ေစ့စပ္ဆက္သြယ္ေပးေသာ ၾကားခံေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားျဖစ္ျပီး၊ 
၄င္းတို႔အနက္ အခ်ိဳ ႕မွာ အင္းေလလံရရိွထားေသာ အင္းသူၾကီးမ်ားႏွင္ ့
တင္ဒါငါးဖမ္းကြက္လိုင္စင္ ရရွိထားသူမ်ားျဖစ္သည္။ အင္းသူၾကီး 
မ်ားႏွင့္ တင္ဒါငါးဖမ္းကြကလ္ိငု္စင္ ရရွိထားသမူ်ားသည္ ငါးေစ်းကြက ္
အား အဓိကခ်ဳပ္ကုိင္ထားသူမ်ားျဖစ္ျပီး အေပၚဖက္ႏွင့္ ေအာက္ေျခ 
လုပင္န္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပခ္်တ္ိဆက္ေပးသူမ်ားျဖစသ္ည္အ့ျပင ္ငါးလုပ ္
ငန္းေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ၏ အတက္အက်ကုိ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားသူမ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ၄င္းတို႔သည္ ေစ်းကြက္ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈပံုစံအား အဆုံးအျဖတ္ေပးျခင္းနွင့္ အရွိန္အ၀ါသုံးျပီး 
ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းမ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ ငါး 
ဖမ္းဆီးသူတံငါသည္မ်ားသည္ မၾကာခဏ “ေစ်းတိုးျမင့္လုိသူမ်ား - 
price takers)” မ်ားျဖစ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ၄င္းတို႔သည္ ငါးဖမ္းကြက္ 
အတြင္း ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးခြင့္ႏွင့္ ရယူထားေသာ ငါးဖမ္းကိရိယာ 
တုိ႔ေၾကာင္ ့၄င္းတို႔ဖမ္းဆီးရမိေသာငါးမ်ားအား ေလွ်ာ႔ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ် 
ေစျခင္းအား လက္ခံရေလ့ရွိပါသည္။

အလယ္အလတ္အဆင့္ရွိလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းဆီးသူ ေရလုပ္ 
သားတုိ႔၏ ဘုံငါးဖမ္းကြက္ (က်ားပိက္ုမွအပ) အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ 
ခ်တ္ိဆက္မႈမွာ မတ္ိေဆြသေဘာျဖင္ ့ခ်တ္ိဆကျ္ခင္းႏွင္ ့ပဂုၢလကိဆိုင ္
ရာ စီးပြားေရးဆက္ႏြယ္မႈမ်ားေၾကာင့္  ခ်ိတ္ဆက္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ငါးဖမ္းဆီးထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ငါး၀ယ္ယူကုန္သြယ္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
အခြင္အ့ေရးသမားမ်ားႏွင္ ့လိမလ္ညသူ္မ်ား ပတ္သက္ ၀င္ေရာက္လာ 
ႏုိင္သည့္ စြန္႔စားမႈနင့္ အားနည္းခ်က္တုိ႔  အနည္းဆုံးပါ၀င္ျပီး၊ ကုန္ 
ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ၀ယ္ယူသူမ်ားမွ လက္ခံက်င့္သုံးႏွိုင္သည့္ ဆက္ဆံ 
ေရးအေနအထားတစခ္အုား ၾကိဳးစားရွာေဖြသင္ပ့ါသည။္ ၄င္းဆကဆံ္ 
ေရး အေနအထားသစ္ ၏ အတိမ္ အနက္မွာ ဆက္ဆံမႈ အေျခအေန 
အရ တစခု္ႏွင္တ့စခု္ ကြျဲပားႏုိင္ေသာ္လည္း လုပင္န္းတစခ္အုားအၾကိမ ္
မ်ားစြာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတည္းအားဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ ယုံၾကည္မႈတည္ 

ငါးဖမ္းဆီးျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားသာ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိျပီး အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားသည္ ငါးဖမ္းရန္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ငါးဖမ္းဆီးျပီးခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥမ်ားတြင္ ပိုမိုပါ၀င္ပတ္သက္လာၾကပါသည္။ 
ငါးဖမ္းဆီးျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသာ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိျခင္းမွာ 
ငါးဖမ္းကရိယိာမ်ား အထူးသျဖင္ ့ငါးဖမ္းပိက္ုမ်ားအား ကုိငတ္ြယရ္ာတြင ္
အင္အားရွိရန္လိုအပ္ျပီး အမ်ိဳးသားမ်ား၏အင္အားျဖင့္သာ နိုင္နင္းစြာ 
ကုိင္တြယ္ႏုိွငသ္ည္အ့တြက္ျဖစပ္ါသည။္ ပုံမွန ္ေတြ႕ေနၾကမဟတ္ုေသာ္ 
လည္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာေက်းရြာမ်ားမွ အမိ်ဳးသမီးမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ခင္ 
ပြန္းသည္မ်ားႏွင့္အတူ ငါးဖမ္းဆီးရာတြင္ အကူေလွသားအျဖစ္လိုက္ 
ပါျပီး ကူညီေဆာငရ္ြကျ္ခင္းမ်ားကိလုည္း ေတြ႕ရေလရိွ့ပါသည။္ အမ်ဳိး 
သမီးအမ်ားစုသည္ ဖမ္းဆီးရရွိေသာငါးမ်ားအား ေရာင္းခ်ေရးႏွင့္ 
ငါးဖမ္းပိုက္မ်ား ဖာေထးျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင ္အဓကိပါ၀ငၾ္ကပါ 
သည္။ အေၾကာင္းမွာ မိရိုးဖလာဓေလ့အားျဖင့္ ငါးဖမ္းပိုက္ဖာေထး 
ခ်ဳပ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြ်မ္းက်င္ေသာလုပ္ငန္းအ 
ျဖစ္ လက္ခံထားၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ငါးဖမ္းဆီးျပီးခ်ိန္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အခန္းက႑မွာ 
အျမတ္အစြန္းရရွိရန္ေသခ်ာေသာ လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  ၂ ဖက္စလုံးအေနျဖင့္လည္း မလုိအပ္ 
ေသာ ရွာေဖြမႈကုန္က်စရိတ္၊ ညွိႏွိဳင္းမႈႏွင့္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးစားရိတ္ 
မ်ားအား ေလွ်ာခ့်ႏိုွငမ္ညျ္ဖစပ္ါသည။္ အေၾကာင္းမွာ ထုတ္လပုသ္သူည ္
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္းလုိက္နာျပီး အေပးအယူတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ 
နီးကပ္စြာဆက္ဆံသည့္အတြက္ မိသားစု၀င္အခ်င္းခ်င္းကဲ့သုိ႔ေသာ 
စိတ္ထားျဖင့္ ဆက္ဆံၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္ဖလွယ္မႈမ်ားအတြက္ 
တစဥ္ီးႏွင္တ့စဥ္ီး စာခ်ဳပလု္ပကုိ္ငရ္ာတြင ္ပံမွုနမ္ဟုတ္ေသာစည္းကမ္း 
မ်ားႏွင္ ့လူမႈ႔ဓေလထုံ့းစမံ်ားျဖင္ ့ဆုံးျဖတ္ႏိငုျ္ပီး ကုနဖ္လွယ္မႈမ်ားဆိငုရ္ာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတုငိ္း လုိက္နာမညျ္ဖစ္ပါသည။္

တခါတရတံြင ္ေငြေၾကးထုတ္ေခ်းျခင္းသည ္ကုနထ္တ္ုလုပသူ္ႏွင္ ့၀ယ္ 
ယူသူတုိ႔၏ ဆက္ဆံေရးအေနအထားအား တုိးတက္ေစေလ့ရွိပါ 
သည။္ တံငါးသယတ္စဥ္ီးသည ္ေန႔စဥထိ္မိေသာငါးမ်ားအား ၀ယ္ယူသူ 
တစ္ဦးတည္းကုိသာ ပံုမွန္ေရာင္းခ်ေပးသြင္းျခင္းျဖင့္ ၄င္းတံငါသည္ 
အေနျဖင့္ မိသားစုအေရးေပၚကိစၥမ်ားေၾကာင့္ေသာ္၄င္း၊ ငါးအထိအမိ 
မေကာင္းသျဖင့္ ၀င္ေငြနည္းပါသြားခ်န္ိမ်ားတြင္၄င္း၊ ၾကိဳတင္ေငြထုတ္ 
ေပးရန ္ငါးပံမွုန၀္ယ္ယူသူထံသုိ႔ ေတာင္းဆုိႏိငုပ္ါသည။္ ငါးပံမွုန၀္ယ္ယူ 
သူအေနျဖင့္ ၾကိဳတင္ေငြေခ်းငွားထားေသာ တံငါသည္၏ ေန႔စဥ္ကုန္ 
တက္မွရရွိႏွိုင္သည့္ ေငြေၾကးပမဏကို သိရိွႏိုင္ရာ တံငါသည္ ေခ်းယူ 
ထားေသာ အေၾကြးမ်ားအား ျပနလ္ညရ္ယူႏိငုသ္ည္ ့အေနအထားရိွပါ 
သည္။ ငါးအထိအမိမေကာင္းခ်ိန္တြင္ တံငါသည္ေခ်းယူထားေသာ 
အေၾကြးမ်ားအား ခုႏွိမ္ျခင္းမျပဳဘဲ ေငြေပးေခ်ေလ့ရွိသည္။ အေၾကြး 
အား ဆက္လက္ေပးထားျခင္းသည္ တနည္းအားျဖင့္ ၄င္းတံငါသည္ 
ထံမွရရွိမည့္ ေန႔စဥ္ငါးကုန္တက္အား ေသခ်ာေစပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
အေၾကြးေပးရန္ရွိေသာ တံငါသည္ထံမွ ငါးမ်ားကို ေစ်းသတ္မွတ္၀ယ္ 
ယူရာတြင ္တခါတရ ံေပါက္ေစ်းထက္ေလွ်ာ့နည္းျပ ီေစ်းႏိွမ၀္ယယူ္ကာ 
ေခ်းေငြအတြက္ က်သင့္မည့္အတိုးေငြအား ရယူၾကပါသည္။ ၀ယ္ယူ 
သူသည ္အေၾကြးရိွေသာ တံငါသညအ္ား ေစ်းႏိွမ၀္ယယူ္ျခင္းျဖင့္ လက္ 
၀ါးၾကီးအုပ္ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားလုိေသာ သေဘာထားရွိပါသည္။ အျခားတ 
ဖက္တြငလ္ည္း ၄င္းေငြေခ်းငွားမႈပံစုသံည ္တံငါသညမ္်ားအား ငါးအထိ 
အမနိည္းေသာကာလမ်ားတြငပ္ါ ဆက္လက္ငါးဖမ္းဆီးႏိငု္ေစပါသည။္

ကုန္ေခ်ာမ်ား လက္ကားေရာင္းခ်ရာတြင္မူ အမ်ိဳးသားမ်ားက အဓိက 
အခန္းက႑မွ ပါ၀ငၾ္ကပါသည္။ ကုန္ေခ်ာမ်ားအား တဆင္ခ့ ံပြစဲားမ်ား 
သုိ႔ ေစ်းညွိႏႈိင္းေရာင္းခ်ရာတြင္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားကသာ အဓိက 
ဦးေဆာင္ၾကပါသည္။ ကုန္ေခ်ာျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရး လက္မႈလုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္ေရး အဆင့္မ်ားအလုိက္ 
ကြ်မ္းက်ငသူ္မ်ားအျဖစ ္ပါ၀ငၾ္ကျပီး အမ်ိဳ းသားမ်ားသည ္ျပညပ္ပုိ႔ကုန္ 
အျဖစ္ရည္ရြယ္ေသာ စက္ရံုမ်ား၏ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အဓိကပါ၀င္ၾကပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေက်းရြာျပင္ပတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေ၀း 
မ်ားႏွင္ ့လုပင္န္းမ်ားထက္ ေက်းရြာအတြင္းျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေ၀း 
မ်ားႏွင္ ့လုပင္န္းမ်ားတြင ္ပိမုိတုက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေလ့ရိွၾကသည။္ 
သုိ႔ရာတြင္ ေက်းရြာအတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေက်းရြာျပင္ပတြင္ျဖစ္ေစ ျပဳ 
လုပ္ေသာအစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္  ေဆြးေႏြးေသာအ 
ေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ၄င္းအမိ်ဳးသမီးမ်ား၏ လုပ္ကိုင္ေနေသာလုပ္ 
ငန္းမ်ား၊ ဗဟသုုတမ်ားႏွင္ ့ကုိကညီ္ျခင္းမရိွေၾကာင္း  အၾကမ္းဖ်ဥ္းထင ္
ျမင္မိပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ 
တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားအား ပိုမိုတက္ေရာက္ၾကပါသည္။

၂၉



ဃ။ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု
၁။ ၀င္ေငြႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္

ေလွသား ၂ ဦးပါ၀င္ေသာ ငါးဖမ္းေလွတစစ္င္း၏ ငါးဖမ္းဆီးမႈတစၾ္ကိမ ္
အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ ၁၃၂၆၅ က်ပ္ (13.3 US$) ခန္႔ရွိပါသည္။ 
စာရင္းရွင ္ကုနက္်စရတိ ္(Variable costs) မွာ စစုုေပါင္းကနုက္်စရတ္ိ၏ 
၈၈% ခန္႔ရိွပါသည။္ ငါးဖမ္းလပုင္န္းတစခ္အုတြက္ စစုုေပါင္းစာရင္းရွင ္
ကုန္က်စရိတ္မွာ ငါးဖမ္းဆီးရန္လုံ႔လစိုက္ထုတ္မႈ (fishing effort) 
ေပၚတြင္မူတည္ပါသည္။ စာရင္းေသကုန္က်စရိတ္ (Fix costs) မွာ ခြဲ 
ေ၀သတ္မွတ္ထားေသာငါးဖမ္းကိရိယာမ်ား၊ ေလွႏွင္လ့ိငုစ္င္အခြန္အခ 
မ်ားအတြက္ တန္ဖိုးေလွ်ာ့ကုန္က်စရိတ္ (depreciation costs) မ်ား 
ျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္ ၏ ၂၂ % ရွိပါသည္။

ကုန္တြင္းပုိင္းငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမွာ လုပ္အားအဓိကက်ေသာ လုပ္ငန္း 
တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ လုပ္သားႏွင့္ လုပ္သားႏွင့္ႏွီးႏြယ္ေသာ ကုန္က် 
စရိတ္မ်ားမွာ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္၏ ၇၉.၂ % ရွိပါသည္။ အျခား 

ၾကိဳတငစ္ိက္ုထုတ္ရေသာ (upfront costs) ကုနက္်စရတ္ိမွာ စက္သုံး 
ဆီကုန္က်စရိတ္ျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္၏ ၉ % ခန္႔ကုန္က် 
ပါသည။္ ထုိ႔ေၾကာင္ ့တံငါသည၏္အမိႏွ္င္ ့ငါးဖမ္းကြက္သုိ႔အကြာအေ၀း 
ႏွင့္ ငါးဖမ္းကြက္မွငါးစုေဆာင္းေသာ ငါးရြဲဒိုင္၏အကြာအေ၀းအေန 
အထားသည ္ငါးဖမ္းလပုင္န္းတစခ္၏ု အက်ိဳ းအျမတရ္ရိွမႈအေျခအေန 
အား တို္က္ရိုက္သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။

ငါးဖမ္းဆီးမႈတစ္ၾကိမ္အတြက္ ငါးဖမ္းေလွႏွင့္ ငါးဖမ္းကိရိယာပိုင္ရွင္ 
၏ အၾကမ္း၀င္ေငြသည္ စုစုေပါင္း ငါးေရာင္းခ်ရေငြ၏ ၄၅% ျဖစ္ပါ 
သည။္ ေက်းရြာ ၄ ရြာတြင ္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲမ့ႈမ်ားအရ ငါးဖမ္းေလွႏွင္ ့
ငါးဖမ္းကိရိယာပိုင္ရွင္တစ္ဦးသည္ တစ္လလွ်င္ ၁၅၀၀၀၀ က်ပ္မွ 
၂၅၀၀၀၀ က်ပ္ (US$ 150 to 250) အထိ ၀င္ေငြရရိွပါသည။္ ေလွသား 
မ်ားအေနျဖင့္ တစ္လလွ်င္ ၆၀၀၀၀ က်ပ္မွ ၁၂၀၀၀၀ က်ပ္ (US$ 60 

ဇယား ၇။  ငါးဖမ္းဆီးမႈတစ္ေခါက္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ၀င္ေငြအေျချပတြက္ခ်က္မႈ

အေၾကာင္းအရာ ေရတြက္ပံု ပမာဏ ေစ်းႏွံဳး (က်ပ္) စုစုေပါင္း (က်ပ္) စုစုေပါင္း  
     ကုန္က်ေငြ၏  
     ရာခိုင္ႏွဳန္း

Materials

စက္သံုးဆီ လီတာ ၂ ၆၀၀ ၁,၂၀၀ ၉.၀%

Labour

အစားအေသာက္ အစားအစာ ၂ ၁,၅၀၀ ၃,၀၀၀ ၂၂.၆%

ေရလုပ္သား ဦးေရ ၂ ၃,၅၀၀ ၇,၀၀၀ ၅၂.၈%

အျခား ဦးေရ ၁ ၅၀၀ ၅၀၀ ၃.၈%

Maintenance and Depreciation

တန္ဖိုးေလွ်ာ့ အစု/တစ္ေခါက္   ၁,၂၅၀ ၉.၄%

ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းစားရိတ္ အစု/တစ္ေခါက္   ၃၀၀ ၂.၃%

Licenses

ငါးဖမ္းကိရိယာလိုင္စင္ အစု/တစ္ေခါက္   ၁၅ ၀.၁%

စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္    ၁၃,၂၆၅ ၁၀၀%

ငါးဖမ္းတစ္ေခါက္အတြက္ ပိုင္ရွင္၏ ၀င္ေငြ Income of Owner per Fishing Trip

တစ္ေခါက္တြင္ ဖ်မ္းမွ် ဖမ္းဆီးရရွိမႈ ဂ ကီလုိဂရမ္

တစ္ကီလုိအတြက္ ဖ်မ္းမွ် ကုန္က်စရိတ္ ၁,၆၅၈ က်ပ္

တစ္ကီလုိအတြက္ ဖ်မ္းမွ် ေစ်းႏံုး ၃,၀၀၀ က်ပ္

အၾကမ္း ေရာင္းရေငြ ၂၄,၀၀၀ က်ပ္

အသားတင္ အျမတ္ ( အခြန္ မေဆာင္မွီ)  ၁၀,၇၃၅ က်ပ္

အရင္းေၾက % ၄၅%

သြင္းအားစု ႏွင့္ ၀င္ေငြအခ်ိဳး ၁.၈၁

သတင္းပင္ရင္း - ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား

ေရခ်ဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (VCA) ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ

၃၀



၂။ အဓိကပါ၀င္လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ ႏႈိင္းရဘ႑ာေရးအေျခအေန

အပိုင္း (၃) လုပ္ငန္းနယ္ပယ္၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု

to 120) အထိ ၀င္ေငြရရွိၾကပါသည္။ ငါးဖမ္းေလွသား (တံငါသည္) 
တစ္ဦး၏၀င္ေငြသည္ အၾကမ္းအားျဖင့္ စက္ရုံမ်ားမွ ကြ်မ္းက်င္မႈမရွိ 
သည့္ သာမန္လုပ္သားတစ္ဦး၏လစာႏွင့္ ညီမွ်ပါသည္။

ေရလုပ္သား (တံငါသည္) တစ္ဦး၏၀င္ေငြသည္ ငါးေစ်းႏႈန္းအတက္ 
အက်၊ ရာသီဥတုႏွင့္ ေရႏွင့္ငါးသယံဇာတ အေျခအေနတုိ႔ေပၚတြင္ 
မတူည္ျပီး က်ယ္ျပန္႔စြာေျပာင္းလလွဲ်က္ရိွပါသည။္ လြနခ္ဲ့ေသာႏွစမ္်ား 
အတြင္း ငါးအထိအမိမွာ အလယ္အလတ္ႏွင့္ တန္ဖုိးနည္းငါးမ်ား 
အမ်ားစုပါ၀င္ျပီး ငါးမ်ား၏အရြယ္အစားမွာလည္း ေသးငယ္လာ 
ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဒဂံုတကၠသုိလ္၊ သတၱေဗဒဌာနမွ 
ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေဆြ၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ရာသီခ်ိန္အစပိုင္း 
တြင္ ပ်မ္းမွ် ငါးသေလာက္ငါး ထိမိမႈမွာ တစ္ေန႕လွ်င ္၀.၃၂ ကီလုိဂရမ ္
ခန္႔ရွိျပီး အျမင့္ဆုံးရာသီခ်ိန္ကာလအတြင္း ငါးသေလာက္ငါးထိမိမႈမွာ 
တစ္ေန႔လွ်င ္၁၀ ကီလိဂုရမခ္န္႔အထ ိအမ်ားဆုံးထိမိေၾကာင္း ေတြ႕ရိွခဲ ့

ေရခ်ိဳ ငါး တစကီ္လိဂုရမအ္တြက္ ငါးစမိ္းတန္း(ငါးေစ်း) တြင ္တနဖ္ိုးျမင္ ့
တက္မႈမွာ လက္လီေစ်း၏ ၄၃% ျဖစ္သည္။ ၄င္းတန္ဖိုးျမင့္ပမာဏ၏ 
၈၈% မွာ ငါးဖမ္းဆီးသူမ်ားအား ကုိယ္စားျပဳသည။္ ေရခ်ိဳ ငါးလုပင္န္း၏ 
တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္တြင္ ၁၁% သည္ ငါး၀ယ္ယူစုေဆာင္သူမ်ားအား 
ကုိယ္စားျပဳသည။္ ၄င္းတန္ဖုိးျမွင့္ျဖစ္စဥ္တြင္ ငါး ေရခရဲိက္ု/ ျပဳျပငျ္ခင္း၊  
သုိေလွာင္ျခင္း၊ သယ္ယူပို ႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ကုိင္တြယ္ထုတ္ပိုးျခင္း 
မ်ားအားလုံးပါ၀ငျ္ပီး ဖ်ာပံမွုရနကု္န ္လက္ကားေစ်းကြက္သုိ႔ အေရာက္ 
တင္ပို႔ျခင္းအထိ ပါ၀င္ပါသည္။ လက္လီ ငါးေခါင္းရြက္/ဗ်တ္ထုိး ေစ်း 

ပါသည။္ ၄င္းေလ့လာမႈအရ အျမင္ဆုံ့းရာသီခ်နိက္ာလအတြင္း ပ်မ္းမွ် 
အေနျဖင့္ တံငါသည္တစ္ဦးလွ်င္ ငါးသေလာက္ငါး တစ္ကီလုိဂရမ္ 
ထိမမိႈမွ ၀င္ေငြ (အၾကမ္းအျမတ္) ၅၉၇၃ က်ပ ္(US$ 5.97) ရရိွေၾကာင္း 
ေတြ႕ရိွရပါသည။္ သုိ႔ရာတြင ္လြနခ္ဲ့ေသာ ၅ ႏွစႏွ္င္ ့ႏိွငု္းယွဥပ္ါက ငါးသ 
ေလာက္ရာသီမွာ တုိေတာင္းလာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ငါးလုပ္ 
ငန္းဦးစီးဌာန၏အဆုိအရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ ပ်မ္းမွ်ငါးထိမိမႈမွာ 
တစ္လလွ်င္ ၁၂၇၇၈၁ ကီလုိဂရမ္ (ငါးအမ်ိဳးစံု) ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါ 
သည္။ ဖ်ာပံုေဒသအတြင္း ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ တံငါသည္ ၃၀၀၀ ခန္႔ 
သည္ ဖ်ာပံုျမစ္ရိုးတေလွ်ာက္တြင္ ၄င္းတို႔၏ မိသားစုစား၀တ္ေနေရး 
အတြက္ ငါးရွာေဖြဖမ္းဆီးလွ်က္ရွိၾကရာ တံငါသည္တစ္ဦးအတြက္ 
ပ်မ္းမွ်ငါးဖမ္းဆီးထိမမိႈမွာ တစလ္လွ်င ္၄၂.၆၀ ကီလိဂုရမခ္န္႔ရိွေၾကာင္း 
ေတြ႕ရွိရပါသည္။

သညမ္်ားအေနျဖင္ ့တနဖ္ိုးျမႇင္ျ့ဖစစ္ဥ၏္ အနည္းဆုံးျဖစ္ေသာ ၂% ကုိ 
ကိုယ္စားျပဳပါသည္။

အျမတ္သည္ ငါးလက္လီေစ်းႏႈံး၏ ၅၃% ရွိပါသည္။ ေရလုပ္သားမ်ား 
အေနျဖင္ ့ေရခ်ိဳငါးတစကီ္လုိဂရမ ္အား ေစ်းကြက္တငက္နုသ္ြယ္ေရာင္း 
ခ်ျခင္းျဖင္ ့အျမတ္ေငြ ၅၅% တိုးပြားလာသည။္ ငါးစုေဆာင္းသူ ငါးရြဒဲိငု ္
ႏွင့္ လက္ကားဒိုင္မ်ားသည္ စုစုေပါင္းအျမတ္ေငြ၏ ၂၄% ႏွင့္ ၂၁% 
အသီးသီးတိုးပြားလာသည။္ ငါးလပုင္န္းစြမ္းေဆာငရ္ညအ္ား တိုးတက္ 

ဇယား ၈။ ငါးစုိေစ်းကြက္တြင္ ေရခ်ိဳငါးတစ္ကီလိုအေပၚ
ပါ၀င္လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ ေငြေၾကးဆက္ႏြယ္မွဳ အေျခအေန 

ေရလုပ္သား ၁,၆၅၈ ၁,၆၅၈ ၈၈% ၃,၀၀၀ ၁,၃၄၂ ၅၅% ၃,၀၀၀ ၆၉%

လက္ကားဒိုင္ ၃,၂၀၀ ၂၀၀ ၁၁% ၃,၈၀၀ ၆၀၀ ၂၄% ၈၀၀ ၁၈%

လက္လီေစ်းသည္ ၃,၈၃၀ ၃၀ ၂% ၄,၃၅၀ ၅၂၀ ၂၁% ၅၅၀ ၁၃%

စုစုေပါင္း  ၁,၈၈၈ ၁၀၀%  ၂,၄၆၂ ၁၀၀% ၄,၃၅၀ ၁၀၀%

ပါ၀င္လုပ္ကိုင္သူ ကုန္က်စရိတ္

စုစုေပါင္း
ယူနစ္

ကုန္က်စရိတ္

ထပ္ေပါင္း
ယူနစ္

ကုန္က်စရိတ္

% ထပ္ေပါင္း
ယူနစ္

ကုန္က်စရိတ္

ယူနစ္
ေစ်းႏႈန္း

ယူနစ္
အျမတ္

အျမတ္
%

ေစ်းႏႈန္း
%

ယူနစ္
အျမတ္အစြန္း

အျမတ္ေငြ အရင္းေၾကတန္ဖိုး

၃၁



ျမင္မ့ားေစျခင္း - ဥပမာအားျဖင္ ့ျပဳျပငထ္တုလ္ပု္ေရးတြင ္ေလလြင္ဆုံ့း 
႐ႈံးမႈမ်ားကိုထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ငါးဖမ္းဆီးရာတြင္ အရည္အေသြးမက် 
ဆင္းရန ္ေဆာငရ္ြကျ္ခင္းမ်ားသည ္တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္၏ အက်ိဳ းအျမတ္ 
အားခြဲေ၀ရာတြင ္တုိးတက္မႈရိွေစရန ္အေရးပါေသာ အေထာက္အကူ 
ေပးမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ငါးဖမ္းဆီးမႈသည္ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္၏ ၆၉% သက္ဆုိင္ပါ 
သည။္ ၄င္းအခ်က္မွာ အလယအ္လတ္အဆင္ရိွ့  ငါးလုပင္န္းလုပကုိ္ငသ္ ူ

ငါးပြဲစားမ်ားသည္ အင္းသူၾကီးမ်ားႏွင့္ တင္ဒါလိုင္စင္ပိုင္ရွင္မ်ားအျဖစ္
ျဖင့္ ငါးဖမ္းဆီးေရးက႑အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္လာျခင္း၏ 
အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ႏွုိင္ပါသည္။ ငါးစုေဆာင္းသူ ငါးရြဲဒိုင္မ်ားသည္ စုစု 
ေပါင္းငါးလက္လီေစ်း၏ ၁၈% သာ အျမတ္တုိးပြားပါသည္။ လက္လီ 
ေရာင္းခ်ေသာ ငါးသယ္မ်ားသည္ ငါးလက္လီေစ်း၏ ၁၃ % သာ 
အျမတ္တုိးပြားပါသည္။

Figure 21. Preparation of  Minced Fish in their Stalls
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Figure 21. Relative Financial Position of  Players in the Fresh Fish Wet Market Value Chain
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ေရခ်ဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (VCA) ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ
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အပိုင္း (၄) ေစ်းကြက္လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ေစ်းကြက္လမ္းေၾကာင္းမ်ား
က။ ျပည္ပပို႔ကုန္ေစ်းကြက္ 

အပိုင္း (၄)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရလုပ္ငန္းက႑သည္ ျပည္တြင္းစားသံုးသူေစ်းကြက္ 
အတြက္ စတုတၱအၾကီးဆုံးလုပင္န္းက႑ျဖစျ္ပီး လြနခ္ဲ့ေသာငါးႏွစတ္ာ 
ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိငငံ္၏ စတုတၳအမ်ားဆုံး ျပညပ္၀င္ေငြရွာေဖြေပး 
ေသာ လုပင္န္းက႑တစခ္ျုဖစပ္ါသည။္ ၂၀၁၃ ခႏွုစအ္တြင္း ျမနမ္ာႏိငု ္

ငသံည ္ငါးႏွင္အ့ျခားေရထြကကု္နပ္စၥည္း မက္ထရစတ္နခ္်ိန္ ၃၄၅၀၀၀ 
တန္အား ျပည္ပႏိုင္ငံေပါင္း ၃၂ ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ျပီး ႏိုင္ငံျခား ေငြ US$ 
၅၃၆.၂၇ သန္းအား ရွာေဖြႏိငုခ္ဲပ့ါသည။္ ျပညပ္ပို႔ကုနပ္မာဏမွာ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ စုစုေပါင္း၏ ၇% ရွိခဲ့ပါသည္။ Figure 22. Breakdown of  2011  Fisheries Export Volume by Subsector

Shrimp and
Prawns

6%

Live Export
7%

Captured Marine
Fisheries

55%

Captured
Freshwater
Fisheries

1%

Aquaculture
31%

Figure 22. Breakdown of  2011 Fisheries Export Volume by Subsector

၂၀၁၁ ခုႏွစ၊္ CBI/Myanmar Seafood Export report မွ စာရင္းဇယား 
မ်ားအရ၊ ေရခ်ိဳငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဖမ္းဆီးရမိေသာ ျပည္ပပို႔ကုန္ 
ငါးအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စုစုေပါင္းျပည္ပပို႔ကုန္ငါးမ်ား၏ 
၁% သာရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ေသာ ေရခ်ိဳငါး 

အမ်ားစုမွာ ငါးခူ၊ ငါးက်ဥ္း၊ ငါးတန္ စေသာ ႏွုတ္ခမ္းေမႊးပါ ငါးမ်ိဳးရင္း 
(cat fish species) ၀င္ငါးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဇယား ၉ တြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ 
အတြင္း ျပည္ပသုိ႔တင္ပုိ႔ခဲ့ေသာ ေရခ်ိဳငါးအမ်ိဳးအစားမ်ားအား ေဖၚျပ 
ထားပါသည္။

ဇယား ၉။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေစ်းကြက္သုိ႔တင္ပုိ႔ခ့ဲေသာ အဓိကေရခ်ိဳငါးမ်ိဳ းစိတ္မ်ား   
ငါးမ်ိဳးစိတ္ တင္ပို႔မႈပမာဏ (မက္ထရစ္တန္)

Boal (catfish) ၇၄၉

Ayer (Giant river catfish) ၅၁၂

Moila ၃၄၈

Shoil (Snakehead murrel) ၂၅၈

Pabda (Butter catfish) ၈၅

Chiring (Red eel goby) ၈၀

Kiski (Coricasaborna) ၇၇

Others ၅၄၃

Total ၂,၆၄၃

Source: Myanmar Seafood Exports/CBI
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၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာ့ေအးခဲ “ႏႈတ္ခမ္းေမြးပါငါးမ်ိဳးရင္း၀င္ ”ငါး 
မ်ားတငသ္ြင္းမႈမွာ US$ 43.32 သန္းႏွင္ည့မွီ်ေသာ ငါးတနခ္်ိန ္၂၃၉၀၇ 
မက္ထရစ္တန္ရွိခဲ့ပါသည္။ အမ်ားဆံုး၀ယ္ယူေသာႏိုင္ငံမွာ ကုိလံဘို 
ႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး၊ ဒုတိယအမ်ားဆုံးမွာ ရုရွားႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ရွရွားႏွိုင္ငံ 
သည ္ဗယီက္နမန္ိငုင္၏ံ အဓကိေဖာက္သည္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ အျခား 
၀ယ္ယူေသာႏုိင္ငံမ်ားမွာ European Union, Cameroon, တရတ္ုႏွင္ ့
စင္ကာပူနို္င္ငံတို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ေဒၚ 
လာ ၁.၀၁၂ သန္း (1.012 million US$) တနဖ္ိုးရိွေသာ “ႏွဳတ္ခမ္းေမြး 
ပါ ငါးမ်ိဳ းရင္း၀င”္ ငါးတနခ္်န္ိေပါင္း  ၉၃၆ မက္ထရစ္တန္အား ျပညပ္သုိ႔ 
တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည။္ ၂၀၁၃ ခႏွုစတ္ြင ္ျမနမ္ာႏိငုင္မွံ “ႏႈတ္ 
ခမ္းေမြးပါငါးမ်ိဳးရင္း၀င္” ငါးမ်ားေအးခဲတင္ပုိ႔မႈမွာ ကမၻာ့ “ႏႈတ္ခမ္းေမြး 
ပါငါးမ်ိဳးရင္း၀င္”ငါး ျပည္ပပို႔ကုန္စုစုေပါင္း၏ ၃% ရွိခဲ့ျပီး၊ ကမၻာ့ “ႏွဳတ္
ခမ္းေမြးပါငါးမ်ိဳးရင္း၀င္” ငါးျပည္ပပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈ အမ်ားဆုံးနို္င္ငံမ်ား 
စာရင္းတြင ္အဆင့္ ၅ ရိွခဲပ့ါသည။္ ဗယီကန္မႏ္ိငုင္သံည ္၄င္းေစ်းကြက္ 
တြင္ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔မႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္္ငံျဖစ္ပါသည္။

ျမနမ္ာနိငုင္၏ံ ေအးခ“ဲႏႈတခ္မ္းေမြးပါငါးမ်ိဳ းရင္း၀င”္ငါးမ်ားအား အဓကိ 
၀ယ္ယူသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ တရုတ္ႏွင့္ စင္ကာပူႏို္င္ငံတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 
တရုတ္နိုင္ငံသည္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ေအးခဲ“ႏွုတ္ခမ္းေမြးပါငါးမ်ိဳးရင္း၀င္”
ငါးမ်ားအား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၆၇၂ တန္ မွ ၂၀၁၄ 
တြင္ ၉၁၄ တန္အထိ တိုးတက္၀ယ္ယူခဲ့ပါသည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၁၂၂၀ တန္၀ယ္ယူခဲ့ရာမွ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္တြင္ ၁၀၅၈ တန္သာ ၀ယ္ယူခဲ့ပါသည။္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္အတြက္ အဓိ
က၀ယ္ယူတင္သြင္းေသာနိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ စင္ကာပူႏွိုင္ငံသည္ အနိမ့္ 
ဆုံးေစ်းျဖစ္ေသာ တစ္ကီလုိဂရမ္လွ်င္ ၀.၉၉ US$ ျဖင့္၀ယ္ယူခဲ့ျပီး 
တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ US$ 1.11 ျဖင့္၀ယ္ယူခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၃ ခႏွုစအ္တြင္းတြင ္ေအးခဲ “ႏွဳတခ္မ္းေမြးပါငါးမ်ိဳ းရင္း၀င”္ အမ်ား 
ဆုံးတင္ပုိ႔ေသာ ၁၀ ႏ္ုိင္္ငံ စာရင္းအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည ္ေစ်းအနည္း 
ဆုံးရရိွေသာ ႏိငုင္ျံဖစပ္ါသည။္ ၄င္းအခ်နိတ္ြင ္ေဒသတြင္းေစ်းကြက္ရိွ 
“ႏႈတ္ခမ္းေမြးပါငါးမ်ိဳးရင္း၀င္”ငါး ေပါက္ေစ်းသည္ ျပည္ပပို႔ကုန္ေစ်း 
ကြက္အတြက္ စုေဆာင္း၀ယ္ယူေသာ ငါးေစ်းႏႈံးထက္ ပိုမိုျမင့္မားခဲ့ပါ 
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာျပည္ပပို႔ကုန္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူမ်ား 
သည ္ငါးခ/ူငါးဒါန ္ေမြးျမဴေရးလုပင္န္းကုိ ၀င္ေရာက္လုပကုိ္ငလ္ာခဲၾ့က 
ပါသည္။

ဇယား ၁၀။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ ေအးခဲ “ႏႈတ္ခမ္းေမြးပါငါးမ်ိဳ းရင္း၀င္”အမ်ားဆုံးတင္ပုိ႔ေသာ
၁၀ ႏုိင္ငံစာရင္း
ႏိုင္ငံ ပမာဏ (မက္ထရစ္တန္) တန္ဖိုး (US$ ေထာင္ဂဏန္း)  တစ္ကီလုိေစ်းႏႈန္း 

တစ္တမၱာလံုး ၂၈,၈၂၇ ၅၄,၃၅၀ ၁.၈၉

ဗီယက္နမ္ ၁၅,၆၂၃ ၂၆,၃၅၀ ၁.၆၉

တရုတ္ ၄,၄၄၂ ၁၀,၃၁၁ ၂.၃၂

ယိုးဒယား ၂,၇၃၆ ၄,၁၃၁ ၁.၅၁

အင္ဒိုနီးရွား ၁,၀၇၄ ၁,၆၈၃ ၁.၅၇

ျမန္မာ ၉၃၈ ၁,၀၁၂ ၁.၀၈

နယ္သာလန္ ၇၆၀ ၂,၃၃၄ ၃.၀၇

ဘယ္လဂ်ီယံ ၅၉၀ ၁,၆၇၄ ၂.၈၄

အိႏၵိယ ၅၈၅ ၆၇၁ ၁.၁၅

အီေကြဒို ၃၈၄ ၄၅၈ ၁.၁၉

ဒိန္းမတ္ ၃၃၈ ၂,၄၈၂ ၇.၃၄

သတင္းပင္ရင္း - Intracen

ေရခ်ဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (VCA) ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ

၃၄



ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ျမစ္ၾကီး ၄ သြယ္၏ ျမစ္ကမ္းပါး 
မ်ားႏွင္ ့ျမစ၀္ကြ်န္းေပၚေဒသတြင ္အေျခခ် ေနထုိငလွ္်က္ရိွၾကရာ ကုန္း 
တြင္းပိုင္း ငါးလုပ္ငန္းေရျပင္မွထုတ္လုပ္ေသာ ေရခ်ိဳငါးမ်ားသည္ 
အမ္ိေထာငစု္မ်ား၏ ေန႔စဥ ္အဟာရ အတြက္သာမက အေရာင္းအ၀ယ္ 
လုပင္န္းအတြက္ပါ အေရးပါေလသည။္ ျမနမ္ာႏိငုင္မံသိားစမု်ားသည ္
ေရငန္ငါးထက္ ေရခ်ိဳငါးကုိ ပိုမိုဦးစားေပးစားသုံးေလ့ရွိၾကပါသည္။ 
၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕ (FAO) 
၏ စာရင္းဇယား (survey) ေကာက္ယူမႈမ်ားအရ ျမနမ္ာမသိားစမု်ား၏ 
အသားဓာတ္ရရွိမႈတြင္ ငါးမွရရွိေသာအသားဓာတ္သည္ ၂၂ % ရွိ 
ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ၄င္းစာရင္းဇယားမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 

အမိ်ဳးသားအဆင့္ ႏို္င္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ ပ်မ္းမွ်ႏွစ္စဥ္ ငါးႏွင့္ 
ေရထြက္ပစၥည္း စားသုံးမႈပမာဏမွာ ၂၁.၀၂ ကီလိုဂရမ္ရွိျပီး ေရခ်ိဳငါး 
၃၁.၅%၊ ေရငန္ငါး ၂၃.၅ % ႏွင့္ ေရခ်ိဳ/ေရငန္ ငါးပိ ၄၅% ရွိေၾကာင္း 
ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ျမိဳ႕ေနလူတန္းစားမ်ားသည္ ေက်းလက္ေနလူတန္း 
စားမ်ားထက္ ငါးအစိုစားသုံးမႈ ပိုမိုျမင့္မားပါသည္။ အပူပိုင္းေဒသရွိ 
ေက်းလက္ေဒသတြင္ေနထုိင္ေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာမိသားစုမ်ား 
သည္ ငါးေျခာက္အား ငါးစိုထက္ ပိုမိုစားသံုးၾကပါသည္။ ေရခ်ိဳငါးမ်ား 
သည္ အၾကမ္းအားျဖင့္ ေရငန္ငါးမ်ားထက္ ပိုမို ေစ်းၾကီးပါသည္။

ဇယား ၁၁။  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ ေအးခဲ “ႏွဳတ္ခမ္းေမႊးပါ ငါးမိ်ဳးရင္း၀င္” ငါး
အမ်ားဆံုးတင္သြင္းေသာႏိုင္ငံမ်ား 
ႏိုင္ငံ ပမာဏ (မက္ထရစ္တန္) တန္ဖိုး (US$ ေထာင္ဂဏန္း) တစ္ကီလုိေစ်းႏႈန္း

တစ္တမၱာလံုး ၄၃,၃၁၇ ၂၃,၉၀၇ ၁.၈၁

ကိုလံဘီယာ ၁၁,၁၆၁ ၆,၅၂၅ ၁.၇၁

ရွရွားျပည္ေထာင္စု ၄,၅၀၉ ၂,၃၆၄ ၁.၉၁

ျပင္သစ္ ၃,၀၇၄ ၁,၂၉၄ ၂.၃၈

တရုတ္ ၁,၃၅၁ ၁,၂၂၀ ၁.၁၁

စင္ကာပူ ၁,၀၅၀ ၁,၀၅၈ ၀.၉၉

ကင္မရြန္ ၂,၁၀၂ ၁,၀၁၀ ၂.၀၈

နယ္သာလန္ ၁,၉၄၆ ၉၃၅ ၂.၀၈

ဘယ္လဂ်ီယံ ၁,၆၅၆ ၇၅၉ ၂.၁၈

အဂၤလန္ ၁,၆၅၀ ၇၂၈ ၂.၂၇

သတင္းပင္ရင္း - Intracen

အပိုင္း (၄) ေစ်းကြက္လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ခ။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္

၃၅



ေစ်းကြက္ကိုအေထာက္အပံ့ျပဳျခင္း
က။  ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

အပိုင္း (၅)

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိဘဏ္မ်ား၏ အခန္းက႑တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ဘဏ္ ၄ခု၊ 
နို္င္ငံေတာ္မွ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ပုိင္ဆိုင္ေသာဘဏ္ႏွင့္  ပိုင္ဘဏ္ 
၂၂ ခု ပါ၀င္ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ LIFT ႏွင့္ ၂၀၁၃တြင္ USAID မွ 
ေငြေၾကးဆိုင္ရာေလ့လာမႈကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ Michigan State 
University ႏွင့္ Myanmar Develop Resource Institute Center 

for Economic and Social Development (MDRI-CESD) တုိ႔၏ 
ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၁၀% မွ ၂၀% အထိသာ 
တရား၀င္ေငြေၾကးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈအား ရရွိၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ 
ပါသည္။

၁။  

ဇယား ၁၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွဘဏ္မ်ား ၊ ၂၀၁၄
ႏုိင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ား အစိုးရကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိဘဏ္မ်ား ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား

ျမန္မာ့စုိက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဘဏ္
(စုိက္ပိ်ဳးေရး၀န္ၾကီးဌာနကြပ္ကဲမႈေအာက္)

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္
(ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္)

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္
(ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနကြပ္ကဲမႈေအာက္)

ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း 
၀ယ္ေရးဘဏ္ 
(ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနကြပ္ကဲမႈေအာက္)

သမ၀ါယမဘဏ္ (သမ၀ါယမ၀န္ၾကီးဌာန 
ကြပ္ကဲမႈေအာက္)

အင္း၀ဘဏ္ (ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန 
ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး 
ေကာ္ပိုေရးရွင္းကြပ္ကဲမႈေအာက္) 

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးဘဏ္
(သမ၀ါယမ၀န္ၾကီးဌာနကြပ္ကဲမႈေအာက္)

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္ (စီးပြားေရးႏွင့္ 
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနကြပ္ 
ကဲမႈေအာက္) 

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြ႔႔ံျဖိဳးေရး
ဘဏ္ (ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနကြပ္ 
ကဲမႈေအာက္)

ျမ၀တီဘဏ္ (ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန 
ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ျမန္မာ့စီးပြား 
ေရးဦးပိုင္ကြပ္ကဲမႈေအာက္)

အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စက္မႈလုပ္ 
ငန္းဖြ႔ံျဖိဳးေရးဘဏ္ 
(စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနကြပ္ကဲမႈေအာက္)

ရတနာပံဘုဏ ္(မႏၱေလးျမိဳ ႕ေတာစ္ညပ္င ္
သာယာေရးေကာ္မတီ)

အာရွစိန္းလမ္းမႈဖြ႔ံျဖိဳးေရးဘဏ္
(Htoo Group)

အာရွရန္ကုန္ဘဏ္ (ဦးမ်ိဳးပိုင္)

ဧရာ၀တီဘဏ္ 
(Max Myanmar Group)

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ 
(Public Ltd. Company)

ကမၻာ႔ရတနာဘဏ္
(ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္းအသင္း ကြပ္ 
ကဲမႈေအာက္)

ကေမၻာဇဘဏ္ 
(KBZ Group)

ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္
(Eden Group)

ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္
(ေဒၚၾကည္ၾကည္သန္းသည္ အဓိကပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္သူျဖစ္ျပီး အျခားပါ၀င္ေဆာင္ 
ရြက္သူ ၂၅  ဦးျဖင့္ စီမံကြပ္ကဲသည္။) 

ေရခ်ဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (VCA) ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ

၃၆



အပိုင္း (၅) ေစ်းကြက္ကိုအေထာက္အပံ့ျပဳျခင္း

ျမန္မာစီးပြားေရးဘဏ္ (Myanmar Economic Bank- MEB) သည္ 
ျပန္႔ႏံွ႔တညရိွ္မႈ အေနအထားအေနျဖင့္ ျမနမ္ာႏုိငင္တံြင ္အၾကီးဆံုးဘဏ ္
လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ MEB သည္ အျခားဘဏ္မ်ားအား အထူး 
ရညမွ္န္းထားေသာအပုစ္မု်ားအတြက္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိွင္ရန္ 
သက္သာေသာအတိုးႏႈံးျဖင့္ ေငြထုတ္ေခ်းေပးပါသည။္ ၄င္းဘဏသ္ည ္
နယ္စပ္ေဒသကုနသ္ြယ္ေရးအတြက္လည္း ပံပ့ိုးကူညီေထာက္ပံ့ေပးပါ 
သည္။

ျမန္မာ့စုိက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဘဏ ္(MADB) သည ္ေက်းလက္ 
ေဒသလုပင္န္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအရင္းအႏီွးမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပး 
ေသာ ဘဏတ္စခ္ျုဖစသ္ည။္ ဆနစ္ပါးက႑အေပၚတြင ္အဓကိအေလး 
ထားျပီး တန္ဖိုးဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္(value chain) တြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့
ႏုငိမ္ည္္န့ည္းလမ္းတစခု္ကုိ ကမ္းလွမ္းသည။္ ဘဏမွ္ေခ်းေငြထုတ္ေပး 
ျခင္းကုိ အမ်ိဳ းအစား ၃ မိ် ဳး ပိငု္းျခားႏိငုသ္ည။္ ေကာကပ္သဲီးႏံွစိက္ုပ်ိဳ းေရး 
ေခ်းေငြ၊ ရာသီေပၚေခ်းေငြႏွင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးေခ်းေငြတို႔ျဖစ္သည္။ 
ေကာက္ပဲသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးေခ်းေငြသည္ ဆန္္စပါး၊ ေျမပဲ၊ ႏွမ္း၊ မုန္ 
ညင္း၊ ၀ါဂြမ္း၊ ဂုန္ေလွ်ာ္၊ ေျပာင္း၊ ၾကံ၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကဲ့သုိ႔ေသာ အဓိက 
ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားအတြက္ အက်ံဳး၀င္သည္။ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ 
ငန္းက႑အတြက္ေခ်းေငြမွာ ေကာကပ္သီဲးႏံွစုိက္ပ်ိဳ းထုတ္လုပမ္ႈ ေခ်း 
ေငြေအာက္တြင္ပါ၀င္သည္။ ေကာက္ပဲသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအ 
တြက္ ေခ်းေငြတြင္ အစုအဖြဲ႔ျဖင့္ေခ်းယူျခင္းမွလြဲ၍ အာမခံအေပါင္ 
ပစၥည္း မသတ္မွတ္ပါ။  သုိ႔ေသာ္လည္း ေငြေခ်းယူသူသည္ ဘဏ္တြင္ 
ေငြစုဘဏ္စာရင္းရွိထားရမည္။ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ငါးလုပ္ငန္းက႑မွ 
ေငြေခ်းယူသူအမ်ားစမွုာ ငါးေမြးျမဴေရးလပုင္န္းမ်ားမွျဖစသ္ည။္ ရာသီ 
ေပၚေခ်းေငြကုိ လက္ဖက္ႏွင့္ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
ေခ်းသည္။ ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေရးေခ်းေငြမွာမူ ေရစုပ္စက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ 
ပစၥည္းမ်ား၊ လယ္ထြန္စက္ႏွင့္ လက္တြန္းထြန္စက္မ်ား ၀ယ္ယူရန္အ 
တြက္ေခ်းျခင္းျဖစ္သည္။ 

ယခင္က ျမန္မာ့ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဘဏ္ျဖစ္ေသာ ကမၻာ့ရတ 
နာဘဏ္သည္ ပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္း
၀န္ၾကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းမူေဘာင္အတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လည္ပတ္ 

ေဆာငရ္ြက္ေနသည။္ ၎သည ္ကုန္းတြင္းပိငု္းႏွင့ပ္ငလ္ယ္ ႏွစ္မိ်ဳးလံုး 
ရွိ ငါးေမြးျမဴသူမ်ား၊ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း 
ရွငမ္်ားကုိ ေငြထုတ္ေခ်းေပးသည။္ ေငြေခ်းသူမ်ားသည ္တစဥ္ီးခ်င္းျဖစ ္
ႏုိင္သလုိ အစုအဖြဲ႔ျဖင့္လည္း ေခ်းေငြယူသူမ်ားျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဘဏ္မွ 
ေငြေခ်းယူသူအမ်ားစုမွာ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္္ ဘဏ္မ်ားသည္ ငါးလုပ္ငန္းက႑တြင္ရွိေသာ 
ငါဖမ္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေငြေၾကးအ 
ေထာက္အပ့ံေပးရာတြင္ ေအာက္ပါအခက္အခဲအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရ 
သည္။ 

က) ေခ်းေငြအတြက္ အာမခံအေပါင္ပစၥည္းထားျခင္းစနစ္မရွိလွ်င္ 
ေက်းလက္ေခ်းေငြေထာက္ပံံ့ေပးရန္ ရန္ပံုေငြစရိတ္ျမင့္မားျခင္း။

ခ)  ေငြေၾကးဆုံးရံွဳးမႈအႏၱရာယ္ကုိေလ်ာ့ပါးေစရန္ႏွင့္အကဲျဖတ္သံုး 
သပရ္န ္ဘဏမ္်ားအတြက္ အေသးစားလုပင္န္းမ်ား၏ ဘ႑ာေရး 
စြမ္းေဆာငရ္ည ္(သို႔) ေခ်းေငြမွတ္တမ္းမ်ား၊ ေငြသားစီးဆင္းမႈမွတ ္
တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို စိစစ္အတည္ျပဳျခင္းတြင္ အခက္အခဲရွိ ျခင္း။

ဂ) ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားသည ္ပုံစံစနစ္တက်ရိွျပီး အက်ိဳးအျမတ္ထြက ္
ေသာ စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ားျဖစရ္မည္အ့စား  ကုနက္်စရတ္ိအကိ် ဳး 
အျမတ္နည္းျပီး ရန္ပံုေငြတစ္ပိုင္းတစ္စျဖစ္ျခင္း၊ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္
လုပ္ငန္းမ်ားပ်ံ႕ႏွ႔႔ံေနျခင္း။ 

ဃ) ျပနလ္ည္ေပးဆပရ္န ္အာမခခံ်က္အတြက္ အေပါငပ္စၥည္းမ်ားႏွင့္ 
ပံစုတံက်ျဖစ္ေသာ ေစ်းကြက္ျမွွင္တ့င္ေဆာငရ္ြက္ျခင္းဆုိငရ္ာ သ 
ေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားမရွိျခင္း။   

င)  ပါ၀င္လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ ေငြသားစီးဆင္းမႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအ 
တြက္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ ်ား  
ဖြ႔ျံဖိဳ းတုိးတက္ေရးကုိ နည္းေပးလမ္းညႊနရ္န ္ငါးဖမ္းလုပင္န္းက႑ 
၏ သိျမင္နားလည္မႈမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိျခင္း။ 

ဇယား ၁၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွဘဏ္မ်ား ၊ ၂၀၁၄
ႏုိင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ား အစိုးရကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိဘဏ္မ်ား ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား

ရန္ကုန္ျမိဳ႔႕ေတာ္ဘဏ္
(ရန္ကုန္ ျမိ ဳ ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီကြပ္ကဲမႈေအာက္)

ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းဘဏ္
(MGS Beverages Co., Ltd.)

ယူႏုိက္တက္အမရာဘဏ္
(IGE ကုမၸဏီလီမိတက္)

ရိုးမဘဏ္ (FMI Group)

ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုရယူသံုးစြဲျခင္းတြင္ အဟန္႔အတားမ်ားကို ေျဖရွင္းေရးအ 
တြက္ စီမံကိန္းအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္္ အလားအလာရွိေသာဘဏ္မ်ား

သတင္းရင္းျမစ္- GIZ ၊ ၂၀၁၃

၃၇



UNDP ၏ လူသားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေသးစားေငြေၾကးလုပ္ငန္း ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးကို 
ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ အစိုးရသည္ 
အေသးစားေငြေၾကးဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ကုိ က်င့္သုံးခဲ့သည္္။ အေသး 
စားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒမူၾကမ္းအသစ္က ျပဌာန္းထား 
သညမွ္ာ အေသးစားေငြစျုခင္းအတြက္ အမ်ားဆုံးအတုိးႏႈန္းမွာ ၂.၅% 
ႏွင့္ အနည္းဆုံးအတုိးႏႈန္းမွာ ၁.၂၅ % ျဖစသ္ည္ (GIZ ၂၀၁၃)။ ဥပေဒ 
မူၾကမ္းတြင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ အေသး 
စားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (MFIs) ကုိ ပုဂၢလိက အျပည္အ့၀ 
ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္အတူ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳထားျပီး အေသးစားေငြေၾကး 
ေထာကပ္ံ့ေပးသူမ်ားအေနျဖင္လ့ည္း တရား၀င္ဥပေဒမူေဘာငမ္လိုဘု ဲ
ေဆာငရ္ြက္ႏုိင္ျ္ခင္းအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးထားသည။္  သုိ႔ေသာ္ မၾူကမ္း 
ကုိ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး ကြ်မ္းက်ငပ္ညာရွငမ္်ားက ေအာက္ပါ 
အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ျပထားသည။္ ထိုအခ်က္မ်ားသည ္ေစ်း 
ကြက္ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈအရွိိန္ကို ေလ်ာ့ပါးေစသည္။ 

- အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အရင္းအႏွီး 
သတ္မွတ္ခ်က္နည္းပါးျခင္းေၾကာင္ ့လုပင္န္းေသးငယ္၍အားနည္း 
ျပီး အရင္းအႏွီးခိုင္မာလံုေလာက္ျခင္းမရွိေသာ ေငြေၾကးေထာက္ 
ပံသူ့မ်ားကုိသာ တိုးပြားလာေစသည။္ ၂၀၁၁ ခႏွုစ္၊ ႏို၀င္ဘာလႏွင္ ့
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအတြင္းတြင္ အဖြဲ႔ အစည္းစုစုေပါင္း 
၁၆၆ ခုကို အေသးစားေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ လိုင္ 
စင္မ်ားခ်ထားေပးခဲ့သည္။ 

- စမီကံြပက္မဲႈသည ္တစပ္ိငု္းတစစ္ျဖစျ္ခင္း။ ဘဏမ္်ားသည ္ျမနမ္ာ 
ႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ စီမံၾကီးၾကပ္မႈ ေအာက္တြင္ရွိျပီး အေသး
စားေငြေရးေၾကးေရးလုပင္န္းက႑ရိွ အသင္းအဖြဲ႔ေဆာငရ္ြက္ခ်က္ 
မ်ားသည္ သမ၀ါယမ၀န္ၾကီးဌာန၏ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈေအာက္
တြင္ရွိသည္။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔႔အစည္းမ်ားကို အ 
ေသးစားေငြေရးေၾကးေရး ၾကီးၾကပမ္ႈဆိုငရ္ာလုပင္န္းက ၾကီးၾကပ ္
ျပီး ၎ကိုယ္တိုင္လည္း အေသးစားေခ်းေငြမ်ား ေထာက္ပ့ံေပး 
သည္။ (Duflos et al. 2013)

- အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အဓိကအ 

၂။  

ဇယား ၁၃။ ငါးလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈအခ်ိဳ႕ရွိေသာ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ခက္အခဲတစ္ခုမွာ ေငြေၾကးျပန္လည္မတည္ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္ 
သည။္ အဘယ့္္္ေၾကာင္ဆုိ့ေသာ္ ၎တုိ႔သည ္လက္ရိွစည္းမ်ဥ္းဥပ 
ေဒမ်ားအရ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းမွ ေငြ 
ေၾကးအေထာက္အပံ့ ရယူႏုိင္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကုလ 
သမဂၢရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဖြံံ႔ျဖိဳးေရးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔(UNCDF) အဆုိအရ 
ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင ္အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလပုင္န္းလုိအပခ္်က္
သည ္အေမရကိန္ေဒၚလာ ၁ ဘလီယီမျ္ဖစသ္ည။္ အေသးစားေငြ 
ေရးေၾကးေရးၾကီးၾကပ္မႈလုပ္ငန္းက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ 
လတြင ္ အစရီငခ္တံငျ္ပသညမွ္ာ လုိငစ္ငရ္အေသးစားေငြေရးေၾကး 
ေရးအဖြဲ႔အစည္း ၁၁၆ ခု၏ စုစုေပါင္းေခ်းေငြရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၈ သန္းသာရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ထုိ႔ 
ေၾကာင္ ့ေထာက္ပ့ံေငြေၾကးကြာဟခ်က္မွာ ၾကီးမားေနေသးျပီး အ 
လားအလာရွိေသာ ေခ်းေငြေစ်းကြက္၏ ၅ ပံု ၁ ပံုထက္ပင္ နည္း 
ေနေသးေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။  (GIZ ၂၀၁၃)

ငါးလုပင္န္းအခ်ိဳ႕ႏွင္ ့လုပကုိ္င္ေဆာငရ္ြက္ေနေသာ အေသးစားေငြေရး 
ေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိျဖည့္ဆည္းေဆာင္ 
ရြက္ေပးမႈမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင္သ့ာရိွသည။္ က႑ေပါင္းစံမွုအလွဴရွင ္
မ်ားထည့္၀င္ပ့ံပိုးေသာ ရန္ပံုေငြအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ LIFT (စား 
၀တ္ေနေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး အက်ိဳးေဆာင္ရန္ပံု 
ေငြအဖြဲ႔) က အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕ကုိ ေငြ 
ေၾကးအေထာက္အပံ့ေပးထားသည္။ ၎သည္ အမ်ိဳးသားဖြ႔ံျဖိဳးတုိး 
တက္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ (FIND) စီမံ 
ကိန္းႏွင္ပ့တ္သကျ္ပီး ကမၻာ့ဘဏႏွ္င္အ့တူ ပူးတြဲလုပ္ေဆာငသ္ည။္ စ ီ
မံကိန္းအေနျဖင့္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး ၾကီးၾကပ္မႈလုပ္ငန္းကုိ 
နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီေပးသည္။ ထိုနည္းလမ္းမ်ားတြင္ အ 
ေသးစားေငြေရးေၾကးေရးၾကီးၾကပ္မႈအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ 
ေဆာက္ေပးျခင္း၊ ၾကီးၾကပ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းႏွင္ပ့တ္သက္၍ ၀နထ္မ္းမ်ားကုိသငတ္န္းေပးျခင္း၊ ဘ႑ာေရးဆ္ိုင ္
ရာအေျခအေနမ်ားကုိ နားလည္သိျမင္ေစျခင္း စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ 
ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင ္Making Access Possible(MAP) အေျဖရွာေဆာငရ္ြက္ 
ျခင္းအစီအစဥ္၊ MicroLead စီမံကိန္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍  UNCDF ႏွင့္ 
လည္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး 
အဖြဲ႔အစည္း

ခန္႔မွန္းေခ်းယူသူ
အေရအတြက္

စုေပါင္းထားေသာေခ်းေငြ
ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ(US$)

ပါ၀င္ေသာ
ေနရာမ်ား

ေခ်းေပးသည့္
နည္းလမ္း

PACT (UNDP) ၄၀၀,၀၀၀ $ ၅၅,၀၀၀,၀၀၀ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကြ်န္းေပၚေဒသ၊ အစုအဖြဲ႔တူရာကို
   အပူပိုင္းေဒသ  ေခ်းငွားျခင္း

PACT (non-UNDP) ၅၀,၀၀၀ $ ၂,၀၀၀,၀၀၀ မေကြး အစုအဖြဲ႔တူရာကို
    ေခ်းငွားျခင္း

Save the Children/Dawn ၂၀,၀၀၀ $ ၅၀၀,၀၀၀ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသၾကီး အစုအဖြဲ႔တူရာကို
     ေခ်းငွားျခင္း

World Vision ၁၀,၀၀၀ $ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး အစုအဖြဲ႔တူရာကို
   ဧရာ၀တီ ေခ်းငွားျခင္း

Groupe de Recherche et ၅,၅၀၀ $ ၅၀၀,၀၀၀ ခ်င္းျပည္နယ္  ေက်းရြာေခ်းေငြ
d’Échanges
Technologiques (GRET)

သတင္းရင္းျမစ္ -  ေက်းလက္ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ USAID ရန္ပံုေငြအကူအညီျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ေလ့လာမႈ/ မီခ်ီဂန္ျပည္နယ္တကၠသိုလ္ႏွင့္ MDRI-CESD

ေရခ်ဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (VCA) ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ

၃၈



ငါးလုပ္ငန္းက႑တြင္  ၀င္ေငြနည္းပါးစြာရရိွသည္လ့တူစဥ္ီးခ်င္းအေန
ျဖင့္ ေခ်းေငြလြယ္ကူစြာရရွိႏုိင္သည့္ေနရာမွာ အေပါင္ဆုိင္မ်ားျဖစ္ 
သည။္ ေဒသႏၱရအစိုးရတြင ္တရား၀ငမွ္တ္ပံတုငျ္ပီး လုပကုိ္င္ေနေသာ 
ပဂုၢလိကအေပါငဆုိ္ငမွ္ာ ၁,၈၇၄ ခန္႔ရိွျပီး နုငိင္ပံုငိအ္ေပါငဆုိ္ငမွ္ာ ၁၈၄ 
ခုရွိသည္။ အေပါင္ပစၥည္းမ်ားမွာ ေရႊ၊  လက္၀တ္ရတနာ၊ နာရီႏွင့္ အ 
၀တ္အစားမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေခ်းေငြတန္ဖိုးမွာ ပစၥည္း 
အမ်ိိဳ းအစားေရာင္းရတန္ဖုိး၏ ၅၀% မွ ၆၀% ခန္႔ႏွင္ည့မွီ်သည။္ ေရႊအ 
ေပါငအ္တြက္ ေခ်းေငြသည ္ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်း၏ ၃ ပံ ု၂ ပံ ုအထိရႏုငိ ္
ျပီး လစဥ္ပုံေသအတိိုးမွာ ၂-၃% ျဖစ္သည္။ အျခားအေပါင္ပစၥည္းမ်ား
အားလံုးအတြက္ ပစၥည္းတန္ဖိုး၏ ၅၀% ခန္႔ကို ေခ်းေငြရႏုိင္ျပီး လစဥ္ 
အတိုးႏႈန္းမွာ ၁၅ % ျဖစ္သည္။ 

ရန္ကုန္တြင္ လုိင္စင္ေၾကးမွာ က်ပ္ သိန္း ၅၀ မွ သိ္န္း ၂၀၀ ထိရွိႏုိင္ျပီး 
ျပန္လည္ေပးေခ်မႈကာလကုိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီက ၄ လႏွင္ ့၁၀ ရက္ သတ္မွတ္ထားသည။္ ေက်းလက္ေဒသ 
မ်ားတြင္ ျပန္လည္ေပးေခ်မႈကာလမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္ျပီး အေပါင္ဆုိင္
တစခ္ကုိုလညပ္တ္ႏိုငရ္နအ္တြက္ လိုငစ္င္ေၾကးမွာ က်ပ ္၃၀၀,၀၀၀ႏွင္ ့
၅၀၀,၀၀၀ ၾကားတြင္ရွိႏုိင္သည္။ 

အရင္းအႏွီးနည္းပါးေသာ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ ငါးဖမ္းေလွပိုင္ရွင္အမ်ားစု 
အတြက္ ထုတ္လုပမ္ႈကုနက္်စရတ္ိ (ဥပမာ။  ။ ငါးဖမ္းကိရယိာႏွင္ ့ေလွ 
၀ယ္ယူျခင္း/ျပငဆ္ငျ္ခင္း၊ ငါးဖမ္းက်ဆင္းေသာရက ္အနည္းငယ္ၾကာ 
ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ရင္းႏွီးေငြလည္ပတ္သုံးစြဲမႈ)၊ စားသုံးမႈႏွင့္၊ အေရး 
ေပၚေခ်းေငြမ်ား(မိသားစု၀င္ သုိ႔မဟုတ္ ေလွပိုင္ရွင္/ေရလုပ္သား ဖ်ား 
နာျခင္း) ရွိသည့္အခါ ပုံစံတက်မရွိေသာေငြေခ်းေပးသူမ်ားထံမွရယူ 
ၾကရသည။္ ေခ်းေငြမ်ားကုိ လိုအပသ္ည္ ့အခါ  ျမနျ္မနဆ္နဆ္နရ္ရိွႏုငိျ္ပီး 
ပံမွုနအ္ဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြငက္ဲသ့ို႔ သတမွ္တအ္ေပါငပ္စၥည္း မ်ားထားရန ္
မလုိအပ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အတုိးႏႈန္းမွာ ၅ % မွ ၂၀% ထိရွိျပီး 
အဓိကအားျဖင့္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈေပၚတြင္မူတည္သည္။ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရလုပ္သားႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းရွိ အလုပ္သမား 
သည္ အေရးေပၚကိစၥလိအုပ္ခ်ကမ္်ား  (သုိ႔) ၎တုိ႔ ပငလ္ယ္ျပငတ္ြငရိွ္ 
ေနစဥ ္မသိားစကုိုထားခဲရ့သည္ ့အေျခအေနမ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္ေငြ 
ကို အလုပ္ရွင္ထံမွ ရယူတတ္သည္။ ဤပံုစံက ၎တို႔ကို ေစ်းညွိႏုိင္မႈ 
အေနအထားမွ ေလ်ာ့က်ေစျပီး အေၾကြးသံသရာတြင္ တ၀လဲညလ္ည ္
ရိွေစသည။္ သုိ႔ေသာ္လည္း အရင္းအႏီွးအကန္႔အသတ္ျဖင့သ္ာရိွေသာ
ပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေခ်းေငြပံ့ပုိးမႈသည္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးတစ္ရပ္အျဖစ္ 
ရွိျပီး လုပ္ငန္းတြင္ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ အခက္အခဲၾကံဳရသည္။  

value chain ထပိဆုံ္းပိငု္းတြငရိွ္ေသာ ကုန္ေခ်ာထုတ္လပု္ေရာင္းခ်သူ 
မ်ားက ေအာက္ပိုင္းအဆင့္တြင္ရွိေသာ ကုန္ၾကမ္းအဆင့္လုပ္ကိုင္သူ
မ်ားကို ေခ်းေငြေထာက္ပ့ံေပးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးအတြင္း 
အထက္ေအာကဆ္ကဆံ္ေရးကိ ုျဖစ္ေပၚေစသည။္ ကုနသ္ည္ (သုိ႔) ျပဳ 
ျပငထု္ပလု္ပသ္ည့လု္ပင္န္းရွငမ္်ားက ေၾကြးစာရင္း၊ အေပါငပ္စၥည္းမ်ား 
မလိုဘဲ ေခ်းေပးၾကသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေခ်းေပးျခင္းပံုစံသည္ သ 
ေဘၤာႏွင့္ ငါးဖမ္းပိုက္မ်ားကုိ ၀ယ္ေပးျခင္း၊ျပင္ေပးျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။ 
ငါးရရိွမႈက်ဆင္းသည္အ့ခါ ေန႔စဥအ္သုံးစရတ္ိႏွင္ ့အေရးေပၚအေျခအ 
ေနအတြက္ ၾကိဳတင္ေငြေပးသည။္ ငါးဖမ္းသူမ်ားသည ္ဖမ္းဆီးရမိသည္ ့
ငါးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ ငါးဖမ္းသူအမ်ားစသုည ္
ေခ်းေငြကုိ ေရွာင္ႏုိင္ေအာင္ၾကိဳးစားၾကသည္။ ေခ်းေငြမရွိလွ်င္ 
၎တုိ႔ဖမ္းမိေသာငါးမ်ားကုိ ေစ်းေကာင္းရရိွရနအ္တြက္ အိမ္ေထာင္စု 
မ်ားသုိ႔ တုိက္ရုိက္ေရာင္းခ်ႏုိင္သည့္အခြင့္္ရွိသည္။ ကုန္သည္မ်ားအ 
ေလးထားသညမွ္ာ ေဖာက္သည္ေက်နပ္ေအာင ္ငါးမ်ားကုိ ပံမွုနႏွ္င္အ့
လုံအေလာက္ေပးသြင္းႏုိင္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးတြက္ေခ်ကုိက္ရန္ျဖစ္ 
သည။္ တစခ္်ိဳ ႕ကုနသ္ည္မ္်ားမွာ ငါးဖမ္းသူမ်ားႏွင့ ္အျမတ္ေ၀စခုြဲေ၀ယူ 
ျခင္းစနစတ္ြင ္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွၾကသည။္ အခ်ိဳ ႕မွာ ငါးမ်ားကုိ ေစ်းျပိဳ င္ေပးရ 
ယူျခင္းနည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ေခ်းေငြမ်ားပံ့ပိုးေပးသည္။ 

ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင ္ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင္ပ့တ္သက္၍ အမ်ိဳ းမ်ိဳ းေသာ 
အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းတူေငြစုအဖြဲ႔မ်ား (peer 
savings groups) မ်ားသည ္ပံစုတံက်မဟုတ္ေသာ ဘ႑ာေရးဆိုငရ္ာ 
နည္းလမ္းျဖစ္ေသာလ္ည္း ငါးဖမ္းလုပင္န္းလုပကုိ္ငသ္ည္ ့လူမႈအသုိက္ 
အ၀န္းတြင ္က်င္သုံ့းျခင္းမရိွေသးေပ။ အမ်ားအားျဖင္ ့လုပ္ငန္းတူေငြစု 
အဖြဲ႔ကိ ုလူမႈကြနရ္က္၊ ေငြေၾကးအဆင္ႏွ့င္ ့အလပုအ္ကိငုတ္ညူၾီကေသာ 
လူမ်ားျဖင္ ့ဖြဲ႔စည္းေလ့ရိိွသည။္ ျမနမ္ာႏိငုင္တံြငရိွ္ေသာ လုပ္ငန္းတူေငြစု 
အဖြဲ႔ နမူနာအခ်ိဳ႕ကို ဇယား ၁၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ Proximity 
Designs  ၏  Afford One, Eat Two ေခါင္းစဥတ္ပထ္ားေသာအစီရင္ခံစာ 
မွ မွတ္တမ္းယူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

၃။ ၆။ 

၄။ ၇။

၅။ 

အပိုင္း (၅) ေစ်းကြက္ကိုအေထာက္အပံ့ျပဳျခင္း

၃၉



ဇယား ၁၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ လုပ္ငန္းတူေငြစုအဖြဲ႔မ်ား နမူနာ  

ခ။ ဘ႑ာေရးႏွင့္မဆိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိရရွိ 
သည္။ 

၁။ ပံစုတံက်မဟုတ္ျခင္း။  ။ ငါးဖမ္းသမူ်ားႏွင္ ့Value Chain တြငပ္ါ၀င ္
ေသာ အျခားသူမ်ားသည္ လူမႈေရးဆက္ဆံမႈမ်ားမွတဆင့္ သ 
တင္းအခ်က္အလက္၊ ဗဟုသုတႏွင့္ အၾကံဉာဏ္မ်ားကို သိရွိၾက 
သည္။  ေစ်းႏႈန္း၊ ေစ်းကြက္ႏွင့္နည္းပညာလမ္းေၾကာင္္းမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္ျပီး လူမႈကြန္ယက္ (သို႔)
ယဥ္ေက်းမႈထုံးတမ္းစဥ္လာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္သိရွိၾကသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ မိဘမ်ားသည္ ၎တို႔သားသမီးမ်ားကို လက္ေတြ႔ 
လုပင္န္းခြငတ္ြင ္သငၾ္ကားျပသျခင္းမ်ိဳ းျဖစသ္ည။္ သုိ႔ေသာ္လည္း 
အားနည္းခ်က္မွာ အသက္္ၾကီးသူမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
အသစ္ေပၚထြက္လာေသာ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ က်င့္သုံး 
လုပ္ေဆာငမ္ႈမ်ားကုိ သတိမမမူၾိကျခင္းျဖစသ္ည။္ သုိ႔ေသာ္လည္္း 
၎တို႔သည္ ရိုးရာအစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟုသုတအ 
လြန္ၾကြယ္၀ၾကသူမ်ားျဖစ္ျပီး ပတ္၀န္းက်င္တြင္ လုိက္ေလ်ာညီ 
ေထြေနထိုငတ္တ္သည့္္အေလ်ာက္ ကုနက္်စရတ္ိလည္း ေခြ်တာ 

ႏုိင္ၾကသည္။ ေဒသတြင္းတြင္ရွိေသာ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ တုိးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ 
ေပးလွ်င ္ပံစုတံက်မဟုတ္သည့္ ေလ့လာသငယူ္မႈစနစမ္်ားသည္ 
လည္း ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္သည္။ 

၂။ ပါရိိွျပီးျဖစျ္ခင္း။   ။ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပစ္ဥအ္တြင္း ၀န္ေဆာငမ္ႈ 
အတြက္ကုန္က်စရိတ္မွာ ကုန္ေပးသြင္းသူ၏ အလုံးစံုကုန္က် 
စရိတ္တြက္ခ်က္မႈတြင္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္ျပီးျဖစ္ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၀န္ေဆာငမ္ႈရရိွသူက ၀န္ေဆာငမ္ႈအတြက္ 
ေငြေပးရန္မလုိပါ။ အဓိကအေရာင္္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းတြင္ ၀န္ 
ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ထပ္တိုးအဂၤါရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

 ဥပမာ-ျပဳျပငထု္ပလု္ပသူ္/ေရေပၚငါးခ်ဆိပပ္ိငုရွ္ငက္ မွနက္န္ေသာ 
ငါးကိုင္တြယ္နည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ နည္းပညာဆိုင္ရာ အၾကံ 
ဉာဏ္ႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ားကုိ  ငါးေပးသြင္းသူမ်ားအား သင္ၾကား 
ေျပာျပသည္။  

၃။ အခေငြအေျချပဳ၀န္ေဆာင္မႈ။  ။ လုပ္ငန္းမ်ားကုိကမ္းလွမ္းလာ 
သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးအစားအလုိက္ အခေငြေပးရေသာ ၀န္ 

လားရႈိးေစ်းရွိ ၂၀ ၂၄ ၂၄ လ  က်ပ္ ၃,၀၀၀ ေန႔စဥ္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္သည္ 
ေစ်းသည္မ်ား    (US$ 3)  ေစ်းဆိုင္တစ္ခုခ်င္းစီသုိ႔
      ေန႔တုိင္း ညေန ၂ နာရီႏွင့္
      ၄း၃၀ ၾကားတြင္ 
      သြားသည္။

ကေလာလမ္းရွိ ၆၀ ၉၃ ၁၅ လ က်ပ္ ၅,၀၀၀ ၅ ရက္တစ္ခါ  ေစ်းရက္အတြင္း
ေစ်းသည္မ်ား    (US$ 5)  (၅ရက္ေျမာက္ေန႔တိုင္း)
      အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္သည္ 
      မနက္ ၁၀ နာရီႏွင့္ 
      ေန႔လယ္ ၁၂နာရီၾကားတြင္ 
      အစု၀င္ထားေသာေစ်းသည္
      တစ္ဦးခ်င္းစီသုိ႔သြားသည္။

မံုရြာသံုးဘီးဆုိင္ကယ္ ၁၈ ၁၈ ၁၆.၈ လ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ အပတ္စဥ္ အပတ္တိုင္း အဆင္ေျပ
အေမာင္းသမားမ်ား    (US$ 10)  သည့္အခ်ိန္တြင္ သံုးဘီး
      ဆိုင္ကယ္အေမာင္းသမား
      အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္သည္ 
      အဖြ႔၀ဲင္အေမာင္းသမားမ်ား
      ထံသြား၍ ပိုက္ဆံ 
      ေကာက္သည္။ 

သတင္းရင္းျမစ္ -  Afford One, Eat Two/ Proximity Designs

အစုအဖြဲ႕အမ်ဳိးအစား အဖြဲ႕၀င္ဦးေရ ရွယ္ယာ ကာလ
စုေငြတစ္ႀကိမ္

ပမာဏ
(US$)

ေကာက္ယူမႈ
အႀကိမ္ေရ

ေကာက္ယူသည့္
နည္းလမ္း

ေရခ်ဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (VCA) ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ

၄၀



အပိုင္း (၅) ေစ်းကြက္ကိုအေထာက္အပံ့ျပဳျခင္း

ေဆာငမ္ႈမ်ားရိွသည။္ ဇယား ၁၆ တြင ္အစားအစာေဘးအႏၱရာယ္ 
ကင္းရွင္းေရး၊ အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱ
ရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္္းမာေရးမ်ားႏွင္ပ့တ္သက္ျပီး ျမနမ္ာႏုငိင္ ံ
ရွိ ငါးျပဳျပင္ထုပ္လုပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား/ပို ႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
တစ္ဦးခ်င္း (သို႔) အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ကမ္းလွမ္းထားေသာ၀န္ 
ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ငါးျပဳျပင္္ထုပ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ 
ပို႔ကုနတ္ငပ္ို႔သူမ်ားသည ္ထိုကဲသ့ုိ႔ေသာ ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားအတြက္ 
၀န္ေဆာငခ္ေပးလိုၾကသည။္ အေၾကာင္းမွာ ထို၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားကုိိ 
ရရိွျပီးလွ်င ္ဥေရာပသမဂၢႏွင့ ္အေမရကိနပ္ို႔ကုန္ေစ်းကြကမွ္ သတ္ 
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုသိရွိျပီး လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အုိင္အယ္လ္အိုကဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေသာ စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာေစ်းကြက္အ
ကျဲဖတ္ခ်က္အရ စြန္႔ဦးစီးပြားေရးႏွင္ ့အေသးစားစီးပြားေရးလုပင္န္း 
စမီခံန္႔ခြမဲႈသငတ္န္း ၀န္ေဆာငမ္ႈနယ္ပယ္တြင ္ပဂုၢလိကက႑ ၀န ္
ေဆာငမ္ႈေပးသ ူ၅ ခမွု ၆ ခခုန္႔ရိွေၾကာင္းသရိသည။္ သငတ္န္းအဖြဲ႔ 
အစည္္း ၂ ခ ုျဖစသ္ည္ ့ျမနမ္ာႏုငိင္လူံ႔အရင္္းအျမစ ္စမီခံန္႔ခြဲမႈအဖြ႔ဲ 

၄။ သီးျခားရပ္တည္ေသာအခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈ - ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားက ေထာက္ပ့ံျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ ၀န္ 
ေဆာင္္မႈမ်ားမွာ အခမဲ့ျဖစ္သည္။ 

 ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန (DOF)

 ငါးလုပင္န္းဦးစီးဌာနသည ္ငါးလပုင္န္းက႑ဖြ႔ျံဖိဳ းတုိးတက္ေရးအ
တြက္တာ၀န္ယူျပီး ေအာက္ပါအဓိကတာ၀န္မ်ားရွိသည္။ 

- ငါးသယံဇာတ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူ 
ေထာင္ျခင္း။ 

(Myanmar Human Resources Management Institute) ႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္္ တည္ေဆာက္ေပးျခင္းဌာန 
(Business Capacity Building Centre) တို႔သည ္အေသးစားႏွင္ ့ 
အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑တြင္ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြ 
ေနေသာ  လူငယ္လူရြယ္မ်ားႏွင္ ့ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ား 
ကို အေလးထားဦးတည္ေသာ စြန္႔ဦးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အ 
ေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလပ္ုငန္း စီမံခန္႔ခြမဲႈသငတ္န္းမ်ား 
ကုိေပးျပီးျဖစသ္ည။္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသငတ္န္းဌာန၊  ADRA၊  
World Vision၊  ႏွင့္ Mercy Corps တို႔ကလည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
သင္တန္းမ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပးသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေသးစားေငြေရး 
ေၾကးေရးလုပင္န္းမ်ားကလည္း   အေသးစားေခ်းေငြအစီအစဥ္တစ္ 
ရပအ္ေနျဖင္ ့အေျခခစံာရင္းအင္းပညာ၊ ဘ႑ာေရးဆိုငရ္ာအခ်က္ 
အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းမ်ားေပးရန္ကမ္းလွမ္း 
သည္။ (ILO BDS ေစ်းကြက္အကဲ ျဖတ္ခ်က္)

- ငါးလုပ္ငန္းသုေတသနႏွင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမ်ားကုိ 
ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

- ငါးလုပ္ငန္းစာရင္းဇယားမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ကို ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားျပဳစုျခင္း 

- ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတိုးခ်ဲ႕ျခင္း

- ငါးလုပ္ငန္းက႑ကိုၾကီးၾကပ္ျခင္း

- ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ ငါးသယံဇာတ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈ 

ဇယား ၁၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အစားအစာေဘးကင္းလံုျခံဳေရး၊ အရည္အေသြးဆုိင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆုိင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သူမ်ားစာရင္း

GlobalGroup Myanmar -  ISO 9001 အရည္အေသြးစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ခ်က္
အမွတ္ (၁၄၆)၊ ပထမထပ္၊ -  ISO 22000 အစားအစာေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးသင္တန္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ခ်က္
၄၇ လမ္း၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ - အႏၱရာယ္စိစစ္ေလ့လာမႈ အေရးပါထိန္္းခ်ဳပ္မွတ္မ်ား (HACCP) သင္တန္းႏွင့္
ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ျမန္မာ။  အကဲျဖတ္ခ်က္
 -  ISO 14001 သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိ္င္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ခ်က္
 -  OHSAS 18001 လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးသင္တန္းႏွင့္  
  အကဲျဖတ္ခ်က္
 -  ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား(GMP)သင္တန္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ခ်က္

ဦးသိန္းထြဋ္ -  ISO 9001 အရည္အေသြးစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ခ်က္
 -  အႏၱရာယ္စိစစ္ေလ့လာမႈအေရးပါထိန္္းခ်ဳပ္မွတ္မ်ား (HACCP) သင္တန္းႏွင့္   
  အကဲျဖတ္ခ်က္
 -  ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား (GMP) သင္တန္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ခ်က္

Advantages Co., Ltd. - ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား (GMP) သင္တန္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ခ်က္

တစ္ဦးခ်င္း/အဖြဲ႕အစည္း   ၀န္ေဆာင္မႈ

၄၁



 ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနက တည္ေထာင္ထားေသာ ေအာက္ပါသင္ 
တန္းဌာနမ်ားတြင္ ၀န္ဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း။

- ၾကိဳ႕ကုန္းငါးလုပ္ငန္းအတတ္သင္သိပၸံ

 (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး) 

- ဖ်ာပံငုါးလုပင္န္းသင္တန္းေက်ာင္း (ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသၾကီး)

- အထက္ျမန္မာျပည္ ငါးလုပ္ငန္းသင္တန္းေက်ာင္း

 (စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး)

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ တြင္ ငါးေမြးျမဴေရး၊ ငါးလုပ္ငန္းစီမံခန္္႔ခြဲမႈ၊ အဂၤလိပ္ 
စာႏွင့္ ကြန္ျပဴတာသင္တန္း၊ တရုတ္/အာဆီယံ ေစ်းကြက္၀င္ 
ေရာက္မႈအတြက္လုိအပ္ခ်က္မ်ား စသည့္ေခါင္းစဥ္ ၄ ခုျဖင့္ ငါး 
လုပင္န္းသငတ္န္းေပါင္း ၄၀ ေပးခဲ့သည။္ သငတ္န္းတက္ေရာကသ္ ူ
စုစုေပါင္း ၁၂၀၆ ဦးရွိိခဲ့သည္။

 ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းက႑ရွိ ပါ၀င္ 
သူမ်ားအတြက္ နည္းပညာဆိုငရ္ာအေထာက္အပ့့ႏွံင္ ့စြမ္းေဆာင ္
ရညတ္ည္ေဆာက္ေပးျခင္းမ်ားကုိ ႏုငိင္တံကာဖြ႔ျံဖိဳ းတုိးတက္ေရး
စီမံကိန္းႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ မိတ္ဖက္ျပဳ၍ေဆာင္ရြက္သည္္။ 

ဇယား ၁၆။ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၏ သင္တန္းေက်ာင္းကစီစဥ္ျပဳလုပ္ေပးသည့္ သင္တန္းမ်ား ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄

ငါးေမြးျမဴေရး ၃၃ ၉၄၄ စစ္ကိုင္း၊ ဖ်ာပံု၊ ေလွာ္ကား

ငါးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ၃ ၉၀ ၾကိဳ႕ကုန္း၊ စစ္ကိုင္း၊ ဖ်ာပံု၊ 

အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း ၂ ၂၃ ၾကိဳ႕ကုန္း၊ စစ္ကိုင္း

တရုတ္/အာဆီယံ ေစ်းကြက္၀င္ေရာက္မႈ ၂ ၁၄၉ ၾကိဳ႕ကုန္း
အတြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ား

သတင္းရင္းျမစ္ - ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန

သင္တန္းေခါင္းစဥ္ သင္တန္းအၾကိမ္ တက္ေရာက္သူ ေနရာ
 အေရအတြက္ ဦးေရ

ဇယား ၁၇။ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနႏွင့္ မိတ္ဖက္ျပဳအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္
ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား/အစီအစဥ္မ်ား 

ကမ္းရိုးတန္း ဒီေရေတာသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ FAO ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဖြန္လမွ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး
ေဂဟစနစ္တြင္ငါးေမြးျမဴေရးသက္ေမြး၀မ္း  ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ
ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေသးစားငါးလုပ္ငန္း  
မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်းလက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ JICA ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၈ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း၊ အပူပိုင္းေဒသ
သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း  အထိ
အတြက္ အေသးစားငါးေမြးျမဴေရးမ်ားကို
ခ်ဲ႕ထြင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ World Bank,  ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၄ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ပင္လယ္
ပင္လယ္သဘာ၀၀န္းက်င္ ေဂဟစနစ္ SIDA, NOAA,  အထိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေဂဟစနစ ္အဖြဲ႔၀င ္ 
အစီအစဥ္ (BOBLME) GEF, Norad  ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ား

ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ သုေတသနႏွင့္ WCS ၂၀၀၇ မွ ၂၀၁၇ မႏၱေလးႏွင့္ စစ္ကိုင္းေဒသရွိ
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းဧရိယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ  အထိ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္
စီမံခ်က္

စီမံကိန္း/ အစီအစဥ္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပ့ံ့ ကာလ ေနရာ
 သည့္ ေအဂ်င္စီအဖြဲ႔ 

ေရခ်ဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (VCA) ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ

၄၂



အပိုင္း (၅) ေစ်းကြက္ကိုအေထာက္အပံ့ျပဳျခင္း

ဇယား ၁၇။ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနႏွင့္ မိတ္ဖက္ျပဳအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္
ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား/အစီအစဥ္မ်ား 

ငါးႏွင့္ ေရထြက္ကုန္မ်ား ေစ်းကြက္၀င္ FAO ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
ေရာက္ႏိုင္မႈတိုးတက္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္  မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္
တည္ေဆာက္ျခင္း  ဇူလိုင္လအထိ

ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္းတြင္းႏွင့္ ကမ္းရိုးတန္း ACIAR/World ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ငါးလုပ္ငန္းသုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ်ား Fish Center ဘာလမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အလယ္ပိုင္းရွိ အပူပိုင္းေဒသ
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး  ႏိုု၀င္ဘာလအထိ

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ငါးႏွင့္ေရထြက္ကုန္ SEAFDEC / ၂၀၁၃ မွ ၂၀၁၇ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္
မ်ားတြင္ ဓာတုႏွင့္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး Japanese Trust Fund အထိ ရခုိင္ျပည္နယ္

သတင္းရင္းျမစ္ - ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန 

စီမံကိန္း/ အစီအစဥ္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပ့ံ့ ကာလ ေနရာ
 သည့္ ေအဂ်င္စီအဖြဲ႔ 

 အေရွွ႕ေတာင္အာရွငါးလုပ္ငန္း
 ဖြ႔ံျဖိဳးေရးဌာန (SEAFDEC)

 အေရွွ႕ေတာင္အာရွ ငါးလုပ္ငန္းဖြ႔ံျဖိဳးေရးဌာန(SEAFDEC)သည္ 
၁၉၆၇ ခႏွုစတ္ြငဖ္ြဲ႔စည္္းခဲသ့ည္ ့အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင ္
ရြက္ေသာ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည့္ အဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္ 
သည။္   SEAFDEC ေကာငစ္၏ီ ၄၁ ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းတြင ္
အတည္ျပဳေထာက္ခံခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္တစ္ရပ္မွာ “နည္း 
ပညာသစ္မ်ားမွ်ေ၀ေပးျခင္း၊ သုေတသနႏွင့္ သတင္းအခ်က္အ
လက္ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ားမွတဆင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ လူ 
မ်ားအတြက္ ၀မ္းစာဖူလႈံေရးႏွင့္ အစားအစာေဘးအႏၱရာယ္ကင္း
ရွင္းေရးကုိ ေထာက္ကူျဖည္ဆ့ည္းေပးရနအ္တြက္ သယံဇာတမ်ား 
ကို ခ်င့္ခ်ိန္သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ တိုးတက္မႈအလားအလာရွိေသာ ေဒသ 
၏ငါးလုပ္ငန္းကုိ ဖြ႔႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္” ျဖစ္ 
သည္။ 

 SEAFDEC ကုိ အဖဲြ႔၀င ္၁၁ ႏုငိင္ျံဖင္ ့ဖြဲ႔စည္းထားသည။္ ထိုႏုငိင္မံ်ား 
မွာ ဘရူႏုိင္းဒါရူဆလန္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဂ်ပန္၊ 
လာအိ၊ု မေလးရွား၊ ျမနမ္ာ၊ ဖလိစပ္ိုင္၊္ စကၤာပ၊ူ ထိုင္းႏွင္ ့ဗယီက္နမ ္
တုိ႔ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ရွိေသာ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး 
ဌာနမွတဆင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိေဆာင္ရြက္ျပီး နည္းပညာ 
ပိုင္းဆိုင္ရာဌာန ၅ ခုရွိသည္။ ၎တို႔မွာ - သင္တန္းဌာန (TD) ၊ 
ပငလ္ယ္ငါးလုပင္န္း သုေတသနႏွင္ဖ့ြ႕ံျဖိဳ းေရး (MFRD)၊ ငါးေမြးျမဴ 
ေရးဌာန(AQD)၊ ပင္လယ္ငါးသယံဇာတ ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ 
စမီခံန္႔ခြမဲႈဌာန(MFRDMD) ႏွင္ ့ကုန္းတြင္းငါးသယံဇာတ ဖြံ႔ျဖိဳ းတိုး
တက္ေရးႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန (IFRDMD) တို႔ျဖစ္သည္။ 

 SEAFDEC သည္ ငါးဖမ္းျခင္း၊ ငါးကိုင္တြယ္ျခင္း၊ ငါးဖမ္းသေဘၤာ 
မ်ား ပငလ္ယ္ျပငတ္ြင ္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ သြားလာေရးတုိ႔ 
ႏွင့္ဆိုင္ေသာ သင္တန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္စီမံေပးသည္။ 

 ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင ္SEAFDEC ကျပဳလုပ္ေသာ သငတ္န္းအမ်ားစမွုာ 
ငါးလပုင္န္းက႑ကုိ အေထာကအ္ကူျပဳရန ္ငါးလပုင္န္းဦးစီးဌာန၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ကိ ုတည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ လူမႈအဖြ႔ဲအ 
စည္းအဆင္ ့ဆရာျဖစသ္ငတ္န္းမ်ား၌ အိုငအ္ယ္လအ္ုစိမီကံနိ္းအ 
ေနျဖင့္ SEAFDEC ႏွင့္္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အလားအလာရွိပါ 
သည္။ 

 ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ
 ျမနမ္ာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည ္အကိ်ဳးအျမတ္မယူေသာ အဖြဲ႔အ 

စည္းျဖစျ္ပီး ႏုငိင္တံကာစားသုံးသူအဖြ႕ဲ၏ အဖြဲ႔၀ငလ္ည္းျဖစ္သည။္ 
အဖြဲ႔သည္ ျပီးခဲ့သည့္္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက အစားအစာ ေဘးအႏၱ 
ရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အသိပညာေပး စည္းရံုးလႈ႔႔ံ 
ေဆာ္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။  ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ 
စည္းရံုးလႈံ ႔ေဆာ္ေပးျခင္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ 
သည္။

 အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါး
 ကြပ္ကဲေရး (FDA) / က်န္းမာေရးဌာန
 FDA သည္ အစားအစာေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ စားေသာက္ 

ကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္လုပ္ရာတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ အေလ့
အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္တန္းမ်ားေပးခဲ့သည္။ 
အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာအခက္အခဲ အဟန္႔အတားရွိေသာေၾကာင့္ 
ေထာက္ပ့ံကူညီေပးမႈမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရွိသည္။ 

၄၃



အထက္တြင္ေဖာ္ျပသကဲသုိ့႔ အစိိုးရေအဂ်င္စီအဖြဲ႔မ်ားသည ္၀န္ေဆာင္ 
မႈေပးျခင္းတြင ္ဦးေဆာငအ္ခန္းက႑မွ ရိွခဲသ့ည။္ သမုိင္းအေတြ႔အၾကံဳ 
မ်ားအရ ျပည္သူ႔ရန္ပံုေငြအမ်ားစုျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈကိုပ့့ံပိုးေပးရာတြင္  
ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းၾကံဳေတြ႔ရျပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ ထိထိ 
ေရာက္ေရာက္ေထာက္ကူေပးရန္ မတတ္ႏုိင္ျခင္းမ်ားကိုေတြ႔ရသည္။ 
၀န္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးေပးျခင္းမ်ားအတြက္ ျပင္ပအေထာက္အပံ့ (သုိ႔) 
အစိုးရေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေပးမႈအေပၚ မီွခိရုျပီး ေငြေၾကးေထာကပ့္မံႈမရိွ 
ေသာအခါ ျပိဳလဲေလ့ရွိသည္။ 

လုပ္ငန္းပိုင္း (chain) ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္
လိုအပ္ေသာအရင္းအျမစမ္်ား၊ ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားကိရုရိိွေရးအတြက္ တုိး
ျမွင္လု့ပ္ေဆာငရ္နလို္အပျ္ခင္းအျပင္ လုပ္ငန္းပုိုင္း (chain) တြငရိွ္ေသာ 
အလုပသ္မားမ်ားႏွင္ ့ပါ၀ငလ္ပုကုိ္ငသူ္မ်ားအားလုံးက ထုတ္လုပျ္ခင္း၊ 
ရယူသုံးစြဲျခင္းဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကုိ လက္ခံက်င့္သုံး 
ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးျခင္းသည္လည္း အေရးၾကီးပါသည္။ 

ဘ႑ာေရးႏွင့္မဆိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အလြယ္တကူရယူႏုိင္ 
မည့္ပုံစံမရွိပါ။ ဆုိလုိသည္မွာ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမွ ရရွိလာ 

ေသာကြ်မ္းက်ငမ္ႈမ်ားႏွင္ ့အသိပညာဗဟုသတုအသစမ္်ားကုိ ေနာက္ 
ဆက္တြဲက်င့္သုံးျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေရး၀န္ 
ေဆာငမ္ႈမ်ားကုိ ဆည္းပူးရယူရနလ္ိအုပသ္ည။္ ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားသည္
ပါရိွျပီးသားျဖစ္ေစ၊ အခေငြျဖင့္ျ္ဖစ္ေစ၊ အခမဲျ့ဖစ္ေစလုပင္န္းမ်ားအေန 
ျဖင္ ့ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ၀င္ေငြအက်ိဳ းသက္ေရာက္္မႈမ်ားရိွလာလွ်င ္၀န ္
ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ပို၍လက္ခံလာမည္ျဖစ္သည္။ အရင္းအျမစ္နည္းပါး 
ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ စြန္႔စားလုပ္ေဆာင္ရျပီး ရလဒ္အေနျဖင့္ 
က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ နည္းပညာပုိင္းနိမ့္က်ျခင္း၊ ၀ယ္ယူႏုိင္မႈ/
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနည္းပါးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျပင္ 
အဆငဒ္ဇီိငု္းႏွင္ ့ကုန္ေပးပိို႔ျခင္း၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားသည ္ေစ်းကြက္ရွာေဖြ 
ျခင္း/ ေစ်းကြက္၀င္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိသင့္ပါသည္။ ထုိ႔အ 
ျပင ္ပါ၀ငလ္ပုကုိ္ငသူ္မ်ား၏ ေငြသားစီးဆင္းမႈပံစု/ံစက္၀န္းလညပ္တ္မႈ၊ 
နည္းပညာအက်ိဳ းေက်းဇူးေၾကာင္ ့၀င္ေငြတုိးပြားရရိိွျခင္းမ်ားကုိ သိျမင ္
နားလည္လာရန္ လက္ေတြြ႔ျပသေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

ေရခ်ဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (VCA) ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ

၄၄



အပိုင္း (၆) ၀န္းက်င္ကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိေစျခင္း

၀န္းက်င္ကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိေစျခင္း
အပိုင္း (၆)

ေအာက္ပါတုိ႔မွာ ေရခ်ိဳငါးဖမ္းလုပ္္ငန္းနယ္ပယ္္၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈက္ုိ 
ဟန္႔တားထားသည့္ (သို႔) ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အဓိကကိစၥရပ္မ်ား 
ျဖစ္သည္။  

၁။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ ္ႏိ၀ုင္ဘာလတြင္ အျပည္ျပည္ဆုငိရ္ာ ဥပေဒအၾကံေပး 
(International Legal Consultant) ျဖစ္သူ Martin Tsamenyi 
သည ္ေရခ်ိဳ ငါးလုပင္န္းဥပေဒ (၁၉၉၁) အား ေလ့လာသုံးသပမ္ႈကုိ 
ေဆာင္ရြက္ခဲပ့ါသည။္ ၄င္းေလ့လာမႈအား FAO ၏စမီကံနိ္းတစရ္ပ ္
ျဖစ္ေသာ “ကမ္းရိုးတန္းေဒသ၊ ဒီေရေတာေဂဟစနစ္အတြင္း အ 
ေသးစားငါးဖမ္းဆီးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳး 
တုိးတက္ေရးစီမံကိန္း” Sustainable Small Scale Fisheries 
and Aquaculture Livelihoods in Coastal Mangrove 
Ecosystems project (GCP/MYA/010/ITA) အေနျဖင့္ ေဆာင္ 
ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ILO 
၏ တာ၀နယူ္မႈရိွေသာ စီးပြားေရးလုပင္န္းအစအီစဥအ္တြက ္အဓ ိ
ကက်ေသာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

- ၄င္းဥပေဒသည္ အေျခခံအားျဖင့္ စီပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအ 
တြက ္လိအုပ္ေသာမူေဘာငမ္်ားကုိ ေရးဆြထဲားျပီး ထိန္းသိမ္း 
ေရး (conservation) ႏွင္ ့လူမႈေရးဆိုငရ္ာ စဥ္းစားဆငျ္ခငျ္ခင္း 
(social consideration) ကဲသုိ့႔ေသာ ေခတ္မီွသည့္ တာ၀နခ္ ံ
မႈရွိေသာ ေရလုပ္ငန္း (modern responsible fishery) 
ဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်ကအ္လက္အနည္းငယ္သာ 
ပါရွိပါသည္။ ၄င္းဥပေဒ အား FAO မွ ျပဌာန္းထားေသာ တာ 
၀န္ခံမႈရွိေသာ ေရလုပ္ငန္းအတြက္ Code of Conduct မွ 
အဓကိက်ေသာအခ်ကအ္လက္မ်ားအား ေပါင္းစပ္ျဖည္စ့ြက္ 
ျခင္းျဖင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံႏိုင္ပါသည္။

- ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းဥပေဒသည္ အေျခခံက်ေသာမူေဘာင္မ်ား 
ျဖင္ ့ရာထူးအဆင္အ့လိကု ္ေဆာငရ္ြက္ရမည္ ့အပုခ္်ဳပမ္ႈလုပ ္
ငန္းမ်ားအား အေသးစိတ္ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေရခ်ိဳ 
ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း (နည္းဥပေဒ) တစ္ခု 
သာရွိပါသည္။ ၄င္းနည္းဥပေဒ (လုပ္ထံုးလုပ္နည္း) တြင္ ငါး 
လုပင္န္းလိငုစ္င၊္ အင္းဂရလိုံငစ္ငႏွ္င့္ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြမဲႈဆုိင္ 
ရာ တငျ္ပေလွ်ာက္ထားျခင္းဆုငိရ္ာ အေျခခလံပုထ္ံုးလပုန္ည္း 
မ်ားအား ေဖၚျပထားပါသည။္ အေသးစတိအ္ေကာငအ္ထည ္
ေဖၚေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား အခါအား 
ေလွ်ာ္စြာထုတ္ျပနထ္ားေသာ ငါးလုပင္န္းဦးစီး႒ာန၏ လုပထုံ္း 
လုပ္နည္းနွင့္ ေၾကညာစာမ်ားအား လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ 
ရည္ညႊန္းထားပါသည္။ 

- ငါးလပုင္န္းဆိုငရ္ာ ပူးတြဲစမီခံန႕္ခြဲမႈ နည္းစနစ ္(Fishery Co-
management) အား မတ္ိဆက္ေပးျခင္းျဖင္ ့လက္ရိွေရလုပ ္
ငန္းဆုငိရ္ာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား လိုက္နာက်င္သုံ့းေစေရးအ 
တြက္ အေထာက္အပံ့ရေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ငါးလုပ္ငန္းပူး 
တြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းစနစ္သည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အသုံးျပဳ 
သူအုပစ္ ု(User Groups) ႏွင္ ့အရင္းအျမစမ္်ားေဖၚထုတ္ေရး 

ႏွင္ ့ အထူးသျဖင္ ့ပိမုိုေကာင္းမြန္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက ္
မႈႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအား လုိက္နာက်င့္သုံးတတ္ေသာ 
သေဘာထားအျမင္တို႔ကို ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ေက်းလက္လူထုႏွင့္ပူးေပါင္းျပီး ေရလုပ္ငန္းပူးတြဲစီမံခန္႔ခြဲေရး 
နည္းစနစ္အား အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရန္ ေရခ်ိဳငါး 
လုပ္ငန္းဥပေဒႏွင့္ အျခားေသာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ျပဆုိ 
ထားျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ဧရာ၀တီျမစ္၀ကြ်န္းေပၚေဒသအ 
တြင္းရွိ အခ်ိဳ႕ေသာငါးလုပ္ငန္း တင္ဒါပိုက္ခ်က္ေရျပင္မ်ားအား 
“အထူးစီမံခန္႔ခြဲမႈဧရိယာမ်ား” (Secial Management Area – 
SMAs) မ်ားအျဖစ္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီး႒ာနမွ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းျပီး၊ 
ေက်းလက္လထုူႏွင္ ့ပူးေပါင္းစမီခံန္႔ခြဲေစျခင္းအား LIFT စမီကံနိ္း 
အစအီစဥျ္ဖင္ ့ေဆာငရ္ြက္ႏိငုခ္ဲပ့ါသည။္ ၄င္းေနရာမ်ားတြင ္တည္ 
ဆဲေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီး 
႒ာနမွထုတ္ျပနထ္ားေသာ လုပထုံ္းလုပန္ည္းမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား 
အား လိုက္နာသည့္အျပင္ သီးျခားထပ္မံသတ္မွတ္ထားေသာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ၄င္းသ 
ေဘာတူညီခ်က္အရ ေက်းလက္လူထုသည္ ၄င္းတုိ႔၏ေက်းရြာ 
ပိုင္နက္အတြင္းရွိ ငါးလုပ္ငန္းအရင္းအျမစ္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲရန္ 
လုပပ္ိငုခ္ြင္ရ့ရိွၾကပါသည။္ “အထူးစမီခံန္႔ခြဲမႈဧရယိာမ်ား” (Secial 
Management Area – SMAs) မ်ားအေနျဖင္ ့စမီကံန္ိးမွပံပ့ိုးကူည ီ
မႈမ်ားျဖင္ ့၄င္းဧရယိာမ်ားအတြင္းေနထုိင္ေသာ ေက်းလကလူ္ထမွု 
၄င္းဧရိယာမ်ားအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီး႒ာနမွ တရား 
၀င္ေၾကညာႏိငုပ္ါသည္။ (ေနာက္ဆက္တြ ဲ(က): LIFT စမီကိံန္း၏ 
ေရလုပင္န္းဆိုငရ္ာအစရီငခ္စံာ (Fishery Working Paper, LIFT 
Project)

၃။ အေမရကိနႏွ္င္ ့ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔၀ငႏ္ုငိင္မံ်ားကဲသို့႔ေသာ ဖြ႔ျံဖိဳးျပီး 
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမဲေသာ ပင္လယ္ေရထြက္ကနု္ 
မ်ားျဖစ္ရန္ လိုလားေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ ရာ 
သီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ ၀ယ္ယသူူမ်ားအတြက္ လူမႈေရးႏွင္ ့သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ယူမႈအတြက္ တုိက္တြန္းဖိအားေပး 
လာျခင္းမ်ားအရ က်ယ္ျပန္႔ေသာဧရယိာအတြင္း သဘာ၀ပတ္၀န္း 
က်င္ ေဂဟစနစ္မ်ားကိုအေလးထားေသာ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲ 
သည္ ့ငါးဖမ္းျခင္းအေလ့အက်င္မ့်ား ျဖစလ္ာေစေရးသည ္အလြန ္
အေရးၾကီးပါသည္။ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေစ်းကြက္၀င္ 
ေရာက္ရနလုိ္အပခ္်က္မ်ား၊ စႏံႈန္းမ်ားႏွင္ကုိ့က္ညရီန ္ေသခ်ာလုပ ္
ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ဦးေဆာင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ 
ဖက္ျပဳျခင္းအပါအ၀င္ ေစ်းကြက္အေျချပဳ ကုန္ပစၥည္းေပးပို႔ျခင္း 
ယႏၱရားမ်ားႏွင့္္ ဘက္စံုျဖည့္ဆည္းေထာက္ပံ့ေပးျခင္း ပံုစံမ်ားကို 
က်င္သုံ့းရနလုိ္အပပ္ါသည။္ စႏံႈန္းမ်ား၊ ေရရွညတ္ညတ့ံ္ခိုင္ျ္မဲေသာ 
ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားကုိ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ တုိးတက္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခခအံေဆာကအ္အုံမ်ားႏွင္ ့ဘ႑ာေရး၀န္ 
ေဆာင္မႈရရွိိျခင္းသည္လည္း အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။

၄။ ၂၀၁၃ ခႏွုစတ္ြင ္အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြဥပေဒကုိ အတညျ္ပဳျပီး 
ခဲ့ေသာ္လည္း အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြကုိ သတ္မွတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိ 
ေသးပါ။ ဥပေဒအေနျဖင္က့႑ (သုိ႔) လုပင္န္းနယပ္ယ္အနည္းဆုံး 
အခေၾကးေငြကုိ ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း ထုိခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ 

၄၅



ၾကိဳတင္ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းမျပဳေပ။ အျခားေပါင္းစပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ 
အတူ ျမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ေဒသအနည္းဆုံးအခေၾကးေငြမွာႏႈန္း
ထားတစ္ခုတည္းလည္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္္။ ၂ ႏွစ္တစ္ခါ ေခတ္ႏွင့္ 
ေလ်ာည္ီေအာင ္မြမ္းမျံပငဆ္ငမ္ည္ဥ့ေပဒအရ ျမနမ္ာအစုိုးရသည ္
အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားအတြက္ အနည္းဆံုး 
အခေၾကးေငြညႊန္းကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ 
ေပးႏုိင္ပါသည္။ 

 ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင ္အလုုပသ္မားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒအမ်ားအ 
ျပားရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဥပေဒအမ်ားစုမွာ ျပည့္စံုမႈမရွိသလုိ 
ေခတ္ႏွင္မ့ေလ်ာ္ညပီါ။ အခ်ိဳ ႕ဥပေဒမ်ားကုိ ဆက္လက္က်င္သုံ့းေန 
ေသးေသာ္လည္း အစုိးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ 
အလုပအ္ကုိငအ္ေျခအေနမ်ားတြင ္ေျပာင္းလဲေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ားကုိ 
ထငဟ္ပ္ေဖာ္ျပႏုငိရ္န ္ထိဥုပေဒမ်ားကိ ုေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင ္
ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
အလုပ္အကုိင္အေျခအေနမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ျခင္းသည္  
ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတုိးတက္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစျပီး အက်ဳိးဆက္ 
အားျဖင့္္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ျပိဳင္မႈကို တိုးတက္ေစပါသည္။

၅။  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရန္လမ္းညႊန္(အတြဲ 
၅/၂၀၁၃)မွ ေဆာင္းပါးတစ္ခုအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထူးသျဖင့္ 
ေအာက္ေျခအဆင္တ့ြင ္အလုပ္သမားထြကႏ္ႈန္းမွာ အလြနျ္မင္မ့ား 
သည္။ အေၾကာင္းမွာ လုပ္ခလစာနိမ့္ျပီး အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ လုပ္ 
ကုိငရ္ျခင္းေၾကာင္ျ့ဖစသ္ည။္ အလုပထ္ြက္ႏႈန္းကုိ ေလွ်ာ႔ခ်ရနၾ္ကိဳ း 

ပမ္းရာတြင္ ငါးလုပ္ငန္းက႑တြင္ရိွေသာ အခ်ိဳ ႕ကုမၸဏီမ်ားသည ္
ကာလရွညလု္ပကုိ္ငလ္ာေသာ အလုပသ္မားမ်ားကုိ အသိအမွတ္ 
ျပဳအစအီစဥ ္စတင္ေဆာငရ္ြက္ေပးေနျပီး သငတ္န္းအစအီစဥအ္ 
ပါအ၀င္ အစားအစာႏွင့္ သြားလာေရးေထာက္ပ့ံစရိတ္မ်ားလည္း 
ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။

 ငါးဖမ္းေရလုပ္သားမ်ား၊ ျပဳျပင္ထုပ္လုပ္သည့္စက္ရံုရိွ အလုပ္သ 
မားမ်ား၊ အစားအေသာက္ကုိင္တြယ္လုပ္ကုိင္သူမ်ားအတြက္ 
သငတ္န္းေပးမည္အ့စုိးရႏွင္ ့ပဂုၢလိကက႑ႏွစခ္လုံုးတြင္ေထာက္ 
ပံ့ေပးသူမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးမႈသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား မရွိျခင္း 
ေၾကာင့္ ကြ် မ္းက်င္အလုပ္သမားမရိွျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားကုိ အ 
ေရးပါသည့္ေနရာမ်ား မေပးႏုငိျ္ခင္းျဖစ္ေပၚေစသည။္ ကုမၸဏႏွီင္ ့
ပညာေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ရွိေသာ အလုပ္သင္အစီ 
အစဥ္မ်ားမွာ လက္ေတြ႔နည္းလမ္းမက်ပါ။ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေန 
ေသာ အသက္အရြယ္အုပ္စုအမ်ားစုမွာ လိုအပ္ေသာအရည္အ 
ခ်င္းမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္အကုိင္ခန္႔အပ္မႈအဆင့္တြင္ 
ေအာက္ေျခအဆင့္မွ စတင္လုပ္ကုိင္ရသည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ 
၎တုိ႔အလပ္ုသမားမ်ားအတြက္ သငတ္န္းေပးျခင္းကုိ တာ၀န္ယူ 
ေဆာင္ရြက္သည္။

၆။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအသင္း (ASEAN) ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ
မိတ္ဖက္ေျခာက္ႏုိင္ငံသည္ ဤႏွစ္အတြင္းတြင္ ေဒသတြင္းစီးပြါး 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပုိမုိၾကီးမားေသာ ေစ်းကြက္အသစ္ပြင့္
လင္းရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈလြတ္လပ္ခြင့္သေဘာတူ

ဇယား ၁၈။  ျမန္မာႏုိင္ငံရွိအလုပ္သမားမ်ား၏ လစဥ္ပ်မ္းမွ်လုပ္ခလစာရရွိမႈ ၊ ၂၀၁၃

ကြ်မ္းက်င္မႈမလိုေသာအလုပ္သမားမ်ား (အေတြ႔အၾကံဳမရွိ) ၇၀ - ၁၂၀

ကြ်မ္းက်င္မႈမလိုေသာအလုပ္သမားမ်ား (အေတြ႔အၾကံဳရွိ) ၁၂၀ - ၃၂၀

ရံုး၀န္ထမ္း (အေတြ႔အၾကံဳမရွိ) ၁၂၀ - ၃၂၀

ရံုး၀န္ထမ္း (အေတြ႔အၾကံဳရွိ) ၂၀၀– ၅၀၀

သတင္းရင္းျမစ္ -  Sai Tip, ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္သမားေစ်းကြက္ (ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္လမ္းညႊန္)  (အတြဲ ၅/၂၀၁၃)

ရာထူးအဆင့္ လစဥ္ပ်မ္းမွ်လုပ္ခလစာ (US$)

စာခ်ဳပ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေဒသတြင္း ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြါး 
ေရးမိတ္ဖက္ျပဳမႈ ( Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP)) ကို သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ဦး 
တည္ရည္မွန္းထားၾကသည္။ အာဆီယံစီးပြားေရးေပါင္းစည္းမႈ၏ 
အလုံးစံုေသာရညမွ္န္းခ်က္မွာ အာဆီယံစီးပြားေရးအသုိက္အ၀န္း 
(AEC) အျပည့္အ၀ေပၚထြန္းလာေရးျဖစ္သည္။ အာဆီယံစီးပြါး 
ေရးအသုိက္အ၀န္းဟုဆိုရာ၌ ေဒသသည ္တစခ္တုည္းေသာေစ်း 
ကြက္ႏွင့္ ထုတ္ကုန္အေျချပဳ ယွဥ္ျပိဳင္မႈရွိေသာေဒသ၊ စီးပြားေရး 
ဖြ႔ျံဖိဳ းတုိးတက္မႈ သာတူညမွီ်ရိွေသာေဒသႏွင္ ့ကမာၻလုံးစီးပြားေရး 
အတြင္းသို႔ အျပည့္အ၀ေပါင္းစည္း၀င္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ေဒသျဖစ္ 
လာမည္။ AEC စတင္သည့္အခါ စီးပြားေရးမွာ အလြန္အမင္း 
ပြင့္လန္းသြားမည္ျဖစ္ျပီး ကုန္သြယ္မႈအတားအဆီးျဖစ္သည့္ 
အေကာက္ခြန္ႏွင့္ အျခားကန္႔သတ္မႈမ်ား ကင္းလြတ္သြားမည္ 

ျဖစသ္ည။္ အာဆီယံသည ္တစခ္တုည္းေသာေစ်းကြက္ႏွင္ ့ထုတ္ 
ကုန္အေျချပဳသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတုိင္ေအာင္ျမင္ရန္ စီးပြါး 
ေရးကို ေျဖေလွ်ာ့ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အာဆီယံေဒသတြင္း 
ရွိ ေရခ်ိဳငါးထုတ္လုပ္ေသာႏုိင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ ယွဥ္ျပိဳင္မႈတုိး 
ပြါးလာမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္း 
က႑၏ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္မႈကို တိုးတက္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ အလြန္လိုအပ္ပါသည္။

ေရခ်ဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (VCA) ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ

၄၆



အပိုင္း (၇) ယွဥ္ၿပိဳင္မႈလမ္းညႊန္မ်ား

ယွဥ္ျပိဳင္မႈလမ္းညႊန္မ်ား
အပိုင္း (၇)

ေရခ်ိဳငါးဖမ္းလုပ္ငန္းက႑ငယ္၏ စီးပြားေရးဆ္ုိင္ရာ အလားအလာရွိ 
ေသာ စြမ္းေဆာငရ္ညမ္်ားအား အျပည္အ့၀ရရိွခစံားႏိုွငရ္န ္ေရလုပင္န္း 
ဆုိငရ္ာအရင္းအျမစမ္်ားအား ေရရွညတ္ညတ့ံ္ေသာ ဖမ္းဆီးထုတ္လုပ ္
မႈႏွင့္ ေစ်းကြက္တင္ေရာင္းခ်ေရးတုိ႔အတြက္ တာ၀န္ယူႏိုင္စြမ္းအား 
ကုိ ျမင့္မားလာေအာင္ ဘက္စံုျမွင့္တင္ေပးရန္လုိအပ္ပါသည္။ လူမႈ 
ဘ၀ႏွင့္ လုပ္သားမ်ားအားလည္း ပိုမိုလံုျခံဳမႈရွိေစျခင္းျဖင့္ ေရလုပ္ငန္း 
လုပကုိ္င္ေနေသာ ျပညသူ္မ်ားအေနျဖင္ ့၄င္းကုိယ္တိုင ္သဘာ၀အေျခ 
ခံအရင္းအျမစ္မ်ား တိုးပြားျမင့္မားလာေစရန္ ရင္းႏွီးလာၾကမည္ျဖစ္ 
သည့္အတြက္ အရင္းအႏီွးမ်ား တုိးပြားလာမညျ္ဖစပ္ါသည။္ အျခားတ 
ဖက္တြင္လည္း ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံုမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိရရွိ 
ထားေသာ  ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သာမက ျပည္တြင္း/ျပည္ပေစ်းကြက္ 
ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအား တိုးျမွင့္တင္ပို႔ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း 
မ်ား ပိုမိုတုိးတက္ရရွိလာမည့္အျပင္ စက္ရံုမ်ားအေနျဖင့္ အျပည္ျပည္
ဆုိင္ရာစံႏႈံးမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္ရန္ တြန္း 
အားျဖစ္ေပၚလာမညျ္ဖစျ္ပီး၊ ကုန္းတြင္းပိငု္း ေရခ်ိဳ ငါးလုပင္န္းလုပက္ိငု ္
သူမ်ားအေနျဖင့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အလုပမ္်ားအား ပိမုိစုြဲျမဲ 
စြာ လက္ခကံ်င္သုံ့းေရးအတြက္ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစမညျ္ဖစပ္ါသည။္ 
ျမနမ္ာႏိုင္င္အံေနျဖင္ ့ေရလုပင္န္းက႑မွ စီးပြါးေရးပိမုိျုမွင္တ့င္ေဆာင ္
ရြက္ႏိုင္ရန္မွာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ 

ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားအား ထုတ္လုပ္ျပီး ေစ်းကြက္အသစ္မ်ားသုိ႔၀င္ 
ေရာက္ရန္ႏွင့္ လက္ရွိရရွိထားေသာေစ်းကြက္မ်ားအား တုိးခ်ဲ႕ရန္လုိ 
အပမ္ညျ္ဖစပ္ါသည။္ ထိသုို႔ေစ်းကြက္ခ်႕ဲထြငျ္ခင္းေၾကာင္ ့လုပသ္ားလုိ 
အပခ္်က္မ်ား ပိမုိလုာမည္ျဖစျ္ပီး၊ လုပသ္ားေစ်းကြက္ ခိငုျ္မလဲာေစမည ္
ျဖစပ္ါသည။္ ထုိသုိ႔လုပသ္ားေစ်းကြက္ ခိငုျ္မၾဲကပတ္ည္းလာျခင္းေၾကာင္ ့
ကြ်မ္းက်င္မႈအသင့္အတင့္ရွိေသာ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမရွိ 
ေသာ လုပ္သားမ်ားအတြင္း ျပိဳင္ဆုိင္မႈျမင့္မားလာျပီး လစာႏႈံးျမင့္မား 
ေသာ ရာသီစားလုပ္သားမ်ားနွင့္ သာမန္ေန႔စားလုပ္သားမ်ားအား ခြဲ 
ျခားခန္႔ထားေရးဆုငိရ္ာ ၀နထ္မ္းဖြစဲည္းပံျုဖစ္ေပၚလာေရးအတြက ္ပံပ့ိုး
တြန္းအားေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၾကီးမားေသာျပည္ပပို႔ကုန္ထုတ္ 
လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း လစာႏႈံးျမင့္မားေသာ အလုပ္ 
အကိငုမ္်ား ပိမုိခု်႕ဲထြငႏ္ိငုလ္ာမည္အ့ျပင ္ပိမုိုေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္း 
ခြငအ္ေျခအေနအားလည္း ဖနတီ္းေပးႏိငုမ္ညျ္ဖစပ္ါသည။္ အေၾကာင္း 
မွာ လက္ရွိတြင္ လုပ္ခလစာအတြက္ ကုန္က်စရိတ္သည္ စုစုေပါင္း 
ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္၏ အနည္းငယ္ေသာအခ်ိဳးအစားသာ ရွိေန 
သည္အ့တြက္ ၾကံဳေတြ႕လာႏုိွင္သည္ ့ျပင္ပအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ အေသး 
စိတ္စစ္ေဆးျခင္းကုိခံယူရာတြင္ ျမင့္မားေသာဂုဏ္သတင္းရရွိမႈကုိ 
ပ်က္ျပယ္ေစႏိုင္သည့္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

က။ အဟန္႔အတားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

ဇယား ၁၉။  အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

ေရခဲျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္လက္လီေရာင္းျခင္းတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ 
အေျခအေနႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားတိုးတက္မႈရွိလွ်
င္ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ အေလအလြင့္ျဖစ္မႈကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျပီး 
ေရခဲရုိက္/ေအးခဲသည့္စနစ္မ်ားလည္း အကိ်ဳးရွိ တုိးတက္ 
ေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနညံ့ဖ်င္းျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈမရွိေသာ ေရခဲကိုင္္တြယ္ျခင္းမ်ားသည္ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ အေလအလြင့္ကိုျဖစ္ေပၚ 
ေစျပီး ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္လည္း ျမင့္တက္ေစကာ လုပ္ငန္းတြင္ပါ၀င္လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏၀င္ေငြရွာေဖြမႈကို 
အလြန္ထိခိုက္ေစသည္။ လံုျခံဳသန္႔ရွင္းစြာမကိုင္တြယ္ထားသည့္ ေရခဲမ်ားသည္ ေရခဲ၏တာရွည္မပ်က္ဆီးေအာင္ ထိန္းသိမ္းထား 
ႏိုင္သည့္ဂုဏ္သတၱိအား ေျပာင္းလဲေစျပီး ငါးမ်ား၏အရည္အေသြး လွ်င္ျမန္စြာက်ဆင္းေစရန္ အားေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေရခဲကိုင္တြယ္ 
ျဖန္႔ျဖဴးရာတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာ ညံ့ဖ်င္းသည့္လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနသည္ စက္ရံုလုပ္သားမ်ား၊ ေရခဲကိုင္တြယ္ အသံုးျပဳသူ 
မ်ားႏွင့္ စားသံုးသူမ်ားအား ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆုိင္ရာလံုျခံဳမႈတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစျပီး ေဘးအႏၱရာယ္က် 
ေရာက္လာေစႏုိင္ပါသည္။ 

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး (OSH) အား အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မား 
ျခင္းႏွင့္ ေရခဲလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါ၀င္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ရရွိၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

 - လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဖ်ားနာမႈက်ဆင္းလာျခင္း။
 - လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကုန္က်ရသည့္ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလွ်ာ့နည္းလာျခင္း။
 - လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ရန္အတြက္ စြဲေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအားေလ်ာ့ခ်နုိင္ျခင္း။

ေရခဲျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားတြင္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္သမားေရးရာ အေလ့အက်င့္ 
မ်ား(GLP)၊ အစားအစာ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး 
စံႏႈန္းစသည္တို႔ကို သိရွိလိုက္နာမႈမရွိျခင္း၊ အားနဲျခင္း။
အလုပ္သမား အမ်ားစုသည္ ေရခဲကိုသန္႔ရွင္းစြာ ကိုင္တြယ္နည္း၊ 
လုပ္္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရး 
(OSH)သင္တန္းမ်ား မတက္ေရာက္ဖူးျခင္း

အခြင့္အလမ္းမ်ား အဟန္႔အတားမ်ား

သြင္းအားစုျဖည့္ဆည္းမႈမ်ား

၄၇



 - လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္ရန္ပ်က္ကြက္မႈႏွင့္ အစားထုိးခန္႔ထားရျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္သားစရိတ္မ်ားအားေလွ်ာ့ခ်နုိင္ျခင္း။
 - လုပ္သားမ်ား၏စိတ္ဓါတ္၊ တြန္းအားေပးမႈ၊ ကတိက၀တ္ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈျမင့္မားလာျပီး၊ အဆင့္ျမင့္မားေသာ   
  လုပ္သားတုိ႔၏ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား ရရွိလာျခင္း။ 
 - more efficient work processes ပိုမိုစြမ္းအားရွိေသာ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား။
 - ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ပ်က္ဆီးဆံုးရွံဳးေစမည့္ အလားအလာမ်ားအား ကိုင္တြယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ။
 - ပိုမိုျမင့္မားလာေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာမႈ။

အဆင့္ျမင့္မားေသာ ျပဳျပင္မြမ္းမံထားသည့္ ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ား 
ေၾကာင့္ စက္သံုးဆီစရိတ္ေလွ်ာ့က်ျခင္း၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈရွိျခင္း 
ႏွင့္ ကုန္းတြင္းပိုင္း ငါးလုပ္ငန္းသယံဇာတမ်ားအား  အလြန္အကြ်ံ 
ဖမ္းဆီးထုတ္ယူျခင္းမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ႏွိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္

SEAFDEC အဖြဲ႔အေနျဖင့္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ဆရာျဖစ္ 
သင္တန္းမ်ားအား ပို႔ခ်ေပးႏွိုင္ပါသည္။

ေရလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ လက္ငင္းေငြေခ်စနစ္ျဖင့္၀ယ္ယူျပီး 
ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ားအား အစားထိုးရန္ မတတ္ႏွိုင္ၾကပါ။

ငါးဖမ္းပိုက္ႏွင့္ ငါးဖမ္းကိရိယာ ျဖန္႔ျဖဴသူမ်ားႏွင့္  (အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အပါအ၀င္) ငါးဖမ္းပိုက္ တပ္ဆင္ခ်ဳပ္လုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ လက္ 
ရွိငါးဖမ္းကိရိယာမ်ားအတြက္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္ထိမိေစရန္ ပံုစံ 
ထုတ္တည္ေဆာက္ထားမႈ အႏွစ္သာရမ်ားအား နားလည္သိရွိမႈ 
အားနည္းျခင္း။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ငါးဖမ္းပိုက္တပ္ဆင္၊ ျပဳျပင္၊ ဖာေထးျခင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားအား တန္ဖိုးထားမႈမရွိျခင္း။

ေရလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား လိုက္နာျခင္း 
ျဖင့္ ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္ရရွိေၾကာင္းကို ေရလုပ္သားမ်ားႏွင့္ 
ငါးဖမ္းပိုက္တတ္ဆင္သူမ်ားမွ နားလည္သေဘာေပါက္မႈမရွိျခင္း။

ပိုမိုေသးငယ္ေအာင္ ျပဳျပင္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တံငါသည္မ်ား၊ ငါးဖမ္းကိရိယာ တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္ 
ပိုက္ဆင္/ပိုက္ဖာ ျပဳျပင္သူအမ်ားအျပားသည္ ငါးပိုမိုထိမိေစေရးကိုသာ အဓိကထားျပီး ငါးလုပ္ငန္းသယံဇာတမ်ားအေပၚတြင္ ျဖစ္ 
ေပၚလာမည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ဂရုျပဳစဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ားအား အဆင့္ျမွင့္တင္ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္းသည္ ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ားအတြက္ထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား သိရွိနားလည္လိုက္နာမႈမရွိျခင္း၊ 
ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္ဖမ္းဆီးႏိုင္မႈေၾကာင့္ ရရွိမည့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား သိရွိမႈအားနည္းျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား 
ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈနည္းပါးေသာငါးမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ဖမ္းဆီးျခင္းဆုိင္ရာ နည္းပညာျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ ထားေသာ ငါးဖမ္းကိရိယာ 
မ်ားကို သိရွိမႈမရွိျခင္းမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိသြားေစပါသည္။

ငါးဖမ္းကိရိယာအသစ္မ်ားကို ၀ယ္ယူရာတြင္ လက္ငင္းေငြေျခစနစ္ျဖင့္သာ ၀ယ္ယူရရွိႏွုိင္ပါသည္။ တံငါသည္အမ်ားစုသည္ ထိုကဲ့သို႔ 
ေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး မတတ္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ ၄င္းတို႔အား ေငြေခ်းငွားေပးႏိုင္မည့္ တရား၀င္ေငြ 
ေၾကးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွလည္း ရယူႏိုင္စြမ္းမရွိၾကပါ။ အမ်ားအားျဖင့္ ၄င္းတုိ႔သည္ အတိုးႏႈံးျမင့္မားစြာရယူေလ့ရွိေသာ တ 
ရားမ၀င္ ေငြေခ်းငွားသူမ်ားထံသို႔ ေငြေခ်းယူရန္ ခ်ဥ္းကပ္ၾကေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ငါးဖမ္းကိရိယာ၏တန္ဖိုးမွာ ေပါက္ေစ်းထက္  
၂ ဆခန္႔ ပိုမိုျမင့္တက္သြားသည့္အျပင္ တံငါသည္မ်ားအေနျဖင့္ ငါးပိုမိုဖမ္းဆီးရမည့္ဖိအားလည္း ျမင့္တက္လာပါသည္။

ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ားအား ျပဳျပင္၊ ျပင္ဆင္၊ ဖာေထးေပးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ တခါတရံတြင္ ၄င္းတုိ႔အား လုပ္ငန္းအေထာက္
အကူျပဳသူမ်ား(supportive) အျဖစ္မွ လ်စ္လွ်ဴရွဳခံရျခင္း၊ (ignore)၊ သို႔မဟုတ္ အေရးမပါေသာ (insignificant) သူမ်ားအျဖစ္ သတ္ 
မွတ္ခံရေလ့ရွိျပီး ၄င္းတို႔စိုက္ထုတ္ရေသာလုပ္အားကို ေငြေၾကးျဖင့္သာ တန္ဖိုးျဖတ္ေပးျခင္း ခံရေလ့ရွိပါသည္။ တခါတရံတြင္ ၄င္းတို႔
၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းအပိုင္းကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းမ်ား နည္းပါးသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
သည္ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚ သိသိသာသာလႊမ္းမိုးမႈရွိၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာ 
တျဖစ္ေသာ ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ား ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တြဲဖက္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ားအား နည္းပညာဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ေစ်းကြက္မ၀င္ေသာ စြန္႔ျပစ္ငါးမ်ား ေရာေထြးထိမိမႈအား 
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျပီး မလိုအပ္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းမႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထိမိေသာငါးမ်ားမွ ေစ်းကြက္ 
၀င္ငါးမ်ားအား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရေသာ မလိုလားအပ္သည့္ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးမႈအား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။

ဇယား ၁၉။  အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
အခြင့္အလမ္းမ်ား အဟန္႔အတားမ်ား

သြင္းအားစုျဖည့္ဆည္းမႈမ်ား

ေရခ်ဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (VCA) ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ

၄၈



ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ငါးလုပ္ငန္းအေလ့အက်င့္သည္ 
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းအား လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစျပီး 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေစ်းကြက္ရရွိရန္ႏွင့္ အေထြေထြကုန္ထုတ္ 
စြမ္းအားကို တုိးတက္ေစႏိုင္ပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ၀ယ္လက္မ်ားသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ 
အေျခအေနဆုိင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳခံထားရသည့္ ကုန္တင္ပို႔သူ 
မ်ားအား တုိးျမွင့္ရွာေဖြျပီး ၀ယ္ယူလာၾကပါသည္။

ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ေရရွည္ 
တည္တံ့ေသာ ငါးထုတ္ကုန္မ်ားအား အျမတ္အစြန္းရရွိသည့္ 
အေနအထားအား ထိန္းသိမ္းျပီးတင္ပို႔ျခင္းအားျဖင့္ စီိပြါးေရး   
အရ ဆြဲေဆာင္မႈအားေကာင္းစြာ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေရလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ျပီး ရာသီဥတုႏွင့္ 
ကိုက္ညီေသာ ငါးဖမ္းဆီးမႈနည္းပညာမ်ားအား ရယူႏွုိင္မည့္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ရရွိျခင္းမရွိၾကပါ။

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ငါးလုပ္ငန္းအေလ့အက်င့္အား လုိက္နာ 
က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား မသိရွိျခင္း / 
တံငါသည္မ်ားအေနျဖင့္ စီးပြါးေရးဆို္င္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
အေတြ႕အၾကံဳမရွိၾကျခင္း။

အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာလံုျခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ 
မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအားနည္းျခင္း။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာေလ့လာမႈဗဟုသုတမ်ားအား 
ငါးလုပ္ငန္းစီမံခန္ခြဲေရးတြင္ အသံုးခ်မႈအနည္းငယ္သာရွိျခင္း။

အပိုင္း (၇) ယွဥ္ၿပိဳင္မႈလမ္းညႊန္မ်ား

ငါးဖမ္းဆီးရရွိမႈတြင္ အေရအတြက္သာမက အရည္အေသြးပိုင္းတြင္ပါက်ဆင္းျခင္းသည္ ငါးဖမ္းဆီးသူတံငါသည္မ်ားသာမက 
တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္ (Value Chain) တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူအားလံုး (အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအ၀င္) ႏွင့္ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေစ်းကြက္ 
ဆုိင္ရာမ်ားတြင္ပါ ထိခိုက္က်ဆင္းေစပါသည္။ ရာသီဥတု၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာပ်က္ဆီးေစမည့္အလားအလာ 
မ်ား (work risks) မ်ားအား ေရွာင္ရွားတားဆီးျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းက႑အတြက္ တုိးတက္ျမင့္မားေစရန္ လုိအပ္ 
ေသာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာသန္စြန္းေသာ ေဂဟေဗဒ စနစ္ႏွင့္ လူသားမ်ားသည္ တည္တံ့ေကာင္းမြန္ 
ေသာ ငါးဖမ္းဆီးေရးလုပ္ငန္း၏ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ကုန္းတြင္းပိုင္း ငါးလုပ္ငန္းေရျပင္၏ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ ေဂဟေဗဒစနစ္သည္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္ ၂ ခုအား ျဖစ္ထြန္းေပၚ 
ေပါက္ေစပါသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ငါးထုတ္လုပ္မႈစနစ္အတြက္ ငါးအေရအတြက္ အမ်ားအျပားရရွိေစျခင္းႏွင့္ 
ဒုတိယအခ်က္မွာ ေပါၾကြယ္၀ေသာ ငါးအေရအတြက္ေၾကာင့္ လိုအပ္ေသာငါးအေရအတြက္အား ရွာေဖြရန္ႏွင့္ ဖမ္းဆီးရမိရန္ကုန္က် 
ေသာ ကုန္က်စရိတ္နည္းပါးျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ငါးသယံဇာတရွားပါးလာပါက ဖမ္းဆီးရမိႏိုင္သည့္ ငါးအေရအတြက္ က်ဆင္းလာ 
မည့္အျပင္ ငါးထိမိႏိုင္ေသာငါးဖမ္းကြက္သို႔ ပိုေ၀းေ၀းသြားလာရျပီး ငါးရရွိရန္ရွာေဖြရမည့္အခ်ိန္လည္း ပိုမိုၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ထို႔အတူ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္လည္း ေရလုပ္ငန္းက႑တြင္ပါ၀င္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အသက္ေမြး 
၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ထိခိုက္လာႏိုုင္ျပီး ၊ ရာသီဥတုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအား ပိုမိုထိခိုက္ခံစားလြယ္ 
(more vulnerable) မည္ျဖစ္ပါသည္။ အလယ္အလတ္အဆင့္ အေနျဖင့္ ေရရွည္ တည္တံ႕ေစမည့္ တာ၀န္ယူမူ ရွိေသာ ေရလုပ္ငန္း 
အေလ့အက်င့္မ်ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက ၄င္းလုပ္ငန္းက႑အေနျဖင့္ ကမၻာ့တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ 
ခ်န္လွပ္ထားျခင္းခံရႏို္င္ပါသည္။

ကုန္းတြင္းပိုင္းဆုိင္ရာ ေဂဟေဗဒစနစ္ဆို္င္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဗဟုသုတမ်ားအား ငါးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာစီမံခန္ခြဲမႈတြင္ အသံုးခ်ရန္မွာ 
အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ အနည္းငယ္သာ အသံုးခ်ႏိုင္ပါေသးသည္။ အမိ်ဳးသမီးမ်ား၏ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ 
ရာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ အရည္အေသြးမ်ားသည္ ေရလုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ 
ရြက္ရာတြင္ အေရးပါေသာအရည္အေသြးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားသည္ ေစာင့္ၾကည့္စီစစ္ေရး (monitoring) လုပ္ငန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ အေရးပါေသာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၏ သက္ေရာက္ 
မႈအား ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစေရး (mitigating) အပိုင္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၄င္းအလုပ္မ်ား 
သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လက္ရွိအလုပ္အေပၚတြင္ ထပ္တိုုး၀န္ထုတ္၀န္ပိုးမ်ားမျဖစ္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။

ငါးလုပ္ငန္းက႑တြင္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရး၀န္ေဆာင္မူ / ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ပံုစံမ်ားသည္ ေအာက္ 
ေျခအထိ ျပန္႔ႏွံ႔စြာေရာက္ရွိျခင္းမရွိပါ။ ေရလုပ္သားတံငါသည္မ်ားအတြက္ ၄င္းတို႔၏ ငါးဖမ္းဆီးမႈအေလ့အက်င့္အား တိုးတက္ေစ 
မည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေရာက္ လာေရာက္ပညာေပးမည့္ ပံ့ပိုးေပးသူမ်ားမရွိပါ။ ေရလုပ္သားအစုအဖြဲ႕၏ လက္ရွိအေျခခံရွိျပီးေသာ ဗဟု 
သုတမ်ားအား သိပၸံနည္းက်ေသာ ေခတ္မွီနည္းပညာမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္ျပီး အားလံုးလက္ခံႏိုင္ျပီး ေရလုပ္သားမ်ားကိုယ္တုိင္ ဖန္တီး 
ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ငါးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တစ္ရပ္အား ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

တံငါသည္အမ်ားစုသည္ ၄င္းတုိ႔၏ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲႏိုင္မည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတစ္ခုအား ျပဳ 
လုပ္ႏိုင္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား မျပည့္စံုၾကေသးပါ။ ယင္းကဲ့သို႔ စီပြားေရးလုပ္ငန္းအသြင္သို႔ မေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္းသည္ 
ေက်းရြာသားအမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္ရွင္မ်ားအျဖစ္ မေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္းအား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ၄င္းတုိ႔ 
အားလံုးသည္ စီပြားေရးသမားမ်ား မျဖစ္လာႏိုင္ေသာ္လည္း အေျခခံစီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈအား ကြ်မ္းက်င္လာသူမ်ားႏွင့္ စီပြားေရးသ 
မားမ်ား၏ အေတြးအေခၚအား လက္ခံရရွိၾကေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးလာသူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားအား တိုးတက္လာေစ 
ရန္ ေဆာင္ရြက္ႏွုိင္ၾကျပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ကုန္းတြင္းပိုင္း ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းေရျပင္၏ သယံဇာတမ်ားအား ညွိႏွုိင္းမႈမရွိဘဲ 
ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား ရယူၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

နိမ့္က်ေသာလုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနသည္ ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ဆိုးက်ိဳးအေနျဖင့္ သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ ထိခို္က္ဒဏ္ရာရျခင္းႏွင့္ 
ဖ်ားနာျခင္းမ်ားသည္ ေရလုပ္ငန္းဆုိင္ရာမိသားစုအတြက္ အားနည္းေစေသာ သက္ေရာက္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ေျခအဆင့္ 
ရွိ တံငါသယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား တိက်စြာ ဂရုတစုိက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လုိ 
အပ္ပါသည္။ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ယခင္ႏွင့္လက္ရွိ ေရလုပ္သားမ်ားက်င့္သံုးေနၾကေသာ မွားယြင္းသည့္အက်င့္ဆုိးမ်ားအား 
ရပ္တန္႔ေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဇယား ၁၉။  အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
အခြင့္အလမ္းမ်ား အဟန္႔အတားမ်ား

ငါးဖမ္ဆီးျခင္း

၄၉



အစားအစာေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ စံႏႈံးမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီ 
ေအာင္ ထြက္ကုန္မ်ားအားထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ တံငါသည္မ်ားႏွင့္ 
ကုန္သည္မ်ား၏ အရည္အေသြးကိုျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္ပပို႔
ကုန္တင္ပို႔ႏိုင္မႈစြမ္းအားကို ျမင့္မားေစျပီး မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ကုန္ 
ေစ်းႏႈံးက်ဆင္းျခင္းနွင့္ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ျပီး ကုန္ေခ်ာမ်ားဆံုးရႈံး 
ျခင္းတို႔ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္အား ထုတ္လုပ္မႈဂြင္းဆက္အားလံုးတြင္ 
ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ငါးဖမ္းဆီးမႈကုန္က်စရိတ္အား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ 
ျပီး၊ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာဂြင္းဆက္မ်ားသို႔ ငါးမ်ားကိုတင္ပို႔ႏိုင္ကာ အ 
မ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ေသာ တံငါသည္မ်ားႏွင့္ကုန္ 
သည္မ်ားအေနျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ပိုမိုရရွိေစမည္ျဖစ္ပါ 
သည္။

အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာႏွင့္ အစာအစာေဘးကင္း 
လုံျခံဳေရးဆုငိ္ရာခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား၊ ငါးစုေဆာင္းသည့္ငါးဒိုင္မ်ား၏ 
အရည္အေသြးအာမခံခ်က္ဆုိင္ရာ ဗဟုသုတမရွိမႈမ်ားသည္ 
၄င္းတို႔၏ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အစာအစာ 
ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရာ 
တြင္ အကန္႔အသတ္ရွိေနပါသည္။

အစားအစာေဘးကင္းလံုျခံဳေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား လိုက္နာ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ၀န္ 
ေဆာင္မႈႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအားမရရွိျခင္း။

ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုင္တြယ္ျခင္းႏွင့္ သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္း 
ျခင္းဆိုင္ရာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားအား သေဘာေပါက္နားလည္မႈအား 
နည္းျခင္း။

ျမန္မာႏို္င္ငံအေနျဖင့္ ေရလုပ္ငန္းအားအေျခခံေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈရရွိေစရန္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစံသတ္မွတ္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ တန္ဖိုးျမင့္ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျပီး ေစ်းကြက္သစ္မ်ားရွာေဖြျခင္း၊ ရရွိျပီးေစ်းကြက္မ်ားအား 
လည္း တန္ဖိုးျမင့္ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား တုိးျမင့္တင္ပို႔ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ပပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ 
၄င္းတို႔၏ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံုမ်ားတြင္ GMP ႏွင့္ HACCP ဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖၚ 
ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၄င္းစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား ငါးဖမ္းဆီးသူတံငါသည္မ်ား၊ ငါးဒိုင္မ်ားႏွင့္ လက္ကားဒိုင္မ်ား၊ ကုန္
တင္ကုန္ခ်ဆိပ္ကမ္းမ်ားအဆင့္ထိ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈမရွိၾကပါ။ တံငါသည္မ်ားႏွင့္ ၾကားခံအဆင့္မ်ားတြင္ အစာအစာေဘးကင္း 
လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား မသိရွိၾကသည့္အျပင္ ကုန္တင္ကုန္ခ်ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ အေျခခံအဆင့္လုိအပ္ေသာ 
(အကာအကြယ္ - shade ; စတီးငါးေရြးခံုမ်ား - stainless sorting table ; ငါးသိုေလွာင္ပံုးမ်ား - containers စသည္မ်ား) လုပ္ဖက္ 
ကိရိယာမ်ား (facilities) မရွိသည့္အတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ ငါးကိုင္တြယ္မႈနည္းစနစ္ (proper/safe handling of fish) အရ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။ ငါးလုပ္ငန္းထြက္ကုန္မ်ားအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အစားအစာေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ 
အရည္အေသြးဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္မွာ ၄င္းစံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားအတုိင္း ငါးဖမ္းဆီးရမိခ်ိန္မွ စတင္လိုက္နာက်င့္ 
သံုးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ေရလုပ္ငန္းထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ဖြံ႕ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရးအတြက္ အစား 
အစာေဘးကင္းလံုျခံဳေရး စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈ၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားေသာနည္းပညာဆုိင္ရာ အ 
ခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမ်ားအေပၚ  အဓိကမူတည္ေနျပီး  အဓိကငါးတင္သြင္းေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားအား တေျဖးေျဖး ပိုမိုတိုးတက္ေတာင္းဆိုလာေနၾကပါသည္။ ၄င္းေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအား မလိုက္နာမကိုက္ညီပါက 
တင္သြင္းသည့္ငါးမ်ားအား ႏိုင္ငံေစ်းကြက္အတြင္းသို႔တင္သြင္းမႈအား ပိတ္ပင္တားဆီး (banned) ျခင္းခံရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ထုိသို႔ ပိတ္ဆို႔ 
တားဆီးျခင္းခံရပါက လူအမ်ားအျပားသည္ အလုပ္အကိုင္မ်ား လက္လြတ္ဆံုးရွံးသည့္အက်ိဳးဆက္အား ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။  တံငါ 
သည္မ်ားႏွင့္ အလယ္အလတ္ၾကားအဆင့္ ငါးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ ၄င္းအစားအစာေဘးကင္းလံုျခံဳေရးစံညႊန္းမ်ားအား 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက ျမန္မာနိုင္ငံျပင္ပရွိ တန္ဘိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္ ဂြင္းဆက္အတြင္းသို႔ ပါ၀င္ခြင့္ဆံုးရွံဳးမည္ျဖစ္ပါသည္။

အလယ္အလတ္ၾကားအဆင့္ ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား က်င့္သံုးလွ်က္ရွိေသာ ျဖဳန္းေစ်း (all-in) ျဖင့္၀ယ္ယူျခင္း (အရည္အေသြး 
ကိုမၾကည့္ဘဲ အနိမ့္ဆံုးေစ်းျဖင့္ ေစ်းျဖတ္၀ယ္ယူျခင္း) အေလ့အထသည္ တံငါသည္မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ငါးဖမ္းနည္းစနစ္အား 
အစားအစာေဘးကင္းလံုျခံဳေရး စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီျပီး အရည္အေသြးဆိုင္ရာစံညြန္းမ်ားႏွင့္ပါ ကိုက္ညီရန္အတြက္ အဆင့္ 
ျမင့္တင္ရန္ လံုေလာက္ေသာမက္လံုးတစ္ခု ျဖစ္မလာပါ။ ၄င္းအေလ့အထသည္ ငါးမ်ား၏အရည္အေသြးအား နည္းလမ္း ၂ သြယ္ျဖင့္ 
က်ဆင္းေစပါသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ အရည္အေသြးအား ယ်ဥ္ျပိဳင္မႈနည္းဗ်ဴဟာအျဖစ္ အသံုးျပဳႏို္င္ခြင့္အား တားဆီးထားပါသည္။ 
ဒုတိယအခ်က္မွာ ကုန္တင္သြင္းသူမ်ား၏ ဂြင္းဆက္ခ်ိတ္ဆက္မႈတြင္ပါ၀င္သူမ်ားအား ေစ်းႏႈံးအခ်က္ျပမႈမ်ား (price signals) 
မေပးပို႔ႏိုင္ပါ။ မွန္ကန္ေသာေစ်းႏႈံးအခ်က္ျပမႈသည္ အရည္အေသြးျမင့္ငါးမ်ားအား ထုတ္လုပ္ရန္အားေပးပါသည္။

လုပ္ငန္းဆုိင္ရာစြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ အရည္အေသြးႏွင့္ ငါးကိုင္တြယ္ရာတြင္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မႈမ်ားသည္ ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္း 
ေကာင္မြန္ေစေရးအတြက္ အေရးပါေသာအခ်က္မ်ားျဖစ္ျပီး၊ အရည္အေသြးဆုိင္ရာစံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားသည္ ငါးမ်ားအား ျပည္ပႏိုင္ငံ 
မ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေရးအတြက္ အေရးၾကီးေသာလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ တန္ဖိုးျမွင့္ေစ်းကြက္တြင္ပါ၀င္ေသာ အခ်က္အလက္ 
မ်ားအားလံုးအား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းသည္ စံခ်ိန္စံညြန္းႏွင့္ အရည္အေသြးဆို္င္ရာတုိးတက္ေရးအတြက္ အေရးၾကီးေသာ 
အစိတ္အပိုင္းတခုျဖစ္ပါသည္။

ဇယား ၁၉။  အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
အခြင့္အလမ္းမ်ား အဟန္႔အတားမ်ား

အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္း

ေရခ်ဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (VCA) ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ

၅၀



လက္လီျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရး

ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတိုးတက္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္ 
တြင္ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေသာ ငါးထုတ္ကုန္ေစ်းႏႈန္းယွဥ္ျပိဳင္ျခင္း 
တြင္ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည္။

သန္႔ရွင္းျပီး အညစ္အေၾကးကင္းစင္ေသာ ငါးကုန္စည္မ်ားသည္ 
ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ျပီး ကုန္ေခ်ာမ်ားဆံုးရႈံးျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ 
ရာ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစမည့္ အလားအလာမ်ားအား ေလွ်ာ့က် 
ေစသည္။

အလုပ္သမားမ်ား၏ကုန္ထုတ္စြမ္းအားနိမ့္က်ျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ 
အား ပံုမွန္မရရွိျခင္းေၾကာင့္ ထုပ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားျခင္း။

လုပ္ငန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေသာကုမၸဏီမ်ား၏ ကုန္ 
ထုတ္စြမ္းအားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး(OSH) 
တို႔ကုိ တုိးတက္ေအာင္ကူညီေပးမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအားနည္းျခင္း။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအမ်ားစုျဖစ္ေသာ လက္လီေစ်းသည္မ်ားအေန 
ျဖင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရျပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ ေရထြက္ 
ပစၥည္းမ်ားအား ကိုင္တြယ္နည္းမ်ားအား လက္ခံရရွိေစမည့္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား 
မရွိျခင္း။

အပိုင္း (၇) ယွဥ္ၿပိဳင္မႈလမ္းညႊန္မ်ား

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားျခင္း (ဂ်င္နေရတာအေပၚတြင္မွီခိုေနရျခင္း) ေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္မႈရွိရန္ ငါးျပဳ
ျပင္ထုတ္လုပ္ေသာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာကာလတို/ေရတိုနည္းလမ္းမွာ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကို ျမွင့္တင္ရန္ျဖစ္ 
သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ Mckinsey Global Institute (MGI) ၏အစီရင္ခံစာအရ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္သည္ တစ္ႏွစ္ 
အလုပ္လုပ္ရာတြင္ စီးပြားေရးတန္ဖိုးအရ ပ်မ္းမွ်အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁,၅၀၀  သာရရွိသည္။ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ ထုတ္လုပ္ 
ေသာ ထြက္ကုန္ပမာဏမွာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၏ ၇၀% ၊ တရုတ္ႏွင့္ ထုိင္း၏ ၂၀ %ႏွင့္ မေလးရွားထက္ ၁၅ % နိမ့္က် 
သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လုပ္သားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတို႔ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ နိမ့္က်ေနျခင္းက ငါးျပဳျပင္ထုတ္
လုပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္ကုန္ျမွင့္တင္ရန္ အခြင့္္အလမ္းတစ္ရပ္လိုျဖစ္ေနသည္။ အေျခခံေအာက္ေျခအဆင့္ ငါးျပဳျပင္ 
ထုတ္လုပ္ေသာကုမၸဏီမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပိုင္ဆိုင္ျပီး ကိုယ္တုိင္ထုတ္လုပ္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ စြမ္းရည္ပိုင္း၊ အရည္ 
အေသြးပိုင္းႏွင့္ စားသံုးသူမ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆုိင္ရာမ်ားအား ေသခ်ာေစေသာ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္မႈနည္းစနစ္မ်ားအား 
ရယူျပီးတိုးျမွင့္သင့္ပါသည္။ အလားတူ ေအာက္ေျခအဆင့္ ငါးျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွ အစားအစာေဘးကင္းလံုျခံဳေရး 
ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမွင့္တင္ထုတ္လုပ္ထားေသာ တန္ဖိုးနည္းထုတ္ကုန္မ်ားသည္ ေစ်းကြက္အတြင္း ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္း ပုိမိုအားေကာင္းျပီး 
၄င္းတို႔၏မိသားစုမ်ားႏွင့္ ၀ယ္ယူစားသံုးသူမ်ားအတြက္ပါ ေဘးကင္းလံုျခံဳေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ေျခအဆင့္ႏွင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္ထုတ္လုပ္ေသာ ျပဳျပင္ထုတ္လုုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား၏ စြမ္းအားကိုျမင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ 
အတြင္း လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာျပဳျပင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ျပီး ကုန္ထုတ္စြမ္းအား ျမင့္မားလာ 
ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအတြင္း အဓိကက်ေသာအလုပ္သမားမ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အစဥ္ေျပခ်မ္းေျမ႕စြာ 
လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ႏွိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ငါးေရာင္းခ်ေသာေနရာမ်ားသည္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သန္႔ရွင္းမႈစံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသးပါ။ ၄င္းအေျခအေနသည္ 
ေစ်းႏႈံးက်ဆင္းေစရံုသာမက က်န္းမာေရးဆုိင္ရာေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကိုပါ က်ေရာက္ေစပါသည္။ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ နည္းပညာ 
ဆိုင္ရာ နားလည္သေဘာေပါက္မႈႏွင့္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားသည္ တစ္ပိုင္းတစ္စ - အဆင့္ျမင့္ငါးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ 
ျပဳျပင္ကိုင္တြယ္မႈ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပမာဏေလ်ာ့နည္းျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚ 
ေစပါသည္။ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာအေလ့အက်င့္မ်ားသည္ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ ယိုယြင္းပ်က္ဆီးမႈမ်ားအား 
ျဖစ္ေပၚေစရန္အားေပးလွ်က္ရွိျပီး၊ အစားအစာေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအေနျဖင့္ အနည္းငယ္သာ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ငါးအရည္ 
အေသြးႏွင့္ အစားအစာေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးရန္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ 
ပညာေပးမႈမ်ားအား ျဖစ္ႏို္င္သမွ်ႏွင့္ ထိေရာက္ႏွိုင္သမွ် ျမင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ဇယား ၁၉။  အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
အခြင့္အလမ္းမ်ား အဟန္႔အတားမ်ား

ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရး

၅၁



ခိုင္မာျပီးထိေရာက္ေသာ အစိုးရနွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား စနစ္တက် - လိုက္ဖက္ညီ 
စြာ နားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ားသည္  ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ား 
အားတိုးတက္ေစျခင္း၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းအ 
လိုက္ သေဘာတူညီမႈမ်ားရရွိေစျပီး တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ ေရလုပ္ 
ငန္းဆုိင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု တည္ေဆာင္ႏိုင္လာေစမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။

ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ငါးလုပ္ငန္းပူးေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ မ 
ၾကာမီစတင္အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေတာ့မည့္ LIFT 
ႏွင့္ DOF တုိ႔၏ ပူးေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ပိုမိုက်ယ္ 
ျပန္႔ေသာ ေရလုပ္ငန္းအစုအဖြဲ႕တြင္ပါ၀င္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား အားလံုးပါ၀င္ေစႏိုင္သည့္ ငါးလုပ္ငန္းပူးေပါင္း 
စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တစ္ရပ္ ေဖၚထုတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လမ္းျပေပးႏိုင္ 
မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေက်းရြာတစ္ခုအတြင္းရွိ ေရလုပ္သားမ်ားမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
သိကြ်မ္းခင္မင္ရင္းစြဲရွိၾကျပီး လုပ္ငန္းအား အတူအကြလုပ္ကိုင္ 
သည့္အေလ့အက်င့္ႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳရွိၾကျပီးျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း 
တုိ႔အား သဘာ၀က်ေသာ လူထုအစုအဖြဲ႕တစ္ရပ္အသြင္ဖြဲ႕စည္း 
ျပီး ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိပါက လုပ္ငန္းမ်ားကို ညီညြတ္မွ်တစြာ 
အတူတကြျပဳလုပ္ႏွုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းအားလံုးတြင္ (all 
function in chain) အစားအစာ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ 
လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး (OSH) အစရွိ 
ေသာစံႏႈံးမ်ားအတြက္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ အေကာင္အထည္ 
ေဖၚေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားအားလုိုက္နာေစရန္ အေရး 
ယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားနည္းျခင္း။

လက္ရွိက်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ ငါးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းစနစ္ 
သည္ က်ယ္ျပန္႔စြာသေဘာတူညီမႈရရွိေသာ တာ၀န္ခံယူမႈရွိ 
သည့္ ေရလုပ္ငန္းစနစ္တစ္ခုအားေဖၚေဆာင္ရန္ အဟန္႔အတား 
ျဖစ္လွ်က္ရွိပါသည္။

ငါးလုပ္ငန္းပူးတြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္တစ္ရပ္အားထူေထာင္ရန္ လံု 
ေလာက္ေသာမူ၀ါဒႏွင့္ တရား၀င္မူေဘာင္မ်ား၏ အေထာက္အပံ႔ 
မရွိျခင္း။

အစုအဖြဲ႕တစ္ခုအား ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ စည္းရံုးတည္ေထာင္ႏိုင္ 
ရန္အတြက္ ေရလုပ္သားမ်ားအတြင္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္အား 
နည္းျခင္း / တရား၀င္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအား တည္ေထာင္သည့္  
အေတြ႕အၾကံဳမရွိျခင္း။

တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းသည္ ပူးေပါင္းတာ၀န္ယူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေစ်း 
ကြက္အတြင္းသို႔ေရာက္ရွိမည့္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ထုတ္လုပ္မႈကုန္ေခ်ာ၏ ေစ်းကြက္ဆို္င္ရာေအာင္ျမင္မႈသည္ လုပ္ငန္းဂြင္းဆက္ 
အတြင္းရွိ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးမ်ားအေပၚတြင္ျခံဳငံုျပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း 
ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ငါးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမူ၊ အစားအစာေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး 
(OSH) ဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းအျပင္ အေရးအၾကီးဆံုးျဖစ္ေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒ 
မ်ားအေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္မႈမရွိျခင္းသည္ လုပ္ငန္းပိုင္းတစ္ခုျခင္းအလိုက္ ပြင္းလင္းျမင္သာမႈ အားေလ်ာ့က်ေစကာ လုပ္ 
ငန္းဂြင္းဆက္အတြင္း ပူးေပါင္းပါ၀င္သူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့လာေစကာ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ၀ယ္ 
ယူသူတုိ႔၏ ဆက္ဆံေရးမပ်က္ျပားေစရန္ ကာကြယ္ေသာအားျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားကို သီးျခားစီသတ္မွတ္လာ 
ေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ငါးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္၏ လုပ္ငန္းပိုင္းမ်ားအားထိန္းကြပ္ထားေသာ အေျခခံစံခ်ိန္စံညြန္းမ်ား 
ႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားအား ဟန္ခ်က္ညီစြာ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္မႈအား ေဖၚေဆာင္ျခင္းသည္ အဆင့္ျမင့္ေစ်းကြက္ 
ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္းအားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္သူအားလံုး၏ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမႈႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္ႏွိုင္ေစေသာ 
တြန္းအားႏွင့္ ေခ်ာေမာလြယ္ကူမႈတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ကုန္းတြင္းပိုင္း ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္း ေရျပင္တြင္ အဓိကလုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၏ အားနည္းေသာပူးေပါငး္ပါ၀င္မႈသည္ ေရရွည္တည္တံ့ 
ေစမႈမရိွဘဲ  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အားယိုယြင္းေစေသာ ငါးလုပ္ငန္းအေလ့အက်င့္မ်ားအား တိုးျမင့္လုပ္ေဆာင္လာေစပါသည္။ ငါး
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ေရလုပ္သားမ်ားပါ၀င္ေသာ ေက်းလက္လူထုမ်ားပါ၀င္လာျခင္းျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအားအားေကာင္းလာ 
ေစျခင္းျဖင့္ သယံဇာတမ်ားထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ျပင္ပမွ၀င္ေရာက္ထိန္းသိမ္း စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏွိုင္သည့္ တာ၀န္ယူ 
မႈရွိေသာ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာမက္လံုးတစ္ခုအား ဖန္တီးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္းတြင္းပိုင္း ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းေရျပင္အား အစိုးရႏွင့္ ပူးတြဲစီမံခန္႔ခြဲရန္မွာ ငါးလုပ္ 
ငန္းက႑တြင္ပါ၀င္လွ်က္ရွိေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ ေက်းရြာအေျချပဳ ေရလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားကို ခိုင္မာစြာဖြဲ႕စည္းရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ရြာတည္းသား ေရလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကူညီမႈျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းအား ၊ ေခ်းေငြရယူျခင္း၊ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရး အေထာက္အကူျပဳကိရိ 
ယာမ်ားႏွင့္ စီးပြါးေရးတြက္ေျခကိုက္မႈ စသည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိရန္ အနည္းငယ္ အားစိုက္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဇယား ၁၉။  အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
အခြင့္အလမ္းမ်ား အဟန္႔အတားမ်ား

ပတ္၀န္းက်င္အားအေထာက္အကူျပဳျခင္း

ေရခ်ဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (VCA) ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ

၅၂



အပိုင္း (၇) ယွဥ္ၿပိဳင္မႈလမ္းညႊန္မ်ား

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူ/ေဆာင္ရြက္သူအားလံုးျဖင့္ 
ေဖာ္ထုတထ္ားေသာ အဓကိအေလးထားလုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ တန္ဖုိးျမွင့္ 
ျဖစစ္ဥ ္(value chain) အကျဲဖတ္ျခင္း၊ ေနာက္ဆုံးေစ်းကြက္မ်ားမွ ေတြ႔ 
ရိွျခင္းမ်ားေပၚမတူည၍္ ေရခ်ိဳ ငါးဖမ္းဆီးထုတလု္ပမ္ႈလုပင္န္းနယ္ပယ ္
၏ ေစ်းကြက္ယွဥျ္ပဳင္ိႏိုင္မႈကုိ တုိးတက္ေစရန္အဆုိျပဳသည္ ့၀င္ေရာက္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားကို ေအာက္ 
တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ 
ေသာ အလုပအ္ကုိငအ္ေျခအေနမ်ားကုိ ဟန္႔တားထားသည္အ့ရာမ်ား 
ကုိ ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ကုန္းတြင္းပိုင္း ေရခ်ိဳငါးသယံဇာတမ်ား ေရရွည္ 
တည္တံ့ခိုင္ျမဲႏုိင္ရန္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

သြင္းအားစုမ်ား
၁။ ငါးဖမ္းသူမ်ားႏွင့္ ၾကားခံလုပ္ငန္းမ်ား (intermediaries) သုိ႔ 

ေပးပုိ႔တင္သြင္းသည့္ေရခဲမ်ားသည္ အစားအစာေဘးအႏၱရာယ္ 
ကင္းရွင္းေရး၊ အရည္အေသြး စသည့္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေစ 
ရန္ သင့္ေတာ္ေသာေရခဲကိုင္တြယ္မႈနည္းလမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ 
ေဘးအႏၱရာယ္ကင္ရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရး (OSH) ႏွင့္ပတ္သက္ 
၍ လက္လီျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားကိုသင္တန္းေပးရန္ ေရခဲစက္ 
ရံုမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး။

က) ေရခဲစက္ရံုမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ျပီး မွန္ကန္ေသာ 
ေရခဲကိုင္တြယ္မႈနည္းလမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ 
ကငရွ္င္းေရး၊ က်န္းမာေရး (OSH) ႏွင္ပ့တ္သက္၍ လမ္းညႊန ္
ေျပာၾကားျခင္းအပါအ၀င္ ေရခဲလက္လီျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူ 
မ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း အစီအစဥ္ပံ့ 
ပိုးေပးျခင္း။ သင့္ေတာ္ေသာ ေရခကုိဲငတ္ြယ္မႈနည္းလမ္းမ်ား၊ 
လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္ရွင္းေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ဖ်ာပံုႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ေဒသမ်ားတြင္ရွိေသာ စိတ္ပါ၀င္စား 
သည္ ့ေရခဲစက္ရံအုားလံုးကိ ုစမီကိံန္းအေနျဖင္ ့သြားေရာက္ 
လညပ္တ္ေဆာငရ္ြက္မညဟု္ အဆုိျပဳထားပါသည။္ သုိ႔ေသာ္ 
လည္း လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာငရ္ညျ္မွင္ ့
တင္ေပးျခင္း ေရွ႕ေျပးအစအီစဥသ္ည ္ပထမတစႏွ္စအ္တြင္း 
ကုမၸဏီ ၂ ခုခန္႔သာ ျပီးစီးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ OSH ႏွင့္ မွန္ 
ကန္ေသာ ေရခဲကိုင္တြယ္မႈနည္းလမ္းမ်ားအတြက္ အေသး 
စိတ္လမ္းညႊန္ေပးျခင္းအား ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေရွ႕ေျပး 
ေရခဲစက္ရံုမ်ားသို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ခ) ေရခဲလကလ္ီေရာင္းခ်သူမ်ားကုိ ေရခဲစက္ရံမု်ားက ေထာက္ 
ပ့ံေပးႏုိင္သည့္ ပိုစတာမ်ားႏွင့္ သင္တန္းဗီဒီယို၊ ေထာက္ကူ 
ပစၥည္းမ်ားဖြံ႔ျဖိဳ းေရး အစအီစဥအ္ေနျဖင္ ့သငတ္န္းေထာက္က ူ
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပိုစတာမ်ားကို ကနဦးေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ေသာ္ 
လည္း ေနာက္ဆက္တြဲ ထပမ္ကူံးယူျခင္း / ထုတ္ေ၀ျခင္းမ်ား 
ကို ေရခဲစက္ရံုမ်ားက တာ၀န္ယူသင့္ပါသည္။ သင္ေထာက္ 
ကူပစၥည္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ လက္လီေရာင္းသူ 
မ်ားကေပးရန္ ေရခဲစက္ရံုမ်ားက ေျပာဆိုႏုိင္ပါသည္။

ဂ) လက္လီေရာင္းသူမ်ားက စံႏႈန္းမ်ားကုိလုိက္နာေၾကာင္း 
ျပသႏုိင္ရန္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္္းစနစ္ (ဥပမာ။   ။ ေရခဲစက္ရံု 
အမွတ္တံဆိပ္ကပ္ျခင္း) ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး။  စားသံုးသူမ်ား 
သမဂၢႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး/က်န္းမာေရးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမ်ားသည္ အသိ 
အမွတ္ျပဳျခင္းစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးတုိး

တက္ေရးေဆာငရ္ြက္ျခင္းတြင ္ပါ၀င္ေဆာငရ္ြက္ရန ္အၾကျံပဳ 
ထားပါသည။္ ေရခဲ supply chain ႏွင္ ့စားသုံးသူမ်ားအၾကား 
သိျမင္နားလည္မႈမ်ားတုိးပြါးေစရန္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းစနစ္ 
ကုိ ေရဒီယုိ/ရုပ္ျမင္သံၾကား စသည့္မီဒီယာမ်ားျဖင့္ စည္းရံုး
လႈံ႕ေဆာ္မႈျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ 

ဃ) လက္လျီဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားအေနျဖင္ ့စျံပအေနျဖင္ရိွ့လာ 
မည္ ့၎တုိ႔၏ဆုိငခ္န္းမ်ားကိ ုအဆင္ျ့မွင္ရ့န ္အေထာက္အပံ ့
ေပးျခင္း။ အစီအစဥ္အေထာက္အပံ့သည္ အကာအကြယ္ 
ကိရိယာမ်ား၊ အေသးစားပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို အလုပ္သ 
မားမ်ား အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ပေထာက္ပံ့ရန္ပံုေငြရ 
ယူျခင္း ပံုစံမ်ိဳးလည္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ စံျပအေနျဖင့္ အသံုးျပဳ 
မည့္ဆိုင္ခန္းမ်ားသည္ ငါးခ်ဆိပ္ သို႔မဟုတ္ လက္ကားေစ်း 
၏ အနီး၀န္းက်င္တြင္ရွိသင့္ေၾကာင္း အဆိုျပဳထားသည္။

၂။ ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ားဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားအားလုိက္နာျခင္းျဖင့္ 
ကုန္က်စရိတ္သက္သာသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိႏွိုင္ေၾကာင္းကုိ 
ေရလုပသ္ားမ်ား သေဘာေပါက္နားလညမ္ႈအား ျမင္တ့င္ေပးျခင္း 
ႏွင္ ့အဆင္ျ့မင္တ့ငထ္တ္ုလုပထ္ားေသာ ပိမုိအုထိအမိေကာင္းျပီး 
ေရြးခ်ယ္ဖမ္းဆီးႏွိုင္ေသာ ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ားကုိ လက္ခံသုံးစြဲမႈ 
ျမွင့္တင္ေရး ေက်းရြာအဆင့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ေရလုပ္သား 
မ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းကိရိယာျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈအား 
ျမင့္တင္ေပးျခင္း။

က) ဖ်ာပံုေဒသအတြင္းရွိ ကြ်မ္းက်င္ေသာ ငါးဖမ္းကိရိယာျပဳျပင္ 
ထုတ္လုပ္သူမ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီမ်ားအား ပိုမိုအထိ 
အမိေကာင္းျပီး ေရြးခ်ယ္ဖမ္းဆီးႏိွငသ္ည္ ့ငါးဖမ္းကိရယိာမ်ား 
အေၾကာင္း မတ္ိဆကရွ္င္းလင္းျခင္းႏွင္ ့အလားအလာရိွေသာ 
လက္ကားေစ်းကြက္အစအီစဥမ္်ားႏွင္ ့၄င္းတုိ႔၏ ငါးဖမ္းကိရိ
ယာထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း ငါးဖမ္းကိရိယာ တင္ 
သြင္းျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားမွ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း။

ခ) ပိုမိုထိမိမႈေကာင္းျပီး ေရြးခ်ယ္ဖမ္းဆီးႏိုင္ေသာ ငါးဖမ္းကိရိ 
ယာမ်ားအား သရုပ္ျပဖမ္းဆီးျပသျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳသူအဖြဲ႕ 
မ်ား၏ ထိမမိႈမ်ားအား အကျဲဖတ္ေစျခင္းျဖင္ ့၄င္း ငါးဖမ္းကိရိ 
ယာမ်ားေၾကာင္ ့က်နက္်စရတိကုိ္ ထိေရာက္စြာေလွ်ာ့ခ်ႏိွငမ္ႈ 
ကို သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိေစရန္ႏွင့္ နားလည္သေဘာ 
ေပါက္ေစရန္ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

ဂ) ပိုမိုထိမိမႈေကာင္းျပီး ေရြးခ်ယ္ဖမ္းဆီးႏွိုင္ေသာ ငါးဖမ္းကိရိ 
ယာမ်ားအား ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ ေက်းရြာမ်ားအား ယွဥ္ 
ျပိဳ င္ေစျခင္း၊ ထိသုို႔ယွဥျ္ပိဳ ငမ္ႈမ်ားအား က်ား/မ မေရြး ပါ၀င္ေစ 
ျခင္းႏွင့္ ထုိသုိ႔ယွဥ္ၿပိဳင္္ရာတြင္ လုိအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားအား 
စီမံကိန္းမွေထာက္ပံ့ေပးရန္ အဆုိျပဳတင္ျပထားပါသည္။ 
အႏ္ုိင္ရရိွေသာ ငါးဖမ္းကရိိယာပုံစံမ်ားအား အခ်က္အျခာက် 
ေသာေနရာ (ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ငါးစု 
ေဆာင္းသည့္ ငါးရြဲဒိုင္မ်ား၊ လက္ကားငါးဒိုင္မ်ား) မ်ားတြင္ 
ပုိစတာမ်ား၊ တာေပၚလင္စမ်ားေပၚတြင္ ရုိက္ႏွိပ္ထားေသာ 
ေၾကညာမ်ားျဖင့္ျပသထားျခင္း။

ဃ) ငါးဖမ္းေလွငယ္ပိုင္ရွင္မ်ား၏ ၀င္ေငြႏွင့္ဆီေလွ်ာ္ေသာ ေငြ 
ေၾကးအေထာက္အကူျပဳ စနစ္တရပ္ေပၚထြန္းလာေစရန္အ 
တြက္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းကိရိယာ 
ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအား 

ခ။ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္
 အေျဖရွာေဆာင္ရြက္နည္းမ်ား

၅၃



အကူအညီေပးသြာမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းအေနျဖင့္ 
ေရလုပ္သားမ်ားအတြင္း တန္ဖိုးနည္းငါးဖမ္းကိရိယာမ်ား 
အား ေငြေခ်း၀ယ္ယူႏွိုင္ေစမည့္ အခ်ိဳးတူေငြစုေဆာင္းျခင္း 
အစအီစဥတ္စရ္ပ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရနလ္ည္း ေဆာငရ္ြက္သြား 
မည္ျဖစ္ပါသည္။

(င) ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ား လက္လီေရာင္းခ်ျခင္း၊ ပိုက္ထုိးျခင္းႏွင့္ 
ပိက္ုဖာေထးျပဳျပငျ္ခင္းဆိုငရ္ာ အမ်ိဳ းသမီးမ်ားစမီခံန္႔ခြဲေသာ 
ေက်းရြာအေျချပဳအဖြဲ ႔ငယ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစနိုင္မည့္ 
ျဖစ္ႏွိုင္ေျခရွိသည့္ အလားအလာမ်ားအားလည္း ေလ့လာ 
သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ငါးဖမ္းဆီးေရး
၃။  ေရလုပသ္ားတံငါသညမ္်ားအေနျဖင္ ့၄င္းတုိ႔၏ငါးဖမ္းလုပင္န္းအား 

ေရရွည္တည္တ့ံေသာ စီပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ စီမံခန္႔ခြဲ 
တတ္ေစရန္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံျပီး ရာသီဥတုႏွင့္ကုိက္ညီေသာ 
ငါးဖမ္းနည္းစနစ္မ်ားအား လက္ခံရရွိေရးအတြက္ ေဒသဆုိင္ရာ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္။

က) ေက်းရြာအလုိက္ စမီခံန္႔ခြဲမႈ အရညအ္ေသြးတုိးတက္ေရး၊ အ 
ေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားအေပၚမူတည္သည့္ ပံ့ 
ပုိးေပးသူမ်ား (တက္ၾကြေသာအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ားသား 
ေခါင္းေဆာငမ္်ား) ပါ၀င္ေသာ ေလ့လာသင္ယူေရးကြန္ယက္ 
(Village Learning Networks) မ်ားအား တည္ေထာင္ေပး 
ရန္။ ပံ့ပိုးေပးသူမ်ားအား ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ငါးလုပ္ငန္း၊ 
ရာသီဥတုႏွင့္ကိုက္ညီေသာ စနစ္က်သည့္ ငါးဖမ္းနည္းစနစ္ 
မ်ား၊ ပင္လယ္ျပင္လုံျခံဳေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ 
ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရး (OSH)၊ ေရရွည္တည္တံ႔ေသာ 
လုပင္န္းဆုငိရ္ာစမီခံန္႔ခြမဲႈ၊ က်ား/မ တန္းတူ ပါ၀င္ေဆာငရ္ြက ္
ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ အသိပညာေပးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းဆိုင္ရာ အ 
ေသးစိတ္သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းေက်း 
ရြာေလ့လာသင္ယူေရးကြန္ယက္မ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္ရွင္ 
အမ်ိဳ းသားေရာ ဇနီးအမ်ိဳ းသမီးပါ ပူးေပါင္းပါ၀ငၾ္ကရန ္အၾက ံ
ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းမွ ေအာက္ပါတို႔ကုိ ေထာက္ပံ့ 
ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

- ျမန္မာဘာသာသို႔ အသင့္ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ထား 
ေသာ သငခ္န္းစာမ်ားႏွင္ ့ အေလ့အထေျပာင္းလျဲခင္းဆုိငရ္ာ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား။

- သင္တန္းဆိုင္ရာစနစ္အားေဖၚထုတ္ျခင္း

- လက္ေတြ႔သင္တန္းအတြက္ ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ အုပ္စု 
၀ငအ္သင္းသားမ်ား အလွည္က့်သုံးစြႏဲိငုျ္ပီး ဖမ္းဆီးရမသိည္ ့

ေရာင္း၀ယ္ေရး
၄။ ငါးစုေဆာင္းေသာေနရာ (ငါးဒိုင္) မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အား 

အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ အေျခခံအစားအစာ ေဘးကင္းလံုျခံဳ 
ေရးႏွင္ ့မွနက္န္ေသာငါးကုိငတ္ြယ္ျခင္းနည္းစနစမ္်ားအား အလုပ ္
သမားမ်ားႏွင္ ့ေဖာကသ္ညမ္်ားသုိ႔  ညႊန္ၾကားျပသေပးႏုိွင္ပါသည။္

က) ငါးလုပင္န္းဆိုငရ္ာသငတ္န္းေက်ာင္း၏ စြမ္းေဆာငရ္ညအ္ား 
ျမွင္တ့င္ေပးျပီး၊ သငတ္န္းမ်ားပို႔ခ်ျခင္းႏွင္ ့သင္ၾ္ကားျပသျခင္း 
ဆုိင္ရာ ပ့ံပုိးမႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ အဆုိျပဳထား 
ေသာ ေက်းရြာေလ့လာသင္ယူေရးကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ ငါးစု 
ေဆာင္းေသာေနရာ (ငါးရြဲဒုိင္) မ်ားအေနျဖင့္ အစားအစာ 
ေဘးကင္းလုံျခံဳ ေရးႏွင္ ့မွနက္န္ေသာငါးကုိငတ္ြယ္နည္းစနစ ္
မ်ားအား ဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ားမွတဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းႏွင့္ 
သင္တန္းဆိုင္ရာသင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားမႈအေထာက္ 
အကူပစၥည္းမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးႏွိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(ခ) ငါးစုေဆာင္းေသာေနရာ (ငါးရြဲဒိုင္) ၂ ခု သို႔မဟုတ္ ၃ ခုအား 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ညႊန္ျပအၾကံေပးျခင္း၊ 
နည္းျပျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအား အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 

ငါးကုန္တက္မွ အခ်ိဳးက်ေပးသြင္းေစႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား 
(ဥပမာ - ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင္၊ ပံ့ပိုးသူ 
မ်ားအတြက္ တိုကင္မ်ား)

- ပံ့ပိုးသူမ်ားအတြက္သင္တန္းမ်ား

- စတင္အေကာင္အထည္ေဖၚခ်ိန္တြင္ လိုအပ္မည့္ အဖြဲ႕အ 
စည္းတိုးတက္ခိုင္မာေစေရးပံ့ပိုးမႈမ်ား။

(ခ) ေက်းလက္လူထုအဆင့္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ငါးလုပ္ငန္း 
အတြက္ လႈ႕ံေဆာ္ျခင္းမ်ား ေဆာငရ္ြက္ျခင္းႏွင္ ့ရညရ္ြယ္ထား 
ေသာအေလ့အက်င့္ကို အမွတ္ရေစသည့္ ေအာင္ျမင္မႈအ 
ေၾကာင္း (success stories) မ်ားအား ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ား။ ၄င္း 
လုပင္န္းမ်ားအား မတ္ိဖက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ငါးလုပ ္
ငန္းဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာနိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ 
ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႕ဲႏွင္ ့ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ား၏ ပူူးေပါင္းပါ၀င ္
မႈျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(ဂ) ငါးလပုင္န္းအရင္းအျမစဆို္ငရ္ာ အဓကိစခန္းမ်ားအား ေက်း 
ရြာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ဖ်ာပံု 
တြင္ ငါးလုပ္ငန္းသင္တန္းေက်ာင္း (Fishery Training 
Center) ထူေထာငျ္ခင္း။ အစပိငု္းတြင ္ေက်းရြာဘုန္းေတာ္ၾကီး 
ေက်ာင္းမ်ားအတြင္း ေနရာငယတ္စခ္သုတ္မွတ္ျပီး ေက်းရြာ 
သားမ်ားအေနျဖင့္ သင္တန္းဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား၊ ငါးလုပ္ငန္း 
ဆိုင္ရာ မွီျငမး္ျပဳစရာမ်ား မိတၱဴရယူျခင္း၊ ယွဥ္ၿပိဳင္္ျခင္းမွ 
ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ား၊ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ဆုိင္ရာပိုစတာမ်ား 
(အဖြဲ႕အစည္းတိုးတက္ေရးဆုိငရ္ာ အလပုရ္ံုေဆြးေႏြးပြဲမွရရိွ 
ေသာ)၊ စသည္တုိ႔ကုိ ထားရိွေပးမည္ျဖစပ္ါသည။္ စမီကံနိ္းအ 
ေနျဖင့္ IEC မ်ား၊ မွီျငမ္းျပဳစရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအျပင္ 
စားပြဲႏွင့္ကုလားထိုင္မ်ား၊ စင္ႏွင့္ဘုတ္မ်ား (shelves and 
boards) ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ငါးေပးသြင္းသူေဖာက္သည္မ်ားသုိ႔ ျပသေပးႏို္င္မည္ျဖစ္ပါ 
သည။္ စမီကိံန္းအေနျဖင္ ့ေအာက္ပါတို႔ကုိ ပံပ့ိုးေပးႏုိွငမ္ညျ္ဖစ ္
ပါသည္။

- အနိမ့္ဆုံး အစားအစာေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆ္ုိင္ရာ လုိအပ္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရး (OSH) ဆိငုရ္ာအခ်က္အလကမ္်ားႏွင္ ့ကိက္ုည ီ
ေစရန္ ၄င္းတို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးျခင္းႏွင့္ ကိရိယာ 
ငယမ္်ား (ငါးေရြးခံ-ု sorting table၊ သန္႔ရွင္းေသာကုန္ေသတၱာ 
မ်ား - clean containers၊ စသည္မ်ား) ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။

- ျမန္မာဘာသာသို႔ျပန္ဆိုထားေသာ ငါးစုေဆာင္းသည့္လုပ္ 
ငန္းဆုိင္ရာသင္တန္း၏ သင္ခန္းစာမ်ား။

- ညႊန္းၾကားျပသျခင္းႏွင့္ နည္းျပျခင္းဆုိင္ရာ စနစ္တစ္ခုအား 
ေဖၚထုတ္ျခင္း။

- စတငဥ္ီးေဆာင္ေဆာငရ္ြက္စဥက္ာလအတြင္း လမ္းညႊနျ္ပသ 
ျခင္း။

ေရခ်ဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (VCA) ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ

၅၄



အပိုင္း (၇) ယွဥ္ၿပိဳင္မႈလမ္းညႊန္မ်ား

လက္လီျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း
၅။ လက္လီေရာင္းခ်သူ ေစ်းသည္္္မ်ားအတြက္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ 

ေစ်းေရာင္းနည္းအေလ့အထမ်ားကုိ လက္ခံေဆာငရ္ြက္ႏိငုရ္နႏွ္င္ ့
တျပိဳင္တည္းတြင္ အေရာင္းျမွင့္တင္မႈမက္လံုးမ်ားျဖင့္ ေစ်းကြက္
ျမင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားတတ္ေစရန္။

က) ဖ်ာပုံေဒသအတြင္းရိွ တက္ၾကြစတ္ိ၀ငစ္ားေသာ လက္လီေစ်း 
သညမ္်ား၊ ကနုသ္ညမ္်ားႏွင္ ့ေစ်းရံအုပုခ္်ဳပသူ္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
ေစ်းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံစားသုံးသူမ်ားအဖြဲ႕တုိ႔ပါ 
၀င္ေသာ ပံပ့ိုးသူမ်ားအစအုဖြ႕ဲကုိေဖၚထုတ္ျခင္းႏွင္ ့သငတ္န္း 
မ်ားေပးျခင္း။

ခ) ျမနမ္ာဘာသာသုိ႔ ဆီေလ်ာ္ေအာငဘ္ာသာျပနဆုိ္ထားေသာ 
ေအာက္ပါဘာသာရပ္မ်ားဆုငိရ္ာသငတ္န္းအတြက္ သငခ္န္း 
စာမ်ား

- အစားအစာေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ အရည္အေသြး 
(လက္လီေစ်းသည္မ်ားႏွင့္ အလယ္အလတ္အဆင့္ ငါး 
ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္)

- ထင္သာျမင္သာေအာင္ေဖၚျပျပီး အေရာင္းျမင့္တင္ျခင္း။

- လုပ္ငန္း / ေငြေၾကး စီမံခန္႔ခြဲမႈ

- လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရး

 ဂ) သငတ္န္းပုိ႔ခ်ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ေငြေၾကးဆိုငရ္ာ ေအာငျ္မင္ေစေရး 
အစီအစဥ္မ်ားအား တုိးတက္ေအာင္ေဖၚ ထုတ္တည္ေဆာက္ 
ျခင္းႏွင့္ လုပ္ကုိင္လည္ပတ္ေစျခင္း။ ေအာက္ပါတုိ႔မွာ သင္ 
ၾကားမႈကုနက္်စရတ္ိမ်ား (တိကုင/္ သငတ္န္းပို႔ခ်သည့္ ဆရာ 
စရိတ္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား) အားကာမိေစမည့္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ 
ေငြေပးေခ်မႈ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

- သင္တန္းကုန္က်စရိတ္ (တိုကင္ / သင္တန္းဆရာအ 
တြက္ ဉာဏ္ပူေဇာ္ခႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား) အား လက္ရွိ 
ေစ်းသည္မ်ားထံမွ အသံုး၀င္မႈအတြက္ ေငြေပးသြင္းေစ 
ျခင္းႏွင့္ အသစ္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားထံမွ မ်က္ႏွာစာ 
ေၾကးေပးသြင္းမႈမ်ားမွ က်ခံသံုးစြဲျခင္း။

- အနိမ့္ဆံုး၀င္ေၾကး (upfront fees) ႏွင့္ တိုးပြားလာေသာ 
သင္တန္းကုန္က်စရိတ္မွရေငြမ်ား၊ ထုတ္ပုိးပစၥည္းမ်ား၊ 
လုပ္ငန္းခြင္သံုး ကိုယ္ရံုအကာအကြယ္၀တ္ရံုမ်ား၊ ငါး 
ဖမ္းပိုက္ႏွင့္ စားပြဲခံုငွားခမ်ား စေသာရရွိေငြမ်ား။

ဃ) မ်က္ႏွာစာႏွင့္  စားပြဲမ်ား  အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း။  ၄င္းတြင္ 
ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။

- အစားအစာ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘး 
အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး (OSH) ဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကိုက္ညီျပီး အျမင္အားျဖင့္ လွပ 
ေသာ တန္ဖိုးနည္းလုပ္ငန္းသံုးစားပြဲႏွင့္ မ်က္ႏွာစာမ်ား 
အား ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ တည္ေဆာက္သူမ်ား 
အား ပုံစံထုတ္ျခင္းႏွင့္ တည္ေဆာက္မႈတြင္ကူညီေပးျခင္း။

- ဆန္းသစ္ေဖၚထုတ္ရရွိထားေသာ မ်က္ႏွာစာအဆင့္ျမင့္ 
တင္ျခင္းမ်ားအား အားေပးအားေျမွာက္ႏိုင္ရန္ စီမံကိန္း 
အေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔အား ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ေပး 

ႏိုင္ပါသည္။ (က) လုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀အားျဖင့္ 
ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ရန္ ေၾကညာဆိုင္းဘုတ္မ်ား ေဆာင္ 
ရြက္ေလ့ရွိသည့္ကုမၸဏီမ်ား (ဥပမာ - Oppo; တယ္လီ 
ေနာ၊ ကိုကာကိုလာ၊ ျမန္မာဘီယာ စသည္မ်ား) ႏွင့္ 
ေစ်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖြဲ႕ခ်ိတ္ဆက္ေပး 
ျခင္း။ (ခ) ဘဏ္မ်ားႏွင့့္ အျခားေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း။  (ဂ) ေရလုပ္သားမ်ားအတြင္း 
တည္ေထာင္ထားေသာ ေငြစု / ေငြေခ်းအဖြဲ႕မ်ားအား 
လက္ရွိစာပြဲခံုမ်ားအား အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အသစ္ 
၀ယ္ယူရန္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ပံ႔ပိုးျမွင့္တင္ေပး 
ျခင္း။

- သင္တန္းျပဳလုပ္ရာေနရာတြင္ စံျပမ်က္ႏွာစာတစ္ခုအား 
တပ္ျခင္ျပသျခင္း။

င) အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စားသုံးသူမ်ားမွမွတ္မိေစမည့္ 
စနစတ္စခ္အုားေဖၚထုတ္ျခင္း။ ၄င္းစနစတ္ြင ္ယွဥၿ္ပိဳင္ျ္ခင္းပံစု ံ
(၃ လတစၾ္ကိမ ္စားသုံးသူမ်ားမွ လွပျပီးအႏၱရာယက္င္းေသာ 
မ်က္ႏွာစာအား အမွတ္ေပးေရြးခ်ယ္ျခင္းအစီအစဥ္) ျဖင့္ 
ယွဥၿ္ပိဳ င္္ေစႏုိွငပ္ါသည။္ မွတ္မိေစမည္အ့စအီစဥသ္ည ္အစား 
အစာေဘးကင္းလုံျခံဳေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘး အႏၱရာယ္ 
ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး (OSH) မ်ားအား သိရွိနား 
လည္ေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

စ) စားသုံးသူမ်ားထံမွ သေဘာထားျပန္လည္ေကာက္ယူျခင္း 
အစအီစဥအ္ား ႏွစ၀္က္တစၾ္ကိမ ္သို႔မဟုတ္ တစႏွ္စတ္စၾ္ကိမ ္
ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အေထာက္အပ့ံေပးရန္။ စားသုံးသူ 
မ်ားထံမွ သေဘာထားေကာကယူ္ျခင္းလုပ္ငန္အား ရညရ္ြယ္ 
ခ်က္ ၂ ရပ္ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ (က) ေထာက္ခံ 
သူ မ်ားလာေစရန ္လုပ္ေဆာငရ္မည္ ့အခ်က္အလက္မ်ားအား 
စီမံကိန္းေရးဆြဲႏွိုင္ရန္။ (ခ) ငါးလက္လီဒုိင္မ်ားအေနျဖင့္ 
လုိက္ပါလုပ္ေဆာငလ္ာေစရနႏွ္င္ ့စဥဆ္က္မျပတ္ အဆင္ျ့မွင္ ့
တင္ေဆာင္ရြက္လာေစရန္ အရင္းခံအေၾကာင္းတရားအား 
မွ်ေ၀ေပးရန္။ သေဘာထားေကာက္ခံရယူမႈအား “Dot 
Survey” နည္းစနစ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရန္။ ၄င္းနည္းစနစ္သည္ 
ရိုးရွင္းျပီးထိေရာက္ေသာ စာရင္းဇယားေကာက္ခသံည္ ့နည္း 
စနစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး၊ အေရအတြက္ကန္႔သတ္ထားေသာ 
ေမးခြန္းမ်ားအား ဘုတ္ျပားေပၚတြင္ျပသထားျပီး၊ စားသံုးသူ 
မ်ားမွ ၄င္းတုိ႔၏တံု႔ျပန္ေျဖၾကားခ်က္မ်ားအား ကုိယ္စားျပဳ 
ေသာ အေရာင္ဆုိးထားသည့္ ကတ္ျပား သုိ႔မဟုတ္ အစက္ 
မ်ားအသုံးျပဳျပီး ေျဖၾကားျခင္းျဖစပ္ါသည။္ ရရိွေသာေျဖၾကား 
ခ်က္မ်ားအား ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာသုံးသပ္ (analysis) ရာတြင္ ငါး 
လက္လီေရာင္ခ်သူမ်ားႏွင့္ အျခားပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား 
(stakeholders) ေရွ႕ေမွာက္တြင္ေဆာင္ရြက္ရန္။ အျပဳသ 
ေဘာေဆာင္ေသာရလာဒ္ (positive results) မ်ားအား အ 
ျခားလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈလုပ္ငန္းအား 
အားက်ပါ၀င္လာေစရန္အတြက္ သတင္းမီဒီယာမ်ားျဖန္႔ျဖဴး 
ေပးရန္။

၅၅



ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
၆။  စီးပြားေရးအရ ေပးအပခ္်ကတ္စခ္ျုဖစ္ေသာ ထုတလု္ပမ္ႈစြမ္းရည ္

ျမွင့္တင္မည့္အစီအမံအားေဆာင္ရြက္ႏွုိင္ရန္  ေဒသခံမ်ား၏ 
စြမ္းရည္အား ေဖၚထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္း က႑ငယ္ 
တြင္ပါ၀င္သည့္လုပ္ငန္မ်ား အထူးသျဖင့္ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္မ်ား လုပ္ေဆာင္သည့္ ကုမၼဏီမ်ားအား ပတ္သက္ဆက္ 
စပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္။

က) ပံ့ပိုးသူမ်ား၏သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ဘာသာျပန္ 
ဆုိထားေသာ ေရလုပ္ငန္းဆုိင္ရာသင္ခန္းစာမ်ား။

ခ) ျမနမ္ာနိငုင္ ံငါးလုပင္န္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ ္(MFF) ႏွင္ ့တကၠသုိလ္ မ်ား 
သုိ႔ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတုိးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ား တုိးတက္ 
ေျပာင္းလဲရန္ေသခ်ာေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈႏွင့္ အ 
ျခားဆက္စပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း။

ဂ) ကုနထု္တ္လပုမ္ႈတုိးတက္ေရး အစအီစဥမ္်ားႏွင္ ့အျခားဆက ္
စပ္ေသာ ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားအတြက ္ေစ်းကြက္၀ယ္လိုအားလႈံ႔ 
ေဆာ္ရန္အတြက္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာစြမ္းေဆာင္မႈရွိေစျခင္း / ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆက္စပ္မႈ

၇။  ဖ်ာပံုေဒသရိွ ျမနမ္ာနိငုင္ငံါးလုပင္န္းအဖြ႕ဲခ်ဳပ ္(MFF) ႏွင္ ့လက္တြ ဲ
ျပီး ငါးလုပင္န္းစမီခံန္႔ခြမဲႈ (fisheries management)၊ အစားအစာ 
ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ အရည္အေသြး (food sagety and 
quality)၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာ 
ေရး (OSH) ဆုိငရ္ာမ်ားတြင္ စံသတ္မွတ္ခ်ကမ္်ားႏွင့္ လပ္ုထုံးလုပ္ 
နည္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေစရန္ အခ်ိတ္အဆက္မိမိ အေကာင္အ 
ထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္မည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုး 
တက္ေစျခင္း။

က) အမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အ 
ေကာင္အထည္ေဖၚေဆာငရ္ြက္ခ်က္မ်ား/ ငါးလပုင္န္း စမီခံန္႔ 
ခြမဲႈ၊ အစားအစာေဘးကင္းလုံျခံဳေရးႏွင္ ့လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱ 
ရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင္ ့က်န္းမာေရး (OSH) မ်ားတြင ္ေကာင္း 
မြန္ေသာအေလ့အက်င့္စနစ္ (Good Practices) ႏွင့္ကုိက္ 
ညီေစျခင္း။

- ေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အက်င့္စနစ္ (Good Practi- 
ces) မူၾကမ္းရရွိေရးႏွင့္ အျပီးသတ္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ထြက္ 
ေပၚလာေစရန္ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာအေထာက္အပံ့ 
မ်ားေပးရန္။

- သြင္းအားစု (Inputs) မ်ားအားစုစည္းရန္ႏွင့္ တံု႔ျပန္ခ်က္ 
မ်ားအား သိရွိေစရန္အတြက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္  အၾကံဉာဏ္ရယူ ညွိႏွုိင္းေဆြးေႏြးပြဲ 
မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္။

- ထြက္ေပၚလာသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္ 
စနစ္ (Emerging Good Practices) အား ဖ်ာပံုေဒသရွိ 
ေရလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ 
ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအားလံုးက လက္ခံက်င့္သံုးေၾကာင္း 
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳခ်က္ ရရွိေစရန္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း။

ခ) ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအားလုံးက ထြက္ေပၚလာသည့္ 
ေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အက်င့္စနစ္အား လက္ခံက်င့္သုံး 
လာေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားအားေဆာင္ရြက္ရန္။ 
၄င္းလႈံ႕ေဆာ္ေရးအစီအစဥ္အား လူထုအမ်ားပါ၀င္ေသာ 
အခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိေသာ မီဒီယာမ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္းေဖၚျပရန္။

၈။ နက္ရႈိင္းစြာပါ၀င္မႈ (more inclusion) ႏွင့္ အမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ 
ရွိျပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာပတ္၀န္းက်င္အား ရရွိေစျပီး ေရလုပ္ 
သားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၄င္းတို႔၏ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ 
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားအား ေရာက္ရွိေစႏွုိင္မည့္ ငါးလုပ္ငန္း 
စမီခံန္႔ခြမဲႈပံစုတံစခ္ ုထြက္ေပၚလာေစရန ္လုိအပ္ေသာ အေထာက္ 
အပံ့မ်ားေပးရန္။

က) အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဖြဲ႕အား ဖြဲစည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ပံ့ 
ပုိးေပးရန္ႏွင့္ ၄င္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပုံဆိုင္ရာ တုိးတက္ဖြံ႕ 
ျဖိဳးေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးရန္။

ခ) ၄င္းအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ငါးလုပ္ငန္း ပူးတြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈဆ္ုိင္ရာမူ 
ေဘာင္ (fishery co-management scheme) အတြင္းမွ 
ငါးလုပ္ငန္း သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားအား ရရွိႏွိုင္ေရးအ 
တြက္  အေထာက္အကူျပဳႏွုိင္ေသာ  အလားအလာမ်ားအား 
ရွာေဖြေဖၚထုတ္ရန္။

ဂ) ရရွိေသာအေတြ႕အၾကံဳ မ်ားအား အေျခခံျပီး၊ LIFT စီိမံကိန္း 
ႏွင္ ့ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ အေကာငအ္ထည္ေဖၚလွ်က္ရိွေသာ 
ပူးတြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈ (co-management) ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒခ်မွတ္ 
ႏိုင္ေရး ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား အေထာက္အပံ့ေပးရန္။

ဂ) ဖ်ာပံတုြင ္အသိပညာေ၀မွ်ရနႏွ္င္ ့ထြက္ေပၚလာေသာေကာင္း 
မြန္သည့္အေလ့အက်င့္စနစ္အား ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္အ 
ပါအ၀င ္သတမွ္တ္ထားေသာလုပင္န္းမ်ား ေဆာငရ္ြက္ရနအ္ 
တြက္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း စံုရပ္ (platform) တစ္ခုဖန္တီး 
ရန။္ ၄င္းစၾကၤနတ္ြင ္ပူးေပါင္းပါ၀ငႏုိွ္ငသူ္မ်ားမွာ ဖ်ာပံုေဒသရိွ 
ေရခ်ိငုါးလုပင္န္းက႑ငယ္၏ ကိယုစ္ားလွယမ္်ား၊ ျမနမ္ာႏိငု္
ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MFF)၊ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၊ 
ေရခ်ိဳ ငါးလုပင္န္း ဖြ႕ံျဖိဳ းတုိးတက္ေရးအစအီစဥမ္်ားတြင ္ပါ၀င ္
ပတ္သက္ေနေသာအလွဴရွင္မ်ား၊ ငါးလုပ္ငန္ဦးစီးဌာန 
(DOF) ႏွင့္ လုပ္ငန္းျခင္းပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည့္ အ 
ျခားေသာအစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ေရခ်ဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တန္ဖိုးျမွင့္ျဖစ္စဥ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (VCA) ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ
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