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ြ း္ ဆက္မ်ား
VZF		ဗြ႐
ီ င
ွ း္ ဇီး႐ိးု ရန္ပေ
ုံ ငြအဖြဲ ့
WASH		ေရ၊ ပတ္ဝန္က်င္းသန္ ႐
့ င
ွ း္ ေရးႏွင့္ က်န္းမာသန္ ႐
့ င
ွ း္ ေရး
WHO		ကမၻာက
့ ်န္းမာေရးအဖြဲ ႔

အစီရင္ခစ
ံ ာအက်ဥ္း
ကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင္
ခ်င္းစားသံုးမႈက
ေတာက္ေလွ်ာက္ျမင့္တက္ေနသည္။
အခ်က္အလက္မ်ားအရ
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ သတၱမေျမာက္ ခ်င္းအမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသို႔
ခ်င္းတင္ပို႔မႈ
တုိးျမွင့္ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္မည့္ျဖစ္ႏိုင္ေျခလည္း
ျမင့္ျမင့္မားမား႐ွိေနသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံထြက္
ခ်င္းအမ်ားစုကိုစိုက္ပ်ဳိးရာ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ခ်င္းစိုက္ ပ်ဳိးေရးသည္ အေသးစားလယ္ယာေျမပိုင္႐ွင္
မ်ားစြာအတြက္ အဓိကက်ေသာ စီးပြားျဖစ္သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေရးတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္အျပင္ ေက်းလက္ေနျပည္သူ အခ်ဳိ႕
၏ဝင္ေငြရင္းျမစ္တစ္ရပ္ကိ္ု ကိုယ္စားျပဳသည္။
ခ်င္းကိုႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္အျဖစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းက ခ်င္းသယ္ယူပို႔
ေဆာင္ျခင္း၊
ေဆးေၾကာသန္ ့စင္ျခင္း၊ အမ်ဳိးအစား၊ သက္တမ္းအရင့္အႏုအလိုက္ ေ႐ြးခ်ယ္ခြဲထုတ္ျခင္းႏွင့္
ခ်င္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္ျခင္း (processing) တို႔အတြက္လည္း အလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီးေပးသည္။ အမ်ားအား
ျဖင့္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ရာသီအလိုက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ တရားဝင္အတည္တက်မဟုတ္ေသာ
လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ခ်င္းပံ့ပိုးေရာင္းခ်ေရးကြင္းဆက္ (the ginger supply chain) သည္
႐ွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ လူေပါင္း ၁၈၃၉၆ ဦး အတြက္ ရာသီအလုိက္အလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီးေပးသည္ဟု
ခန္ ့မွန္းရ၏။

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရး(OSH)တိုးတက္မႈအတြက္ ေမာင္းႏွင္အားမ်ား
ႏွင့္အဟန္ ့အတားမ်ား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းတရားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ံ ခ်င္းပံပ
့ းုိ ေရာင္းခ်ေရးကြငး္ ဆက္ (the ginger supply
chain) အတြငး္ OSH တိးု တက္ေကာင္းမြနမ
္ က
ႈ ုိ ေမာင္းႏွငေ
္ နသည္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ဟန္ တ
့ ားပိတပ
္ င္ေနသည္။
 OSH အရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိသည့္ေဈ းကြက္မ်ားအတြင္း ႀကီးထြားဖြံ ့ၿဖိဳးႏိုင္မည့္အလားအလာမ်ား
ခ်င္းဝယ္လိုအားျမင့္တက္လာေနသည့္
ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔မွ
ခ်င္းဝယ္ယူသူမ်ားသည္
ေအာ္ဂဲနစ္ျဖစ္မႈ၊
အစားအစာေဘးကင္းမႈ၊
အရည္အေသြး၊
လူမႈေရးႏွင့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈအေပၚ အထူးအေလးေပး
အာ႐ံုစိုက္ၾကသည္။
ထိုေဈ းကြက္မ်ားအား
လက္လွမ္းမီလာခဲ့ျခင္းက
ခ်င္းလုပ္ငန္းအတြက္
မက္လံုးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္ (value chain) အတြင္း OSH တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး
ဆိုင္ရာအက်င့္အၾကံမ်ားကို အားေပးျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္
ႏိုင္မည့္မက္လံုးပင္ျဖစ္၏။ ပင္လယ္ရပ္ျခားသို့ခ်င္းေျခာက္ႏွင့္ ခ်င္းမႈန္႔မ်ားတင္ပို႔မႈတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာစံခ်ိန္
စံညႊန္းမ်ားအတိုင္း တိတိက်က်လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေစရန္ ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းမႈ အျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္သည္။
ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်ဳိးေရးဆီသို႔
ေ႐ြ႔လ်ားလာခဲ့ဲျခင္းက
အရည္အေသြးျမင့္
ပရီမီယမ္ေဈးကြက္မ်ားကို
လက္လွမ္းမီဝင္ေရာက္ႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္သည့္အျပင္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဓာတုပစၥည္းမ်ားအားထိေတြ႔မႈႏွင့္
ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ လံုးဝဖယ္႐ွားရန္ ကူညီေပးႏိုင္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ခ်င္းေျခာက္အဆင့္သို႔ျပဳျပင္ျမွင့္တင္ေရးက႑ (dried ginger processing sector)
ႏွင့္ ေအာ္ဂဲနစ္ခ်င္းစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ့ျခင္းက ျမန္မာ့ခ်င္းလုပ္ငန္း ကာလၾကာရွည္
တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ အေျခခံေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ယင္းသည္ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ား
(OSH
ႏွင့္
လူမႈေရးဆိုင္ရာအကာအကြယ္
ေပးျခင္း အပါအဝင္) ကို ျမွင့္တင့္ေရးအတြက္ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ကို
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ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေတာင္သူမ်ားမွာ ၎တို႔၏အက်င့္အၾကံမ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္
ေဖာ္ျပပါစံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္ ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္
လိုအပ္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားမ႐ွိေပ။ အရည္အေသြး
ေကာင္းမြန္ေသာသြင္းအားစုမ်ားမ႐ွိျခင္းႏွင့္ လက္လွမ္းမမီျခင္းကလည္း အဓိကက်ေသာစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္
ျဖစ္ေနသည္။

 ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအက်င့္အၾကံမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးတို႔အတြက္
ပံ့ပိုးကူညီမ							
ႈ

ခ်င္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏အက်င့္အၾကံမ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးမည့္
ေနရာဌာနမ်ား၊
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္
အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကို
လက္လွမ္းမီျခင္းမ႐ွိေပ။
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
လက္လွမ္းမီရ႐ွိခံစားႏိုင္မႈမွာလည္း
အကန္႔အသတ္႐ွိ၏။
ေတာင္သူလူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္
မိတ္ဖက္လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္
သို႔မဟုတ္
၎တို႔ကိုအလုပ္
ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရန္ စိတ္ဆႏၵ႐ွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသူမ်ားမွာလည္း အလြန္နည္းပါးသည္။ ထို႔အျပင္
ေတာင္သူမ်ားသည္ လယ္ယာေျမလက္႐ွိထားပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ မလံုျခံဳမႈကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္ျဖစ္ရာ ၎တို႔ကို
နည္းပညာသစ္မ်ားႏွင့္အက်င့္အၾကံသစ္မ်ားအေပၚ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမျပဳဝံ့ေအာင္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ ျခယ္ထားသည္။
အဆိုပါစိန္ေခၚမႈအတားအဆီးအခ်ဳိ႕ကို တံု ့ျပန္ေဆာင္႐ြက္သည့္အေနႏွင့္ USAID ၏ရန္ပံုေငြပံ့ပိုး ကူညီမႈျဖင့္
Winrock International အဖြဲ ့က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိေသာ ေက်းလက္ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုး
တက္ေရးအတြက္တန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္မ်ားစီမံကိန္း (Value Chains for Rural Development porject)
သည္
ခ်င္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား၏
စိုက္ပ်ဳိးေရးအက်င့္အၾကံမ်ား
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္
ေထာက္ပံ့ကူညီေနခဲ့သည္။
ထိုစီမံကိန္းသည္
ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ
ေကာင္းမြန္ေသာစိုက္ပ်ဳိးေရးအက်င့္
အၾကံမ်ား (Global GAP) ႏွင့္ ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ ပ်ဳိးေရးတို႔ကို ျမွင့္တင္ျခင္းမွတဆင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား
သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳေရးႏွင့္
ဓာတုသြင္းအားစုမ်ားအလံုး
စံုဖယ္႐ွားေရးတို႔
ႏွင့္ပတ္သက္၍
အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနခဲ့သည္။ လက္႐ွိအသံုးျပဳေနေသာ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားေနရာတြင္
အစားထိုးမႈတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေျမေဆြးမ်ားအသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္သင္တန္းမ်ားကို ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။
ေျမေဆြးအသံုးျပဳမႈကို
လိုက္နာက်င့္ၾကံေဆာင္႐ြက္သူမ်ား
ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့ေသာ္လည္း
ေတာင္သူ
မ်ားစြာတို႔မွာ အဆိုပါေအာ္ဂဲနစ္သြင္းအားစုကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ ေနရာ႒ာန၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား (facilities)
ကင္းမဲ့ ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထိုသြင္းအားစုကို ဝယ္ယူရန္လည္းမတတ္ႏိုင္ၾက႐ွာေပ။

 စိုက္ပ်ဳိးေရးဓာတုသြင္းအားစုမ်ား
ပိုမိုေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ
အသံုးျပဳရန္
ျမင့္မားလာျခင္း						

ေတာင္းဆိုမႈမ်ား

ခ်င္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေရးအတြက္
အရည္အေသြးနိမ့္ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား၊
ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္
ပိုးသတ္ေဆးမ်ား အသံုးျပဳျခင္းက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပ်ံ႕ႏွံ႔ ျဖစ္တည္ေနေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္၏။
စိုက္ပ်ဳိးေရးဓာတုသြင္းအားစုမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္
ၾကပ္မတ္အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား
အလြန္အားနည္းသည္။
နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွတဆင့္
စိုက္ပ်ဳိးေရးဓာတုသြင္းအားစုမ်ား
ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ေနျခင္းက
ျပႆနာမ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစသည္။
ထို႔အျပင္ ေတာင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔ဝယ္ယူခဲ့ေသာဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားမွာ အျခားပစၥည္းမ်ားေရာေႏွာ
ထားျခင္း႐ွိမ႐ွိ (သို႔) ျပင္းအားေလ်ာ့နည္းေနျခင္း႐ွိမ႐ွိ သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ရန္မစြမ္းသာေပ။ လက္႐ွိတြင္
စိုက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္
ပိုးသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားကို
အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ရန္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ ဥပမာ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား
ပိုမိုထိေရာက္ေကာင္းမြန္စြာႏွင့္
ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာအသံုးျပဳေရးႏွင့္
သက္ဆိုင္သည့္
မိုဘိုင္းဖုန္း
အပလီေကး႐ွင္းတစ္ခုကို
ေရးဆြဲဖန္တီးခဲ့သည္။
လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားကိုလည္း
အေရးပါေသာ
သတင္းအခ်က္ရင္းျမစ္တစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္႐ွဳျမင္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအဆင့္
အသိပညာေပးလွဳံ႕ ေဆာ္စည္း႐ံုးမႈမ်ားကို ဝန္ထမ္းႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ားကင္းမဲမႈက ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္
ေနခဲ့သည္။ ၾကားခံေဆာင္႐ြက္သူမ်ား (intermediaries) (အထူးသျဖင့္ ပြဲစားမ်ား) သည္လည္း
ေတာင္သူမ်ားအသံုးျပဳသည့္ သြင္းအားစုအမ်ဳိးအစားအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 တရားဝင္အဖြဲ ့အစည္းႏွင့္ သမဝါယမအသင္းမ်ားမ႐ွိျခင္း				

ခ်င္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားအား တရားဝင္စုဖြဲ ့ထားျခင္းမ်ဳိးမ႐ွိေပ။ သူတို႔တြင္ ဥပေဒအရ တရားဝင္ျဖစ္ေသာ
ရပိုင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္တာဝန္ဝတၱရားမ်ားမ႐ွိသျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား (Global GAP
၊ ေအာ္ဂဲနစ္) ရထိုက္ခြင့္ မ႐ွိေပ။ တရားဝင္စုဖြဲ႕ျခင္းသည္ ေဈးကြက္သစ္မ်ားသို႔ဝင္ေရာက္ပိုင္ခြင့္ကို
ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္အျပင္
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္
ပ်မ္းမွ်ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ့နည္း
ေစၿပီး (economies of scale - ထုတ္ကုန္မ်ားမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေလေလ ပ်မ္းမွ်ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်

အစီရင္ခစ
ံ ာအက်ဥ္း

စရိတ္ေလ်ာ့နည္းေလေလျဖစ္သည္) ၎တို႔၏ေဈ းညွိႏႈိင္းသတ္မွတ္ ႏိုင္မႈအေနအထား(bargaining position)
ကိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစႏိုင္သည္။ ယင္းသည္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ အသိပညာ
အေျခခံပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအေပၚ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေအာင္ အားေပးကူညီေပလိမ့္မည္။
ထိုရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ား၊ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားႏွင့္
ကုန္စည္အရည္အေသြးတို႔ကို
ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္
မ႐ွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။
ေတာင္သူလယ္သမား
မ်ားၾကားတြင္ ျဖစ္တည္ေနၿပီးေသာ လူမႈေရးဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ား (social relations) ကို အသံုးျပဳကာ
၎တို႔ အတူတကြလက္တြဲပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေျခ႐ွိသည္။ သို႔ေသာ္
ေတာင္သူလယ္ သမားမ်ားစြာတို႔မွာ သမဝါယမအသင္းမ်ား၏ဖြဲ႔စည္းပံုစနစ္မ်ား (သို႔မဟုတ္)
အဆိုပါ
ဖြဲ ့စည္းပံုစနစ္မ်ားက ၎တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပံုစံမ်ား (business models) မ်ားအား မည္သို႔မည္ပံုအက်ဳိး
ျပဳႏိုင္သည္ကို သေဘာေပါက္နားလည္ ျခင္းမ႐ွိေသးေပ။ အဓိကစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္မွာ အသင္းအဖြဲ ့မ်ားႏွင့္
သမဝါယမအသင္းမ်ား၏အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတာင္သူလယ္သမားအခ်ဳိ႕ထံတြင္ (သမိုင္းေၾကာင္း
ဆိုင္ရာအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္)
ဆက္လက္စြဲျမဲျဖစ္တည္ေနသည့္
အႏုတ္သေဘာေဆာင္ေသာ
ထင္မွတ္နားလည္ယံုၾကည္မႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။

 OSH ဥပေဒသစ္ႏွင့္ ၎၏အက်ဳံးဝင္နယ္ပယ္က႑

			

စိုက္ပ်ဳိးေရးအပါအဝင္
က႑အမ်ားစုကိုလႊမ္းျခံဳေသာ
OSH
ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္မွာ
လႊတ္ေတာ္၏
အတည္ျပဳျပဌာန္းမႈကို ေစာင့္ဆိုင္းေနသည္။ အဆိုျပဳထားေသာ ထို OSH ဥပေဒကို လုိက္နာအေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းက ခ်င္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္သူမ်ား (processors) ကို ပို႔ကုန္ေဈးကြက္မ်ား
၏သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ႐ွိေအာင္ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးႏိုင္သည္။ ခ်င္းတန္ဖိုး
ျမွင့္ကြင္းဆက္အတြင္း႐ွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဥပေဒသစ္အတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ (အထူးသျဖင့္
OSH စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တရပ္ ခ်မွတ္တည္ေဆာက္မႈ) ဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားမွ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား
ရ႐ွိေပလိမ့္မည္။ ယခုလက္႐ွိအေျခအေန၌ ႐ွိရင္းစြဲ OSH နည္းဥပေဒႏွင့္ အက်ဳံးဝင္သက္ဆုိင္ေသာနယ္ပယ္
မ်ားတြင္ပင္ ကုန္ၾကမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္သူမ်ား-ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္တင္ပို႔သူမ်ား (processors-exporters)
မ်ားၾကား၌ OSH စီမံခန္ ့ခြဲမႈစနစ္မ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ႐ြက္ရန္အတြက္
လက္ေတြ႕ဗဟုသုတႏွင့္
စြမ္းရည္မ်ား
ကင္းမဲ့ေနေၾကာင္း
ေလ့လာေတြ႕ျမင္ရသည္။
အေသးစား
လယ္ယာေျမပိုင္႐ွင္မ်ားႏွင့္
ကိုယ္ပိုင္လုပ္ကိုင္ေသာ
(self-employed)
အလုပ္သမားမ်ားကို
စီးပြားေရးအသင္းအဖြဲ ့မ်ားအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းမ႐ွိသည့္အခ်က္ကလည္း ထြက္ေပၚလာေတာ့မည့္ OSH
ဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မႈတြင္ ျပႆနာမ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။

 OSH ဆိုင္ရာအခြင့္အာဏာပိုင္ဆိုင္ေသာ အင္စတီက်ဴး႐ွင္းမ်ား၏ အကန္႔အသတ္႐ွိေသာ
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား					

စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္
သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းတို႔မွတဆင့္
လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရး
ႏွင့္က်န္းမာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းရန္တာဝန္႐ွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၊ လူ႕အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ား အကန္႔အသတ္႐ွိေနသည္။
ထို႔အျပင္ OSH တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ငန္းခြင္ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား
ႏွင့္ ေရာဂါရမႈမ်ားဆိုင္ရာ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာစစ္ေဆးေရးစနစ္ (monitoring
system) လည္းမ႐ွိေပ။ သီးျခားတန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္မ်ားအတြင္းမွ OSH ျပႆနာအေရးကိစၥမ်ားအေၾကာင္း
နားလည္သိျမင္မႈနည္းပါးသကဲ့သို႔ သတင္းစကား အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြင္းဆက္တစ္ခုခ်င္းအတြက္
တိတိက်က်ရည္႐ြယ္ဖန္တီးေရးဆြဲမႈႏွင့္ အသိပညာေပးမႈမ်ားလည္း နည္းပါးသည္။

9

10

A case study of drivers and constraints for occupational safety and health
improvement in the ginger global value chain from Myanmar

ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ OSH ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ခ်င္းစိုက္ပ်ဳိးေရးကို
ေတာင္သူမ်ား၊
အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊
အခေၾကးေငြမရေသာ
မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္
ကိုယ္ပိုင္လုပ္ကိုင္ေသာ
က်ပန္းႏွင့္ေန႔စား
စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္သားမ်ားတို႔က
လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သည္။
ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္မ်ားတြင္
အဓိကအားျဖင့္
ေျမယာ႐ွင္းလင္းထြန္ယက္ျခင္း၊
ပ်ဳိးပင္စုိက္ပ်ဳိးျခင္း၊
ေပါင္းသင္ျခင္း၊ ေရာဂါမ်ား၊ ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ ေပါင္းပင္မ်ား ႏွိမ္နင္းျခင္းႏွင့္ ခ်င္းတူးေဖာ္ႏုတ္ယူျခင္း တို႔ပါဝင္သည္။
ထိုအလုပ္တာဝန္မ်ားအတြင္း ေတာင္သူမ်ားႏွင့္လယ္ယာလုပ္သားမ်ားမွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာလုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ ့ေနရ၏။ ကိုယ္ဟန္အေနအထား၊ ေလးလံေသာ ကုန္စည္ဝန္ထုပ္မ်ားႏွင့္ တာ႐ွည္
ထပ္ေက်ာ့လုပ္ေဆာင္ရသည့္လွဳပ္႐ွားမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ သန္႔႐ွင္းေသာေရႏွင့္
ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔႐ွင္းေရးအေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား ရ႐ွိႏိုင္မႈကင္းမဲ့ျခင္း၊ ျခင္ကိုက္မႈမ်ား၊ ေျမြကိုက္မႈမ်ား၊ ႏြား
ေခ်းမ်ားကိုလက္ျဖင့္ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္သင့္ျခင္း၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ထိေတြ႔မႈ၊
ႀကီးမားေလးလံေသာအလုပ္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ား၊ ဓားမ်ားအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ကုန္းေလွ်ာေနရာမ်ားတြင္ ေခ်ာ္လဲျခင္း
အစ႐ွိသည္တို႔ႏွင့္
ဆက္ႏြယ္ေနေသာ
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။
အ႐ိုးအဆစ္ႏွင့္ၾကြက္သား
ေရာဂါေဝဒနာမ်ားမွာ ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆံုးေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းသည္
ေတာင္သူမ်ားႏွင့္
အလုပ္သမားမ်ား
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမ႐ွိေသာ
ျပင္ပအေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္
အလြယ္တကူထိခိုက္နစ္နာရႏိုင္သည္ (ဥပမာ ထုတ္ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ား မေမွ်ာ္လင့္ပဲ႐ုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲျခင္း)။
ေငြေရးေၾကးေရးဖူလံုမႈကင္းမဲ့ျခင္းက လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ေနာက္ဆက္တြဲ
ဆိုးက်ဳိးမ်ားေအာက္သို႔ပိုမိုက်ေရာက္ေစႏိုင္သည္။
အမွန္ပင္
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္
အနားယူ
ျခင္းႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈတို႔ကိုစြန္႔လႊတ္ကာ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကို အေလးေပးအာ႐ံုစိုက္ေလ့႐ွိေလသည္။
အလုပ္ခြဲေဝ လုပ္ကိုင္ျခင္းက လိင္သဘာဝအေပၚ အေျခခံေနဆဲျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားက အမ်ဳိးသားမ်ားထက္
အခ်ိန္နာရီပိုမိုၾကာျမင့္စြာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရေလ့႐ွိသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ၎တို႔၏မိသားစုမ်ားႏွင့္
စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္သားမ်ားအဖို႔
အလုပ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားႏွင့္
ေရာဂါရမႈမ်ားတို႔၏
႐ုပ္ခႏၶာပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္
ေငြေရးေၾကးေရး
ေနာက္ဆက္တြဲ
အက်ဳိးဆက္မ်ားကို
ရင္ဆိုင္ေျဖ႐ွင္းရန္
အလြန္ပင္ခက္ခဲႏိုင္သည္။ ဥပမာ လက္႐ွိတြင္ သူတို႔သည္ လူမႈဖူလံုေရးကို လက္လွမ္းမီရ႐ွိခံစားႏိုင္ျခင္း မ႐ွိပဲ
အလုပ္တြင္ ထိခိုက္မႈေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ျခင္းမ႐ွိေပ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ က်င့္ၾကံလုပ္ေဆာင္ပံုအခ်ဳိ ့၏ဆိုးက်ဳိးမ်ားအေၾကာင္းကို နားလည္သိ႐ွိၾကၿပီး
လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာအႏၱရာယ္မ်ား (hazards) ႏွင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆံုး႐ွဳံးႏိုင္ေျခမ်ား (risks) ကို ေကာင္းစြာသိျမင္
သေဘာေပါက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအား မည္သို႔မည္ပံုႀကိဳတင္ ကာကြယ္တားဆီးရမည္၊
မည္သို႔မည္ပံု ႐ွင္းလင္းဖယ္႐ွားရမည္ကို နားလည္သိျမင္ျခင္းမ႐ွိေပ။ ေဘးအႏၱရာယ္ ႐ွင္းလင္းဖယ္႐ွားေရး
နည္းလမ္းမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအက်င့္အၾကံမ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳမႈကို
အလံုးစံုဖယ္႐ွားျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိုမို ေဘးကင္းစြာအသံုးျပဳျခင္းတို႔ မျဖစ္မေနပါဝင္ရမည္။
ခ်င္းမ်ားကိုတူးေဖာ္ႏုတ္ယူၿပီးေနာက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈမ်ားကို ကုန္ထမ္းသူမ်ား(porters)က လုပ္ေဆာင္သည္။
ထိုကုန္ထမ္းသူမ်ားသည္ ခ်င္းႏွင့္ အျခားေသာ သစ္သီးႏွင့္ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ ျခင္းေတာင္းမ်ားႏွင့္အိတ္မ်ားကို
ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္
ကုန္ေလွာင္႐ံုမ်ားၾကား
ထမ္းပိုးသယ္ေဆာင္ကာ
အတင္အခ်ျပဳလုပ္သည္။
ကုန္ထမ္းသူမ်ားမွာ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ကိုင္ေသာ (self-employed) အလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ၿပီး ကုန္သည္မ်ား
သို႔မဟုတ္ ၾကားခံေဆာင္႐ြက္သူမ်ား (intermediaries) ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းျဖင့္ လုပ္ခေၾကးေငြရ႐ွိၾကသည္။
ထိုသူတို႔သည္ သီးျခားၾကားခံေဆာင္႐ြက္သူတစ္ဦးႏွင့္ တရားဝင္ခန္႔ထားျခင္းမဟုတ္သည့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမွတဆင့္
လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေလ့႐ွိသည္။ နယ္ေျမေဒသ၏ေန႔စဥ္၊ အပတ္စဥ္ႏွင့္ရာသီအလိုက္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္
ေပးသြင္းမႈအေျပာင္းအလဲမ်ားက
ကုန္ထမ္းသူမ်ားထံမွ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ရယူအသံုးျပဳမႈအေပၚတြင္
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ႐ွိသည္။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းမွာပင္ ကုန္ထမ္းသူမ်ားသည္ ႀကီးမားေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္
ထိေတြ႕ေနရသည္။
ဥပမာ
ေလးလံေသာကုန္စည္ဝန္ထုပ္မ်ားကို
ေဝးကြာေသာေနရာမ်ားသို႔
ဆုိး႐ြားေသာကိုယ္ဟန္အေနအထားျဖင့္
ထမ္းပိုးသယ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္
ဆက္ႏြယ္ေနသည့္
သက္ေတာင့္သက္သာ မ႐ွိေသာ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈဝန္းက်င္အျပင္အဆင္ဆိုင္ရာ (ergonomic) အႏၱရာယ္မ်ား၊
ပတ္ဝန္းက်င္
သန္႔႐ွင္းမႈကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္
ဆက္ႏြယ္ေနသည့္အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္
ခလုတ္တိုက္လဲျခင္းႏွင့္
ေခ်ာ္လဲျခင္းေဘးအႏၱရာယ္မ်ား စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈကင္းမဲ့ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္
ေဆာင္႐ြက္မႈအေျခအေနမ်ား
(လူမႈေရးဆိုင္ရာအကာအကြယ္ေပးေရးကို
လက္လွမ္းမီရ႐ွိႏိုင္မႈကင္းမ့ဲျခင္း
အပါအဝင္) က လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ပိုမိုဆိုး႐ြားျပင္းထန္ေစသည္။
သူတို႔သည္ အလုပ္တြင္ထိခိုက္မႈေလ်ာ္ ေၾကးေပးအပ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ရ႐ွိခံစားႏိုင္ျခင္းမ႐ွိပဲ အလုပ္ႏွင့္
ဆက္ႏြယ္ေသာထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားႏွင့္ ေရာဂါရမႈမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္က်ခံရသည္။
လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈႏွင့္အတူ
ကုန္ထုတ္စြမ္းအားႏွင့္
အစားအစာေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းမႈကို
တၿပိဳင္တည္းျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္

အစီရင္ခစ
ံ ာအက်ဥ္း

နည္းပညာမ်ားႏွင့္ အက်င့္အၾကံမ်ားကို စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ကုန္ထမ္းသူမ်ားႏွင့္
ၾကားခံေဆာင္႐ြက္သူမ်ား (intermeidary) မွာ အက်ဳိး ေက်းဇူးမ်ား ရ႐ွိခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကုန္ေလွာင္႐ံုမ်ားအတြင္းႏွင့္
အျပင္ဘက္တြင္
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဓိကပါဝင္သည့္
အလုပ္သမားမ်ားကို
ခ်င္းေ႐ြးရန္ႏွင့္
ခ်င္းေဆးရန္အတြက္
ကုန္သည္မ်ားကငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေစသည္။
ထိုလုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ထိုအမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဇီဝခႏၶာပိုင္းဆိုင္ရာေဘးအႏၱရာယ္မ်ား (biological
hazards) ႏွင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခမ်ား (risks) တုိ႔ႏွင့္ ထိေတြ႕ေနရသည္။ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ
ကိုယ္ဟန္အေနအထားမ်ားေၾကာင့္
အ႐ိုးအဆစ္ႏွင့္ၾကြက္သားေရာဂါေဝဒနာ
မ်ားျဖစ္ေပၚလာရၿပီး
ခလုတ္တိုက္
လဲျခင္းႏွင့္ေခ်ာ္လဲျခင္း
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္
ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္။
ခ်င္းေဆးျခင္းႏွင့္
ခ်င္းေ႐ြးျခင္းတို႔မွာ
ရာသီအလိုက္လုပ္ကိုင္ရေသာအလုပ္မ်ားျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္
အခ်ဳိ႕ေရာင္းဝယ္ေ
ရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ခ်င္းေ႐ြးသူအနည္းငယ္ကို
တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးအတြက္
အလုပ္ခန္႔အပ္ထားရွိသည္။
အလုပ္႐ွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ OSH ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာဥပေဒမ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္သိျမင္မႈ
မ႐ွိေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးမႈမ်ားကိုလည္းပံုမွန္ေဆာင္႐ြက္ ေလ့မ႐ွိေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္
ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္
အကာအကြယ္ေပးေရး
OSH
အေျခခံလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပင္
ကင္းမဲ့ေနသည္။ ခ်င္းေရြးသူမ်ားႏွင့္ ခ်င္းေဆးသူမ်ားမွာ လူမႈဖူလံုေရးအက်ဳိးခံစားခြင့္ကို ရ႐ွိခံစားႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေပ။
လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာေရာဂါရမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့လွ်င္ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားအတြက္
အကူအညီေပးသည့္အေနႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားက ၎တို႔၏သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ေငြေၾကးအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း
ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ႏိုင္
သည္။

ႏိုင္ငံျခားတင္ပို မႈအတြက္ ခ်င္းစိမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်င္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္သူမ်ားတင္ပို႔သူမ်ား
(processors-exporters)
က
၎တို႔၏အလုပ္ရံုမ်ားတြင္
ေဆာင္႐ြက္သည္။
(၁)
ခ်င္းေရြးသူမ်ားႏွင့္ ခ်င္းေဆးသူမ်ား (အမ်ားအားျဖင့္ ေန႔စား သို႔မဟုတ္ ရာသီ အလိုက္လုပ္ကိုင္သူ
အမ်ဳိးသမီးမ်ား) ႏွင့္ (၂) ခ်င္းျဖတ္စက္ေမာင္းသူမ်ား (အမ်ားအားျဖင့္ အျမဲတမ္းဝန္ထမ္းအမ်ဳိးသားမ်ား)
ကို
ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးလုပ္ကိုင္ေစသည္။
အလုပ္႐ံုမ်ားအတြင္း
ေလဝင္ေလထြက္မေကာင္းျခင္းက
အလုပ္သမားမ်ားအား ေျမႀကီး၊ ဖုန္မႈန္႔ ့မ်ားႏွင့္ ပိုမိုဆိုး႐ြားစြာထိေတြ ့ေစသည္။ စက္ေမာင္းသူမ်ားမွာ လက္၊
လက္ေမာင္းႏွင့္ တစ္ကိုယ္လံုးတုန္ခါမႈမ်ား၊ က်ယ္ေလာင္ေသာဆူညံသံမ်ားႏွင့္ တစ္ေနကုန္ တစ္ေနခန္း
ထိေတြ႔ခံစားရသည္။
ထိုအလုပ္သမားမ်ားသည္
တစ္ကိုယ္ရည္
အကာအကြယ္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို
အသံုးမျပဳၾကေပ။ ခ်င္းေဆးသူမ်ားႏွင့္ခ်င္းေ႐ြးသူမ်ားအဖပို႔ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ျမင့္မားေသာအပူခ်ိန္မ်ားတြင္
အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကရသည္ျဖစ္ရာ
အပူဒဏ္ေၾကာင့္ႏြမ္းနယ္ပင္ပန္းမႈမ်ား
ခံစားရႏိုင္သည္။
ထိုစက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ားသည္ OSH ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဥေပေဒ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့သည့္
စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁ ခုႏွစ္) ႏွင့္ အက်ဳံးဝင္သက္ ဆိုင္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္
အလုပ္သမားမ်ားအားလံုးအတြက္ ေ႐ွးဦးသူနာျပဳစုေရးေဆးေသတၱာမ်ား (first aid kits) ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္
သန္႕႐ွင္းေရး အေျခခံအေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ထားေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို
ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း (သို႔) ကိုင္တြယ္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း မျပဳရေသးပါေခ်။ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္
သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းတို႔မွတဆင့္
OSH
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို
ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းရန္တာဝန္႐ွိေသာ
အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန
(MOLIP)
ေအာက္မွ
စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ားႏွင့္
အေထြေထြအလုပ္သမား
ဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန
(FGLLID) သည္ OSH အသိပညာေပးျခင္း၊ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတို႔အတြက္
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား နည္းပါးလြန္းေနသည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ တရားဝင္အလုပ္ခန္႔ထား
မႈစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ လူမႈဖူလံု ေရးအက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားရ႐ွိသည့္ အလုပ္သမား (၁၀) ဦးမွ (၁၅) ဦး အထိပါဝင္ေသာ
ပင္မအလုပ္သမားအုပ္စုတစ္စုကို အလုပ္ခန္႔အပ္ထားေလ့႐ွိသည္။ ရာသီအလိုက္ႏွင့္ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားမွာမူ
၎တို႔၏ေဘးကင္း လံုျခံဳမႈကင္းမဲ့ေသာ အလုပ္အကိုင္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္ စီးဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခ
ပိုမိုျမင့္မားသည္။ အျမဲတမ္းအလုပ္သမားမ်ားမွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားႏွင့္ ေရာဂါရမႈမ်ားျဖစ္ပြားလွ်င္ ေလ်ာ္ေၾကး
ေငြမ်ားေတာင္းခံေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈကုန္က်စရိတ္၏ ႀကီးမားေသာ
ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုကို အလုပ္သမားမ်ားကသာ က်ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။
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ခ်င္းတန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္အတြင္းမွ OSH တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး ေမာင္းႏွင္အားမ်ားႏွင့္ အဟန္ ့အတားမ်ားအျပင္
ထိခိုက္ပ်က္စီးလြယ္မႈအေၾကာင္းအရာမ်ား (vulnerability profiles) မ်ားကိုအေျခခံၿပီး တန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္၏
ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ စြမ္းႏွင့္ OSH ရလာဒ္အေျဖမ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ဦးတည္ေသာ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္း
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားက ထြက္ေပၚလာမည့္ OSH ဥပေဒ ႏွင့္အတူ အစားအစာေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းမႈ၊ ေအာ္ဂဲနစ္၊
လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို အမွန္တကယ္လိုက္နာေစေရးအတြက္
အေလးေပးအာ႐ံုစုိက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ နယ္ေျမေဒသတြင္း OSH ဆိုင္ရာအသိအျမင္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား
အားေကာင္းခိုင္မာေစၿပီး စုိက္ပ်ဳိးေရးဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ ေအာ္ဂဲနစ္သြင္းအားစုမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကိရိယာမ်ား
သင့္ေတာ္မွန္ကန္စြာ အသံုးျပဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကံဉာဏ္ေပးေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ သြင္းအားစုကုမၸဏီမ်ား၏ OSH ဆိုင္ရာ အၾကံေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ပံ့ပိုးကူညီေပးႏိုင္မည့္
အင္စတီက်ဴး႐ွင္းဆိုင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္ကိုလည္း
ျဖည့္ဆည္းျမွင့္တင္ေပးႏိုင္သည္။
OSH ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးစည္း႐ံုး လွဳံ႕ေဆာ္မႈမ်ားႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္
နယ္ေျမေဒသစြမ္းေဆာင္ရည္ကို
တည္ေဆာက္သြားရန္
အၾကံျပဳလိုပါသည္။
ဆင့္ပြားေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္
တာ႐ွည္တည္တံ့ ခိုင္ျမဲမႈကို ထိန္းသိမ္းသြားႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ OSH ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ျခင္း
ဆိုင္ရာ နယ္ေျမေဒသတြင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ GAP ႏွင့္ ေအာ္ဂဲနစ္
အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားေပးအပ္မႈႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေပသည္။
သမဝါယမအသင္းမ်ားဖြဲ႕စည္းရန္
အတြက္လည္းပံ့ပိုးကူညီႏိုင္သည္။ အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္ေရးက႑အတြင္းမွ
ၾကားခံေဆာင္႐ြက္သူမ်ား
(intermediaries)
ႏွင့္
အလုပ္သမားၾကား
ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရး
ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္
ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေစရန္
အေလးေပးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား
တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္
အစားအစာေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
လိုက္နာျဖည့္ဆည္း
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။
လယ္ယာေျမအဆင့္တြင္
တူးေဖာ္ႏုတ္ယူၿပီးခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း
အဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္ေရး ေနရာဌာနမ်ား (postharvest facilities) တည္ေထာင္မႈကို ျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္
ေတာင္သူမ်ားမွာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈအေျခ
အေနမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာႏိုင္သည္။ ျမန္မာ့ခ်င္းလုပ္ငန္းသည္ OSH တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္
တၿပိဳင္တည္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္
မဟာဗ်ဴဟာႏွစ္ရပ္မွ
အက်ဳိးအျမတ္ႀကီးႀကီး
မားမားရ႐ွိေပလိမ့္မည္။ (၁) ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အရည္အေသြးျမင့္ပရီမီယမ္ေဈးကြက္မ်ား၏
သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား (ေအာ္ဂဲနစ္၊ အစားအစာေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရး၊ အရည္အေသြး၊ လူမႈေရးႏွင့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား) အတိုင္းလိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈကို အားေပးျမွင့္တင္ရန္ဦးတည္
ေသာမဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ႏွင့္ (၂) ခ်င္းတန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္အတြင္း OSH ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အခြင့္အာဏာ
တစ္ရပ္႐ွိသည့္
အင္စတီက်ဴး႐ွင္းမ်ားကို
ပိုမိုအားေကာင္းခိုင္မာေစမည့္
အမ်ဳိးသားမဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္
(သို႔ဆိုလွ်င္ ထိုအင္စတီက်ဴး႐ွင္းမ်ားသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အဓိကက်ေသာလုပ္ေဆာင္သူမ်ား (actors) မ်ားကို
ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မည္) တို႔ျဖစ္သည္။

မိတဆ
္ က္နဒ
ိ ါန္း
ဤအေသးစိတ္သုေတသနျပဳေလ့လာမႈကို
VZF
Myanmar
စီမံကိန္း၏
အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ VZF ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳလွဳပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈ (initiative) မွေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ ကနဦး ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ VZF သည္ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ
ကုန္စည္ ပံ့ပိုးေရာင္းခ်ေရးကြင္းဆက္ (GCSs) မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ (သို႔မဟုတ္) ပူးေပါင္း
ပါဝင္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ က႑မ်ားအတြင္း အလုပ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာေသဆံုးမႈမ်ား၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားႏွင့္
ေရာဂါရမႈမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးရန္ ရည္႐ြယ္သည္။ G7 ခုႏွစ္ႏုိင္ငံအုပ္စုက ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳကာ G20
ႏိုင္ငံႏွစ္ဆယ္အုပ္စုက အားေပးေထာက္ပံ့ေသာ VZF သည္ အလွဴ႐ွင္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားစြာကလႊဲအပ္ထားေသာ
ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔(ILO) သည္ ထို ရန္ပံုေငြ၏စီမံကိန္းမ်ားကို
စီမံခန္ ့ခြဲကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သည္။ VZF စီမံကိန္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္
ကင္း႐ွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေရး တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာေဆာင္႐ြက္ခ်က္ (OSHGAP) ပင္မအစီအစဥ္ ႏွင့္ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာကုန္စည္ပံ့ပိုးေရာင္းခ်ေရးကြင္းဆက္မ်ားအတြင္းမွ ေကာင္းမြန္သင့္
ေလ်ာ္ေသာအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ၂၀၁၇-၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ILO ေဆာင္႐ြက္ခ်က္အစီအစဥ္ (ILO Programme of
Action 2017-2021 on Decent Work in Global Supply Chains) တို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္
ပံ့ပိုးကူညီေပးသည္။ VZF ၏အဓိကရည္မွန္းခ်က္မွာ ဝင္ေငြနည္းပါးေသာ ႏွင့္ ဝင္ေငြအလယ္အလတ္႐ွိေသာ
ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္
ကင္း႐ွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး (OSH) ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ျဖစ္ထြန္းခုိင္မာအားေကာင္းေစမည့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိက စုေပါင္းဝိုင္းဝန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ (collective public and private action) ကိုျမွင့္တင္သြားရန္ျဖစ္သည္။ VZF စီမံကိန္းမ်ား သည္ ပထမဆံုးအေနႏွင့္
အထည္အလိပ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္ကုန္အစားအစာ တန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္မ်ားကို အေလးေပးအာ႐ံုစိုက္သည္။
ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ေသာတန္းဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္
အေသးစိတ္ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ကာ
OSH
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ေမာင္းႏွငအ
္ ားမ်ားႏွင့္ အဟန္ အ
့ တားမ်ားတိအ
႔ု ျပင္ ဝင္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္ႏင
ို မ
္ ည့္
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္သည္။
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ကုန္စည္ပံ့ပိုးေရာင္းခ်ေရးကြင္းဆက္ (supply chain) ေ႐ြးခ်ယ္ရန္၊ ကြင္းဆက္ေျမပံုေရးဆြဲရန္ (mapping)
ႏွင့္
ေလ့လာ
ဆန္းစစ္မႈျပဳရန္ႏွင့္
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈပံုစံမ်ား
(intervention
models)
ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းအတြက္ က်င့္ၾကံအသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းမွာ ပိုမိုေဘးကင္းလံုျခံဳေသာလုပ္ငန္းခြင္မ်ားဆိုင္
ရာ G20 ၏လုပ္ငန္းကို ပံ့ပိုးကူညီရန္အတြက္ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ကုန္စည္ပံ့ပိုးေရာင္းခ်ေရးကြင္းဆက္မ်ား
အတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝရာေနရာ႒ာန (knowledge base) ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းမႈႏွင့္
က်န္းမာမႈတို႔ကို ျမွင့္တင္ေပးမည့္ ILO-EU ပူးတြဲစီမံကိန္း ေအာက္တြင္ ေရးဆြဲဖန္တီးခဲ့ ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္
(သင့္ေတာ္ ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္အကိုင္အတြက္ေဈ းကြက္စနစ္မ်ား (the Market Systems for Decent
Work)) နည္းလမ္းကို အလိုက္သင့္ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားျခင္းျဖစ္သည္။)
ျမန္မာႏိုင္ငံ ခ်င္းတန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္1 ကို (အျခားသတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားအပါအဝင္) ေအာက္ပါအေၾကာင္း
အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ OSH ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ားကို တံု႔ျပန္ခ်ီးျမွင့္သြားမည့္ ေဈးကြက္သစ္မ်ားအတြင္းသို႔
ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအလားအလာျမင့္မားျခင္း၊ တန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္တစ္ေလွ်ာက္ ေဘးအႏၱရာယ္
အလြန္မ်ားေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပါဝင္ေနျခင္း၊
အျခားသီးႏွံမ်ားအတြက္
ဆင့္ပြားရယူက်င့္ၾကံႏိုင္မည့္
ျဖစ္ႏိုင္ေျချမင့္မားျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီးျဖစ္ ေသာဖြံ ့ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္အက်ဳိးျပဳကာ
ဆပြားအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားေပးအပ္ႏိုင္ျခင္း (synergy) အစ႐ွိသည္တို႔ျဖစ္၏။ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္
မတူျခားနားေသာလုပ္ေဆာင္သူ (actor) အမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အင္စတီက်ဴး႐ွင္းဆိုင္ရာ ဝန္းက်င္ႏွင့္
ေဈးကြက္ဝန္းက်င္ကို အေသးစိတ္ေလ့လာတင္ျပရန္အတြက္ ကုန္စည္ပံ့ပိုးေရာင္းခ် ေရးကြင္းဆက္ (supply chain) ကို ေျမပံုေရးဆြဲမႈ (mapping) ျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ OSH တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးဆိုင္ရာ
ေမာင္းႏွင္အားမ်ားႏွင့္ အဟန့္အတားမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားအား နားလည္
သိျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အရည္အေသြးလကၡဏာရပ္ဆိုင္ရာခြဲျခမ္းေလ့လာဆန္းစစ္မႈ (qualitative analysis) တစ္ရပ္ကို ထဲထဲဝင္ဝင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းေလ့လာဆန္းစစ္မႈကို မတူျခားနားေသာလုပ္ေဆာင္သူ
(actors)
အမ်ဳိးအစားမ်ား၏အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္
ေဈ းကြက္ဝန္းက်င္ႏွင့္အင္စတီက်ဴး႐ွင္းဆိုင္ရာ
ဝန္းက်င္
သုေတသနျပဳေလ့လာမႈတို႔အေပၚတြင္
အေျခခံသည္။
အသံုးျပဳေသာ
သုေတသနျပဳေလ့လာမႈ
နည္းစနစ္က
ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္႐ွိေသာ ထိခိုက္ပ်က္စီးလြယ္မႈ အေၾကာင္းအရာမ်ား
(vulnerability profiles) (လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေလ့လာေဖာ္ထုတ္မႈအပါအဝင္) အျပင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ
အကာအကြယ္ေပးေရးအစီအစဥ္၏လႊမ္းျခံဳမႈ၊
အလုပ္ခန္႕ထားမႈပံုစံအေနအထား
(employment
status) ကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ၾကားဆက္ႏြယ္မႈကိုလည္း ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။
အဆိုပါေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈအေပၚအေျခခံၿပီး သက္ဆိုင္သူမ်ား (stakeholders) ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈျပဳကာ
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈပံုစံမ်ား (intervention models) ကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့သည္။
ေလ့လာမႈႏွင့္
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈပံုစံကို
အားလံုးပူးေပါင္းပါဝင္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကိုအသံုးျပဳကာ
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္သည္။
 စာေပစာတမ္းကနဦးေလ့လာသံုးသပ္မႈတစ္ရပ္
(သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာ
စာအုပ္စာေပမ်ား၊
ကုန္ထုတ္လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံတြင္း လက္႐ွိဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးစာရင္းအင္း
အခ်က္အလက္မ်ား၊ OSH အခ်က္ အလက္မ်ားအပါအဝင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ တကာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ
ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားပါဝင္သည္)
1.

The ILO သည္ “global supply chains” ႏွင့္ “global value chains” ဟူေသာစကားအသံုးအႏွဳန္းမ်ားအတြက္ အတည္ျဖစ္ေသာအဓိပၸာယ္
ဖြင့္ဆိုခ်က္တစ္ရပ္ သတ္မွတ္သံုးစြဲလာခဲ့ျခင္းမ႐ွိေသးပါ။ မၾကာေသးမီက “ကမၻာ့အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမွဳေရးဆိုင္ရာအနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္း
ခ်က္” ဟူ ေသာအစီရင္ခံစာတြင္ the ILO (2015a) သည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အထိကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၀ အတြက္
GVCs တြင္ပါဝင္ ေနေသာအလုပ္အကိုင္အေရအတြက္ခန္ ့မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုသို ့ခန္ ့မွန္းထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္
သုေတသနျပဳေလ့လာ ေရးအဖြဲ ့မွအသံုးျပဳခဲ့ေသာ GVC ၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ “ (ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု၏ မတူျခားနား
ေသာလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ႏွစ္ခု သို ့မဟုတ္ ထို ့ထက္ပိုေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေဆာင္႐ြက္သည့္) နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ထုတ္လုပ္ေရးကိုအ
ပိုင္းပိုင္းျဖတ္ကာေဖာ္ေဆာင္ျခင္း မွ ေပၚထြက္လာေသာ ဝယ္လိုအား-ေရာင္းလိုအား ဆက္ဆံေရး” (Krugman, 1995; Antras & Chor,
2013) ဟူေသာဖြင့္ဆိုခ်က္ျဖစ္သည္။ The ILO သည္ တန္ဖိုးကြင္းဆက္အတြက္လည္း ေအာက္ပါအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။
တန္ဖိုးကြင္းဆက္ဟူေသာစကားအသံုး အႏွဳန္းမွာ “ကုန္စည္တစ္ခု သို ့မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မွဳတစ္ခု စတင္သေႏၶတည္ျခင္းမွ ထုတ္လုပ္
ေရးၾကားခံအဆင့္မ်ားကိုျဖတ္သန္းကာ ေနာက္ ဆံုးစားသံုးသူမ်ားထံသို ့ေပးပို ့ျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳၿပီး ေနာက္ဆံုးျပန္လည္စြန္ ့ပစ္ျခင္း အထိ
သယ္ေဆာင္သြားရန္လိုအပ္ေသာ က်ယ္ျပန္ ့လွ ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး ကိုဆိုလိုသည္” (Kaplinsky & Morris, 2002)။ လိုအပ္
ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေဈးကြက္တင္ျခင္း၊ ျဖန္ ့ျဖဴးျခင္းႏွင့္ အေထာက္အပံ့ေပးေရးဝန္
ေဆာင္မွဳမ်ားပါဝင္သည္။ တန္ဖိုးကြင္းဆက္တစ္ခုတြင္ပါဝင္ ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို “စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းအတြင္း သို ့မဟုတ္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာၾကားျဖန္ ့က်က္ကာ၊ ပထဝီနယ္ ေျမတစ္ခုတည္း သို ့မဟုတ္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္ ့ေသာနယ္ေျမေဒသတေလွ်ာက္ျဖန္႔
က်က္ကာ” ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္ (ILO, 2015a)။ ကမၻာ့ကုန္ သြယ္ေရးအဖြဲ ့အစည္း (WTO) က အခိုင္အမာထပ္မံတင္ျပထားသည္မွာ
“ဗန္းစကားအသံုးအႏွဳန္းမ်ားက ကြဲျပားႏိုင္သည္ - GVC အစား ကုန္သြယ္မွဳကို တန္ဖိုးျမွင့္တင္ေသာ၊ ထုတ္လုပ္မွဳကိုမွ်ေဝလုပ္ကိုင္ ေသာ၊
ထုတ္ကုန္ပံ့ပိုးေရာင္းခ်ေရးကြင္းဆက္မ်ား၊ ျပင္ပမွ ကုန္စည္ သို ့မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မွဳရယူေသာ၊ ပင္လယ္ရပ္ျခားတြင္လုပ္ကိုင္ေသာ၊
ေဒါင္လိုက္ေပါင္းစပ္စုစည္းျခင္း သို ့မဟုတ္ အပိုင္းပိုင္းျဖတ္ ေတာက္ထားေသာထုတ္လုပ္မွဳ စသည္ျဖင့္ - သို ့ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာပါဝင္ေသာ
လက္တြဲခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္သည့္ထုတ္လုပ္ေရး ဟူေသာ ပင္မအဓိပၸာယ္မွာ မေျပာင္းမလဲပဲ႐ွိပါသည္။” ေလ့လာမွဳနည္းနိႆယအတြက္
စကားအသံုးအႏွဳန္းႏွစ္ခုကို အျပန္အလွန္ဖလွယ္အသံုးျပဳ ၾကပါသည္။

မိတဆ
္ က္နဒ
ိ ါန္း

 အရည္အေသြးလကၡဏာရပ္ဆိုင္ရာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ား (FGD) ကို
အေျခခံေသာ
လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳေလ့လာမႈ
(ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္
အုပ္စုဖြဲ႕
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို တန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ႏွင့္အင္စတီက်ဴး႐ွင္းဆိုင္ရာ ဝန္းက်င္အတြင္းမွ
လုပ္ေဆာင္သူ (actors) အမ်ဳိးအစားအားလံုး၏ နမူနာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္)။
အဓိကက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးသူမ်ား ပါဝင္သည့္ အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမႈမ်ား (FGDs) တြင္
ေဈးကြက္လုပ္ေဆာင္သူမ်ား (market actors) မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ ့မ်ား (စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၊
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊
လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕၊
အလုပ္႐ံုမ်ားႏွင့္
အေထြေထြအလုပ္
သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန စသည္)၊
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ အလုပ္႐ွင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊
ႏိုင္ငံျခားတင္ပို႔သူ-ကုန္ၾကမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္သူ
(exporter-processor)
အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္
အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားပါဝင္သည္။
ထိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျပင္
အစက္ကပ္ေစေသာနည္းျဖင့္စစ္တမ္း
ေကာက္ယူမႈတစ္ရပ္ (Dot survey) ကို ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ လယ္ယာေျမအလုပ္သမားမ်ားတို႔ႏွင့္
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
 လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမွရ႐ွိေသာ ရလာဒ္အေျဖမ်ားကို အေျခခံကာ သက္ဆိုင္သူမ်ား (stakeholders) က OSH တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္
မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့သည္။
ဤအေသးစိတ္ေလ့လာမႈစာတမ္းသည္
အထက္ေဖာ္ျပပါသုေတသနျပဳလ့လာမႈအဆင့္မ်ားမွထြက္ေပၚလာ
ေသာရလာဒ္ အေျဖမ်ားကို တင္ျပထားသည္။ ယင္းသည္ ခ်င္းထုတ္လုပ္ပံ့ပိုးေရးကြင္းဆက္ (supply chain)
၏ေယဘုယ်အေၾကာင္း အရာႏွင့္ ၎ကြင္းဆက္အေပၚေလ့လာဆန္းစစ္မႈ၊ ကြင္းဆက္တစ္နံတစ္လ်ားမွ
လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးတြင္ OSH တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ေမာင္းႏွင္အားမ်ားႏွင့္ အဟန္ ့အတားမ်ား၊
OSH တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားတို႔
ကို ေဖာ္ျပထားေပသည္။
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၁။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ခ်င္းတန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္ (The ginger value

chain from Myanmar)
၁.၁။ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ေဈ းကြက္
ထုတက
္ န
ု ္
ခ်င္းသည္ႏွစ္႐ွည္ခံပင္ေပ်ာ့တစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး
၎၏အနံ႔ျပင္းေသာေျမေအာက္ပင္စည္
(ခ်င္းတက္)
မ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္ခံပင္အျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးေလ့႐ွိသည္။ ခ်င္းကို ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္တစ္ခုအျဖစ္အသံုးျ
ပဳၿပီး ခ်ဳိခ်ဥ္မ်ား၊ ေဖ်ာ္ရည္မ်ား၊ အရက္၊ ေရခဲမုန္႔၊ ေပါင္မုန္႔၊ ကိတ္မုန္႔ႏွင့္ မီးဖိုျဖင့္ဖုတ္ေသာအစားအစာမ်ား၊
င႐ုတ္သီးမႈန္႔အေရာအေႏွာ၊ တာ႐ွည္ခံခ်င္းႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာဟင္းခတ္မႈန္႔မ်ားအတြင္းမွ ပါဝင္ပစၥည္းအျဖစ္
အသံုးျပဳသည္။ ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ားကို အသံုးျပဳေသာ ေဆးဝါးမ်ား (herbal medicine) တြငလ
္ ည္း အသံုးျပဳသည္။
၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကာလအထိ ကာလအတြင္း ကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင္ ခ်င္းကို ပါဝင္ပစၥည္းတစ္ခုအျဖစ္
ထည့္သြင္းထားေသာထုတ္ကုန္ေပါင္း၂၇၄၄၇ ခု စတင္မိတ္ဆက္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။2 ခ်င္းကို ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္
စားသံုးၾကသည္။ အစိမ္း၊ အေျခာက္၊ ဆီစိမ္၊ အႏွပ္၊ တာ႐ွည္ခံခ်င္းဆားရည္စိမ္၊ သၾကားအုပ္၊ သၾကားလံုးႏွင့္ အမႈန္႔
့ပံုစံတို႔ျဖင့္ စားသံုးၾကသည္။ ခ်င္းေျခာက္မ်ားကို အခြံပါလ်က္ေသာ္လည္းေကာင္း အခြံခြ်တ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း
ပံု (၁) ခ်င္းတက္.

ရင္းျမစ္- ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ VZF မွ႐ိုက္ကူးခဲ့ေသာဓာတ္ပံု
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အတက္အလက္စံုစံုလင္လင္ႏွင့္ ခ်င္းတက္တစ္ခုလံုးအေနျဖင့္ ေရာင္းခ်သကဲ့သို႔ ပါးလႊာစြာလွီးျဖတ္၍လည္း
ေရာင္းခ်သည္။ ခ်င္းေျခာက္ (၁) ကီလိုဂရမ္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ခ်င္းတက္အစိမ္း
(၅-၇) ကီလိုဂရမ္
ခန္ ့လိုအပ္သည္။ ခ်င္းမႈန္႔သည္ ခ်င္းေျခာက္မွျပဳလုပ္ေသာ ဝါညိဳေဖ်ာ့ေရာင္ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မႈန္႔ ျဖစ္သည္။
လက္လီျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေသာေဈးကြက္တြင္ ခ်င္းမႈန္႔ကို နာမည္ႀကီးအမွတ္တံဆိပ္ကုန္စည္မ်ား (branded products) အျဖစ္ ေရာင္းခ်ေလ့႐ွိသည္။
မတူျခားနားေသာခ်င္းအမ်ဳိးအစားမ်ားစြာ႐ွိသည္။
အမ်ားဆံုး႐ွာေဖြဝယ္ယူၾကေသာ
အမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အညိဳေဖ်ာ့ေရာင္အခြံ႐ွိၿပီး စိမ္းျပာေဖ်ာ့ေရာင္အသားပါ႐ွိသည္။ အေရာင္ရင့္ေသာခ်င္းမ်ားတြင္
အပူပိုမုိပါ႐ွိၿပီး အဆီအႏွစ္ ထုတ္ယူရန္အတြက္ ပိုမိုႏွစ္ၿခိဳက္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမွ်င္ႏွင့္ေရဓာတ္နည္းပါးၿပီး
အနံ႔အရသာအလယ္အလတ္ အဆင့္ျဖစ္သည့္ “ရန္ကုန္မ်ဳိး” ကို ခ်င္းေျခာက္ထုတ္လုပ္သူမ်ားက ပိုမို
သေဘာက်ႏွစ္သက္သည္။ ‘ရန္ကုန္မ်ဳိး’ ခ်င္းတက္ မ်ားမွာ အလယ္အလတ္အ႐ြယ္အစား႐ွိၿပီး ေကာင္း
စြာျပန္႔ကားေနေသာအတက္အလက္မ်ားပါဝင္သည္။
တစ္ဖက္တြင္
အနံ႕အရသာပါဝင္မႈပိုမိုနည္းပါးၿပီး
ေရဓာတ္မ်ားေသာ “တ႐ုတ္မ်ဳိး” ကို ခ်င္းစိမ္းေဈးကြက္အတြက္ အဓိကေရာင္းခ်သည္။ ယင္းခ်င္းတက္မ်ားမွာ
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႀကီးမားၿပီး အဝါေဖ်ာ့ေရာင္အသားပါ႐ွိသည္။ ခ်င္း႐ိုင္း တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ “ပန္းေရာင္ခ်င္း” ကို
တိုင္းရင္းေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားတြင္ အဓိကအသံုးျပဳသည္။
မတူျခားနားေသာသက္ဆိုင္သူမ်ား
(stakeholders)
ႏွင့္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအရ
ခ်င္းလုပ္ငန္းသည္
၎၏ တစ္မူထူးျခား ေသာထုတ္ကုန္အားေရာင္းခ်ရန္ကမ္းလွမ္းခ်က္ (Unique Sales Proposition)
ႏွင့္
ထုတ္ကုန္၏ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာရပ္
(ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း
အမ်ားအျပားစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေသာ
ခ်င္းအမ်ဳိးအစား၏ သဘာဝလကၡဏာမ်ား အပါအဝင္) တို႔ကို အျပည့္အဝသတ္မွတ္ေရးဆြဲႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေသးေပ။
မူရင္းထုတ္လုပ္ရာႏိုင္ငံမွာ ကုန္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားနားလည္မွတ္ယူ ထားေသာအရည္အေသြးအခ်ဳိ ့ (အရသာ၊
ပံုသ႑ာန္၊ အနံ႔စသည့္ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ား၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား စသည္) ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေန၍သာ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အေရးပါျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခ်င္းကို ခ်င္းစိမ္းႏွင့္ခ်င္းေျခာက္ပံုစံမ်ားျဖင့္ အဓိကတင္ပို႔သည္။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးတြင္
ခ်င္းစိမ္းကို
ေယဘုယ်အားျဖင့္
အႀကီးစား၊
အလတ္စားႏွင့္
အေသးစားဟူ၍
သံုးမ်ဳိးခြဲျခားသည္။
သင့္ေလ်ာ္ မွန္ကန္စြာထုပ္ပိုးသိမ္းဆည္းသည္ဆိုပါက ခ်င္းအ႐ြယ္အစားႀကီးေလေလ ေယဘုယ်အားျဖင့္
ပိုမိုတာ႐ွည္အထားခံေလေလျဖစ္သည္။
ပင္လယ္ရပ္ျခား
ေဈးကြက္တြင္
အမွ်င္ဓာတ္နည္းသည့္၊
အလယ္အလတ္မွအႀကီးစားအ႐ြယ္႐ွိသည့္၊ အတက္အလက္မ်ားအ႐ြယ္ညီၿပီး သန္ ႔ ႐ွင္းေျပာင္လက္ေသာပံု
ပန္းသ႑ာန္႐ွိသည့္ ခ်င္းတက္မ်ားကို အရည္အေသြးျမင့္ခ်င္းစိမ္း၏ လကၡဏာရပ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။
ခ်င္းေျခာက္အတြက္မွာမူ အေရာင္အဆင္းသ႑ာန္၊ အေငြ႔ပ်ံႏိုင္ေသာအဆီႏွင့္ အမွ်င္ဓာတ္ပါဝင္ မႈအခ်ဳိးအစား၊
အနံ႔ျပင္းမႈအဆင့္ႏွင့္
အနံ႔အရသာႏွင့္ပတ္သက္သည့္
သီးျခားကိုယ္ပိုင္အကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ်က္တို႔က
ပိုမိုအေရးပါသည္။
အလယ္အလတ္အ႐ြယ္အစားခ်င္းတက္မ်ားပါ႐ွိၿပီး ေရထုတ္အေျခာက္ခံၿပီးစီးမႈရာခိုင္ႏႈန္း
(curing percentage) ျမင့္မားေသာခ်င္းမ်ားကို ခ်င္းေျခာက္ ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ပိုမိုႏွစ္ၿခိဳက္ၾကသည္။
ရည္႐ြယ္ထားေသာအသံုးျပဳမႈအေပၚအေျခခံၿပီး
ခ်င္းတက္မ်ား
တူးေဖာ္ႏုတ္ယူရမည့္အခ်ိန္ကို
သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္သင့္သည္။ ခ်င္းတက္မ်ား၏ မ႐ွိမျဖစ္အဆီ (essential oil) ႏွင့္ အနံ႔အရသာ
ပါဝင္မႈအခ်ဳိးအစားမွာ ကိုးလအ႐ြယ္ခန္႔တြင္ အျမင့္ဆံုးသို႔ ေရာက္႐ွိၿပီး ထို႔ေနာက္တြင္ တစ္ျဖည္းျဖည္း
ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ တစ္ဖက္တြင္မူ အမွ်င္ဓာတ္ပါဝင္မႈ အခ်ဳိးအစားက အ႐ြယ္ႏွင့္အမွ် ဆက္လက္
မ်ားျပားလာသည္။ ငါးလသားအ႐ြယ္တြင္ တူးေဖာ္ႏုတ္ယူေသာခ်င္းမ်ားမွာ ႀကီးရင့္ျခင္းမ႐ွိေသးပဲ ခ်င္းစိမ္း
သို႔မဟုတ္ တာ႐ွည္ခံခ်င္းဆားရည္စိမ္ ပံုစံျဖင့္အသံုးျပဳလွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ထိုခ်င္းမ်ားသည္
အလြန္ပါးလႊာေသာအခြံ႐ွိၿပီး ခ်င္းတက္မ်ားက အလြန္ႏူးညံ့ကာ အရသာေပ်ာ့သည္။ ခ်င္းေျခာက္အတြက္ကိုမူ
အနံ ့အရသာျပည့္ဝေမႊးႀကိဳင္ေအာင္အထိႀကီးရင့္ၿပီးျဖစ္ေသာခ်င္းတက္မ်ားအား အသံုးျပဳသည္။
ျမန္မာႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ ္ ႏိင
ု င
္ ံျခားပိက
႔ု န
ု ္ေဈးကြကမ
္ ်ားသိတ
႔ု င္ပ႔ေ
ို ရာင္းခ်ၿပီး တစ္ကလ
ီ လ
ို ွ်င္ (၅၀) က်ပ္ခန္႔ျဖစ္ေသာ အထူးပရီမီ
ယမ္ေဈ း ႏႈန္းကိုရ႐ွိသည့္ ေတာင္သူမ်ားမွာ ခ်င္းသီးႏွံမ်ားအားမည္သို႔အသံုးျပဳမည္ဟူေသာ အခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး
မွန္ကန္ေသာ
တူးေဖာ္ႏုတ္ယူမႈအစီအစဥ္ဇယားတစ္ခုကို
ပိုမိုႀကိဳးပမ္းလိုက္နာ
ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။
သို႔ေသာ္
ေတာင္သူအမ်ားစု
ၾကားတြင္မူ
ျဖစ္တည္ေနေသာေဈးကြက္ေဈးႏႈန္းႏွင့္
ေငြလိုအပ္မႈတို႔က
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ခ်င္းတူးေဖာ္ထုတ္ယူမည္ဟူေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ေယဘုယ်လႊမ္းမိုးေနသည္။
ေတာင္သူအမ်ားစုမွာ ေအာင္ပန္းႏွင့္ကေလာၿမိဳ ႔နယ္ျပင္ပမွ ေဈးကြက္မ်ားကို အမွန္တကယ္သိျမင္မႈမ႐ွိေပ။
ထိုၿမိဳ ႔ နယ္မ်ားမွာ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ အဓိကက်ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဗဟို႒ာနျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း
ခ်င္းထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ အေရးအပါဆံုးနယ္ေျမေဒသျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိင
ု င
္ မ
ံ ွ ခ်င္းတန္ဖးုိ ျမွငက
့္ င
ြ း္ ဆက္ (The ginger value chain from Myanmar)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခ်င္းစိုက္ပ်ဳိးေရးကို နယ္ေျမေဒသေလးခုတြင္ အဓိကလုပ္ကိုင္သည္။ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊
ခ်င္းျပည္ နယ္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ျဖစ္သည္။

နယ္ေျမေဒသ

ခ်င္း

စိုက္ပ်ိဳးေျမဧရိယာ
(ဧက)

ပမာဏ (မက္ထရစ္
တန္ေပါင္း)

အထြက္ႏႈန္း (MT/
acre)

ထုတ္လုပ္မႈ စုစု
ေပါင္း၏ %

၃၂၆၀

၅၁၉၂

၁.၅၉

၉%

၇၀၄

၂၄၀၉

၃.၄၂

၄%

၇၇၆၄

၅၀၅၃၅

၆.၅၁

၈၄%

ဧရာဝတီ

၅၉၀

၁၇၅၄

၂.၉၇

၃%

စုစုေပါင္း

၁၂၃၁၈

၅၉၈၈၉

၄.၈၆

၁၀၀%

မႏၱေလး
႐ွမ္းေတာင္

ရင္းျမစ္ - ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန - ခ်င္းသုေတသနျပဳေလ့လာမႈ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္)
ပံု (၃) ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) တည္ေနရာျပေျမပံု

ရင္းျမစ္ - ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္ ့ခြဲေရးအဖြဲ ့ (MIMU) ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
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A case study of drivers and constraints for occupational safety and health
improvement in the ginger global value chain from Myanmar

ေဈ းကြက္
ကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင္ ခ်င္းစားသံုးမႈက ေတာက္ေလွ်ာက္ျမင့္တက္ေနသည္။ ဥေရာပတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏွင့္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ၾကား ကာလအတြင္း၌ အလံုးလိုက္/ပါးပါးလွီးျဖတ္ထားေသာခ်င္း (ခ်င္းစိမ္းႏွင့္ခ်င္းေျခာက္
မ်ားပါဝင္သည္) တင္သြင္းမႈႏွင့္ အမႈန္႔ ႀကိတ္/ေထာင္းထားေသာခ်င္း (အမႈန္႔ႏွင့္အလားတူပံုသ႑ာန္မ်ား)
တင္သြင္းမႈတို႔မွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃၅% ႏွင့္ ၇၅% အသီးသီးျမင့္တက္လာခဲ့သည္။3 ၂၀၁၂ခုနွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္ၾကားကာလတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အလံုးလိုက္/ပါး ပါးလွီးျဖတ္ထားေသာခ်င္း တင္သြင္းမႈမ်ားမွာ
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၀% ျမင့္တက္ေနခဲ့သည္။4 ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတို႔တြင္ ခ်င္းဝ
ယ္လိုအားျမင့္တက္ေနရျခင္းမွာ ေအာက္ပါအေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ (က) စားသံုးသူမ်ားက
ပိုမိုက်န္းမာေစေသာ အစားအစာတြင္းပါဝင္ပစၥည္းမ်ားကို ႐ွာေဖြလာခဲ့ျခင္း - ခ်င္းကို က်န္းမာေရးအတြက္
အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားၿပီး အစားအစာတြင္းထည့္သြင္းေသာအျခားပစၥည္းမ်ား
(ဥပမာ ဆား၊ သၾကား၊ သဘာဝမဟုတ္ေသာဟင္းခတ္ပစၥည္းမ်ား) ေနရာတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ
အစားထိုးပစၥည္းတစ္ခု အျဖစ္ ျမွင့္တင္ပံုေဖာ္ေနခဲ့သည္။ (၂) ခ်င္းကိုပံုမွန္ထည့္သံုးေလ့႐ွိေသာ တိုင္းရင္းမ်ဳိးႏြယ္စု
(သို႔)
ေဝးလံေသာႏုိင္ငံရပ္ျခား
မွဟင္းလ်ာမ်ားအားပိုမိုေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားလာခဲ့ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
ထိုျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲမႈလမ္းေၾကာင္းသည္ ျပည္သူမ်ားၾကား ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားစံုလင္လာခဲ့ျခင္းႏွင့္
အြန္လိုင္းေဈးဝယ္ထြက္မႈကို လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနႏိုင္သည္။
ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးဗဟို (ITC) ကုန္သြယ္ေရးေျမပံုမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ခ်င္းတင္သြင္းမႈအခ်က္အလက္မ်ားအရ
ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ ့(၁၂%)၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု (၁၁%)ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား (၂၂%) တို႔မွာ အလံုးလိုက္/
ပါးပါးလွီးျဖတ္ထားေသာ
ခ်င္းတင္သြင္းမႈတြင္
ကမာၻ႔ပထမအမ်ားဆံုးတင္သြင္းေသာႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။
ေထာင္းထားေသာ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အမႈန္႔ႀကိတ္ထားေသာခ်င္း တင္သြင္းမႈအမ်ားဆံုး ထိပ္တန္းႏိုင္ငံမ်ားမွာ
မေလး႐ွား (၃၃%)၊ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား (၃၀%)၊ ဂ်ပန္ (၁၁%) ႏွင့္ အိုမန္ (၆%) ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
(၆%) တို႔ျဖစ္သည္။
ဥေရာပတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဝယ္လိုအားမွာ ေဈးႏႈန္းအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ မ်ားစြာေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ဳိး
မ႐ွိေပ။ ဥေရာပသို႔ခ်င္းေျခာက္တင္ပို႔ရန္အတြက္ တင္ပို႔သူမ်ားမွာ အစားအစာေဘးအႏၱရာယ္ ကင္း႐ွင္းမႈႏွင့္
အရည္အေသြးဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
မျဖစ္မေနလိုက္နာရမည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔သည္လည္း
ထုတ္ကုန္အရည္အေသြး
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို
တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္
သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည္။ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ေသာ တိုင္းျပည္မ်ားမွ
ဝယ္လက္မ်ားသည္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာတာဝန္ယူ မႈကို ပိုမိုအေလးေပးအာ႐ံုစိုက္ၾကသည္။
အေမရိကန္ႏို္င္ငံတြင္ ေအာ္ဂဲနစ္ခ်င္းတင္သြင္းမႈပမာဏမွာလည္း ျမင့္တက္ေနၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ပီရူးႏိုင္ငံတို႔က အဓိက
တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေအာ္ဂဲနစ္ခ်င္းထုတ္လုပ္မႈပမာဏ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္
ဆက္လက္တည္႐ွိေနေသာ္လည္း
US
မွဝယ္ယူသူမ်ားၾကားတြင္
ပီ႐ူးလူမ်ဳိးတို႔၏
ေအာ္ဂဲနစ္ခ်င္းကို
ပိုမိုသေဘာက်ႏွစ္သက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနသည္။ ပီ႐ူးႏိုင္ငံတြင္း ခ်င္းထုတ္လုပ္မႈက လူမႈေရးဆိုင္ရာ
ပိုမို တာဝန္ယူမႈ႐ွိသည္ဟု အခ်ဳိ ့ကသတ္မွတ္ယူဆေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။5
အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ သတၱမေျမာက္ ခ်င္းအမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္သူ ျဖစ္ၿပီး
ကမာၻတစ္ဝွမ္း ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ၏ ၃% ခန္႔ကို ထုတ္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။6
တရုတ္ႏွင့္အိႏၵိယတို႔က
တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာေဝစု၏ ၄၉% ခန္႔ျဖင့္ ကမာၻ႔ခ်င္းစိမ္းထုတ္လုပ္မႈကို ဦးေဆာင္ေနၿပီး ထို႔ေနာက္တြင္
အင္ဒိုနီး႐ွား၊ နီေပါ၊ ထိုင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔ တည္႐ွိေနသည္။ ရ႐ွိႏိုင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအရ
ျမန္မာႏိုင္ငံ (တိတိက်က်ဆိုရလွ်င္ ႐ွမ္းျပည္နယ္) တြင္း တစ္ဟက္ တာပ်မ္းမွ် ခ်င္းအထြက္ႏႈန္းမွာ ခ်င္းအဓိက
ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေသာႏိုင္ငံအမ်ားစုထက္ ပိုမိုျမင့္မားေနသည္။ ထိုအခ်က္ကိုၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
ကမာၻ ့ေဈ းကြက္တြင္ ေဈးႏႈန္းယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း႐ွိမည့္ အလားအလာေကာင္းကို ပိုင္ဆိုင္ထားေပသည္။

3

ITC Trade MAP, Products 091011 and 091012. Available at: https://www.trademap.org/Index.aspx [Accessed 30 Sept.
2017].

4

ITC Trade MAP, Product 091011. Available at: https://www.trademap.org/Index.aspx [Accessed 30 Sept 2017].

5

The Fresh Plaza. 2017."US က ပီ႐ူးတို ့၏ခ်င္းကို ပိုမိုသေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္၏။ The US prefers Peruvian ginger", 19 May. Available
at: http://www.freshplaza.com/ [Accessed 18 Sept. 2017].

6

ေတာင္ႀကီး ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန႐ံုး (၂၀၁၇ ခုႏွစ္) မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာသုေတသနတစ္ရပ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ႏွစ္စဥ္ ခ်င္းထုတ္လုပ္မွဳ
ပမာဏမွာ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၅၉၈၈၉ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္အလက္ကို FASOSTAT ေဒတာေဘ့စ္ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ခ်င္း သတၱမေျမာက္အမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္ရာႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး တစ္ကမၻာလံုးထုတ္လုပ္မွဳ၏ ၃%႐ွိေၾကာင္းေတြ႕ျမင္ရသည္။

ျမန္မာႏိင
ု င
္ မ
ံ ွ ခ်င္းတန္ဖးုိ ျမွငက
့္ င
ြ း္ ဆက္ (The ginger value chain from Myanmar)

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း Winrock International အဖြဲ ့မွျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္ (value chain)
ေလ့လာမႈအရ ျမန္မာႏိုင္ငံခ်င္းထုတ္လုပ္မႈပမာဏ၏ ၆၀% ကို ႏိုင္ငံျခားသို႔တင္ပို႔ၿပီး ၄၀% ကို ျပည္တြင္းေဈးကြ
က္မ်ားတြင္ေရာင္းခ်သည္။7 ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့တြင္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေလ့လာမႈ
တစ္ရပ္အရ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တြင္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ခ်င္းစိမ္းႏွင့္ခ်င္းေျခာက္တင္ပို႔မႈပမာဏမွာ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္
(၁၆၁၀) ႐ွိၿပီး ေငြတန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ (၁.၅၀၂) သန္း႐ွိသည္။8 ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံမွတင္ပို႔ခဲ့ေသာ ခ်င္းစိမ္းႏွင့္ခ်င္းေျခာက္စုစု ေပါင္းပမာဏ၏ ၆၁% ခန္႔ကို နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ
တင္ပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ေအာင္ပန္းမွကုန္သည္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုေမး
ျမန္းမႈမ်ားအရ
နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး
အဓိကခ်င္းေဈးကြက္မ်ားမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္
ပင္လယ္ရပ္ျခားတင္ပို႔မႈမ်ားမွာ အဓိအားျဖင့္ ခ်င္းေျခာက္မ်ားျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ပင္လယ္
ရပ္ျခားကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္
ေရာင္းခ်ေသာခ်င္းမ်ားက
နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွတဆင့္
ေရာင္းခ်ေသာခ်င္းမ်ားထက္ ေငြေၾကးပိုမိုရ႐ွိသည္။ ဥေရာပတြင္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာ့ခ်င္းေျခာက္အတြက္
အဓိကေဈ းကြက္ျဖစ္သည္။9 ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ခ်င္းတင္ပို႔သူမ်ားက သူတို႔သည္ သီရိလကၤာ၊ စင္ကာပူ၊ မေလး႐ွားႏွင့္
အိႏၵိယႏိုင္ငံမ်ားမွ ခ်င္းဝယ္ယူတင္သြင္းသူမ်ားထံသို႔လည္း ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ထိုသူတို႔က ဥေရာပမွ ၎တို႔၏ဝယ္
လက္မ်ားဆီသို႔ထပ္ဆင့္တင္ ပို႔ေရာင္းခ်ေၾကာင္း ေျပာၾကားတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ပင္လယ္ရပ္ျခားပို႔ကုန္ေဈးကြက္ကို
ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ဖြံ ့ၿဖိဳးေစရန္အတြက္လည္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိသည္။

၁.၂။ တန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္ (value chain) ၏ ဖြဲ ့စည္းမႈပံုစံ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားသို႔တင္ပို႔ရန္အတြက္ ခ်င္းကိုအဓိကပံုစံႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္မႈျပဳသည္။
 ခ်င္းစိမ္း (အလံုးလိုက္/ပါးပါးလွီးျဖတ္ထားေသာ)
 ခ်င္းေျခာက္ (အလံုးလိုက္/ပါးပါးလွီးျဖတ္ေသာ)
တန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္၏ဖြဲ႔စည္းမႈပံုစံမွာ
႐ွဳပ္ေထြးလွၿပီး
အမ်ဳိးစံုလင္ေသာအေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္
ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ႐ွိေနသည္။ ပံု (၂) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ခ်င္းေဈးကြက္စနစ္ကို ျခံဳငံုေရးဆြဲတင္ျပထားသည္။
အဓိကေဈးကြက္လမ္း ေၾကာင္း (market channel) သံုးခု႐ွိသည္။
(က) ေတာင္သူမ်ားမွ ေက်း႐ြာအဝယ္ေတာ္မ်ားထံ (၎တို႔က ေအာင္ပန္းမွပြဲစားမ်ားထံ ျပန္လည္ေရာင္းခ်၏)
(ခ) ေတာင္သူမ်ားထံမွ ေအာင္ပန္းမွပြဲစားမ်ားထံ (၎တို႔ကခ်င္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္သမ်ား- ႏိုင္ငံျခားသို႔တင္
ပိသ
႔ု မ
ူ ်ား၊ နယ္စပ္ကန
ု သ
္ ြယ္ေရးအတြကက
္ န
ု စ
္ ည္ဝယ္ယစ
ူ စ
ု ည္းသူမ်ား (consolidator) ႏွင့္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ တ
ံ ြင္းမွ
အဓိကလက္ကားေဈးကြက္မ်ားထံသို႔ျပန္လည္ေရာင္းခ်သည္)
(ဂ) ေတာင္သူမ်ားမွ ခ်င္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္သူမ်ား-ႏိုင္ငံျခားသို႔တင္ပို႔သူမ်ား (႐ွင္းလင္းတိက်စြာသတ္မွတ္
ျပဌာန္းထားျခင္းမ႐ွိေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္)

လက္႐ွိတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွာ ႏိုင္ငံျခားသို႔ခ်င္းစိမ္းတင္ပို႔မႈအတြက္ အလြယ္တကူလက္လွမ္းမီႏိုင္သည့္
အဓိက လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ပင္ ပင္လယ္ရပ္ျခားတင္ပို႔မႈမ်ား (overseas
exports) တြင္ အဓိကအားျဖင့္ ခ်င္းေျခာက္ကိုတင္ပို႔ၾကသည္။

7

Winrock International. 2016. ခ်င္းတန္ဖိုးကြင္းဆက္ ေလ့လာဆန္းစစ္မွဳအႏွစ္ခ်ဳပ္ (Ginger Value Chain Assessment Summary)

8

ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး႒ာန (၂၀၁၇) ခ်င္းသုေတသနျပဳ ေလ့လာမွဳ (ေတာင္ႀကီး)

9

ITC Trade MAP. Available at: https://www.trademap.org/Index.aspx?lang=fr [Accessed 30 September 2017]
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ပံု(၄) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ခ်င္းေဈးကြက္စနစ္ကို ျခံဳငံုေရးဆြဲေဖာ္ျပျခင္း
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ရင္းျမစ္ - ေရးဆြဲသူ Marian Boquiren

သြင္းအားစုေရာင္းခ်သူမ်ား (Input Suppliers)
မ်ဳိးေစ့မ်ား။ ခ်င္းကို ခ်င္းတက္အပိုင္းအစမ်ား သို႔မဟုတ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား စိုက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္ ထပ္ဆင့္ ေပါက္ပြားေစ
သည္။ ခ်င္းမ်ဳိးအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို လယ္ယာေျမထဲမွပင္ ယမန္ႏွစ္သီးႏွံမွ ေ႐ြးခ်ယ္ရယူစိုက္ပ်ဳိးေလ့႐ွိသည္။
ႏွစ္စဥ္ထုတ္ လုပ္ေသာခ်င္းပမာဏစုစုေပါင္း၏ ၄% ခန္ ့ကို ခ်င္းမ်ဳိးမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳသည္။ ယမန္ႏွစ္သီးႏွံမွ
မ်ဳိးအစိတ္အပိုင္းမ်ား ရယူျခင္းက ေရာဂါပိုးမႊားက်ေရာက္ေနေသာလယ္ယာေျမမွ ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ေရာဂါမ်ား
ကူးစက္ပ်ံ ့ႏွံ ့လာမည့္ေဘးအႏၱရာယ္ ကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ မ်ဳိးသန္ ့မ်ားရယူရန္ ခ်င္းတက္မ်ားကို
ထိထိေရာက္ေရာက္သန္ ့စင္မႈ (treatment) ျပဳလုပ္ျခင္းမ႐ွိပါက လယ္ယာေျမအတြင္း၌ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား စြဲစြဲျမဲျမဲ
ျဖစ္တည္ပြားမ်ားလာႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိင
ု င
္ မ
ံ ွ ခ်င္းတန္ဖးုိ ျမွငက
့္ င
ြ း္ ဆက္ (The ginger value chain from Myanmar)

ေျမၾသဇာမ်ား။ ခ်င္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားၾကားတြင္ ယူရီးယားႏွင့္ ႏြားေခ်းတို႔မွာ အသံုးျပဳမႈအမ်ားဆံုးေျမၾသဇာ
မ်ားျဖစ္၏။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယူရီးယားထုတ္လုပ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ္ငန္းမွ တာဝန္ယူ
ေဆာင္႐ြက္ေသာ အစိုးရပိုင္ ယူရီးယားစက္႐ံုသံုးခုမွ ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္မႈပမာဏမွာ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္
တစ္သိန္းသာ႐ွိၿပီး ႏွစ္စဥ္လုိအပ္ခ်က္ပမာဏမွာ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္႐ွစ္သန္း႐ွိသည္။10 လက္လီေရာင္းဝယ္
ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားမွေရာင္းခ်ေသာ
ေျမၾသဇာအမ်ားစုမွာ
တ႐ုတ္အမွတ္
တံဆိပ္ေျမၾသဇာမ်ားျဖစ္သည္။
ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားအသံုးျပဳမႈ၏
အဓိကျပႆနာတစ္ရပ္မွာ
ေျမေအာက္ေရညစ္ညမ္းျခင္းျဖစ္သည္။
ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားက ႏိုက္ထရိတ္မ်ားအျဖစ္ၿပိဳကြဲသြားၿပီး ေျမႀကီးအတြင္းသို႔အလြယ္တကူျဖတ္
သန္းဝင္ေရာက္သြားသည္။
ႏိုက္ထရိတ္ကေရတြင္ေပ်ာ္ဝင္ႏိုင္ၿပီး
ေျမေအာက္ေရထဲတြင္
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာဆက္လက္ တည္႐ွိေနႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ေပါင္း
ထည့္ျခင္း၏အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈတစ္ရပ္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ယူရီးယားသည္ ခ်င္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားၾကားတြင္
အသံုးအမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ
ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ပါဝင္သည့္ေျမၾသဇာျဖစ္သည္။
ခ်င္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားက
ယူရီးယားပမာဏ (ႏႈိင္းရပမာဏ) အနည္းငယ္ကိုသာအသံုးျပဳသည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလွ်င္ လူ ့က်န္းမာေရး
ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္ေနေသာ ေျမၾသဇာမ်ား၏ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွာ ေဈးကြက္တြင္
ေရာင္းခ်ေနေသာေျမၾသဇာမ်ား၏
အရည္အေသြးႏွင့္ပတ္သက္၍
ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေသာ
အစိုးရ၏စြမ္းေဆာင္ရည္ေၾကာင့္သာ ပိုမိုျဖစ္ေပၚေနရေၾကာင္း သိ႐ွိႏိုင္သည္။ အရည္အေသြးနိမ့္ေသာ သို႔မဟုတ္
ေရာေႏွာ ထားေသာ/ျပင္းအားနိမ့္ေသာ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ပ်ံ ့ႏွံ ့ေနျခင္း (ႏွင့္/သို႔မဟုတ္)
ေတာင္သူမ်ားၾကား သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ေသာ ေျမၾသဇာစီမံခန္ ့ခြဲမႈႏွင့္ အသံုးခ်မႈဆိုင္ရာ အသိအျမင္ဗဟုသုတ
ကင္းမဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေတာင္သူ မ်ားသည္ ေျမၾသဇာမ်ားက ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာရလာဒ္မ်ားေပးစြမ္းႏိုင္ျခင္းမ႐ွိဟု
ထင္ျမင္ခံစားလာရလွ်င္ ေျမဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏အကူအညီမပါပဲ ေျမၾသဇာပမာဏကို လက္လြတ္စပယ္တိုးျမွင့္
ထည့္သြင္းေလ့႐ွိသည္။ ေတာင္သူအမ်ားစုက သံုးစြဲပံုအညႊန္းမ်ားကို ဖတ္ေလ့မ႐ွိေပ။ အညႊန္းအမ်ားစုကိုလည္း
တ႐ုတ္ဘာသာျဖင့္သာေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ား/ပိုးသတ္ေဆးမ်ား။ ေတာင္သူမ်ားသည္ ေပါင္းပင္မ်ားႀကီးထြားမႈကို တားဆီးႏွိမ္နင္းရန္
အတြက္ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားကို (အထူးသျဖင့္ ေပါင္းပင္မထြက္မီအဆင့္ႏွင့္ ေပါင္းပင္စတင္ထြက္ေပၚေသာ
အဆင့္တြင္)
ပိုမိုတိုးျမွင့္
အသံုးျပဳလာခဲ့သည္။
ေတာင္သူမ်ားအမ်ားဆံုး
အသံုးျပဳေသာေပါင္းသတ္
ေဆးမ်ားအတြက္ကုန္က်စရိတ္မွာ လက္ျဖင့္ေပါင္းသင္ရန္အတြက္ ကုန္က်ေသာလုပ္အားခထက္ ၆၀%
မွ ၇၀% ခန္႔ထိ ပိုမိုမ်ားျပားသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွတင္သြင္းလာေသာ
ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို ေအာင္ပန္းၿမိဳ႔ႏွင့္ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ အလြယ္တကူရ႐ွိႏိုင္သည္။ ထိုပိုးသတ္ ေဆးမ်ားကို
ပံုမွန္အားျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာျပည္တြင္းအမွတ္တံဆိပ္ပိုးသတ္ေဆးေဈးႏႈန္းမ်ား၏ ၃၀% မွ ၅၀%ခန္႔ျဖင့္
ေရာင္းခ်သည္။
နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွတင္သြင္းလာေသာပိုးသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္
မွတ္ပံုတင္ထားေသာ
အရည္အေသြးျမင့္ အမွတ္တံဆိပ္ပိုးသတ္ေဆးမ်ားၾကား ေဈးႏႈန္းကြာဟခ်က္မွာ ၄၀၀% ခန္႔ အထိ႐ွိႏိုင္သည္။
တင္သြင္းလာေသာပိုးသတ္ ေဆးအမ်ားစုတြင္ ေဒသသံုးဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာသံုးစြဲပံု
အညႊန္းမ်ားမပါ႐ွိပဲ
အရည္အေသြးမွာလည္း
အနိမ့္အျမင့္ေရာေႏွာေနသည္။
ေတာင္သူမ်ားႀကိဳက္ႏွစ္
သက္မႈအ႐ွိဆံုးေသာ ေပါင္းသတ္ေဆးမွာ ပါရာဂြက္ (Paraquat) ျဖစ္သည္။11 ယင္းသည္ေဈးခ်ဳိၿပီး
ေပါင္းသတ္ရာတြင္ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္သည္။ ဥေရာပသမဂၢ (EU) ႏိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔တြင္ ပါ
ရာဂြက္ကိုတားျမစ္ပိတ္ပင္ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းတားျမစ္ပိတ္ပင္ထားေသာေပါင္းသတ္ေ
ဆးမ်ားတြင္ ပါရာဂြက္မပါဝင္ေပ။ ပါရာဂြက္ ထုတ္လုပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားစြာတည္႐ွိေနသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္
စိုက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီးဌာနက ပါရာဂြက္အသံုးျပဳမႈကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ပါရာဂြက္ ထုတ္လုပ္မႈကိုမူ
ႏိုင္ငံျခားသို႔တင္ပို႔ရန္ရည္႐ြယ္ထုတ္လုပ္သည္ဆိုပါက ဆက္လက္ခြင့္ျပဳထားဆဲျဖစ္သည္။12 တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္

10 World Bank. 2016. Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP): private sector window: Agribusiness country diagnostic – Myanmar. Washington, D.C.: World Bank Group. Available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/541101490092426376/Agribusiness-country-diagnostic-Myanmar [Accessed 8 Oct. 2017].
11

(ပါရာဂြက္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ဓာတုေဗဒဆိုင္ရာ လံုျခံဳေရးကဒ္) The International Chemical Safety Card for Paraquat is available
in the ICSC database at: https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.homesafework/info/publications/WCMS_113134/lang-en/index.htm

12 Multiwatch, et al. 2016. Open Letter to Mr. Han Chang Fu: (စင္ဂ်န္တာ ႏွင္ ့အျခားကုမၸဏီမ်ားမွထုတ္လုပ္ေသာ ပါရာဂြက္ မ်ားကို
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို ့တင္ပို ့ျခင္းအားရပ္ဆိုင္းပါ) Stop export of Paraquat produced by Syngenta and others to China! Available at
https://www.grain.org/bulletinboard/ exportof- [Accessed 8 Oct. 2017].
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ပါရာဂြက္ေပါင္းသတ္ေဆး အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈအား ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလကိုေနာက္ဆံုးထားၿပီး
တားျမစ္ ပိတ္ပင္သြားမည္ဟုယူဆရသည္။13

ထုတလ
္ ပ
ု သ
္ မ
ူ ်ား။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ႏွစ္စဥ္ခ်င္းထုတ္လုပ္မႈပမာဏမွာ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၅၉၈၈၉ ႐ွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။14
ခ်င္းထုတ္လုပ္ရာ အဓိကနယ္ေျမေဒသေလးခုအနက္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၆.၅၁
ျဖင့္ တစ္ဧကအထြက္ႏႈန္းအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ခ်င္းသည္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွ အေသးစားလယ္ယာ
ေျမပိင
ု ႐
္ င
ွ မ
္ ်ားစြာတိ႔ု အတြက္ အဓိကက်ေသာ စီးပြားျဖစ္စက
ို ပ
္ ်ဳိးသီးႏွတ
ံ စ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပင
ို ္းတြင္
ခ်င္းထုတ္လုပ္မႈထိပ္တန္း ၿမိဳ ့နယ္မ်ားမွာ ကေလာ၊ ပင္းတယႏွင့္ ပင္ေလာင္းတို႔ျဖစ္သည္။
ဥပေဒအရ
အစိုးရက
ႏိုင္ငံအတြင္းမွလယ္ယာေျမအားလံုးကိုပိုင္ဆိုင္သည္ျဖစ္ရာ
လယ္ယာေျမမ်ားကို
အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်ႏိုင္ရန္
ရည္႐ြယ္ေရးဆြဲခ်မွတ္ထားေသာ
႐ွဳပ္ေထြးလွသည့္
ေျမအမ်ဳိးအစားခြဲျခား
သတ္မွတ္မႈစနစ္တစ္ရပ္ေပၚအေျခခံကာ လယ္ယာေျမမ်ားအား မည္သို႔အသံုးခ်မည္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးရန္
အခြင့္အာဏာပိုင္ဆိုင္သည္။15
ပိုမိုလံုျခံဳမႈ႐ွိေသာ
လယ္ယာေျမကာလ႐ွည္ငွားရမ္းအသံုးခ်ခြင့္သေဘာ
တူညီခ်က္မ်ား၊
လယ္ယာေျမမွတ္ပံုတင္ေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းသစ္မ်ားႏွင့္
လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈမ်ား
ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္ေရး အေသးစိတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါဝင္သည့္ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္
ေျမ႐ိုင္း စီမံခန္ ့ခြဲမႈဥပေဒ တို႔ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒမ်ားသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏
လယ္ယာေျမေပၚေနထိုင္ခြင့္၊ ဝယ္ယူခြင့္၊ ေရာင္းခ်ခြင့္ႏွင့္ ေပါင္ႏွံခြင့္တို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံျခင္းႏွင့္
လယ္ယာေျမအသံုးခ်မႈအမ်ဳိးအစားခြဲျခားသတ္မွတ္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို
႐ွင္းလင္းဖြင့္ဆိုျခင္းျဖင့္
လယ္ယာေျမ
လက္႐ွိထားပိုင္ခြင့္ (land tenure) အား တရားဝင္အတည္ျဖစ္ေစရန္ အားထုတ္ထားသည္။16 သို႔ေသာ္
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွာ
ထိုဥပေဒမ်ားႏွင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္က်င့္သံုးမႈ
နည္းလမ္းမ်ားကို
႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း သိနားလည္ျခင္းမ႐ွိေသးေၾကာင္း ေတြ ့ျမင္ရသည္။
ေတာင္သူမ်ားတြင္
ပံုမွန္အားျဖင့္မတူျခားနားေသာသီးႏွံမ်ားကိုစိုက္ပ်ဳိးသည့္
လယ္ယာေျမကြက္
ေလးကြက္မွေျခာက္ကြက္႐ွိသည္။ သူတို႔သည္ ထိခိုက္ဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခေဘးအႏၱရာယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္
မတူညီေသာေျမျပင္အေနအထားမ်ား (ေျမနိမ့္၊ ကုန္းေစာင္းႏွင့္ ကုန္းျမင့္) တြင္ လယ္ယာေျမကြက္မ်ား သီးႏွံမ်ား
ခြဲျခားစိုက္ပ်ဳိးျခင္းကို ပိုမိုႏွစ္သက္သည္။ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ခ်င္းစိုက္ပ်ဳိးေရးကို ပ်မ္းမွ်ေျမဧက ၀.၅ ဧက
ခန္ ့ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အေသးစားလယ္ယာေျမပိုင္႐ွင္ (၁၅၀၀၀)ခန္ ့ကလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည္။ ယမန္ႏွစ္
စိုက္ပ်ဳိးရာသီကရ႐ွိေသာေဈးႏႈန္းသည္
ခ်င္းအတြက္ခြဲေဝလ်ာထားမည့္
စိုက္ပ်ဳိးေျမအက်ယ္အဝန္းအေပၚ
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိလႊမ္းမိုးမႈ႐ွိသည္။ ေတာင္သူမ်ားသည္ ေ႐ႊ႔႕ေျပာင္း ေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္
ကိုက်င့္သံုးၾက၏။ ကာလတစ္ခုၾကာစိုက္ပ်ဳိးမႈမျပဳပဲ ေျမလပ္အျဖစ္ထား႐ွိေသာနည္းလမ္းတစ္ရပ္(a fallow
period) ကိုလိုက္နာ က်င့္ၾကံေဆာင္႐ြက္သည္ျဖစ္ရာ ေတာင္ယာေျမကြက္တစ္ကြက္တြင္ ခ်င္းကို သံုးႏွစ္လွ်င္
တစ္ႀကိမ္သာစိုက္ပ်ဳိးသည္။ ေတာင္ကုန္းေတာင္ေစာင္းမ်ားတြင္ အသစ္ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးေသာလယ္ယာေျမ
မ်ားကို ေလွကားထစ္မ်ားအျဖစ္ခုတ္ထြင္႐ွင္းလင္းထားျခင္းမ႐ွိသျဖင့္ ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္
သည္။ ထို႔အတူ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းထူထပ္ေသာနယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ အခ်ိန္ကာလအတန္ၾကာေအာင္
ေျမလပ္အျဖစ္ထား႐ွိေသာစနစ္ကို
က်င့္ၾကံေဆာင္႐ြက္ျခင္းက
ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈေဘးအႏၱရာယ္ကို
ပိုမိုဆိုး႐ြားေစႏိုင္သည္။
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ
ပံုမွန္မဟုတ္ေသာမိုး႐ြာသြန္းမႈမ်ားႏွင့္
ပိုမိုျမင့္မားလာေသာအပူခ်ိန္တို႔
က
စိုက္ပ်ဳိးေရးအေျခ
အေနမ်ားကို
ပိုမိုခက္ခဲေစသည္။
အျခားဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္အပင္မ်ားႏွင့္
ႏႈိင္းစာလွ်င္ ခ်င္းကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျမအေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္အေနအထားအမ်ဳိးမ်ဳိး
တို႔တြင္ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ခ်င္းသည္ စိုက္ပ်ဳိး ရာသီအတြင္း၌ ေကာင္းမြန္စြာပ်ံ ့ႏွံ ့႐ြာသြန္းသည့္
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13 CCM Data & Business Intelligence. 2017. "(တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ပါရာဂြက္ ေရာင္းခ်မွဳႏွင့္ အသံုးျပဳမွဳမ်ားအားလံုးကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ပိတ္
ပင္တားျမစ္သြားေတာ့မည္) China about to ban all sales and use of paraquat by 2020", 31 July. Available at: http://www.
cnchemicals.com/ [Accessed 30 Sept. 2017].
14 ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး႒ာန (၂၀၁၇) ခ်င္းသုေတသနျပဳေလ့လာမွဳ (ေတာင္ႀကီး)
15 (လယ္ယာေျမအေရး ကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မွတ္စု) Guidance Note on Land Issues – Myanmar (UNHCR, UN HABITAT,
Norwegian Ministry of Foreign Affairs). Available at: http://www.burmalibrary.org/docs12/Guidance_Note_on_Land_Issues-Myanmar.pdf [Accessed 30 Sept. 2017].
16 Gurung, S.; Muench, S., Wattman, J. 2014. Visibility versus Vulnerability: (ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း မတည္ၿငိမ္မွဳ ႏွင္ ့အခြင့္အလမ္းမ်ားကို
နားလည္သိျမင္ျခင္း) Understanding instability and opportunity in Myanmar (Mercy Corps). Available at: https://www.mercycorps.org/sites/default/files/Mercy%20Corps%20Visibility%20vs%20Vulnerability%20in%20Myanmar%20-%20Full%20
Report.pdf [Accessed 30 Sept. 2017].
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improvement in the ginger global value chain from Myanmar

ခ်င္းမ်ားကို
ေအာင္ပန္းသို႔ျပန္လည္ေပးပို႔သည္။
ေတာင္သူမ်ားမွာ
ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ညွိႏႈိင္းႏိုင္စြမ္း
နည္းပါးၿပီး တရားဝင္စုဖြဲ႔ထားျခင္းလည္းမ႐ွိေပ။ ခ်င္းသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဝယ္ယူသူေမာင္းႏွင္ေသာ
ပံ့ပိုးေရာင္းခ်ေရးကြင္းဆက္ (supply chain) တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေတာင္သူမ်ားက စီးပြားေရးဆိုင္ရာထိခိုက္နစ္နာ
ဆံုး႐ံွဳးႏိုင္မႈေဘးအႏၱရာယ္ကို
အမ်ားဆံုးရင္ဆိုင္ခံစားရသည္။
ယမန္ႏွစ္
ျမင့္မားေသာခ်င္းေပါက္ေဈးက
စိုက္ပ်ဳိးေတာင္သူမ်ားအား
ခ်င္းစိုက္ပ်ဳိးရန္
အားေပးလွဳံ႕ေဆာ္မႈျပဳသည္။
သို႔ေသာ္
ခ်င္းေဈ းႏႈန္းမွာ
ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာပင္
လအလိုက္ေျပာင္းလဲမႈ႐ွိသည္။
အျခားစိုက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္မ်ားကဲ့သို႔ပင္
ခ်င္းစိမ္းသည္ ခ်င္းအေရာင္းအဝယ္ပါးခ်ိန္ (off season) (ဧၿပီလမွ ဇူလိုင္လထိ) ေဈးျမင့္ၿပီး တူးေဖာ္ႏုတ္ယူခ်ိန္
(ဒီဇင္ဘာလမွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ) တြင္ ေဈ းနိမ့္သည္။ ရာသီအလိုက္ ေဈ းႏႈန္းမ်ားေျပာင္းလဲမႈကိုၾကည့္လွ်င္
အကယ္၍ ေတာင္သူမ်ားက သူတို႔၏ စိုက္ပ်ဳိးထြက္ကုန္မ်ားကို သံုးလမွေလးလခန္ ့သိုေလွာင္ထားႏိုင္မည္ဆိုပါက
ခ်င္းအေရာင္းအဝယ္ပါးခ်ိန္ (off season) တြင္ မ်ားစြာပိုမိုျမင့္မားေသာေဈးႏႈန္းမ်ားရ႐ွိမည္ျဖစ္သည္။
ေတာင္သူမ်ားက သန္႔႐ွင္းေသာေရႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာကုန္ထုတ္လုပ္မႈအက်င့္အၾကံမ်ား (GMP) ႏွင့္
ကိုက္ညီေသာ ေနရာ၊ အေဆာက္အအံု၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား (facilities) ကို လက္လွမ္းမီရ႐ွိႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္
တူးေဖာ္ႏုတ္ယူၿပီးေနာက္ပိုင္း
ခ်င္းစိမ္းကိုင္တြယ္ျပဳျပင္မႈ
(post-harvest
handling)
တြင္ပါဝင္ေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား လယ္ယာေျမစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအဆင့္တြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေပမည္။ ႐ွမ္းျပည္နယ္
ေတာင္ပိုင္းမွ ေတာင္သူအခ်ဳိ ့သည္ သူတို႔၏ခ်င္းမ်ားကို တာ႐ွည္အထားခံႏိုင္ရန္အတြက္ အေျခာက္ခံၾကသည္။
ထိုသို႔ျဖင့္
ခ်င္းမ်ားကိုသိုေလွာင္ထားႏိုင္ၿပီး
ေဈးေကာင္းရခ်ိန္
(ရိတ္သိမ္းမႈအမ်ားဆံုးရာသီခ်ိန္ခါကို
ေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္ပိုင္း) တြင္ ထုတ္ေရာင္းႏိုင္သည္။ လယ္ယာေျမေပၚ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္မႈ
(intermediate processing) ကို ယာယီေနရာမ်ား (သို႔) ၎တို႔၏ေနအိမ္မ်ားတြင္လုပ္ေဆာင္သည္။
ေတာင္သူမ်ားသည္ ခ်င္းအေျခာက္ခံရန္အတြက္ ထင္မီးေပၚတြင္တင္၍ျပဳတ္ကာ ခ်င္းတက္ကိုေသေစသည္။
ထို႔ေနာက္ ခ်င္းတက္မ်ားကို ႐ြက္ဖ်င္ထည္ေပၚတြင္ ျဖန္ ့ၿပီး ေနေရာင္ျဖင့္အေျခာက္ခံသည္။19 လယ္ယာေျမ၌
လွီးျဖတ္ထားေသာခ်င္းေျခာက္ (split dried ginger) ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ဓားထက္ထက္တစ္ေခ်ာင္းျဖင့္
လူကိုယ္တိုင္လွီးျဖတ္ရသည္။ ထိုနည္းစနစ္က ျပႆနာမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထြက္ကုန္နည္းျခင္းမွအစျပဳ၍
လူ႔လုပ္အားအမ်ားအျပားအသံုးျပဳရျခင္းႏွင့္
လွီးျဖတ္ထားေသာခ်င္းတက္မ်ား
အထူအပါးမညီျခင္းအထိ
ပါဝင္သည္။ ယင္းသည္ အရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းေသာထုတ္ကုန္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထို႔အျပင္ ေတာင္သူမ်ားက
ခ်င္းေျခာက္မ်ားကို သူတို႔၏ ေနအိမ္အနီးတြင္ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းသည္ျဖစ္ရာ သူတို႔ထုတ္လုပ္ေသာ
ခ်င္းေျခာက္မ်ား၏ အဏုဇီဝဆိုင္ရာ၊ အျမင္အနံ႔အရသာဆိုင္ရာႏွင့္ ဓာတုေဗဒဆိုင္ရာအရည္အေသြးလကၡဏာ
မ်ားမွာ ႏိုင္ငံျခားတင္ပို႔သူတို႔၏ သတ္မွတ္အရည္ အေသြးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမ႐ွိေပ။
အလုပ္ခန္႔ထားမႈ။
ေတာင္သူမ်ားသည္လယ္ယာလုပ္ငန္းအမ်ားစုကို အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ား၏အကူအညီ
ျဖင့္
လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သည္။
သီးႏွံျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
(ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားႏွိမ္နင္းျခင္းႏွင့္
ေပါင္းသတ္ျခင္း၊ အပင္ရင္း၌ေျမဖို႔ျခင္း (hilling)) ႏွင့္ တူးေဖာ္ႏုတ္ယူျခင္းလုပ္ငန္းတို႔တြင္ အလုပ္သမားမ်ားကို
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေစသည္။ ခ်င္းစိုက္ယာေျမတြင္ တူးေဖာ္ႏုတ္ယူျခင္းအတြက္ အလုပ္သမားအသံုးျပဳမႈက
အလုပ္သမားအသံုးျပဳမႈစုစုေပါင္း၏
၄၀%
ကိုကိုယ္စားျပဳၿပီး
ထို႔ေနာက္တြင္
သီးႏွံျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားက ၃၄%၊ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းက ၁၇% ႏွင့္ ေျမထြန္ယက္ျပင္ဆင္ျခင္းက ၉% ႐ွိသည္။
ခ်င္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ လယ္ယာအလုပ္သမားမ်ားမွာ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ကိုင္သူမ်ား (self-employed) ျဖစ္သည္။
လယ္ယာေျမတြင္လုပ္ကိုင္ေသာ အလုပ္သမားအုပ္စုေနာက္တစ္စုမွာ အခေၾကးေငြမေပးရေသာ မိသားစုဝင္မ်ား
ျဖစ္သည္။ ခ်င္းစိုက္ယာေျမမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏လုပ္အားခမွာ အလုပ္အေပၚမူတည္ၿပီး ေငြက်ပ္ ၃၀၀၀ မွ
၅၀၀၀ ထိ (US$ ၂.၆-၃.၇) ျဖစ္သည္။ ေျမယာထြန္ယက္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ သီးႏွံျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားက
လုပအ
္ ားခအမ်ားဆံုး ရ႐ွသ
ိ ည္။ ထိအ
ု လုပမ
္ ်ားကို ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ အမ်ဳိးသားမ်ားက လုပက
္ င
ို ္ေဆာင္႐က
ြ သ
္ ည္။
လက္ျဖင့္ေပါင္းသင္ျခင္းႏွင့္ တူးေဖာ္ႏုတ္ယူျခင္းတို႔ကို အစဥ္အလာအရ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက လုပ္ေဆာင္သည္။
ဝင္ေငြအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ေတာင္သူမ်ား က်င့္သံုးေသာနည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္တြင္ ကိုယ္ပိုင္လယ္ယာေျမမ်ား
ကိုလုပ္ကိုင္ရင္း အျခားသူတို႔၏လယ္ယာေျမ မ်ားတြင္ ရာသီအလိုက္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္အားအျပန္
အလွန္ဖလွယ္ေသာစနစ္မ်ား က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္ျခင္း တို႔ပါဝင္သည္။

19 Keesecker. J. 2017. (တန္ဖိုးကြင္းဆက္ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ - ခ်င္း) (တန္ဖိုးကြင္းဆက္ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ - ခ်င္း၊ မန္က်ည္းႏွင့္
ၾကက္သြန္ျဖဴ) ပအို ့ဝ္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း (Myanmar Institute for Integrated Development).

ျမန္မာႏိင
ု င
္ မ
ံ ွ ခ်င္းတန္ဖးုိ ျမွငက
့္ င
ြ း္ ဆက္ (The ginger value chain from Myanmar)

ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ အျခားၾကားခံေဆာင္႐ြက္သူမ်ား (intermediaries)
ေအာင္ပန္းသည္
႐ွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္
အဓိကက်ေသာေရာင္းဝယ္ေရးဗဟိုဌာနျဖစ္ၿပီး
ရန္ကုန္၊
မႏၱေလးႏွင့္
နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးသို႔တင္ပို႔ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမျပဳမီ
ခ်င္းမ်ားဝယ္ယူစုစည္းရာေနရာ
ျဖစ္သည္။
မတူျခားနားေသာအေရာင္းအဝယ္
ၾကားခံေဆာင္႐ြက္သူ
(intermediaries)
အမ်ဳိးအစားမ်ားတြင္
ေက်း႐ြာအဝယ္ေတာ္မ်ား၊ ပြဲ႐ံု (BSC)၊ ပြဲစားမ်ား၊ လက္ကား ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားႏွင့္ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားပါဝင္သည္။
ၾကားခံေဆာင္႐ြက္သူတစ္ဦးသည္ ႏွစ္ခု သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးစံုေသာ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါဝင္ႏိုင္သည္။
အေရာင္းအဝယ္ၾကားခံေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ခ်င္းေဈးႏႈန္းညွိႏႈိင္းျခင္း၊ ဝယ္ယူစုစည္းျခင္း၊ ခ်င္းေဆးျခင္း၊
ခ်င္းေ႐ြးျခင္း၊
ထုပ္ပိုးျခင္းႏွင့္
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို
ေဆာင္႐ြက္သည္။
ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ၾကားခံေဆာင္႐ြက္သူမ်ားတို႔ၾကား ေပးေခ်မႈမ်ားကို အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ
အေပၚ အေျခခံသည္။ ၎တို႔ၾကားဆက္ဆံေရးတြင္ အေျခခံအားျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းအေရာက္ လက္ငင္းေငြေခ်မႈမ်ား
ပါဝင္သည္။ ကုန္သည္မ်ားသည္ ေတာင္သူမ်ားအား ႀကိဳေငြမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေပးသည္ (အထူးသျဖင့္
စိုက္ပ်ဳိးေရးသြင္း အားစုမ်ားဝယ္ယူရန္အတြက္)။
ေက်း႐ြာအဝယ္ေတာ္မ်ား။
ထိုသူတို႔မွာ ေအာင္ပန္းႏွင့္ေဝးကြာေသာေက်း႐ြာမ်ားမွ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္
ကုန္ပမာဏအနည္း
အက်ဥ္းေရာင္းခ်ေသာေတာင္သူမ်ားထံမွ
အဓိကဝယ္ယူသူမ်ားျဖစ္သည္။
ေက်း႐ြာအဝယ္ေတာ္မ်ားသည္
ေအာင္ပန္း႐ွိပြဲ႐ံု
(BSC)
ႏွင့္
အျခားၾကားခံေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံသို႔
ျပန္လည္ေရာင္းခ်သည္။ ကုန္တင္ကုန္ခ်ကုန္က်စရိတ္မ်ား (သို႔) ကုန္ထမ္းသူမ်ားအားေငြေပးေခ်မႈကို ေတာင္သူ
သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာအဝယ္ေတာ္မွ က်ခံရသည္။ ၾကားခံေဆာင္႐ြက္သူ ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာကုန္ထမ္းသူ
မ်ားက ကုန္တင္ယာဥ္ေပၚမွထမ္းပိုးသယ္မကာ ကုန္ပစၥည္းေတာင္းမ်ားကို ခ်ရသည္။ ကုန္ေပးသြင္းမႈအတြက္
ေပးေခ်မႈမ်ားကို ပြဲစားမ်ားက ေျမႀကီးႏွင့္အျခားအပ်က္အစီးအစအနမ်ားပါဝင္မႈအေပၚခုႏွိမ္ၿပီး ေပးသြင္းေသာ ကုန္
အေလးခ်ိန္ကိုအေျခခံကာ ေငြလက္ငင္းေပးေခ်သည္။ ခုႏွိမ္ေသာေငြေၾကးပမာဏမွာ ေျမႀကီးႏွင့္အပ်က္အစီး
အစအနပါဝင္မႈအေပၚမ်က္ျမင္အကဲျဖတ္ခ်က္ကို အေျခခံသည္။ အတက္အလက္မ်ားညီညီညာညာ ျပန္႔ကား
ေနၿပီး အ႐ြယ္အစားႀကီးမားေသာခ်င္းတက္မ်ားက ေဈးႏႈန္းအျမင့္ဆံုးရ႐ွိသည္။ သို႔ေသာ္ အနိမ့္ဆံုးစံခ်ိန္
စံညႊန္းမ်ားကိုျပည့္မီသည့္ ခ်င္းတက္မ်ားကိုလည္း တူညီေသာေဈးႏႈန္းျဖင့္ဝယ္ယူသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္
အရည္အေသြး သို႔မဟုတ္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္း႐ွင္းမႈလကၡဏာရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျခင္းမျပဳေပ။
သို႔ျဖစ္ရာ ေရာင္းခ်ရန္အဆင္ေျပသည့္ အနိမ့္ဆံုး အရည္အေသြးထက္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္
ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားအားဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည့္မက္လံုး မ႐ွိေပ။
ပံု (၅) ခ်င္းအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာေနရာ (ပြဲ႐ံု) တစ္ခုတြင္ ခ်င္းအျပည့္ထည့္ထားေသာေတာင္းကို ခ်ိန္တြယ္ေနပံု
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ပြဲ႐ုံ (BSC)။
အဆိုပါၾကားခံေဆာင္႐ြက္သူ (intermediary) သည္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္အဝယ္ေတာ္မ်ား
ယူေဆာင္လာေသာခ်င္းမ်ားကို
ေရာင္းခ်ရန္အတြက္
စီစဥ္ရသည္။
ဝယ္လိုအားႏွင့္ေရာင္းလိုအားအေပၚ
အကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္
အစိုးရ၏ေဈးႏႈန္းေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး
သတင္းအခ်က္အလက္တို႔အေပၚ
အေျခခံၿပီး ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္၊ အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းမွ ေရာင္းလိုအားႏွင့္
ဝယ္လိုအား အေျခအေနက ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းခ်င္းေဈးႏႈန္းအေပၚ ႀကီးႀကီးမားမားလႊမ္းမိုးထားသည္။ ပြဲ႐ံု
(BSC) သည္ ပြဲစားမ်ားကိုယ္စားဝယ္ယူေလ့႐ွိၿပီး ေကာ္မ႐ွင္ခ ၇% ရယူသည္။ ကုန္စည္ေဆးေၾကာသန္႔စင္ျခင္း၊
အမ်ဳိးအစားခြဲျခားျခင္းႏွင့္
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းတို႔ကိုလုပ္ေဆာင္သည္။
ပြဲ႐ံုသည္
ေတာင္သူမ်ားအား
စိုက္ပ်ဳိးေရးသြင္းအားစုမ်ားကို အေၾကြးျဖင့္ေပးအပ္ကာ အတိုးေငြ တစ္လလွ်င္ ၃%ႏႈန္း ေကာက္ခံရယူသည္။
ယေန႔အခ်ိန္ထိအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ သြင္းအားစုေခ်းေငြမ်ားရ႐ွိေသာေတာင္သူမ်ားက ေယဘုယ်အားျဖင့္
ပိုမိုသစၥာ႐ွိၿပီး သူတို႔၏ထုတ္ကုန္မ်ားကို ထိုကုန္သည္ထံသို႔သာ ေပးသြင္းၾကသည္။
ပြဲစားမ်ား။
ပြဲစားသည္ ေတာင္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာၾကားခံေဆာင္႐ြက္သူမ်ား (intermediaries) ထံမွ ဝယ္ယူၿပီး အတန္းအစားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးအစားအလိုက္ေ႐ြးခ်ယ္စုစည္းျခင္းတို႔ကိုလုပ္ေဆာ
င္သည္။ လက္ကားေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳသူမ်ား (processors) အဓိကပါဝင္ေသာ
ဝယ္လက္မ်ား၏ သတ္မွတ္စံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး ခ်င္းမ်ားကိုပို႔ေဆာင္ျဖန္ ့ေဝသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္
အနည္းဆံုး မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ (၅၀၀၀) ခန္ ့ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္ေသာ အႀကီးဆံုးခ်င္းပြဲစားသည္ ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္
ကိုဦးတည္ေသာ ကုန္ၾကမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳ ျပင္သူမ်ား (processors) အပါအဝင္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း
မ်ားအားလံုးသို႔ ပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ်သည္။
အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာနယ္ေျမေဒသျဖစ္ေသာေအာင္ပန္းၿမိဳ႕တြင္ ကုန္စည္လက္ခံရယူျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း/
ကုန္ေလွာင္ ႐ံုလုပ္ငန္း၊ ခင္းေ႐ြးျခင္း၊ ခ်င္းေဆးျခင္းႏွင့္ ထုပ္ပိုးျခင္း အစ႐ွိေသာလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ
အမ်ဳိးမ်ဳိးကို သီးျခားခြဲမထားပဲ အလံုးစံုလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သည္။ ခ်င္းေ႐ြးျခင္းကို ကုန္ေလွာင္႐ံုအတြင္း
(သို႔)
လမ္းေဘးတြင္
ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားမွ
လုပ္ေဆာင္သည္။
သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈစရိတ္ႀကီးျမင့္
သျဖင့္ ေအာင္ပန္းၿမိဳ ့မွ ၾကားခံေဆာင္႐ြက္သူမ်ား (intermediaries) သည္ ဝယ္လက္က အမွာစာမ်ားကို
အတည္ျပဳၿပီးခ်ိန္မွသာ ပို႔ေဆာင္ေပးသည္။ ထိုေနရာတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး
(logistics)
(ကုန္ထမ္းသူမ်ားကိုေပးအပ္ေသာကုန္တင္
ကုန္ခ်လုပ္အားခမ်ားအပါအဝင္)
ကုန္က်
စရိတ္မ်ားကို
ဝယ္လက္မ်ားက
က်ခံ႐ွင္းေပးရသည္။
လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား
ေပၚထြက္လာျခင္းႏွင့္အတူ
ရန္ကုန္ႏွင့္အျခားနယ္ ေျမေဒသမ်ားမွဝယ္လက္မ်ားက အမွာစာမ်ားအတည္မျပဳမီ ခ်င္းမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကို
အျမဲပင္ေတာင္းခံေလ့႐ွိသည္။ ထို႔အတူပင္ သေဘာတူညီမႈျပဳထားသည့္အတုိင္းမဟုတ္ပဲ အရည္အေသြး
ကြာဟခ်က္မ်ား႐ွိလာခဲ့ပါက ဝယ္လက္မ်ားသည္ လက္ခံရ႐ွိခ်ိန္တြင္႐ွိေနေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏အေျခအေနကို
ျပသရန္အတြက္ ေပးသြင္းေရာင္းခ်သူထံသုိ ့ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကာျပန္လည္ေပးပို႔ေလ့႐ွိသည္။ ေအာင္ပန္းၿမိဳ ့တြင္
အဓိကကုန္သည္ေလးဦးက ႐ွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းအတြင္း ခ်င္းေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ျဖန္ ့ေဝမႈကို အနည္းႏွင့္အမ်ား
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။
အလုပ္ခန္႔ထားမႈ။ ခ်င္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၾသဂုတ္လတြင္စတင္ၿပီး ဇန္နဝါရီလႏွင့္ေဖေဖာ္
ဝါရီလတို႔တြင္
အလုပ္အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။
႐ွမ္းျပည္နယ္တြင္
ႏွစ္စဥ္ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္မႈျပဳလုပ္ေသာ
ခ်င္းခန္႔မွန္းပမာဏ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ (၃၅၃၇၅) ႐ွိသည္ကို ေထာက္႐ႈလွ်င္ ၾကားခံေဆာင္႐ြက္သူ (intermediary) အလႊာအမ်ဳိးမ်ဳိး၌ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္သမားအပါအဝင္ အလုပ္သမားစုစုေပါင္း (၁၆၁၂) ဦး ၾကားတြင္
အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္အကိုင္ (၄၀၃) ခု ဖန္တီးေပးသည္ဟုခန္႔မွန္းရ၏။ ၾကားခံေဆာင္႐ြက္သူမ်ား (intermediaries)
သည္ ကုန္ပစၥည္းလက္ခံျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ ခ်ိန္တြယ္ျခင္းႏွင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္း တို႔အျပင္ ကုန္ပစၥည္းအထြက္လုပ္ငန္း
(outbound function) အားလံုးအတြက္ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ရန္ အျမဲတမ္းအလုပ္သမားသံုးဦးမွ ငါးဦးအထိ
ခန္႔ထားသည္။ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရး/စီမံခန္႔ခြဲေရးဝန္ထမ္းမ်ားၾကားတြင္ တရားဝင္ အလုပ္ခန္႔ထား
မႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ဆင္တူသည့္
အေျခအေနတစ္ရပ္႐ွိေသာ္လည္း
အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္းမွ
အလုပ္ခန္႔ထားမႈမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း
မ်ဳိးမဟုတ္ေပ။ ခန္႔မွန္းထားေသာ ခ်င္းႏွင့္အျခားဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ကုန္ပစၥည္း အဝင္ပမာဏေပၚမူတည္ၿပီး
အလုပ္သမားမ်ား (အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား) ကိုငွားရမ္းကာ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးအစားခြဲ
ျခားျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေစသည္။ ကုန္ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားခြဲျခားသူမ်ားကို တစ္ေန႔လွ်င္ လုပ္အားခ
၄၀၀၀ မွ ၅၀၀၀ က်ပ္ေပးေခ်သည္ (လက္ ႐ွိအနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ ၃၆၀၀ က်ပ္ထက္ပိုသည္)။ ေတြ႔ဆံု
ေမးျမန္းခဲ့ေသာအလုပ္သမားမ်ားက သူတို႔သည္ ထိုစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ား
အျဖစ္လုပ္ကိုင္လာခဲ့သည္မွာ ငါးႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ေအာင္ပန္းမွအေရာင္း
အဝယ္ျပဳလုပ္ရာေနရာဌာနမ်ား (ပြဲ႐ံုမ်ား) မွ အလုပ္သမားအုပ္စုေနာက္တစ္စုမွာ အထမ္းသမားမ်ားျဖစ္သည္။
ထိုသူတို႔သည္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ကိုင္ေသာ (self-employed) အလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာပြဲ႐ံုမ်ားႏွင့္
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ံ ွ ခ်င္းတန္ဖးုိ ျမွငက
့္ င
ြ း္ ဆက္ (The ginger value chain from Myanmar)

ခ်ိတ္ဆက္ထားၾကသည္။ ၾကားခံေဆာင္႐ြက္သူမ်ား (intermediaries) သည္ ကုန္တင္ကုန္ခ်အလုပ္မ်ားကို လ်င္
လ်င္ျမန္ျမန္ေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္ သူတို႔၏တိုက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္မ႐ွိေသာ ကုန္ထမ္းသူအုပ္စုအေပၚ
မွီခိုအားထားၾကရသည္။ သူတို႔သည္ အလုပ္မ႐ွိေသာအခ်ိန္ကာလအတြက္ ထိုက်ပန္းအလုပ္သမားမ်ားကို
အဖိုးအခေပးရန္ တာဝန္မ႐ွိေပ။ အထမ္းသမားမ်ားကို ေဖာက္သည္မ်ား (ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္
ဝယ္ယူသူမ်ား) က တစ္ပိႆာ ၄ က်ပ္ ႏႈန္း (တစ္ပိႆာ=၁.၆၃ ကီလိုဂရမ္) ျဖင့္ လုပ္အားခေပးေခ်သည္။
အလုပ္မ်ားအားလံုးကို လူအားျဖင့္လုပ္ေဆာင္သည္။

ကုန္ၾကမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္သူမ်ား (processors) ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသို႔တင္ပို႔သူမ်ား။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ခ်င္းေျခာက္ထုတ္လုပ္မႈအား ကုန္ၾကမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္သူမ်ား (processors) က
အဓိကေဆာင္႐ြက္ၿပီး
ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္ေဈးကြက္ကို
ဦးတည္ရည္႐ြယ္သည္။
ပင္လယ္ရပ္ျခားေဈးကြက္
အတြက္ဦးတည္ေသာ
(ခ်င္းတူးေဖာ္ႏုတ္ယူၿပီးေနာက္ပိုင္း)
ခ်င္းစိမ္း
အဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္း
မ်ားတြင္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပါဝင္သည္။ ခ်င္းေ႐ြးျခင္း၊ ဖိအားျမင့္ေရျဖင့္ ခ်င္းေဆးျခင္း၊ ဓားျဖင့္
တိျဖတ္ျခင္း၊ ဓာတုေဆးရည္အတြင္းထည့္စိမ္ျခင္း၊ အေျခာက္ခံျခင္းႏွင့္ ထုပ္ပိုးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ကုန္ၾကမ္း
အဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္သူမ်ား-ႏိုင္ငံျခားသို႔တင္ပို႔သူမ်ား
အသံုးျပဳေသာ
ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ
အေျခာက္ခံျခင္းမျပဳမီ
ခ်င္းတက္မ်ားျခစ္ျခင္း၊
အခြံခြာျခင္း
သို႔မဟုတ္
ပါးပါးလွီးျဖတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
ကိစၥရပ္အမ်ားစုတြင္ ဝယ္လက္မ်ားက အခြံခ်န္ထားျခင္းကိုပိုမိုသေဘာက်ႏွစ္သက္သည္။ အခြံခြာျခင္းက
ပါဝင္ေသာအဆီအခ်ဳိ ့ကိုဖယ္႐ွားမိႏိုင္ၿပီး (အဆီမ်ားက အခြံတြင္ ပိုမိုစုျပံဳတည္႐ွိသည္) အနံ႔ေပ်ာ့ျပယ္သြားေစႏိုင္
ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
အခ်ဳိ႕ဝယ္လက္မ်ားအတြက္မူ
အဆင္းသ႑ာန္ပိုမိုလွပေစရန္အတြက္
အေျခာက္ခံျခင္းမျပဳမီ လွီးျဖတ္ထားေသာခ်င္းမ်ားကို အေရာင္ခြ်တ္ေပးရန္လည္း လိုအပ္သည္။
လက္႐ွိတြင္
ပင္လယ္ရပ္ျခားသို႔
ခ်င္းတင္ပို႔ေရာင္းခ်သူသံုးဦးမွာ
လူသိမ်ားထင္႐ွားသည္။
အဆိုပါ
ကုန္ၾကမ္းအဆင့္ျမွင့္ တင္ျပဳျပင္သူမ်ား-ႏိုင္ငံျခားတင္ပို႔သူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ခ်င္းပို႔ကုန္မ်ားမွာ ေအာ္ဂဲနစ္
အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ (organic certification) ရ႐ွိထားၿပီးျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္ေဈးကြက္အတြက္ ခ်င္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရန္စီစဥ္ေနေသာ
အျခား ကုမၸဏီႏွစ္ခု ႐ွိသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုမွာ မႏၱေလးၿမိဳ ့တြင္အေျခစိုက္ၿပီး ယခင္က ခ်င္းႏွပ္ (pickled ginger)
ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သို႔တင္ပို႔ခဲ့ေသာကုမၸဏီျဖစ္သည္။ ထိုကုမၸဏီသည္ ကာလအတန္ၾကာလုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆိုင္းထားခဲ့
ၿပီးေနာက္ ယခုအခါ ၎၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ျပန္လည္အသက္သြင္းရန္ စီစဥ္ေနသည္။ ေနာက္ကုမၸဏီတစ္ခုမွာ
ယခင္က ျပည္တြင္း ေဈးကြက္တြင္ ခ်င္းစိမ္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ခ်င္းစိမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသို႔
စတင္ပို႔ေနခဲ့သည္။

အလုပ္ခန္႔ထားမႈ။
႐ွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ေသာခ်င္းပမာဏ၏ ၃၀% ခန္႔ကို
ခ်င္းလွီးေျခာက္မ်ားအျဖစ္
ျပဳျပင္ျမွင့္တင္လုပ္ထုတ္လ်က္႐ွိရာ
ကုန္ၾကမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္သူမ်ားသည္
အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္သမားမ်ားအပါ အဝင္ အလုပ္သမားေပါင္း (၁၆၂၄) ဦးၾကားတြင္ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္အကိုင္ေပါင္း
(၄၀၇) ခု ဖန္တီးေပးသည္ဟုခန္႔မွန္းရ၏။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ တရားဝင္အလုပ္ခန္႔ထားမႈသေဘာတူစာခ်ဳပ္
မ်ားႏွင့္လူမႈဖူလံုေရးအက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားရ႐ွိသည့္ အျမဲတမ္း အလုပ္သမား ၁၀ ဦးမွ ၁၅ ဦးအထိပါဝင္ေသာ
ပင္မအုပ္စုတစ္စုကို တာဝန္ေပးခန္႔အပ္ထားသည္။ အျမဲတမ္းအလုပ္ သမားမ်ားတြင္ စက္ေမာင္းသူမ်ား၊
ခ်င္းေ႐ြးျခင္း၊ ခ်င္းေဆးျခင္း၊ ထုပ္ပိုးျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတို႔အတြက္ တာဝန္ယူႀကီးၾကပ္ရေသာ
ဝါရင့္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဝန္ထမ္းမ်ားပါဝင္သည္။ ခ်င္းေဆးသူမ်ားႏွင့္ ခ်င္းေ႐ြးသူမ်ားကို အလုပ္အမ်ားဆံုး
တူးေဖာ္ႏုတ္ယူမႈ ရာသီခ်ိန္ခါအတြင္း၌ တစ္လမွသံုးလခန္ ့ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေစသည္ သို႔မဟုတ္ ေန ့စား အျဖစ္
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေစသည္။ ေ႐ွ႕တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ခ်င္းေဆးသူႏွင့္ခ်င္းေ႐ြးသူအမ်ားစုမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
ျဖစ္ၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၄၀၀၀ မွ ၅၀၀၀ ခန္ ့ရ႐ွိသည္။
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ခ်င္းဝယ္ယတ
ူ င္သင
ြ း္ သူမ်ား။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသည္
ခ်င္းေျခာက္ကိုႀကီးမားေသာ
အစိတ္အပိုင္းမ်ား
(ခ်င္းတက္တစ္ခုလံုးအေနႏွင့္ (သို႔) လွီးျဖတ္ထားေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားအေနႏွင့္)အေနႏွင့္ တင္သြင္းၿပီးမွ
ျပန္လည္အမႈန္႔ႀကိတ္ေလ့႐ွိသည္။
ခ်င္းေျခာက္တစ္ခုလံုးထက္စာလွ်င္
လွီးျဖတ္ထားေသာခ်င္းမ်ားကို
အမႈန္႔ႀကိတ္ရန္ပိုမိုလြယ္ကူၿပီး
အထြက္ႏႈန္းလည္းပိုမ်ားသျဖင့္
ခ်င္းလွီးေျခာက္မ်ားကို
ပိုမိုႏွစ္သက္
ၾကသည္။ ခ်င္းမႈန္႔တင္သြင္းမႈမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္အနည္းဆံုးျဖစ္သည္။ သန္႔စင္မႈႏွင့္ EU စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ားေလးစား လိုက္နာမႈဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္မႈအမ်ားစုမွာ
အေရအတြက္အနည္းငယ္မွ်ေသာ ပြဲစားႀကီးမ်ား၊ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဝယ္ယူတင္သြင္းသူမ်ားမွတဆင့္
ဥေရာပသို႔ဝင္ေရာက္သည္။ တင္သြင္းၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ တင္သြင္းသူမ်ားသည္ အေရာအေႏွာအညစ္အေၾကး
မ်ားကိုဖယ္႐ွားရန္အတြက္ စက္ျဖင့္ေဆးေၾကာသန္႔စင္မႈျပဳလုပ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားႏွင့္မႈိမ်ားကို
အလံုးစံုဖယ္႐ွားရန္အတြက္ ေရေငြ႔ျဖင့္ပိုးသတ္ျခင္း (steam sterilization) ျပဳလုပ္သည္။ ဝယ္ယူတင္သြင္းေရး
ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားကို အျခားေသာ EU ႏွင့္ ေျမာက္အေမရိကေဈးကြက္မ်ားသို႔
တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳမီ
အမႈန္႔ႀကိတ္မႈကိုလည္း
လုပ္ေဆာင္သည္။
ပိုမိုေသးငယ္ေသာကုမၸဏီမ်ားမွာ
ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ဝယ္ယူတင္သြင္းမႈျပဳေသာ္လည္း အထူးျပဳေသာကုန္ပစၥည္းပမာဏ
အနည္းငယ္ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုအဆင္ေျပေစေသာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးေရာင္း
ခ်ေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေပးႏိုင္သည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားထံမွလည္း ဝယ္ယူသည္။ ထိုကုမၸဏီငယ္မ်ားက
ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားႏွင့္
ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ားကို
အစားအစာကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း
ႏွင့္
အစားအစာမဟုတ္ေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ ေရာစပ္ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား၊ ထုပ္ပိုးေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္
ေနာက္ဆံုးအသံုးျပဳသူမ်ား (end users) ထံသုိ ့ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်သည္။
ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ဂ်ာမနီသည္ ျမန္မာ့ခ်င္းေျခာက္အတြက္ အဓိကေဈးကြက္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
ခ်င္းတင္ပို႔သူမ်ားက သူတို႔သည္ သီရိလကၤာ၊ စင္ကာပူ၊ မေလး႐ွားႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွဝယ္ယူတင္သြင္းသူမ်ားထံ
သို႔လည္းေရာင္းခ်ၿပီး အဆိုပါခ်င္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္ ကုန္စည္မ်ားကို ဥေရာပမွ ၎တို႔၏ဝယ္လက္မ်ားထံသို႔
ထပ္မံတင္ပို႔ေရာင္းခ်ၾကသည္ဟု ေျပာဆိုတင္ျပခဲ့သည္။ ခ်င္းေျခာက္ကိုေနာက္ဆံုးအသံုးျပဳသူမ်ား (end users) တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္သည္20 (၁) အသားအဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္း (အမ်ားစုက
ဂ်ာမနီတြင္) (၂) အစားအစာအဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္း (အသင့္စားအစားအစာထုတ္လုပ္သူမ်ား) (၃)
အစားအစာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (၄) မုန္ ့ဖုတ္လုပ္ငန္း (၅) ဟင္း ခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ ေရာစပ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
(ကုန္ၾကမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္လုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လက္လီထုပ္ပိုး ေရးလုပ္ငန္းမ်ား) တို႔ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွခ်င္းစိမ္းမ်ားကို အဓိကတင္သြင္းေသာႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္၊ အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္သည္။ ခ်င္းစိမ္းမ်ားအား ေနာက္ဆံုးအသံုးျပဳသူမ်ား (end users) မွာ လက္လီ
ေရာင္းခ်သူမ်ား၊
အစားအစာဝန္ေဆာင္မႈ
ေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
အစားအစာအဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္
မ်ား ျဖစ္သည္။ ဝယ္ယူတင္သြင္းေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ခ်င္းစိမ္းတက္မ်ားကို အေအးခန္းကြန္တိန္နာမ်ားျဖင့္
သယ္ယူပို႔ေဆာင္သည္။ ခ်င္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာကို ဝယ္ယူတင္သြင္းေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္

20 Peneva T.; Vancura, L. 2014. (နီေပါခ်င္းႏွင့္ခ်င္းထြက္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ EU ေဈးကြက္ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည့္အခြင့္အလမ္းမ်ား) Opportunities for Nepalese Ginger and Derivative Products to Access the EU (A Study of The Netherlands) – (ဆာရမာ့နီေပါ အတြက္
အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္) a report for Samarth-Nepal (Promar Consulting).

ျမန္မာႏိင
ု င
္ မ
ံ ွ ခ်င္းတန္ဖးုိ ျမွငက
့္ င
ြ း္ ဆက္ (The ginger value chain from Myanmar)

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သည္။ ခ်င္းစိမ္းသၾကား/ဆားရည္စိမ္(preserved ginger or stem ginger)
ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ခ်င္းတက္ႏုကိုအခြံခြ်တ္ကာ ပါးပါးလွီးၿပီး သၾကားႏွင့္ဆားရည္ပ်စ္ပ်စ္တြင္ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးေနာက္
၎ကို သၾကားမုန္ ့မ်ားႏွင့္ အခ်ဳိပြဲမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳသည္။ ခ်င္းသၾကားလံုးမ်ားကိုထုတ္ လုပ္ရန္အတြက္
ခ်င္းကိုသၾကားရည္တြင္ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး ေလျဖင့္အေျခာက္ခံကာ သၾကားအုပ္ရသည္။ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံသည္
ခ်င္း သၾကားလံုးမ်ားတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ခ်င္းဆီကို ပင္စည္အား
ေပါင္းခံျခင္းျဖင့္ ထုတ္ယူရ႐ွိသည္။ ခ်င္းဆီအဓိကထုတ္လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္၊ အင္ဒိုနီး႐ွားႏွင့္
နီေပါႏိုင္ငံ တို႔ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ ခ်င္းႏွပ္ (pickled ginger) မွာ သၾကားရည္ႏွင့္႐ွာလကာရည္တြင္
ႏွပ္ထားေသာ ပါးပါးလွီးထားသည့္ခ်င္းႏုခ်ဳိျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း တန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္ (value chain)၏ အင္စတီက်ဴး႐ွင္းဆိုင္ရာ
ဝန္းက်င္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း တန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္ (value chain) ၏ အင္စတီက်ဴး႐ွင္းဆိုင္ရာဝန္းက်င္ကို ေအာက္ပါ
အာဏာပိုင္မ်ား ျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းထားသည္။
 အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန (MOLIP) MOLIP သည္ အလုပ္သမားႏွင့္
လူမႈဖူလံုေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ တာဝန္႐ွိေသာ အဓိကအဖြဲ ့အစည္းျဖစ္သည္။ OSH ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာဥပေဒ
မ်ား21ကို အားေပးျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ တြင္ပါဝင္သည့္ MOLIP လက္
ေအာက္႐ွိ အဓိကေအဂ်င္စီမ်ားမွာ အလုပ္႐ံုမ်ားႏွင့္ အေထြေထြအလုပ္ သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန
(FGLLID) ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ ့ (SSB) တို႔ျဖစ္သည္။
 FGLLID သည္ အလုပ္႐ံုစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းတို႔မွတဆင့္ OSH စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားကိုၾ
ကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းရန္တာဝန္႐ွိသည္။ FGLLID ၏လုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒႏွစ္ရပ္ကဦးေဆာင္လမ္း ညႊန္သည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ အလုပ္႐ံုမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁ ခုႏွစ္) ႏွင့္ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ဆိုင္မ်ားႏွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ (၁၉၅၁ ခုႏွစ္) တို႔ျဖစ္သည္။
 SSB
သည္
အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္
ထည့္ဝင္ေၾကးမ်ားအပါအဝင္
လူမႈဖူလံုေရးအစီအစဥ္မ်ားကို
စီမံခန္႔ခြဲသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒသည္ မက်န္းမာမႈ၊ မီးဖြားမႈ၊ ေသဆံုးမႈ သို႔မဟုတ္ အလုပ္
တြင္ထိခိုက္မႈတို႔ျဖစ္ပြားေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္
အလုပ္သမားမ်ားကို
အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္
က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအာမခံစနစ္ကို
ျပဌာန္းသည္။
ထို႔အျပင္
အဆိုပါဥပေဒသည္
အေကာင္အထည္မေဖာ္ရေသးသည့္ အျခားေသာအာမခံမ်ား (ဥပမာ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ပင္စင္
ေထာက္ပံ့ေၾကးတို႔ႏွင့္ဆိုင္သည့္ အာမခံမ်ား) ကိုလည္း သတ္မွတ္ျပဌာန္းသည္။ အလုပ္သမားငါးဦးႏွင့္
အထက္႐ွိေသာကုမၸဏီမ်ားအားလံုးသည္ လုပ္ငန္းစတင္သည့္ေန႔မွရက္ေပါင္း (၃၀) အတြင္း SSB ၏
ၿမိဳ႕နယ္ လူမႈဖူလံုေရး႐ံုးတြင္ မျဖစ္မေနမွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားလစာ၏ ၅%ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ပံုမွန္
ထည့္ဝင္ေၾကးမ်ားကိုေပးသြင္းရမည္။ အလုပ္႐ွင္မ်ားက ထည့္ဝင္ေၾကး၏ ၃% ကိုတာဝန္ယူေပးသြင္းကာ
က်န္ ၂% ကို အလုပ္သမားမ်ားမွ က်ခံေပးသြင္းရမည္။ မွတ္ပံုတင္ရန္မလိုအပ္ေသာအလုပ္႐ွင္မ်ား၏
အလုပ္သမားမ်ားမွာ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္မွတ္ပံုတင္ႏိုင္သည္။ 22အာမခံအလုပ္သမား မ်ားကို က်
န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈမ်ားေပးအပ္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံအတြင္း၌ SSB လက္ေအာက္မွ အလုပ္ သမားေဆး႐ံု
(၃) ႐ံုႏွင့္ ေဆးခန္း (၉၂) ခန္း႐ွိသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္စာရင္းအရ ႐ွမ္းျပည္နယ္တြင္ SSB ေဆးခန္း (၁၅)
ခန္း႐ွိသည္။23

21 ေထာင့္စံုဘက္စံုလႊမ္းျခံဳေသာ OSH ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ေရးဆြဲေနခဲ့သည္။ ၾကားကာလတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာဥပေဒမ်ား
က OSH ႏွင့္စပ္ဆိုင္သည္။
22 ILO. 2017. ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမားဥပေဒဆိုင္ရာ ILO လမ္းညႊန္ခ်က္ (Yangon, ILO Liaison Office in Myanmar).
23 Tessier, L.; Thidar, M. W. 2014. ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမွဳဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မွဳမ်ား
အေပၚ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း r, ILO-MDRI technical report (Geneva, ILO).
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A case study of drivers and constraints for occupational safety and health
improvement in the ginger global value chain from Myanmar

 စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန
စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊
ဘိြဳင္လာစစ္ေဆးေရးဌာန၏အဓိကလု
ပ္ငန္းတာ ဝန္မ်ားမွာ (၁) ဘိြဳင္လာမ်ားကိုႏွစ္စဥ္စစ္ေဆးမႈျပဳရန္ (၂) ဘြိဳင္လာအသံုးျပဳခြင့္လိုင္စင္မ်ား
ထုတ္ေပးရန္ (၃) ဘြိဳင္လာကိုင္တြယ္သူသင္တန္းမ်ားႏွင့္အဆင့္ျမင့္သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ရန္ တို႔ျဖစ္သည္။
ထိုဝန္ႀကီးဌာနေအာက္၌ပင္႐ွိေသာ လွ်ပ္စစ္စစ္ေဆးေရးဌာနမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးအလုပ္ဌာနမ်ားအတြင္း
လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးကို ႀကီးၾကပ္သည္။ မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွာ မီးေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးႏွင့္
ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေရးအတြက္ တာဝန္႐ွိသည္။
 စိုက္ပ်ဳိးေရး၊
ေမြးျမဴေရးႏွင့္
ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန
(MoALI)
MoALI
လက္ေအာက္႐ွိ
စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန (DoA) သည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ႏွင့္သီးသန္႔သက္ဆိုင္ေသာ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ရန္ႏွင့္
နည္းပညာဆိုင္ရာအၾကံဉာဏ္မ်ား ေပးအပ္ရန္ တာဝန္႐ွိသည္။ MoALI တြင္ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ဳိးေရးဝန္ေဆာင္မႈ
(MAS) ၏ သီးႏွံကာကြယ္ေရးဌာနခြဲ (PPD) သည္ ပိုးသတ္ေဆးမွတ္ပံုတင္ေရးအဖြဲ ့မွတဆင့္ ပိုးသတ္ေဆး
ဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသည္။ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ဳိးေရးဝန္ေဆာင္မႈ
(MAS) သည္ လယ္ယာေျမအလုပ္သမားမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရး၊ ပိုးမႊားမ်ားအား
စုေပါင္းစီမံခန္ ့ခြဲျခင္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာစိုက္ပ်ဳိးေရး အက်င့္အၾကံမ်ား (GAP) ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်သည္။
 က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန (MoH) က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ
က်န္းမာ ေရးဌာနခြဲ၏ အဓိကလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ေရာဂါရမႈမ်ားကို
ႀကိဳတင္ကာ ကြယ္တားဆီးရန္ႏွင့္ က႑အမ်ဳိးမ်ဳိးမွအလုပ္သမားမ်ား၏က်န္းမာေရးကိုျမွင့္တင္ရန္ျဖစ္သည္။
ထိုဌာနခြဲသည္ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ (hazards) ႏွင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္ေျခ
(risks)
အကဲျဖတ္
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ
ပတ္ဝန္းက်င္ေလအရည္အေသြးကို
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာစစ္ေဆးၿပီး အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ား (medical checkups) ျပဳလုပ္သည္။

၂။

OSH တိးု တက္ေကာင္းမြနေ
္ ရးအတြက္ ေမာင္းႏွငအ
္ ားမ်ားႏွင့္
အဟန္ အ
့ တားမ်ား

၂.၁။ OSH သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား႐ွိေသာေဈးကြက္သစ္မ်ားအတြင္း 		
ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ား
ဝယ္လက္မ်ားက
ေအာ္ဂဲနစ္၊
အစားအစာေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရး၊
အရည္အေသြး၊
လူမႈေရးႏွင့္
သဘာဝပတ္ဝန္း
က်င္ဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတိုင္း
လုိက္နာက်င့္ၾကံေဆာင္႐ြက္မႈအေပၚ
ပိုမိုအေလးေပးလာသည့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔တြင္ ခ်င္းဝယ္လိုအားျမင့္တက္လာ
ခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ ခ်င္းဝယ္ယူတင္သြင္းသူမ်ားက ပံ့ပိုးေရာင္းခ်သူမ်ားအား သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္း
လုပ္ကိုင္မႈအေျခအေနမ်ားဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ ပိုမိုတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ထိန္း
သိမ္းလာခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဝယ္လက္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအသံုးျပဳသူမ်ား(end users) မ်ား ေတာင္းဆိုေသာ
စံခ်ိန္စံညႊန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို
အေကာင္းဆံုးအသံုးျပဳကာ
အလုပ္သမားမ်ား၏ေဘးအႏၱရာယ္
ကင္း႐ွင္းေရး
ႏွင့္က်န္းမာေရးကို ျမွင့္တင္ႏိုင္သည္။ လိုက္နာက်င့္ၾကံေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ ပုဂၢလိက ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳ
လွဳပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈ(PCIs) အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္
ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအား အရည္အေသြးျမင့္ပရီမီယမ္ေဈးကြက္သစ္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ႏွင့္
ပိုမိုပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရန္
ကူညီေပးႏိုင္သည္။
အဆိုပါေဈးကြက္မ်ားအတြင္းဝင္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းက
ခ်င္းလုပ္ငန္းအတြက္ မက္လံုးတစ္ရပ္ျဖစ္၏။ တန္ဖိုးကြင္းဆက္အတြင္းမွ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးတြင္ OSH
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္လာေအာင္ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္မည့္မက္လံုးပင္ျဖစ္သည္။
အာ႐ွႏွင့္ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ႐ွိကုန္စည္တင္သြင္းသူမ်ားမွဆင့္ ပင္လယ္ရပ္ျခားတင္ပို႔မႈသည္ ခ်င္းေျခာက္ႏွင့္ ခ်င္းမႈန္႔
တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေရးအဓိကလမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။
အရည္အေသြးႏွင့္
ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔႐ွင္းေရးဆိုင္ရာ
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္
ပံ့ပိုးေရာင္းခ်သူမ်ား
(suppliers)
အတြက္
သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားအရ
ထိုလမ္းေၾကာင္းသည္ ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းမႈ အတင္းက်ပ္ ဆံုးလမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီးျဖစ္ေသာ ပင္လယ္ရပ္ျခားပို႔ကုန္ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားေရး ေဆာင္႐ြက္
ခ်က္မ်ားက ခ်င္းလုပ္ငန္းအတြင္းမွ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈေယဘုယ်စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္
ကူညီေပးႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခ်င္းေျခာက္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္ေရးက႑ ဆထက္တံပိုး ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳး
ႀကီးထြားလာျခင္းက ျမန္မာ့ခ်င္းလုပ္ငန္း၏တာ႐ွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈကို အားျဖည့္ကူညီပံ့ပိုးႏိုင္သည့္အျပင္ အလုပ္
လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈအေျခအေနမ်ား (လူမႈေရးဆိုင္ရာအကာအကြယ္ ေပးျခင္းႏွင့္ OSH အပါအဝင္) အား
ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျမွင့္တင္ေပး ႏိုင္မည့္လမ္းေၾကာင္း တစ္ရပ္ကိုလည္း ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။
OSH က ဝယ္လက္မ်ား၏ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည့္ ေဈးကြက္မ်ားအတြင္းသို႔ ျမန္မာ့ခ်င္းမ်ား
ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည့္အခြင့္အလမ္းမ်ား႐ွိေနသည္။
သို႔ေသာ္
ထိုအခြင့္အလမ္းမ်ားမွာ
ေအာက္ပါအေၾကာင္း
အခ်က္မ်ားေၾကာင့္အေကာင္ အထည္ေပၚမလာေသးေပ။ (က) ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္
အျခားေသာလုပ္ေဆာင္သူမ်ား (actors) က ပင္လယ္ရပ္ျခား ခ်င္းပို႔ကုန္ေဈးကြက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားရ႐ွိႏိုင္မႈနည္းပါးျခင္း (၂) ေဈးကြက္ ႐ွာေဖြခ်ဲ႕ထြင္ေရးေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားနည္းပါးျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ ကုန္အမွတ္ တံဆိပ္ျမွင့္တင္မႈအားနည္းျခင္း၊ ဘံုေမွ်ာ္
မွန္းခ်က္ကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား-ကုန္ၾကမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္သူမ်ား-ႏိုင္ငံျခားတင္ပို႔သူမ်ားၾကား
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အတူလက္တြဲေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္
ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။

ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈ

နည္းပါးျခင္းတို႔ကလည္း

အဟန္႔အတားမ်ား

ပိမ
ု အ
ုိ ားေကာင္းေသာ တာ႐ွညတ
္ ည္တေ
့ံ စျခင္း (sustainability) အတြက္ ဖိအား
တာ႐ွည္တည္တံ့ေစျခင္း (sustainability) သည္ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္က႑တစ္ခုလံုး၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္
ထိပ္ပိုင္းမွပါဝင္ေနသည္။ ဥေရာပတန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္တြင္ အေရးအပါဆံုး လူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္
ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားႏွင့္
ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ားတန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္အား
တာ႐ွည္တည္တံမႈကို
ပိုမိုေပးစြမ္းႏိုင္သည့္
ကြင္းဆက္ျဖစ္လာေစရန္
စုေပါင္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည္။
အီးယူႏွင့္
အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စုမွဝယ္လက္မ်ားသည္
ပိုမိုအားေကာင္းေသာ
တာ႐ွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေစေရး
သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား (OSH အပါအဝင္) အတြက္ တြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ဥေရာပ
ဝယ္လက္မ်ားမွ စိုးရိမ္ပူပန္မႈျဖစ္ေနရသည့္ အေရးအႀကီးဆံုးလူမႈေရးဆိုင္ရာ
ျပႆနာအေရးကိစၥမ်ားမွာ
(၁) ကေလးလုပ္သား (၂) ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရး (၃) အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကို
ေလးစားလိုက္နာျခင္း (၄) အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာေပးျခင္းႏွင့္ (၅)ပိုးသတ္ေဆးမ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္အသံုးျပဳျခင္း
ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။24
ကမၻာ့ေဈးကြက္အတြင္း႐ွိ
အဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္ထားေသာခ်င္းထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္
ေဘးထြက္ပစၥည္းမ်ားမွာ
အရည္အေသြးျမင့္
အမွတ္တံဆိပ္ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္သည္။
အမွတ္တံဆိပ္ထုတ္ကုန္မ်ားကိုေရာင္းခ်ေသာ
ကုမၸဏီမ်ားမွာ
ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းဆိုင္ရာေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္
ႀကီးႀကီးမားမားထိခိုက္ဆံုး႐ံွဳးႏိုင္သည္
ျဖစ္ရာ သူတို႔ထံ ေပးသြင္းေရာင္းခ်သူမ်ား (suppliers) မ်ားအၾကား (ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္သမားေဘး
အႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအပါအဝင္) တာ႐ွည္တည္တံ့ေစမည့္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး (sustainable
production) ကိုျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ပိုမိုအေရးယူေဆာင္႐ြက္ လာႏိုင္သည္။ McCormick ၊ Olam ႏွင့္ Unilever
ကဲ့သို႔ေသာ အဓိကအမွတ္တံဆိပ္ပိုင္႐ွင္မ်ားသည္ သူတို႔ထံ ကုန္စည္ ပံ့ပိုးေရာင္းခ်မႈကြင္းဆက္ (supply chain)
တစ္ခုလံုးတြင္ တာ႐ွည္တည္တံ့ေစမည့္အက်င့္အၾကံမ်ားကိ25
ု အားေပးျမွင့္တင္ ေနခဲ့ၿပီး သူတို႔၏အမွတ္တံဆိပ္ႏွ
င့္အရည္အေသြးကို တာ႐ွည္တည္တံ့ေစျခင္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ေနေပသည္။26
ေနာက္ထပ္ဥပမာတစ္ရပ္မွာ ဒတ္ခ်္ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ေဈးကြက္မွ ထင္႐ွားေက်ာ္ၾကားေသာကုမၸဏီေလးခု
(Euroma ၊ Intertaste ၊ Verstegen ႏွင့္ Unispices) က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ ့စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည့္
ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္က႑တစ္ခုလံုးကိုလႊမ္းျခံဳေသာ
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု
(တာ႐ွည္တည္တံ့ေစေသာ
ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳလွဳပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈ (SSI))27 ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုကုမၸဏီမ်ားသည္
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား28
(CSOs)
မ်ားႏွင့္အတူပူးေပါင္းကာ
၎တို႔၏
ကုန္စည္မ်ားကို

24 (ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဖြံ ့ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွသြင္းကုန္တင္သြင္းမွဳျမွင့္တင္ေရးဗဟို) Centre for Promotion of Imports from developing countries (CBI) Ministry of Foreign Affairs. 2017. " (မည္သည့္ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမွဳလမ္းေၾကာင္းမ်ားက ဥေရာပဟင္းခတ္
အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားႏွင့္ ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ားေဈးကြက္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးေနသနည္း။) Which trends offer opportunities on the European spices and herbs market?", 31 January. Available at: https://www.cbi.eu/market-information/
spices-herbs/trends/ [Accessed 16 Sept 2017].
25 ဥပမာ။ Olam အဖြဲ ့၏ေရ႐ွည္တည္ျမဲေသာဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္အစီအစဥ္ (SSP) သည္ အားေကာင္းခိုင္မာေသာ ပိုးမႊားစုေပါင္းစီမံခန္ ့ခြဲမွဳ
ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာရိတ္သိမ္းၿပီးခ်ိန္အက်င့္အၾကံမ်ားျဖင့္ ေရ႐ွည္တည္ျမဲေစေသာပံုစံျဖင့္စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ထားေသာ၊ ပင္ရင္းထြက္႐ွိရာ
ေနရာကိုေျခရာေကာက္ႏိုင္ေသာ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ား ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ ေဈးကြက္တင္ျခင္းတို ့ကို အဓိကအေလးေပးသည္။ Olam
သည္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္အတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ကာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္အသံုးခ်မွဳႏွင့္ ပိုးမႊားႏွင့္မွဳိေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာေပးသည္။ ဤသင္တန္းမ်ားက လယ္ယာကုန္ထုတ္စြမ္းအားႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမွဳ
ကိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည့္အျပင္ ထြက္႐ွိလာေသာသီးႏွံမ်ားက USA, EU ႏွင့္ Codex standards တို ့ သတ္မွတ္ထားေသာ ပိုးသတ္
ေဆးအကန္ ့အသတ္ပမာဏႏွင့္ကိုက္ညီမွဳ႐ွိေအာင္ ပံ့ပိုးေပးသည္။
26 Centre of Promotion of Imports from developing Countries (CBI), Ministry of Foreign Affairs. 2015. CBI Product Factsheet:
"(ဥေရာပတြင္ ေရ႐ွည္တည္ျမဲေစေသာ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားႏွင့္ ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား - ဟဂ္ၿမိဳ ့၊ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ)) Sustainable
Spices and Herbs in Europe, Hague – Netherlands", 15 Oct. Available at: https://www.cbi.eu/ [Accessed 16 Sept 2017]
27 (အဓိကဝယ္လက္မ်ားမွာ SSI အဖြဲ ့ဝင္မ်ားျဖစ္သည္) Major buyers are members of the SSI: McCormick, Unilever, Intersnack,
Kerry, Olam, Kutas, Intersnack, Intertaste, Nedspice, ITC India, Jayanti, Griffith Foods, etc.
28 (အရပ္ဘက္လူမွဳအဖြဲ ့အစည္းမ်ား) Civil society organizations such as the Royal Tropical Institute (KIT), ICCO, and SNV.

OSH တိးု တက္ေကာင္းမြနေ
္ ရးအတြက္ ေမာင္းႏွငအ
္ ားမ်ားႏွင့္ အဟန္ အ
့ တားမ်ား

တာ႐ွည္တည္တံ့ေစသည့္
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာေပးသြင္း
ေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွဝယ္ယူရန္
(sustaibably sourcing)ႏွင့္ သူတို႔ထံကုန္ပစၥည္းပံ့ပိုးေရာင္းခ်ေရးကြင္းဆက္ (supply chains) မ်ားအေပၚ
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈတစ္ရပ္ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ သႏၶိဌာန္ခ်ျမႈပ္ႏွံေဆာင္႐ြက္ေနခဲ့သည္။
SSI သည္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဓာတုပစၥည္မ်ားအသံုးျပဳမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေကာင္းမြန္ေသာအက်င့္အၾကံမ်ားကို အားေပး
ျမင့္တင္ျခင္း၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအေပၚတံု ့ျပန္ႏိုင္စြမ္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ အေသးစားလယ္ယာေျမပိုင္႐ွင္မ်ား၏
လူမႈ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈ
အေျခအေနမ်ားကို အားေပးျမွင့္တင္ျခင္း စသည္တို႔ကိုအေလးေပးေဆာင္႐ြက္သည္။
ပီ႐ူးႏိုင္ငံသည္ တာ႐ွည္တည္တံ့ေစမႈ(sustainability) က အဓိကက်ေသာစံခ်ိန္စံညႊန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည့္
ေဈးကြက္တစ္ခုအတြင္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေအာင္ျမင္စြာေနရာခ်ႏိုင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ နမူနာေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
အမွန္မွာ ပီ႐ူးႏိုင္ငံသည္ ၎၏ခ်င္းထုတ္ကုန္အား နာမည္ေကာင္းရေအာင္ျမွင့္တင္ရာတြင္ ခ်င္းအရသာႏွင့္
တာ႐ွည္တည္တံ့ေစေသာထုတ္လုပ္မႈ တို႔ႏွင့္ စြဲစြဲျမဲျမဲခ်ိတ္ဆက္ထားခဲ့သည္။ ေအာ္ဂဲနစ္ေဈးကြက္တြင္ တ႐ုတ္
ႏိုင္ငံမွေအာ္ဂဲနစ္ခ်င္းမ်ားထက္ ပိုမိုေဈးျမင့္ေသာ္လည္း ပီ႐ူးႏိုင္ငံထြက္ခ်င္းမ်ားကို ဝယ္လက္မ်ား (အထူးသျဖင့္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ) က ပိုမိုႏွစ္သက္အားေပးေနခဲ့သည္။29

အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ႐ွိေသာ ေအာ္ဂဲနစ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ပိုမိုႀကီးမားလာေသာ
ဝယ္လိုအား
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ေအာ္ဂဲနစ္ခ်င္းဝယ္ယူတင္သြင္းမႈပမာဏစုစုေပါင္းမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ မက္ထရစ္
တန္ခ်ိန္ ၆၉၄၇.၆၁ ႐ွိရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၇၅၉၇.၇၉ အထိျမင့္တက္လာခဲ့သည္။30 ၂၀၁၇
ခုႏွစ္၏ ပထမႏွစ္ ဝက္ကာလအတြင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေအာ္ဂဲနစ္ခ်င္း ၁၈ မက္ထရစ္တန္ကို အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စုသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။31 ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ ေအာ္ဂဲနစ္ခ်င္းဝယ္ယူမႈတြင္ စားသံုးသူမ်ားထံသို႔
ေရာင္းခ်ေသာခ်င္းတက္တစ္ခုလံုးအေနႏွင့္ ဝယ္ယူမႈမ်ား အမ်ားဆံုးပါဝင္သည္။ ေအာ္ဂဲနစ္ခ်င္းအသံုးျပဳေသာ
အျခားလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည္။ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွဝယ္ယူ တင္သြင္းေသာ
ေအာ္ဂဲနစ္ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားႏွင့္
ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား
စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
အလြယ္တကူမရႏိုင္ေပ။ ႏိုင္ငံတကာအခြန္အမ်ဳိးအစားခြဲျခားသတ္မွတ္မႈမ်ားတြင္ ေအာ္ဂဲနစ္ႏွင့္ သမာ႐ိုးက်စိုက္ပ်ဳိး
ထုတ္လုပ္ေသာထုတ္ကုန္မ်ားကို ခြဲျခားထားျခင္းမ႐ွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သြင္းကုန္ျမွင့္တင္ေရးဗဟို (the Centre for Promotion of Imports) ၏အစီရင္ခံစာအရ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ႐ွိေသာ ေအာ္ဂဲနစ္ ခ်င္းမ်ားအတြက္
စိတ္ဝင္စားစရာအေကာင္းဆံုးေဈးကြက္မ်ားမွာဂ်ာမနီႏွင့္နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္
ပ႐ိုမာ
အၾကံေပး (Promar Consulting) 32 အဖြဲ႔၏သုေတသနျပဳေလ့လာခ်က္အရ ခ်င္းေျခာက္ေနာက္ဆံုးအသံုးျပဳသူ
(end users) စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား (ဥပမာ အသားအဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဟင္းခတ္အေမႊး
အႀကိဳင္ေရာစပ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း) တို႔မွာ ေအာ္ဂဲနစ္ခ်င္းအေပၚ အလြန္အမင္းစိတ္ဝင္စားမႈမ႐ွိေပ။ ခ်င္းေျ
ခာက္အသံုးျပဳေသာစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ေအာ္ဂဲနစ္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထက္ ပိုမိုအေရးပါသည္မွာ
ပိုးသတ္ေဆးအၾကြင္းအက်န္ပမာဏမ်ား၊ အစားအစာေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးႏွင့္ တာ႐ွည္တည္တံ့ေစေသာ
(sustainable) ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး တို႔ျဖစ္သည္။
ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်ဳိးေရးဆီသို႔ေ႐ြ႕ေလ်ာလာခဲ့ဲျခင္းက
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
ေတာင္သူလူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္
အလုပ္သမားမ်ား ၾကား ဓာတုပစၥည္းထိေတြ ့ကိုင္တြယ္မႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္
သို႔မဟုတ္ အလံုးစံုဖယ္႐ွားရန္အတြက္ ကူညီေပးႏိုင္သည္။ လက္႐ွိတြင္ ေတာင္သူမ်ားသည္ ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်ဳိး ေရး
ပ႐ိုတိုေကာမ်ား (protocols) အတိုင္း လိုက္နာက်င့္ၾကံေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ကင္းမဲ့ေနသည္။
စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ား(လူ ့စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားေရာ၊ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ားပါ)
နည္းပါးသည့္အျပင္ ခ်င္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာ္ဂဲနစ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်သင္ၾကားေပးႏုိင္မည့္
စြမ္းေဆာင္ရည္မွာလည္း အကန္႔အသတ္႐ွိေနသည္။ ေတာင္သူတစ္ဦးခ်င္းစီက ေအာ္ဂဲနစ္အသိအမွတ္ျပဳ

29 According to the United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service's Global Agricultural Trade System,
during the 1st semester of 2017, (US သြင္းကုန္ဝယ္ယူတင္သြင္းသူတို ့သည္ ပီ႐ူး ေအာ္ဂဲနစ္ခ်င္း အတြက္ ပ်မ္းမွ်ေဈးႏွဳန္း တစ္ကီလို
လွ်င္ ၂.၂ ေဒၚလာႏွင့္ တ႐ုတ္ ေအာ္ဂဲနစ္ခ်င္း အတြက္ တစ္ကီလိုလွ်င္ ၁.၁ ေဒၚလာေပးသည္) US importers paid an average price of
US$ 2.2/kg for Peruvian organic ginger and US$ 1.1 /kg for Chinese organic ginger. Available online at: https://apps.fas.
usda.gov/Gats/ [Accessed 30 Sept 2017].
30 United States Department of Agriculture (USDA) Foreign Agricultural Service: (၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွဝယ္ယူတင္သြင္းေသာ ေအာ္ဂဲနစ္ခ်င္း ပမာဏ) United States Import Volume of Organic Ginger,

2013 to 2017 (1st Semester), Compounded Annual Growth Rate (Global Agricultural Trade System). Available
online at: https://apps.fas.usda.gov/Gats/ [Accessed 30 Sept 2017].

31 Ibid, United States Department of Agriculture (USDA) Foreign Agricultural Service.
32 Peneva T.; Vancura, L. 2014. (နီေပါခ်င္းႏွင့္ခ်င္းထြက္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ EU ေဈးကြက္ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည့္အခြင့္အလမ္းမ်ား) Opportunities for Nepalese Ginger and Derivative Products to Access the EU (A Study of The Netherlands) – (ဆာရမာ့- နီေပါ အတြက္
အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္) a report for Samarth-Nepal (Promar Consulting).
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လက္မွတ္ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား ျဖစ္မလာႏိုင္ေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ တရားဝင္စုဖြဲ ့ျခင္းက အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ႐ွိေရးဆီသို႔
ဦးတည္ေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။
အေသးစားေခ်းေငြအင္စတီက်ဴး႐ွင္းမ်ား၏ လက္႐ွိျဖစ္တည္ေနေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးေခ်းေငြအမ်ဳိအစား
အုပ္စုမ်ားက
အဓိကေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားအေပၚ
ဦးစားေပးအာ႐ံုစိုက္သည္။
ေတာင္သူမ်ားတြင္
မိ႐ိုးဖလာစိုက္ပ်ဳိးေရးမွ ေအာ္ဂဲနစ္ စိုက္ပ်ဳိး ေရးဆီသို႔ကူးေျပာင္းေသာ အကူးအေျပာင္းကာလအတြင္း သီးႏွံ
အထြက္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းဆံုး႐ံွဳးမႈကို ဖာေထးကုစားေပးႏုိင္မည့္ အျခားဝင္ေငြရင္းျမစ္မ်ား မ႐ွိေပ။ 33
ဆန္႔က်င္ဘက္အေနႏွင့္
ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းထူထပ္ေသာေနရာေဒသမ်ားအတြင္း
ေျမလပ္အျဖစ္
ကာလအတန္ၾကာ
ထား႐ွိေသာက်င့္ၾကံလုပ္ေဆာင္မႈစနစ္က
သက္ဆိုင္ရာေတာင္သူမ်ားအတြက္
အားသာခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အကယ္၍ လယ္ယာေျမတစ္ကြက္ကို ေျမလပ္အျဖစ္
အနည္းဆံုးသံုးႏွစ္ခန္႔ထား႐ွိၿပီးျဖစ္လွ်င္
သို႔မဟုတ္
ထိုေျမယာကြက္က
အသစ္ခုတ္ထြင္႐ွင္းလင္းခဲ့သည့္
ေျမယာကြက္ (မၾကားေသးမီကမွစတင္ၿပီး ခ်င္းစိုက္ပ်ဳိးခဲ့သည့္ေျမ႐ိုင္း) ျဖစ္ေနခဲ့လွ်င္ ေတာင္သူမွာ ေအာ္ဂဲနစ္
အသိအမွတ္ျပဳမႈရ႐ွိရန္အတြက္ သံုးႏွစ္တာၾကာျမင့္ေသာ ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ အကူးအေျပာင္းကာလတစ္ခု
(conversion or transition period) ကို ျဖတ္သန္းေနစရာမလိုေတာ့ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေအာ္ဂဲနစ္အသိအမွတ္
ျပဳေထာက္ခံခ်က္ေပးေရး လက္႐ွိလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အကူးအေျပာင္းကာလ (transition period) ႏွင့္ပတ္သက္၍
တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ၾကပ္မတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ႐ွိပဲ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း စိုက္ပ်ဳိးေရးဓာတုပစၥည္း
မ်ားကို ေတာင္သူမ်ားအသံုးျပဳခဲ့ျခင္းမ႐ွိဟု ယံုၾကည္ယူဆရလွ်င္ လယ္ယာေျမကြက္မ်ားကို “အလိုအေလ်ာက္
ေအာ္ဂဲနစ္ ျဖစ္သည္ (organic by default)” ဟု သတ္မွတ္ကာ အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံခ်က္ေပးသည္။
ေနာက္ထပ္အဟန္႔အတားတစ္ရပ္မွာ
နယ္ေျမေဒသတြင္း၌
ခ်င္းအတြက္သီးသန္႔ျဖစ္ေသာ
ေအာ္ဂဲနစ္
ေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္ သြင္းအားစုမ်ား ပံ့ပိုးေရာင္းခ်မႈမ႐ွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အရည္အေသြးေကာင္းေသာေအာ္ဂဲနစ္
သြင္းအားစုမ်ား အမ်ားအျပား ႐ွိျခင္း၊ အလြယ္တကူရ႐ွိႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔က ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတိုးတက္
ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ဓာတုသြင္း အားစုမ်ားအသံုးျပဳမႈကို အလံုးစံုဖယ္႐ွားရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးႏိုင္သည္။
ေအာက္ဂဲနစ္သြင္းအားစုမ်ားကို
လက္႐ွိထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနသူမ်ားက
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ႐ွင္သန္
ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္း (financial viability) မ႐ွိမည္ကို စိုးရိမ္သံသယျဖစ္ေနၾကသည္။ အမွန္တကယ္ဝယ္လိုအားက
နည္းပါးေနဆဲျဖစ္ၿပီး
ပစ္မွတ္ထားေသာေဖာက္သည္မ်ားမွာလည္း
ေတာင္ေပၚေနရာေဒသမ်ားတြင္သာ
တည္႐ွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေအာ္ဂဲနစ္သြင္းအားစုမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ေသာ ေက်း႐ြာမ်ား၏ျပင္ပတြင္
ထုတ္လုပ္ျခင္းက
ထုတ္ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ားကို
သဘာဝမဟုတ္ေသာလူလုပ္သြင္းအားစုမ်ား၏
ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးထက္ မ်ားစြာပိုမိုျမင့္မားေစမည္ျဖစ္သည္။ ေတာင္သူမ်ားသည္ ေအာ္ဂဲနစ္သြင္းအားစုမ်ားကို
တုိးျမွင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ေသာ ေနရာဌာနအေထာက္အကူပစၥည္း ကိရိယာမ်ား(facilities) ႏွင့္
အရင္းအျမစ္မ်ားကို လက္လွမ္း မီရ႐ွိႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေပ။
ေအာ္ဂဲနစ္အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံခ်က္ရ႐ွိသည့္လယ္ယာေျမမ်ားကိုပိုင္ဆိုင္ေသာ ေတာင္သူေပါင္း ၁၀၀ မွ ၁၅၀
ခန္ ့႐ွိ သည္။ ထိုလယ္ယာေျမမ်ားမွ ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ေသာခ်င္းပမာဏမွာ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၅၀၀ ခန္ ့႐ွိသည္။
ေအာ္ဂဲနစ္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ပိုင္ဆိုင္ေသာဝယ္လက္မ်ားမွာ အကန္ ့အသတ္႐ွိေသာ ကုန္ၾကမ္းအဆင့္
ျမင့္တင္ျပဳျပင္ေရး စြမ္းေဆာင္ ရည္ေၾကာင့္ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၁၀၀ မွ ၁၅၀ ခန္ ့သာဝယ္ယူႏိုင္သည္။ တစ္ပိႆာ
(၁.၆၃ ကီလို) ကို ေဈးကြက္ေပါက္ ေဈ းထက္ ၅၀ က်ပ္ပိုေပးေသာ ပရီမီယမ္ႏႈန္းထားတစ္ခုျဖင့္ ဝယ္ယူျခင္းျဖစ္သည္။
ေတာင္သူမ်ားမွာ က်န္႐ွိေသာကုန္စည္ မ်ားကို သမာ႐ိုးက်ေဈးကြက္အတြင္း၌ ေရာင္းခ်ရသည္။ ေတာင္သူမ်ားတြင္
အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္မ႐ွိ သျဖင့္ သူတို႔၏ထုတ္ကုန္မ်ားမွာ ေအာ္ဂဲနစ္အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံ
ခ်က္ရ႐ွိေသာထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ပိုင္ဆိုင္ျခင္းမ႐ွိသည့္ အျခားဝယ္လက္မ်ားထံ
အေရးဆိုႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေပ။
ေတာင္သူမ်ားအား
ဥပေဒအရ
တရားဝင္ျဖစ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
(ဥပမာ
သမဝါယမအသင္းမ်ား) အျဖစ္ စုဖြဲ ့ျခင္းျဖင့္ သူတို႔သည္ ေအာ္ဂဲနစ္အသိ အမွတ္ျပဳေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္မ်ား
ရထိုက္ခြင့္႐ွိလာမည္ျဖစ္သည္။

33 ေအာ္ဂဲနစ္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းကိုျပည့္မီရန္အတြက္ ဓာတုသြင္းအားစုမ်ားကင္းလြတ္ေသာ သံုးႏွစ္တာ အကူး
အေျပာင္းကာလတစ္ခုကိုလိုက္နာရမည္

OSH တိးု တက္ေကာင္းမြနေ
္ ရးအတြက္ ေမာင္းႏွငအ
္ ားမ်ားႏွင့္ အဟန္ အ
့ တားမ်ား

အစားအစာေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွငး္ ေရးသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္ေဈးကြက္မ်ား
(အထူးသျဖင့္
ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း႐ွိ)
ကို
ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရး အတြက္ အစားအစာေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးကအေျခခံလိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။
အစားအစာေဘးအႏၱရာယ္ကင္း ႐ွင္းေရးသည္ ကမၻာ့ဝယ္လက္မ်ားအတြက္ အေရးအပါဆံုးျဖစ္၏။ ဥပမာ
ဥေရာပသို႔ ခ်င္းေျခာက္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ တင္ပို႔သူသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတရားဝင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
အတိုင္း မျဖစ္မေနလိုက္နာက်င့္ၾကံေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 34
(က) အစားအစာေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရး - ထုတ္လုပ္ရာေနရာ၊ ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္လမ္းေၾကာင္းကို ေျခရာ
ေကာက္ႏိုင္ ျခင္း (traceability)၊ က်န္းမာသန္ ့႐ွင္းေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
(ခ) မႈိအဆိပ္ပါဝင္မႈ - ေအဖလာေတာက္ဆင္ (aflatoxin) ႏွင့္ အိုခရာေတာက္ဆင္ (ochratoxin) ပါဝင္ႏိုင္မႈ
အျမင့္ဆံုးပမာဏ
(ဂ) ပိုးသတ္ေဆးပါဝင္ႏိုင္မႈ အျမင့္ဆံုးပမာဏ
(ဃ) အဏုဇီဝပိုးမႊားပါဝင္မႈ - ဆာမိုနဲလား (salmonella) မပါဝင္ရ
(င) အစားအစာတြင္းျဖည့္စြက္ပစၥည္းမ်ား (additives) ႏွင့္ အျခားပစၥည္းေရာေႏွာမႈ (adulteration) ေၾကညာ ေဖာ္ျပမထားေသာ၊ တရားမဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ လြန္လြန္ကဲကဲထည့္သြင္းထားေသာ ထုတ္ကုန္ႏွင့္
သက္ဆိုင္ ျခင္းမ႐ွိသည့္ပစၥည္းမ်ား မပါဝင္သင့္ပါ။
(စ) PAHs ပါဝင္ႏိုင္မႈ အျမင့္ဆံုးပမာဏ - PAHs အမ်ားအျပားပါဝင္မႈမွာ ညံ့ဖ်င္းေသာ အေျခာက္ခံျခင္းအက်င့္
အၾကံမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
စက္မႈလုပ္ငန္းအက်င့္အၾကံမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေသာစိုက္ပ်ဳိးေရးအက်င့္အၾကံမ်ား (GAP) ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ
ကုန္ထုတ္လုပ္ ေရးအက်င့္အၾကံမ်ား (GMP) ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈႏွင့္အဓိကထိန္းခ်ဳပ္မွတ္မ်ား
(HACCP) တို႔ႏွင့္ကိုက္ညီေစျခင္းက အထက္ေဖာ္ျပပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာက်င့္ၾကံေဆာင္႐ြက္
ႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္သည္။ သစ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားအတြက္ Global GAP ထိန္းခ်ဳပ္မွတ္ (၂၁၈)
ခုတြင္ (၂၈) ခုက အလုပ္သမားမ်ားေဘး အႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးကိုအဓိကအာ႐ံုစိုက္သည္။
ဥေရာပသမဂၢ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အျခားေသာ ဖြံ ့ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားမွ ဝယ္လက္မ်ားႏွင့္ လက္လီေရာင္းခ်
သူမ်ားစြာတို႔ထံတင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ Global GAP လိုအပ္သည္။ ဥေရာပႏွင့္ ဂ်ာမန္ဝယ္လက္မ်ားကလည္း
Global GAP ကို ပိုမိုေတာင္းဆိုလာၾကသည္။ Global GAP စံခ်ိန္စံညႊန္း၏ထပ္တိုးအပိုင္းတစ္ပိုင္းျဖစ္ေသာ
လူမႈေရးအက်င့္အၾကံမ်ားဆိုင္ရာ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခအကဲျဖတ္ ဆန္းစစ္မႈ (GRASP) အသိအမွတ္ျပဳ
ေထာက္ခံခ်က္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းသည္
အလုပ္သမားမ်ား၏က်န္းမာေရး၊
ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးႏွင့္
လူမႈဖူလံုေရးတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လူမႈေရးဆိုင္ရာအက်င့္အၾကံမ်ားအေပၚ အဓိက အာ႐ံုစိုက္သည္။ 35
လယ္ယာေျမစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအဆင့္တြင္႐ွိေသာ
ကုန္ထုတ္စြမ္းအားျပႆနာမ်ားႏွင့္
က်န္းမာေရးႏွင့္
ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္း႐ွင္းေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားစြာတို႔ကို ေကာင္းမြန္ေသာစိုက္ပ်ဳိးေရးအက်င့္ အၾကံမ်ားအား
လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္းမွ တဆင့္ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ေတာင္သူမ်ားတြင္ Global GAPကို
လိုက္နာက်င့္ၾကံႏိုင္မည့္
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကင္းမဲ့ေနဆဲျဖစ္သည္။
သူတို႔ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ရေသာ
အဟန္႔အတားမ်ားမွာ ေအာ္ဂဲနစ္ အသိအမွတ္ျပဳမႈရ႐ွိေရးအတြက္ လိုက္နာက်င့္ၾကံ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္
ရင္ဆိုင္ရေသာအဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ပုဂၢလိကက႑ကုန္စည္/ဝန္ေဆာင္မႈ
ေပးအပ္သူမ်ား (PSPs) အတြက္ ျမင့္မားေသာကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေပးေခ်ႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေပ။ အေသးစားေခ်းေငြ
အင္စတီက်ဴး႐ွင္းမ်ား၏
႐ွိရင္းစြဲေခ်းေငြအုပ္စုအမ်ဳိးအစားမ်ားမွာလည္း
အဓိကေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားကို
အေလးေပးအာ႐ံုစိုက္သည္။
ေတာင္သူမ်ားအား
တရားဝင္စုဖြဲ႔
ထားျခင္းမ႐ွိသျဖင့္
Global
GAP
အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံခ်က္ ရထိုက္ခြင့္မ႐ွိေပ။ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန (DoA) ႏွင့္ အစိုးရစိုက္ပ်ဳိးေရးအင္စတီ

34 Centre for Promotion of Imports from developing countries (CBI) Ministry of Foreign Affairs. 2017. "(ခ်င္းေျခာက္မ်ားကို
ဥေရာပသို ့တင္ပို ့ျခင္း) Exporting Dried Ginger to Europe", June. Available at: https://www.cbi.eu/market-information/spices-herbs/dried-ginger/europe/ [Accessed 28 Aug 2017].
35 Centre of Promotion of Imports from developing Countries (CBI), Ministry of Foreign Affairs. 2014. CBI Product Factsheet:
"ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္းမွေထာပတ္သီး (သင့္ထုတ္ကုန္အတြက္ လက္ေတြ ့ေဈးကြက္အသိအျမင္မ်ား) Avocado in Germany 'Practical market
insights for your product' ". Available at: https://www.cbi.eu/ [Accessed 28 Aug 2017].
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က်ဴး႐ွင္းမ်ားတြင္လည္း လူ႔အရင္းအျမစ္ႏွင့္ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား အကန္႔အသတ္႐ွိေနသျဖင့္
ခ်င္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သီးျခား Global GAP သင္တန္းမ်ားေပးအပ္ႏိုင္မည့္ စြမ္း ေဆာင္ရည္မ်ားနည္းပါးေနသည္။
စုိက္ပ်ဳိးေရးအက်င့္အၾကံမ်ားကိုအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းက
ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
အတိုင္း
လိုက္နာက်င့္ၾကံေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို
ပိုမိုျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေစႏိုင္သည္။
လယ္ယာေျမေပၚမွ
တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ကုန္ေခ်ာ ျမွင့္တင္ေရး ေနရာအေဆာက္အအံု၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား (facilities) သည္
ထိုလိုက္နာက်င့္ၾကံေဆာင္႐ြက္မႈကို
အားေပးျမွင့္တင္ႏိုင္သည့္အျပင္
ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး
(logistics)
အသံုးစရိတ္မ်ားကိုေလ်ာ့က်ေစၿပီး
ထုတ္ကုန္တန္ဖိုးကိုျမွင့္တင္ေပးႏိုင္သည္။
လက္႐ွိတြင္
အလုပ္သမားမ်ားမွာ
သန္႔႐ွင္းေသာေရမ်ားမရႏိုင္သည့္အျပင္
တူးေဖာ္ႏုတ္ယူၿပီးေနာက္ပိုင္း
ကုန္ၾကမ္း
အဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဘံုေနရာအေဆာက္အအံု၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား (facilities)ကို
လည္း လက္လွမ္းမီႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေပ။ ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတာင္သူမ်ားမွ လက္႐ွိထုတ္လုပ္ေနေသာခ်င္းေျခာက္
မ်ား၏ အဏုဇီဝဆိုင္ရာ၊ အျမင္၊ အနံ႔အရသာဆိုင္ရာႏွင့္ ဓာတုေဗဒဆိုင္ရာလကၡဏာမ်ားက ႏုိင္ငံျခားတင္ပို႔သူတို႔၏
အရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမ႐ွိေပ။ ကုန္ၾကမ္းမ်ားထပ္ဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္း
မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားသည္ GMP ႏွင့္ OSH တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
၎တို႔၏အသိအျမင္ ဗဟုသုတမ်ားကို ျမွင့္တင္သြားရန္လိုအပ္သည္။
႐ွိရင္းစြဲ ကုန္ၾကမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္သူမ်ား-ႏိုင္ငံျခားတင္ပို႔သူမ်ား ၾကားတြင္ GMP ၊ HACCP ႏွင့္
ကိုယ့္သေဘာဆႏၵ အေလ်ာက္ လိုက္နာက်င့္ၾကံေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားတို႔ကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈ
အားနည္းေနဆဲျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ကုန္က်စရိတ္နည္းနည္းႏွင့္ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ငယ္မ်ားအတြက္သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ သည့္ လက္ေတြ႔က်ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈနည္းလမ္း
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လမ္းညႊန္ေပးႏုိင္ျခင္းမ႐ွိေသာ ႐ွိရင္းစြဲဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား (providers) ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္
နည္းပါးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ GMP ၊ HACCP ႏွင့္ ကိုယ့္ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ လိုက္နာက်င့္ၾကံ
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတိုင္း
လိုက္နာက်င့္ၾကံေဆာင္႐ြက္ျခင္း၏
အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို
လက္ေတြ ့ထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္မည့္ သက္ေသသာဓကမ်ားလည္း မ႐ွိေပ။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက ပတ္ဝန္းက်င္သန္ ့႐ွင္းေရးဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား
တိတိက်က်လိုက္ နာေဆာင္႐ြက္ရန္ ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း တ႐ုတ္တို႔၏အလြန္တင္းက်ပ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္
သန္ ့႐ွင္းေရးဆိုင္ရာ အေရး ယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ေလ်ာ့ရဲစြာသာသက္ေရာက္ေနသည္ကို
သတိျပဳမွတ္သားရန္ အေရးႀကီးသည္။ ကုန္းတြင္းပိုင္းနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွတ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔
သြင္းကုန္မ်ားမွာ ပတ္ဝန္းက်င္သန္ ့႐ွင္း ေရး အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား (sanitary certificates) လိုအပ္ခ်က္မွ
ကင္းလြတ္ခြင့္ရသည္။

၂.၂။ ေက်းလက္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအက်င့္အၾကံမ်ား 			
အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း
ေနာက္ဆံုးႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း
စိုက္ပ်ဳိးေရးအက်င့္အၾကံမ်ားအား
အဆင့္ျမွင့္တင္ေဆာင္႐ြက္မႈအမ်ား
စုကို USAID ၏ ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္မယူေသာအဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Winrock
International မွ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္တန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္
မ်ား (VC-RD) စီမံကိန္းက ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ သည္။ ရပ္႐ြာေဒသခံပံ့ပိုးကူညီသူမ်ား၊ ဦးေဆာင္လယ္သမားမ်ားႏွင့္
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားအတြက္
စီစဥ္ေရးဆြဲဖန္တီးထားေသာ
သင္တန္းမ်ားကို
လူမႈအသိုက္အဝန္းအား
အေျချပဳကာပို႔ခ်သင္ၾကားေပးျခင္း (ေ႐ွ ့ေျပးစီမံခ်က္)က လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားၾကားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ
စိုက္ပ်ဳိးေရးအက်င့္အၾကံမ်ား ပိုမိုထဲထဲဝင္ဝင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ေရာက္႐ွိ ေစခဲ့သည္။ USAID စီမံကိန္းသည္
ခ်င္းစိုက္ပ်ဳိးေရးအတြင္းမွ OSH ကို အေလးေပးအာ႐ံုစိုက္မႈနည္းပါးသည္။ သို႔ေသာ္ Global GAP ႏွင့္
ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အားေပးျမွင့္တင္ျခင္းမွတဆင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားမွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္စြာအသံုးျပဳေရးႏွင့္
ဓာတုသြင္းအားစုမ်ားအလံုးစံုဖယ္႐ွားေရးတို႔ကို ပိုမိုျမွင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္ေနခဲ့သည္။
လယ္ယာေျမအတြင္း
ေရာဂါဘယတိုးပြားလာႏိုင္ေျခေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို
အလံုးစံုဖယ္႐ွားရန္အတြက္
သန္႔႐ွင္းေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးပစၥည္းကိရိယာမ်ားအသံုးျပဳျခင္းက စီမံကိန္း၏ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ ္ျဖစ္သည္။
VC-RD စီမံကိန္းသည္ ဓာတ္ေျမၾသဇာအသံုးျပဳေသာအက်င့္အၾကံမ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးတစ္ရပ္အေနႏွင့္
ဘိုခါ႐ွီ (ဇီဝေျမေဆြး) အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ ဘိုခါ႐ွီသည္
အက်ဳိးရ႐ွိမႈလ်င္ျမန္ျခင္း၊ စီးပြားျဖစ္ေျမၾသဇာမ်ားထက္ ေဈးႏႈန္းခ်ဳိသာျခင္းႏွင့္ သမာ႐ိုးက်မွေအာ္ဂဲနစ္စိုက္
ပ်ဳိးေရးသို႔ကူးေျပာင္းမႈကာလအတြက္
ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ျခင္းဟူေသာ
အားသာခ်က္မ်ား႐ွိသည္။
ပိုမိုမ်ားျပားေသာေတာင္သူမ်ားက ဘိုခါ႐ွီကိုအသံုးျပဳလာခဲ့ေသာ္လည္း ေတာင္သူမ်ားစြာတို႔မွာ ႀကိတ္ျဖတ္

OSH တိးု တက္ေကာင္းမြနေ
္ ရးအတြက္ ေမာင္းႏွငအ
္ ားမ်ားႏွင့္ အဟန္ အ
့ တားမ်ား

ျဖဲဆုပ္ရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာပစၥည္းကိရိယာမ်ားမ႐ွိျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ေသာအရာဝတၳဳပစၥည္းမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္း
ရယူစုေဆာင္းရန္ခက္ခဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္
ဘိုခါ႐ွီအသံုးျပဳမႈကိုအလုပ္႐ွဳပ္လြန္းသည္ဟု
ျမင္ေနဆဲျဖစ္သည္။
ေက်း႐ြာအဆင့္ ဘိုခါ႐ွီထုတ္လုပ္ေရးဘံု႒ာန (facility) တစ္ခုက ဘိုခါ႐ွီအသံုးျပဳစိုက္ပ်ဳိးမႈကို အ႐ွိန္အဟုန္ျမွင့္တ
င္ေပးႏိုင္မည့္ အျပင္ ေအာ္ဂဲနစ္ေျမၾသဇာထုတ္လုပ္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေသာအလုပ္လုပ္ကို
င္ေဆာင္႐ြက္မႈအေျခ အေနမ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္
ေတာင္သူမ်ားမွာ
သူတို႔၏က်င့္ၾကံလုပ္ေဆာင္ပံုစနစ္မ်ားကို
အဆင့္ျမွင့္တင္ရာတြင္
စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္
ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္သည္။
သူတို႔သည္
ထိခုိက္ဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခေဘး
အႏၱရာယ္မ်ား
စီမံခန္႕ခြဲေရးႏွင့္
ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္
ေဆာင္ခ်က္နည္းလမ္းမ်ားကို
လိုက္နာက်င့္ၾကံ
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေနရာဌာန အေထာက္အကူပစၥည္း ကိရိယာမ်ား (facilities) ၊
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အသိအျမင္ဗဟုသုတတို႔ကို လက္လွမ္းမီရ႐ွိႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေပ။ ခ်င္းေတာင္သူမ်ားသည္
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ေငြစုေငြေခ်းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား) ရ႐ွိခံစားႏိုင္မႈနည္းပါးသည္။ ေတာင္သူလူမႈ
အသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္
မိတ္ဖက္လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္
သို႔မဟုတ္
၎တို႔ကို
အလုပ္ခန္႔ထားရန္
ဆႏၵ႐ွိသည့္
ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသူမ်ားလည္းမ႐ွိေပ။
ေတာင္သူမ်ားသည္
လယ္ယာေျမလက္႐ွိထားပိုင္ခြင့္
ဆိုင္ရာမလံုျခံဳမႈကိုလည္း ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္။ လယ္ယာေျမမွတ္ပံုတင္ႏွင့္ အလားတူေျမပိုင္ဆိုင္မႈ
သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကင္းမဲ့ျခင္းက ေျမယာလံုျခံဳ စိတ္ခ်မႈႏွင့္တည္ျမဲမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္။
အနာဂတ္ကာလ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေသခ်ာေရရာမႈကင္းမဲမႈ မ်ားေၾကာင့္ နည္းပညာသစ္ႏွင့္
အက်င့္အၾကံသစ္မ်ားအေပၚ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ တြန္ ့ဆုတ္ေတြေဝေနဆဲျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔လံုျခံဳစိတ္ခ်
မႈမ႐ွိေသာေၾကာင့္လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအက်င့္အၾကံမ်ားအေပၚ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈျပဳရန္ ေတာင္သူမ်ားအား
ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မႈနည္းပါးသည္။ အလားတူပင္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္မ႐ွိသျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားမွာ ေပါင္ႏွံပစၥည္းမ်ား
အျဖစ္အသံုးျပဳကာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေပ။

၂.၃။

စိုက္ပ်ဳိးေရးဓာတုသြင္းအားစုမ်ား ပိုမိုေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းစြာ
အသံုးျပဳေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့ျခင္း

ခ်င္းထုတ္လုပ္မႈတြင္ အရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းေသာေျမၾသဇာမ်ား၊ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို
လြဲမွားစြာ
အသံုးျပဳျခင္းက
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္က်န္းမာေရးေပၚ
ဆိုးက်ဳိးမ်ားသက္ေရာက္ေစသည္။
ထိုျပႆနာသည္
အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာသြင္းအားစုမ်ားမ႐ွိျခင္းႏွင့္
ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မည့္စိုက္ပ်ဳိး
ဓာတုထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္
အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ
ပိုမိုႀကီးမားေသာအသံုးခ်ဗဟုသုတမ်ား
လိုအပ္ေနျခင္းတို႔ႏွင့္
ဆက္ႏြယ္ေနႏိုင္သည္။
ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရး႐ွင္း
(the
International
Finance
Corporation)
အတြက္
ကိန္းဘရစ္ဂ်္စီးပြားေရးမူဝါဒ အၾကံေပးလုပ္ငန္း (CEPA) ကေရးသားျပဳစုေသာ စိုက္ပ်ဳိးစီးပြားေရးစစ္ေဆး
အေျဖ႐ွာမႈအစီရင္ခံစာအရ ေျမၾသဇာအသံုးျပဳမႈအတြက္ အဓိကအဟန္႕အတားတစ္ရပ္မွာ ေရာေႏွာထားေသာ
သို႔မဟုတ္
ျပင္းအားေလ်ာ့နည္းေသာ
ေျမၾသဇာမ်ား
ေဈးကြက္ထဲတြင္
ပြားမ်ားေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ေတာင္သူမ်ားသည္ ဝယ္ယူခဲ့ေသာေျမၾသဇာမ်ား (တင္သြင္းလာခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းတြင္ထုတ္လုပ္
ေသာေျမၾသဇာမ်ား) မွာ ေရာေႏွာထားျခင္း႐ွိမ႐ွိ သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေပ (အရည္အေသြးျမင့္ပရီမီယမ္
ေဈးႏႈန္း၏
၅၀
မွ
၁၀၀%
ျဖင့္
ေရာင္းခ်ေသာအမွတ္တံဆိပ္အခ်ဳိ႕မွာ
ျခြင္းခ်က္ျဖစ္သည္)။36
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ အစားအစာေဘးကင္းလံုျခံဳေရးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔(LIFT) မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာမႈ
တစ္ရပ္ကလည္း ထိုျပႆနာကိုေဖာ္ထုတ္တင္ျပခဲ့သည္။ နယ္စပ္တြင္ ေျမၾသဇာမ်ားျပန္လည္ ထုပ္ပိုးျခင္းေၾကာင့္
ျပန္လည္ထုပ္ပိုးသူ မ်ားအဖို႔အရည္အေသြးနိမ့္ေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္ေျမၾသဇာမ်ားကို အလြယ္

36 World Bank. 2016. Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP): ပုဂၢလိကက႑ျပတင္း - စိုက္ပ်ဳိးစီးပြားေရးအတြက္
ႏုိင္ငံအလိုက္စစ္ေဆးသတ္မွတ္ခ်က္ - ျမန္မာ private sector window: Agribusiness country diagnostic – Myanmar. Washington, D.C.: World Bank Group. Available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/541101490092426376/Agribusiness-country-diagnostic-Myanmar [Accessed 8 Oct. 2017].
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တကူေရာေႏွာေပါင္းစပ္ႏိုင္သည္။37
ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းစြာအသံုးျပဳပံုအညႊန္းတို႔ကို
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထင္ထင္႐ွား႐ွား ေဖာ္ျပရမည္ဟု ေျမၾသဇာဥပေဒ (၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္)
တြင္ ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း လိုက္နာေဆာင္ ႐ြက္ျခင္း႐ွိမ႐ွိ။ အစဥ္တစိုက္ နီးနီးကပ္ကပ္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး
မႈမ်ားမ႐ွိေပ။ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းတို႔မွ တဆင့္ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္
ျပန္လည္သံုးသပ္
ျပင္ဆင္ထားေသာေျမၾသဇာ
ဥပေဒတစ္ရပ္က38
ို လႊတ္ေတာ္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒေလး စားလိုက္နာေရး
ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမွာ အားနည္းသည္။ ေဈးကြက္အတြင္းေရာင္းခ်ေနေသာေျမၾသဇာမ်ားကို
နမူနာယူစစ္ေဆးရန္အတြက္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာဓာတ္ခြဲခန္း အနည္းငယ္သာ႐ွိသည္။
ပိုးသတ္ေဆးမ်ားအတြက္မူ
မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊
ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္
ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားအားလံုးကို
လႊမ္းျခံဳေသာဥပေဒမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္တရားဝင္ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒ
ျဖစ္သည္။39 ထိုဥပေဒသည္ ပိုးသတ္ ေဆးမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ
ေယဘုယ်စနစ္ကို ခ်မွတ္ျပဌာန္းသည္။ ပိုးသတ္ ေဆးမွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားက ေဆးအညႊန္းမ်ားကို
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္သင့္သည္ဟုသတ္မွတ္ထားသည္။
(၁) ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား (၂) ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ (၃) ကုန္ထုတ္ လုပ္သူ/ျဖန္ ့ျဖဴးသူ (၄) အသံုးျပဳရန္အညႊန္း (၅)
ေဘးအႏၱရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား (၆) အႏၱရာယ္အမ်ဳိးအစား (၇) ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရး (ကိုင္တြယ္မႈ၊
စြန္ ့ပစ္မႈ၊ သိမ္းဆည္းမႈ) (၈) ေ႐ွးဦးသူနာျပဳစုေရး (၉) အဆိပ္ေျဖေဆး တို႔ ျဖစ္သည္။ လက္႐ွိဥပေဒအရ ရိတ္သိမ္း
ခ်ိန္မတိုင္မီကာလႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မျဖစ္မေန ေဖာ္ျပရန္မလိုေပ။
စိုက္ပ်ဳိးေရးဓာတုသြင္းအားစုမ်ား
ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းတို႔ကို
ထိန္းခ်ဳပ္သည့္
လက္႐ွိဥပေဒမ်ား၏ အဓိကအားနည္းခ်က္မွာ ေလးစားလိုက္နာေစေရး ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းမႈ ကင္းမဲ့ျခင္းပင္
ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရးမွတဆင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္လာေသာ ေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္
ပိုးသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾကပ္မတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ကင္းမဲ့ေနသည္။ မွတ္ပံုမတင္ထားေသာ အရည္အေသြး
ညံ့ဖ်င္းသည့္ေျမၾသဇာမ်ားေရာင္းခ်ေနျခင္းမွာ
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္မႈမွတဆင့္
တင္သြင္းလာခဲ့ေသာေျမၾသဇာမ်ားအား
မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္စစ္ေဆးျခင္း
မ႐ွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ယေန႔အခ်ိန္အထိ ေျမၾသဇာမ်ားအားလံုး၏ ၂၀% ကိုသာ ဆိပ္ကမ္းမွတဆင့္ ဝယ္ယူတင္သြင္းျခင္း
ျဖစ္သည္။
ယင္းသည္
တင္သြင္းေျမၾသဇာမ်ားအရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကား
ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္မ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ဟု
ဆုိႏိုင္သည္။
ျခံဳငံု၍ဆိုရလွ်င္
စနစ္က်ေသာ ထိခိုက္ပ်က္စီးႏုိင္ေျခ ေဘးအႏၱရာယ္အေျချပဳစစ္ေဆးေရး (risk-based inspectiion)
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကင္းမဲ့ေနသည္။
အေရးဆိုတိုင္တန္းမႈ
မ်ားကိုေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္
ေျမအသံုးခ်ေရးဌာနခြဲက
လက္လီလက္ကားေဈးကြက္အတြင္း
ေျမၾသဇာစစ္ေဆးမႈ
ျပဳလုပ္ျခင္းသည္
ျပႆနာျဖစ္ၿပီးမွတံု ့ ျပန္ေျဖ႐ွင္းသည့္သေဘာသဘာဝ (reactive nature) ကိုထင္ဟပ္ေနသည္။40
စိုက္ပ်ဳိးေရး၊
ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန
(MoALI)
၊
သီးႏွံကာကြယ္ေရးဌာနခြဲ
(PPD)
သည္
စိုက္ပ်ဳိးေရးဓာတု
ပစၥည္းမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းကို
တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္သည္။
PPD
သည္
အစိုးရပိုးသတ္ေဆးမူဝါဒအား အမွန္တကယ္လိုက္ နာေဆာင္႐ြက္ေစေရးအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဓာတုပစၥည္းမ်ား၏
မွတ္ပံုတင္မႈအေနအထားႏွင့္စစ္ေဆးမႈမ်ားတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္ရန္ တာဝန္႐ွိသည္။ ျပည္နယ္၊
ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ ့နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ (အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္) သီးႏွံကာကြယ္ေရးအရာ႐ွိမ်ားသည္
အဆိုပါမူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ လူထုအားအသိပညာေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ကားျဖန္ ့ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္
လက္လီေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္းအဆင့္ အသိပညာေပးစည္း႐ံုးေရးေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ဝန္ထမ္းႏွင့္အရင္းအျမစ္
မ်ားကင္းမဲ့မႈက ကန္ ့သတ္ပိတ္ပင္ထားသည္။

37 Roelofsen, P. et al. 2015. (ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အေသးစားလယ္သမားမ်ား၏အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ဓာတုႏွင့္ေအာ္ဂဲနစ္
ေျမၾသဇာေဈးကြက္) Chemical and organic fertilizer market in relation to the interests of small farmers in Myanmar (Food
and Security Working Group, Livelihoods and Food Security Trust Fund (LIFT)).
38 ေျမၾသဇာဥပေဒကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာဥပေဒ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္
39 ဓာတ္ေျမၾသဇာဥပေဒ (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ နံပါတ္ ၁၄/၂၀၁၆)
40 World Bank. 2016. (ျမန္မာ - လယ္ယာထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာစီးပြားေရး ခြဲျခမ္းေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္) Myanmar - Analysis of farm
production economics (Washington, D.C., World Bank Group). Available at: http://documents.worldbank.org/curated/
en/509581468181132091/Myanmar-Analysis-of-farm-production-economics [Accessed 4 Oct 2017].

OSH တိးု တက္ေကာင္းမြနေ
္ ရးအတြက္ ေမာင္းႏွငအ
္ ားမ်ားႏွင့္ အဟန္ အ
့ တားမ်ား

လက္႐ွိတြင္ PPD သည္ ပိုးသတ္ေဆးမွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္
ဝက္ဂ်န္နင္ဂ်န္
တကၠသိုလ္ႏွင့္သုေတသန၊
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာသုေတသန
(Alterra)
ႏွင့္
လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနသည္။
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈမ်ားကို
စံသတ္မွတ္ထားေသာပံုစံတစ္ခုျဖင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္႐ြက္ၿပီး
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို
ပြင့္လင္းျမင္သာ႐ွိေသာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖင့္
ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုစီမံကိန္းမွရည္႐ြယ္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအနက္
တစ္ခုမွာ
ပိုးသတ္ေဆးမွတ္ပံုတင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္
သက္တမ္းတိုးေရး
ဝန္ေဆာင္မႈတို႔ၾကားတြင္
ဝက္ဂ်န္နင္ဂ်န္
သီးႏွံသုေတသနဌာန၏
ပိုးသတ္ေဆးေ႐ြးခ်ယ္ေရးကိရိယာ
(PST)
မွတဆင့္
ခ်ိတ္ဆက္မႈတစ္ရပ္
တည္ေဆာက္သြားရန္ျဖစ္သည္။
PST
သည္
မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မွ်တမႈအ႐ွိဆံုးေဈး ႏႈန္းျဖင့္ အေကာင္းဆံုးရလာဒ္ေပးႏိုင္မည့္ထုတ္ကုန္မ်ားကို
ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ သီးႏွံက႑ပညာသည္မ်ား (professionals) ကိုကူညီေပးႏိုင္သည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း စီမံကိန္း၏အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားမွာ (၁) FAO/WHO လမ္းညႊန္ခ်က္ကို အသံုးျပဳကာ အလြန္
အႏၱရာယ္မ်ားသည္ဟုသတ္မွတ္ထားေသာပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို ႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို ၾကည့္႐ွဳစစ္ေဆးျခင္း (၂) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ပိုးသတ္ေဆးမွတ္ပံုတင္ျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္စီးဆင္းပံုဇယား (flow chart) တစ္ခုကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္ (၃)
မွတ္ပံုတင္ျခင္းလမ္းညႊန္ခ်က္ကို ဆက္လက္ေရးဆြဲဖန္တီးကာ ထိုလမ္းညႊန္ခ်က္ကိုအသံုးျပဳေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္
အတြက္ PPD ဝန္ထမ္း မ်ားအား အကူအညီေပးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။41
MoALI လက္ေအာက္႐ွိ သီးႏွံကာကြယ္ေရးဌာနခြဲသည္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားအား ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းစြာ
ထိထိေရာက္ ေရာက္အသံုးျပဳမႈကို အားေပးျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ မိုဘိုင္း
အပလီေကး႐ွင္းတစ္ခုစတင္မိတ္ဆက္
အသံုးျပဳခဲ့သည္။
အန္းဒ႐ိုက္ဖုန္းမ်ားတြင္
အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ
“သီးႏွံကာကြယ္ေရးမိုဘိုင္း အပလီေကး႐ွင္း (PP-Version-1.0)” သည္ အသံုးျပဳသူမ်ားအဖို႔ပိုးသတ္ေဆး
အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုက ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း႐ွိမ႐ွိ၊ အသံုးျပဳရန္ အမွန္တကယ္ေဘးကင္းမႈ႐ွိမ႐ွိ
ကိုးကားၾကည့္႐ွဳႏိုင္ေအာင္
ကူညီေပးသည္။
ပိုးသတ္ေဆးမ်ားအား
ပိုမိုေဘးကင္းစြာအသံုး
ျပဳႏိုင္ေရး
အသိပညာေပးရန္လိုအပ္မႈႏွင့္
အညႊန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာဘာသာစကား
အတားအဆီးမ်ားတို႔ကို
ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရန္အတြက္
ထိုအပလီေကး႐ွင္းကို
မိတ္ဆက္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ
ေျမၾသဇာ၊ မ်ဳိးေစ့ႏွင့္ပိုးသတ္ေဆး စြန္႔ဦး တီထြင္လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအသင္း (MFSPEA) သည္ အပလီေကး႐ွင္း
သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းမီဒီယာတြင္ ထုတ္လႊင့္ျပသရန္အတြက္ ပိုးသတ္ေဆးအသံုးျပဳမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပညာေပး
ဇာတ္လမ္းတို တစ္ပုဒ္႐ိုက္ကူးဖန္တီးရန္ MoALI ကို တိုက္တြန္းေနခဲ့သည္။42 ေဖာ္ျပပါ မိုဘိုင္းအပလီေကး႐ွင္းကို
စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္လအတြင္း ေဒါင္းလုဒ္ရယူမႈ အႀကိမ္ေပါင္း ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္႐ွိခဲ့သည္။
ကမၻာ့ဘဏ္မွေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ
နမူနာေလ့လာမႈစစ္တမ္းတစ္ရပ္အရ
႐ွမ္းျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ
ေတာင္သူလယ္သမားအိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၅၆ % မွာ ဆဲလ္ဖုန္းတစ္လံုးပိုင္ဆိုင္ၾကသည္။43 ပိုးသတ္ေဆးမ်ားအား
ပိုမိုေဘးကင္းစြာအသံုးျပဳေရးႏွင့္ကိုင္တြယ္ေရးႏွင့္ MoALI ႏွင့္အျခားအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ သီးႏွံထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ ႐ွိရင္းစြဲမိုဘိုင္းအပလီေကး႐ွင္းသည္ OSH သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္ ့ေဝေပးအပ္ႏိုင္မည့္
လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္။
လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားမွာ အေရးပါေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္
သီးႏွံတစ္မ်ဳိးအတြက္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ေသာပိုးသတ္ေဆးအမ်ဳိးအစား၊ အသံုးျပဳရန္ပမာဏ၊ သြင္းအား
စုမ်ားအသံုးျပဳပံုႏွင့္ဆိုင္သည့္
ေယဘုယ်လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
အစ႐ွိေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ဆိုလိုသည္။
အေရာင္းသမားမ်ားသည္
ေတာင္သူမ်ားၾကားေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားမႈကို
ထုတ္ကုန္၏
ထိေရာက္ေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ ညီမွ်ျခင္းခ်ေလ့႐ွိသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒမ်ားအရ
စိုက္ပ်ဳိးေရး
ဓာတုသြင္းအားစုမ်ားအား
သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာကိုင္တြယ္အသံုးျပဳေရးဆိုင္ရာ
သင္တန္းကို
တက္ေရာက္ၿပီးစီးေအာင္ျမင္မွသာ လက္လီေရာင္းခ်ခြင့္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ လက္လီေရာင္း
ခ်သူမ်ားသည္ သူတို႔၏စားသံုးသူေဖာက္သည္မ်ားအား သင္တန္းပို႔ခ်ရန္ႏွင့္အၾကံေပးရန္ တာဝန္မ႐ွိေပ။
သုေတသနအဖြဲ႔မွ
သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ
သြင္းအားစုလက္လီေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္
ရန္လိုအပ္မႈ သို႔မဟုတ္ တစ္ကိုယ္ရည္အကာအ ကြယ္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား (PPEs) အသံုးျပဳမႈတို႔ကိုေဖာ္ျပထားသည့္

41 Hortidaily. 2017. "(နယ္သာလန္ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတို ့ ပိုးသတ္ေဆးမွတ္ပံုတင္မွဳအေပၚ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည္) Netherlands & Myanmar
partner on pesticide registration", 22 Feb. Available at: http://www.hortidaily.com/article/32505/Netherlands-&-Myanmar-partner-on-pesticide-registration [Accessed 4 Oct 2017].
42 Myanmar Business Today. 2017. " (ဝန္ႀကီးဌာနက သီးႏွံႏွင့္စားသံုးသူလံုျခံဳေရး မိုဘိုင္းအပလီေကး႐ွင္း စတင္မိတ္ဆက္) Ministry
Launches Mobile App For Crop & Consumer Safety", 4 Sept. Available at: https://www.mmbiztoday.com/articles/ministry-launches-mobile-app-crop-consumer-safety [Accessed 4 Oct 2017].
43 World Bank. 2016. (ျမန္မာ- လယ္ယာထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာစီးပြားေရး ခြဲျခမ္းေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္) Myanmar - Analysis of farm
production economics (Washington, D.C., World Bank Group). Available at: http://documents.worldbank.org/curated/
en/509581468181132091/Myanmar-Analysis-of-farm-production-economics [Accessed 4 Oct 2017].
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ပိုစတာကို ခ်ိတ္ဆြဲျပသထားၾကသည္။ ထိုပိုစတာကို DoA မွ ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာပိုးေဆးဖ်န္းဘူးမ်ား
၏ထုပ္ပိုးစကၠဴဖာမ်ားတြင္လည္း
သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳမႈ
ႏွင့္ကိုင္တြယ္မႈဆိုင္ရာညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား
ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ဆိုင္အမ်ားစုက PPEs မ်ားေရာင္းခ်ရန္ ဆိုင္တြင္ တင္ထားသည္။ သို႔ေသာ္
အေရာင္းသမားမ်ား၏အဆိုအရ ထိုပစၥည္းကိရိယာမ်ားမွာ အေရာင္းထိုင္းသည္။
ၾကားခံေဆာင္႐ြက္သူမ်ား (intermediaries) (အထူးသျဖင့္ ပြဲစားမ်ား) မွာလည္း ေတာင္သူမ်ားအသံုျပဳေသာ
သြင္းအားစု
အမ်ဳိးအစားႏွင့္
ေတာင္သူမ်ား၏စုိက္ပ်ဳိးေရးစနစ္တို႔အေပၚ
လႊမ္းမိုးမႈ႐ွိႏိုင္သည္။
ၾကားခံေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္
ေတာင္သူမ်ားအား
ႀကိဳေငြမ်ားႏွင့္
ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေပးသည္။
အမ်ားအားျဖင့္ သြင္းအားစုမ်ားဝယ္ယူေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ခ်င္းႏွင့္အျခားသီးႏွံမ်ား
ေရာင္းဝယ္မႈတြင္လည္း ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ေျမၾသဇာေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း႐ွိသည္။
ထိုလက္လီဆိုင္မ်ားသည္ ေတာင္သူမ်ား (အထူးသျဖင့္ ၎တို႔ထံ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းေရာင္း ခ်သူမ်ား သို႔မဟုတ္
ပံုမွန္ဝယ္ယူသူေဖာက္သည္မ်ား) ကို တစ္လအတိုးႏႈန္း ၃% ျဖင့္ ေျမၾသဇာအေၾကြးေပးသည္။ အကယ္၍
ေတာင္သူက တစ္လအတြင္း ေျမၾသဇာဖိုးေပး႐ွင္းႏုိင္လွ်င္ အတိုးမယူေပ။ ခ်င္းကိုလည္း ေဈးကြက္ေပါက္ေဈး
ျဖင့္
ဝယ္ယူသည္။
ေတာင္သူမ်ားႏွင့္
လက္လီေရာင္းခ်ေသာဆိုင္မ်ားကိုေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအရ
႐ွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ သြင္းအားစုလက္လီေရာင္းခ်ေသာဆိုင္မ်ား အလ်င္အျမန္တိုးပြားလာသည္ျဖစ္ရာ
ေဖာက္သည္၏သစၥာ႐ွိမႈကိုထိန္းထားႏိုင္ရန္အတြက္
သြင္းအားစုမ်ားအေၾကြးေပးျခင္းက
သမာ႐ိုးက်
အက်င့္အၾကံတစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း
သိျမင္ရသည္။
ေတာင္သူမ်ားတြင္
အျခားရႏုိင္ေသာ
ေခ်းေငြမ်ားမ႐ွိသျဖင့္ အဆိုပါအက်င့္အၾကံက ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အက်ဳိး႐ွိေစသည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး
ပိုမိုေဘးကင္းေသာေျမၾသဇာမ်ားကို
အသံုးျပဳလာေအာင္
ေတာင္သူမ်ားကိုအားေပးတိုက္တြန္းႏိုင္ရန္
အတြက္ ေခ်းေငြရ႐ွိႏိုင္မႈကိုထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ အေရးႀကီးသည္ သို႔မဟုတ္ ေျမၾသဇာေရာင္းခ်သူမ်ားမွ
အေၾကြးေပးႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ယင္းသည္ တန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္တြင္ ကုန္သည္မ်ားအားဖယ္႐ွားျခင္းက
(အျခားေခ်းေငြလမ္းေၾကာင္း မ်ားေနရာတစ္က် မျဖစ္ေသးပါက) အႏၱရာယ္မ်ားေသာမဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္
သည္ကို သတိေပးေနသည့္ လကၡဏာ တစ္ရပ္လည္းျဖစ္ေလသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
အဓိကက်ေသာ
သြင္းအားစုထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ျဖန္႕ျဖဴးသူမ်ားသည္
ေက်း႐ြာမ်ားသို႔
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေစလႊတ္သည္။ ထိုကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေတာင္သူမ်ားကို နည္းပညာဆိုင္ရာအၾကံ
ဉာဏ္မ်ားေပးအပ္ၿပီး
၎တို႔ကုမၸဏီ
မွထုတ္လုပ္ေသာကုန္စည္မ်ားအားအသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးအပ္သည္။
စိုက္ပ်ဳိးေရးသြင္းအားစုမ်ား
အမ်ားဆံုးျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်သူႏွင့္
တင္သြင္းသူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ
ျမန္မာ့ၾသဘာကုမၸဏီသည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၅၀၀
ခန္႔ကို
ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးထားသည္။
သုေတသနျပဳေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခ်ိန္တြင္
ကုမၸဏီက
၎၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား OSH ဆိုင္ရာအသိအျမင္ဗဟုသုတမ်ား ျမွင့္တင္ေပးရန္လိုအပ္
ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂.၄။ တရားဝင္အဖြဲ ့အစည္းႏွင့္ သမဝါယမအသင္းမ်ားမ႐ွိျခင္း
အစိုးရမွဖြဲ ့စည္းတည္ေထာင္ျခင္းမဟုတ္ေသာ အစုအဖြဲ ့မ်ားႏွင့္ အသင္းမ်ားက ဥပေဒအရတရားဝင္မႈမ႐ွိသည္မွာ
၂၀၁၁
ခုႏွစ္ထိတိုင္ျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ျဖင့္
ခ်င္းေတာင္သူမ်ားမွာ
(ေ႐ွ႕တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္)
တရားဝင္စုဖြဲ႕ႏိုင္ျခင္းမ႐ွိပဲ
အစုအဖြဲ႕အဆင့္မ႐ွိသည္ျဖစ္ရာ
Global
GAP
သို႔မဟုတ္
ေအာ္ဂဲနစ္
အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကဲ့သို႔ေသာ အသိအမွတ္ ျပဳလက္မွတ္မ်ားကို ရ႐ွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခြင့္မ႐ွိေပ။ သို႔ေသာ္
တစ္႐ြာတည္းမွေတာင္သူမ်ားမွာ
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး
ေကာင္းစြာသိကြ်မ္းၾကသည္။
ေတာင္သူမ်ားသည္
အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ လုပ္အားဖလွယ္မႈျပဳေလ့႐ွိၿပီး နည္းပညာမ်ားကို အခ်င္းခ်င္း မွ်ေဝၾကသည္။ အဆိုပါ ကိုယ္ေရး
ကိုယ္တာဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ားကို အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်ကာ ေတာင္သူမ်ား
အတူပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈကို ဖန္တီးႏိုင္သည္။ သမဝါယမစီးပြားေရးလုပ္ငန္းပံုစံသည္ ပ်မ္းမွ်ထုတ္လုပ္
မႈကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း (economy of scales - ထုတ္ကုန္မ်ားမ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္ေလေလ တစ္ခုခ်င္းစီ
အတြက္ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ့နည္းေလေလျဖစ္သည္) ႏွင့္ ေဈးသတ္မွတ္ညွိႏႈိင္းမႈအေနအထားကို
ပိုမို ေကာင္းမြန္ေစျခင္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအား အမွန္တကယ္အက်ဳိးျပဳႏိုင္မည့္
ေဈးကြက္စနစ္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ လယ္ယာေျမမ်ား၏
အ႐ြယ္အစားကႀကီးမားလွသည္ျဖစ္ရာ ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ အလ်ားလိုက္ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈ
(horizontal collaboration) သည္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ နည္းပညာႏွင့္ ဗဟုသုတအေျချပဳပိုင္ဆိုင္မႈ
အရင္းအျမစ္မ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ ဦးတည္ေသာ အဓိကရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို
ထိန္းညွိေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည္။ ထိုရင္းႏွီးျမႈပ္ ႏွံမႈမ်ားမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈအေျခအေနမ်ား၊
ကုန္ထုတ္စြမ္းအားႏွင့္ အရည္အေသြး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ လိုအပ္သည္။ ေတာင္သူမ်ားကို

OSH တိးု တက္ေကာင္းမြနေ
္ ရးအတြက္ ေမာင္းႏွငအ
္ ားမ်ားႏွင့္ အဟန္ အ
့ တားမ်ား

သမဝါယမအသင္းမ်ားအျဖစ္ဖြဲ႕ စည္းျခင္းက OSH လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အသိအျမင္ဗဟုသုတမ်ားကို လက္လွမ္းမီရ႐ွိႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီေပးႏိုင္သည့္အျပင္
အက်ဳိးအျမတ္ပိုမိုေပးစြမ္းႏုိင္သည့္ေဈးကြက္မ်ားသို႔ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္လည္း အကူအညီေပးႏိုင္သည္။
လက္႐ွိတြင္
ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ကုန္ထမ္းသူမ်ားသည္
သမဝါယမစနစ္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္
ထိုစနစ္မ်ား၏
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပံုစံ
(business
model)
မွရ႐ွိႏိုင္ေသာအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားအေၾကာင္းကို
နားလည္
သိျမင္ျခင္းမ႐ွိေပ။ သူတို႔တြင္ သမဝါယမ အသင္းမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ လက္ေတြ႔
ဗဟုသုတႏွင့္ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားလည္းမ႐ွိေပ။ အဆိုပါ အဟန္႔အတားမ်ားမွာ အဖြဲ႕အစည္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္
ခ်င္းေတာင္သူမ်ား၏
အေျခအေနႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ညီညြတ္ေသာ
သမဝါယမအသင္းဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသင္တန္းမ်ား မ႐ွိျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေန ႏိုင္သည္။ ေတာင္သူမ်ားထံတြင္
ေယဘုယ်စြဲျမဲျဖစ္တည္ေနသည့္
အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္
သမဝါယမအသင္းမ်ားတို႔ႏွင့္
ဆက္ႏြယ္ေနေသာ
အႏုတ္သေဘာေဆာင္သည့္ ထင္မွတ္နားလည္ယံုၾကည္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရန္မွာ အဓိကက်ေသာ ေနာ
က္ထပ္စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။44
ဆယ္စုႏွစ္ငါးခုေက်ာ္ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားခဲ့ၿပီးမွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အလုပ္သမားဥပေဒ45က အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားဖြဲ
့ စည္းရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္ကိုလည္း သတိမူရန္အေရးႀကီးသည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏သက္ဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းအရသာ အလုပ္သမားအဖြဲ ့တစ္ခုတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမား
စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ စားေသာက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေပါင္းစံု အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (AFFM-IUF)
ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ (CTUM) ကဲ့သုိ႔ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း႐ွိ
အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားသည္ OSH ဆိုင္ရာအသိပညာေပးျခင္း၊ ပိုးသတ္ေဆးသင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳေရး
ဆိုင္ရာအားေပးလွဳံ ့ေဆာ္ျခင္း ႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားအစုအဖြဲ ့မ်ား ဖြဲ ့စည္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိသည္။
သို႔ေသာ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေပ။

၂.၅။ OSH ဥပေဒသစ္ႏွင့္ အက်ံဳးဝင္နယ္ပယ္က႑
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လက္႐ွိ OSH ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ
အလုပ္႐ံုမ်ား ဥပေဒ (၁၉၅၁ ခုႏွစ္) ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ဆိုင္မ်ားႏွင့္
အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ (၁၉၅၁ ခုႏွစ္) တို႔တြင္ အဓိကကထည့္သြင္းထားသည္။ အလုပ္႐ံုမ်ားအက္ဥပေဒ
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ (က) အလုပ္သမားငါးဦးႏွင့္ အထက္႐ွိေသာ လွ်ပ္စစ္အသံုးျပဳသည့္ (ခ) အလုပ္သမား
ဆယ္ဦးႏွင့္အထက္႐ွိေသာ
လွ်ပ္စစ္အသံုးမျပဳသည့္
ကုန္ထုတ္
လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအားလံုးႏွင့္
အက်ံဳးဝင္သက္ဆိုင္သည္။ အလုပ္႐ံုမ်ားအက္ဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္ကိုဦးတည္ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး
ကုမၸဏီမ်ားအတြက္သာ
သင့္ေလ်ာ္ေပလိမ့္မည္။
အလုပ္႐ံုမ်ားအက္ဥပေဒတြင္
လုပ္ငန္းခြင္ေဘး
အႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရး၊ အေဆာက္အဦးႏွင့္စက္ယႏၱယားမ်ားကို ကာရံဖံုးအပ္ျခင္းႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္
စက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား၊ ဓာတ္ေလွကားမ်ားႏွင့္ ဝန္ခ်ီစက္မ်ား၊ အႏၱရာယ္႐ွိေသာအရာဝတၳဳပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ
အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အေသးစိတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။
ဆိုင္မ်ားႏွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ
(၂၀၁၆)
တြင္
အလုပ္ခ်ိန္မ်ား၊
လုပ္ခလစာ
ေပးေခ်မႈႏွင့္
လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း
႐ွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားပါဝင္သည္။
ထိုဥပေဒ၏အက်ံဳးဝင္နယ္ပယ္က႑အရ ခ်င္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား (ပြဲစားမ်ား၊ လက္ကားေရာင္းခ်
သူမ်ား) လည္း အက်ံဳးဝင္သက္ဆိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လက္႐ွိ OSH ဥပေဒသည္ လက္ေတြ႕တြင္
ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္ကို ဦးတည္ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္သာ
အက်ံဳးဝင္သက္ဆိုင္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆရ၏။ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းက႑မွာ ႐ွိရင္းစြဲ OSH ဥပေဒ ႏွင့္ နည္း
ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းမ႐ွိေပ။
စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းအပါအဝင္ က႑မ်ားအားလံုးကိုလႊမ္းျခံဳေသာ OSH ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္မွာ လႊတ္ေတာ္၏
အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းမႈကို ေစာင့္ဆိုင္းေနသည္။ ထိုဥပေဒမူၾကမ္းကို MOLIP က အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ OSH
ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္အတူ ILO ၏
ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ စတင္ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ဥပေဒသစ္သည္ အလုပ္႐ံုမ်ားအက္ဥပေဒ၊

44 ေတာင္သူမ်ားသည္ အသင္းအဖြဲ ့မ်ားတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္သည့္က်႐ံွဳးေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသမိုင္းကို ျဖတ္သန္းလာခဲ့ၾကရသည္။
ထိုကဲ့သို ့ေသာအဖြဲ ့အစည္းမ်ားက အမ်ားျပည္သူကိုစြမ္းအားျမွင့္တင္မည့္အစား လွဳပ္႐ွားမွဳကိုကန္ ့သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ရည္႐ြယ္သည္ဟု
မွတ္ထင္ယံုၾကည္ၾကသည္။
45 အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းဥပေဒ (နံပါတ္ ၇ (၂၀၁၁ ခုႏွစ္))
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ဆိုင္မ်ားႏွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒႏွင့္
အျခားေသာ
က႑အလိုက္ဥပေဒမ်ား
တြင္ျပ႒ာန္းထားေသာ
႐ွိရင္းစြဲ OSH စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္စုစည္းထားသည္။ ဘက္စံုလႊမ္း ျခံဳေသာ OSH ဥပေဒသစ္အရ
အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ OSH လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေပးရန္အတြက္ OSH ေကာင္စီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္း
သြားမည္ျဖစ္သည္။ လက္႐ွိတြင္ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မတူျခားနားေသာ OSH ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္း
ေရးအဖြဲ႕အစည္းအနည္းငယ္က
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိသည္။
အဆိုျပဳထားေသာ
ဥပေဒသစ္သည္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ဦးတည္ရည္႐ြယ္သည္။ ထိုဥပေဒသစ္သည္
အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈ မ်ားႏွင့္ ေရာဂါရမႈမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ အလံုးစံုဖယ္႐ွားရန္အတြက္
သက္ဆိုင္သူမ်ား (stakeholders) မွ ျဖည့္ ဆည္းေဆာင္႐ြက္ရမည့္တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းကာ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွ ထြက္ေပၚလာမည့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီး
ဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခမ်ားကို ေစာလ်င္စြာႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးသြား မည့္အျပင္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကိုျမွင့္တင္ကာ
ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း ႐ွင္းၿပီး က်န္းမာေသာလုပ္ငန္းခြင္မ်ားကို
ဖန္တီးတည္ေဆာက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒသစ္အရ ကုမၸဏီမ်ားမွာ OSH စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ စနစ္တစ္ရပ္ႏွင့္
ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို မျဖစ္မေနဖြဲ ့စည္းေဆာင္႐ြက္ရေပမည္။46
အဆိုျပဳထားေသာ OSH ဥပေဒအား လိုက္နာက်င့္ၾကံေဆာင္႐ြက္ျခင္းက တန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္ (value chain) အတြင္း႐ွိ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ အျခားလုပ္ေဆာင္သူမ်ား (actors) ကို ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္
ေဈးကြက္မ်ား၏သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီမႈ႐ွိေအာင္
အကူအညီေပးမည္ျဖစ္သည္။
ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို
လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းက
ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတိုး
တက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္လည္း
အေထာက္အကူျပဳသည္။
ခ်င္းတန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္အတြင္းမွ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဥပေဒသစ္အတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ (အထူးသျဖင့္ OSH စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္တရပ္
ခ်မွတ္တည္ေဆာက္မႈ) ဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားမွ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရ႐ွိေပလိမ့္မည္။ ယခုအခ်ိန္အထိမူ
OSH ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အက်ဳံးဝင္သက္ဆိုင္ေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပင္ကုန္ၾကမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္
ျပဳျပင္သူမ်ား-ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္တင္ ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားၾကား၌ OSH စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္မ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္ႏွင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္
လိုအပ္ေသာ
လက္ေတြ႔ဗဟုသုတႏွင့္ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား
ကင္းမဲ့ေနေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ျမင္ရသည္။ လယ္ယာေျမအဆင့္တြင္ ေတာင္သူမ်ားမွအသံုးခ်ေနသည့္
‘အလိုအေလ်ာက္ထိုးထြင္းသိျမင္ေသာ
(intuitive)’
စီမံခန္႔ခြဲေရး
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္
DoA
ထံမွ
ေတာင္သူအခ်ဳိ ့လက္ခံရ႐ွိေသာ OSH ဆိုင္ရာအသိအျမင္ဗဟုသုတတို႔မွလြဲ၍ OSH စနစ္တက်ျမွင့္တင္ေရး
တရားဝင္စနစ္ယႏၱယားမ်ား
မ႐ွိေပ။
OSH
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းၾကပ္မတ္
ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္
“အလုပ္႐ွင္” မ်ားအေပၚမွီခို အားထားေနျခင္း (OSH စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးစနစ္ ယႏၱယားမ်ားႏွင့္
ထြက္ေပၚလာေတာ့မည့္
OSH
ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္
မ်ားအရ
အလုပ္႐ွင္မ်ားအေပၚမွီခိုေနရသည္)
ေတာင္သူမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ကိုင္ေသာ (self-employed) အလုပ္သမားမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေအာင္
ကန္႔သတ္ဖယ္ထုတ္ထားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ
အေသးစားလယ္ယာေျမ
ပိုင္႐ွင္မ်ားအား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမျပဳသည့္အခ်က္က ထြက္ေပၚလာေတာ့မည့္ OSH ဥပေဒသစ္
အား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္
အခက္အခဲျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။
ထို႔အတူ
အလုပ္သမားစစ္
ေဆးေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ထဲထဲဝင္ဝင္
ေဖာ္ေဆာင္
ႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေသာျပႆနာက OSH ဥပေဒသစ္အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ခ်ိန္တြင္
ပိုမိုႀကီးထြားလာဦးမည္ျဖစ္သည္။

46 ILO. Forthcoming. (ျမန္မာ - အမ်ဳိးသား လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးအေျခအေန) Myanmar – National Occupational Safety and Health Profile – 2018 (Geneva, ILO).

OSH တိးု တက္ေကာင္းမြနေ
္ ရးအတြက္ ေမာင္းႏွငအ
္ ားမ်ားႏွင့္ အဟန္ အ
့ တားမ်ား

၂.၆။ OSH ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခြင့္အာဏာတစ္ရပ္ကို ပိုင္ဆိုင္သည့္
အင္စတီးက်ဴး႐ွင္းမ်ား၏ အကန္အ
႔ သတ္႐ွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား
ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား
FGLLID သည္ အလုပ္႐ံုစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ျခင္းတို႔မွတဆင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘး
အႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးစည္းကမ္းမ်ားကို ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းရန္ တာဝန္႐ွိသည္။ FGLLID
၏လုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒႏွစ္ရပ္ က ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ
အလုပ္႐ံုမ်ားအက္ဥပေဒ
(၁၉၅၁
ခုႏွစ္)
ႏွင့္
၂၀၁၆
ခုႏွစ္တြင္
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ
ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ (၁၉၅၁ ခုႏွစ္) တို႔ျဖစ္သည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္မႈမ်ားအတြင္း၌ FGLLID
က
လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြက္ အလုပ္သမားစစ္ေဆးသူမ်ားစြာလိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္ကို နားလည္
သိျမင္လက္ခံေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ အလုပ္႐ံုစစ္ေဆးမႈမ်ားကို အျမဲတမ္းႀကိဳတင္ေၾကညာေလ့႐ွိၿပီး
အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တည္းခိုေနထိုင္မႈႏွင့္သြားလာမႈတို႔အတြက္ အလုပ္႐ံုပိုင္႐ွင္မ်ားမွတာဝန္ယူေနရေၾကာင္း
ကိုလည္း ေျပာဆိုတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အလုပ္႐ံုပိုင္႐ွင္မ်ားအေပၚ
မွီခိုအားထားေနရျခင္းက စစ္ေဆးမႈမ်ား၏ ဘက္မလိုက္မႈ (impartiality) ႏွင့္ ယံုၾကည္ထိုက္မႈ (credibility)
ကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အားနည္းယုတ္ေလ်ာ့ေစႏိုင္သည္။ FGLLID တြင္ OSH အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္
သင္တန္းပို႔ခ်မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ လူ ့စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား နည္းပါးလြန္းေနသည္။
DoA ႏွင့္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာမ်ားတြင္လည္း စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ၾကည့္
စစ္ေဆးျခင္း (health surveillance)တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ သီးျခား OSH သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးရန္အတြက္
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား လံုေလာက္မႈမ႐ွိေပ။ OSH ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား
ကင္းမဲ့ေနေၾကာင္းကို
ေက်းလက္က်န္းမာေရး
ဌာနဝန္ထမ္းမ်ားက
နားလည္သိျမင္လက္ခံၾကသည္။
႐ွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွ ခ်င္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ရာနယ္ေျမေဒသမ်ား႐ွိ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနမ်ားသည္
ေယဘုယ်အားျဖင့္ OSH ကို ၎တို႔၏ အသိပညာေပးလွဳံေဆာ္စည္း႐ံုးမႈမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ
မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသြားရန္ ဆႏၵ႐ွိၾကသည္။ ထိုဌာနမ်ားသည္ သင္တန္းမ်ား၊ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား၊
ပညာေရးႏွင့္ အလြယ္တကူနားလည္ႏိုင္ၿပီး ေတာင္သူလူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ
သီးသန္ ့ေရးဆြဲဖန္တီးထားသည့္ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား (IEC) ကို လိုအပ္လ်က္႐ွိသည္။
FGLLID ႏွင့္ SSB တို႔သည္ အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားႏွင့္ေရာဂါရမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာမႈ
(monitoring) မျပဳေပ။ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနမ်ား၏ လယ္ယာေျမအဆင့္ လုပ္ငန္းခြင္ထိခုိက္ဒဏ္
ရာရမႈမ်ားႏွင့္ေရာဂါရမႈမ်ား ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာေရးစနစ္မ်ားမွာလည္း အားနည္းေနသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ မၾကာ
ခဏျဖစ္ပြားေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္တားဆီးအေျဖ႐ွာမႈမ်ား (proactive solutions) ႏွင့္
ေရာဂါမ်ားကို ေစာစီးစြာႀကိဳတင္႐ွာေဖြေဖာ္ ထုတ္မႈမ်ား (early detection) လည္း ျဖစ္ထြန္းေပၚထြက္မလာ
ႏုိင္ေတာ့ေပ။ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ား႐ွိေနသည္ဆိုလွ်င္ပင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈအမ်ဳိးအစား သို႔မဟုတ္
သေဘာသဘာဝ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာျဖစ္ပြားရေသာအေၾကာင္းရင္းတို႔အေပၚမူတည္ၿပီး ခြဲျခားမွတ္တမ္း
တင္ထားျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္သျဖင့္ အသံုးဝင္မႈနည္းပါးသည္။ အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား သို႔မဟုတ္ အလုပ္
တြင္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈမ်ားအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားလည္းမ႐ွိေပ။
SSB ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔ေဝေရး စနစ္ကလည္း အားနည္းေနခဲ့ရာ လူမႈဖူလံုေရးစနစ္ႏွင့္ပတ္
သက္သည့္ အသိပညာေပးလွဳံ ့ေဆာ္စည္း႐ံုးေရးေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားမွာ တရားဝင္အလုပ္သမားမ်ားထံသို႔သာ
ေရာက္႐ွိႏိုင္သည္။
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ယွဥၿ္ ပိဳင္ႏင
ုိ စ
္ မ
ြ း္ ႏွင့္ OSH တိးု တက္ေကာင္းမြနေ
္ စမည့္
အခြငအ
့္ လမ္းမ်ား

၃.၁။ ထိခက
ုိ ပ
္ ်က္စီးလြယမ
္ အ
ႈ ေၾကာင္းအရာမ်ား(Vulnerability
Profiles)
OSH တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေရးဆြဲဖန္တီးႏိုင္ရန္အတြက္
OSH အက်င့္အၾကံမ်ားႏွင့္ ရလာဒ္အေျဖမ်ားကို အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ကာ ၎အက်င့္အၾကံမ်ားႏွင့္ရလာဒ္
အေျဖမ်ားအား မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားက ေမာင္းႏွင္ေနသည္ကို ပိုမိုသိျမင္နားလည္ရန္လိုအပ္သည္။
ထိခိုက္ပ်က္စီးလြယ္မႈအေၾကာင္းအရာမ်ား (vulnerability profiles) ဟူသည္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား
(hazards) ႏွင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခမ်ား (risks) ကို အလုပ္သမားမ်ားအား ထိုကဲ့သို႔ေသာ
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္
ထိခိုက္ပ်က္
စီးဆံုး႐ံွဳးႏုိင္ေျခမ်ားႏွင့္
ပိုမိုရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေစေသာအေၾကာင္း
တရားမ်ားႏွင့္ / သို႔မဟုတ္ ထိုကဲ့သို႔ေဘးအႏၱရာယ္က် ေရာက္မႈမ်ား၏အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား
ရင္ဆိုင္ေျဖ႐ွင္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္မည့္ နိမ့္ပါးေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ေလ့လာေဖာ္ျပထားေသာ
သီးျခားအလုပ္သမားအုပ္စုမ်ား၏ လကၡဏာရပ္မ်ားျဖစ္သည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏အရြယ္အစားႏွင့္ ႐ွဳပ္ေထြးမႈအေပၚမူတည္ၿပီး
ထိခိုက္ပ်က္စီးလြယ္မႈအေၾကာင္းအရာမ်ား
(vulnerability
profiles)
သည္
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔ႏွင့္
တိုက္႐ိုက္အခ်ဳိးက်ႏိုင္သည္။
 စီးပြားေရးအဖြဲ ့အစည္း - လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလံုးႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား
အားလံုးပါဝင္၏
 လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု၏သီးျခားအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ (ဥပမာ စက္ျပဳျပင္ေရးဆိုင္တစ္ဆိုင္) - သီးျခားအလုပ္သမား
အုပ္စု တစ္စု သို႔မဟုတ္ သီးျခားအလုပ္သမားအနည္းငယ္ပါဝင္၏
 ထိခိုက္ဆံုး႐ံွဳးႏုိင္ေျခ (risk) ျမင့္မားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု (ဥပမာ
ေလးလံ ေသာကုန္စည္ဝန္ထုပ္မ်ားကိုကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျပႆနာမ်ား) သီးျခားအုပ္စုတစ္စု၊ အုပ္စုမ်ား
သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမားအခ်ဳိ ့အေပၚအႏၱရာယ္တစ္ရပ္က်ေရာက္ေစႏိုင္သည္
ထိခိုက္ပ်က္စီးလြယ္မႈအေၾကာင္းအရာမ်ား (vulnerability) ကို သိျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အစိတ္
အပိုင္း လကၡဏာမ်ားကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္သည္။
 ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ထိေတြ မႈ (exposure) လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခ်က္အလိုက္
ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ၿပီး ၎ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၏ႀကီးမားျပင္းထန္မႈအတိုင္းအတာႏွင့္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခတို႔ကို
အကဲျဖတ္ေလ့လာဆန္းစစ္သည္။
 ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားလြယ္မႈ (sensitivity) - အလုပ္သမားမ်ားအား
အလုပ္ခန္႔ထားမႈအေျခအေန၏
သီးျခား လကၡဏာရပ္မ်ားကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္သည္။ ထိုလကၡဏာရပ္မ်ားမွာ အလုပ္သမားမ်ား၏
ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ထိေတြ႔ မႈအတိုင္းအတာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနၿပီး OSH ရလာဒ္အေျဖမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈ႐ွိသည္။
တိတိက်က်ဆိုရလွ်င္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳသည္။
လုပ္ငန္းခြင္
OSH
ထိခိုက္ဆံုးရံွဳးႏိုင္ေျခ
(risk)
စီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္ခုကို
လက္လွမ္းမီရ႐ွိႏိုင္မႈ၊

ယွဥၿ္ ပိဳင္ႏင
ုိ စ
္ မ
ြ း္ ႏွင့္ OSH တိးု တက္ေကာင္းမြနေ
္ စမည့္ အခြငအ
့္ လမ္းမ်ား

ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး
လုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္မ်ား
ရ႐ွိႏိုင္မႈ၊
အလုပ္ခန္႔ထားမႈအေနအထား
(အလုပ္ခန္႔ထားမႈအေနအထားေပၚ
မူတည္ၿပီး
OSH
ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေရး၊
အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္
အသိပညာေပးေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား
ရ႐ွိႏိုင္ျခင္း႐ွိမ႐ွိ ကြဲျပားေနပါက)၊ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစုအဆင့္အတန္း (ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္
လုပ္ငန္းစုအဆင့္အတန္း ေပၚမူတည္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာအင္စတီက်ဴး႐ွင္းမ်ား (အလုပ္သမားစစ္ေဆးေရး၊
လူမႈဖူလံုေရးစစ္ေဆးမႈ စသည္) ၏ စည္းကမ္းလိုက္နာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ရ႐ွိႏိုင္ျခင္း႐ွိမ႐ွိ ကြဲျပားေနပါက)။
 အလိုက္သင့္ရင္ဆိုင္ႏိုင္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္ (coping capacity) - လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာေဘးအႏၱရာယ္မ်ား
ႏွင့္ ထိေတြ႔မႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္မ်ားကို အလိုက္သင့္ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ား
လိုအပ္သလိုအသံုးျပဳႏိုင္သည့္
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္
အရင္းအျမစ္မ်ားကို
ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း။
တိတိက်က်ဆိုရလွ်င္ ယင္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ သို႔မဟုတ္ ေရာဂါရမႈျဖစ္ပါက
ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး
သို႔မဟုတ္
ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ရ႐ွိႏိုင္မႈအေျခအေနကို
ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းျဖစ္သည္။47

၃.၁.၁။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္သားမ်ား
ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္
လုပင
္ န္းခြငဆ
္ င
ုိ ရ
္ ာေဘးအႏၱရာယ္မ်ား (hazards) ႏွင့္ ထိခက
ုိ ဆ
္ းုံ ႐ံဳွ းႏိင
ု ေ
္ ျခမ်ား (risks) တိမ
႔ု ာွ ခ်င္းထုတလ
္ ပ
ု ္
ေရးလုပင
္ န္းစဥ္အတြငး္ အလုပသ
္ မားမ်ားႏွင့္ ေတာင္သမ
ူ ်ားမွလပ
ု က
္ င
ုိ ေ
္ သာ လုပင
္ န္းကိင
ု င
္ န္းအမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္
ဆက္ႏယ
ြ ေ
္ နသည္။ ခ်င္းထုတလ
္ ပ
ု ေ
္ ရးအတြက္ အဓိကလုပေ
္ ဆာင္ခ်က္အဆင္မ
့ ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိင
ု း္ ျဖစ္သည္။
 လယ္ယာေျမျပင္ဆင္ျခင္း။ ထြန္ယက္ျခင္းကို လက္တြန္းထြန္စက္မ်ား၊ လယ္ထြန္စက္မ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္
ကြ်ဲႏြား မ်ားအသံုးျပဳကာေဆာင္႐ြက္ၿပီး အပင္စိုက္ပ်ဳိးရန္အတြက္ ေျမႀကီးထဲသို႔ႏြားေခ်းမ်ားထည့္သည္။
စုိက္ပ်ဳိးသူမ်ားသည္ အပင္စို္က္ခ်ိန္တြင္ ယူရီးယားကိုလည္းထည့္သြင္းႏိုင္သည္။ လယ္ယာေျမျပင္ဆင္ျခင္းကို
အစဥ္အလာအရ အမ်ဳိးသားမ်ားကလုပ္ေဆာင္သည္။ ႐ွမ္းျပည္နယ္မွခ်င္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားၾကားတြင္ လက္
တြန္းထြန္စက္မ်ားႏွင့္လယ္ထြန္စက္ မ်ား အသံုးျပဳလုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ႏွစ္သက္မႈမ်ား ပိုမိုျမင့္တက္လာခဲ့သည္။
ယင္းသည္ အစြန္းေရာက္ကာ ၾကမ္းတမ္းျပင္းထန္လြန္းသည့္ရာသီဥတု၊ အဓိကအက်ဆံုး စိုက္ပ်ဳိးေရး
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို
ၿပီးစီးေဆာင္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္
ပိုမိုတိုေတာင္းလာေသာအခ်ိန္၊
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈေၾကာင့္ အလုပ္သမားမလံုေလာက္မႈ စသည္တို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနႏိုင္သည္။ ေတာင္သူမ်ားသည္
လက္တြန္းထြန္စက္မ်ားႏွင့္ လယ္ထြန္စက္မ်ားကို စက္ေမာင္းႏွင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ စက္ကိရိယာ
ငွားရမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ၾကသည္။
 မ်ဳိးပင္စုိက္ျခင္း။ မ်ဳိးပင္စိုက္ရာတြင္
ေပါက္ျပားျဖင့္ေျမကိုထိုးဆြၿပီး
ေျမေအာက္ပင္စည္ခ်င္းတက္မ်ားကို
စိုက္ပ်ဳိးရန္ႏွင့္ ေျမႀကီးျပန္သိပ္ရန္ ခါးကုန္းကာေဆာင္႐ြက္ရသည္။ မ်ဳိးစိုက္ပ်ဳိးျခင္းကို အမ်ဳိးသမီမ်ားေရာ
အမ်ဳိးသားမ်ားပါလုပ္ေဆာင္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီမ်ားလုပ္ေဆာင္ေလ့႐ွိသည္။
 ေပါင္းသင္ျခင္း။ လူအားျဖင့္ေပါင္းသင္ျခင္းတြင္ ေပါင္းပင္မ်ားဆြဲႏုတ္ျခင္း၊ ေပါက္ျပားျဖင့္ ေပါက္ထြင္းျခင္းႏွင့္
အျမစ္မ်ားကိုဓားျဖင့္ခုတ္ျဖတ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။
ေပါင္းသင္ျခင္းကို
အစဥ္အလာအရ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေဆာင္႐ြက္သည္။
 ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ေပါင္းပင္မ်ားအားႏွိမ္ႏွင္းျခင္း။
စိုက္ပ်ဳိးေရးဓာတုပစၥည္းမ်ား
ထည့္သြင္းရန္
အတြက္ ေက်ာပိုးေဆး ဖ်န္းဘူးမ်ား (Knapsack sprayers) မ်ားကို အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး
ဓာတုပစၥည္းမ်ားပက္ဖ်န္းျခင္းကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားထက္ အမ်ဳိးသားမ်ားက ပိုမိုတာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္သည္။
 တူးေဖာ္ႏုတ္ယူျခင္း။
ခ်င္းတူးေဖာ္ႏုတ္ယူျခင္းကို လက္ျဖင့္လုပ္ေဆာင္သည္။ ပထမဆံုးအဆင့္မွာ
အ႐ြက္ရင့္အပိုင္းႀကီးတစ္ပိုင္းကို ဓားမျဖင့္ခုတ္ျဖတ္ၿပီး ေျမေအာက္ပင္စည္ခ်င္းတက္ကို ေဖာ္ရသည္။
ထို႔ေနာက္
ေတာင္ပူစာတစ္ခုခ်င္းစီကို
ေဂၚျပား
သို႔မဟုတ္
ေပါက္ျပားတစ္လက္ျဖင့္တူးဆြျခင္း၊
အပင္တစ္ခုလံုးကိုဆြဲႏုတ္ျခင္း၊ ေျမႀကီးမ်ားခါထုတ္ျခင္း ႏွင့္ ခ်င္းတက္မက်ဳိးပဲ့ေစပဲ ပင္စည္ကိုျဖတ္ထုတ္ျခင္း
တို႔ျပဳလုပ္သည္။ ခ်င္းတက္ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္းမ႐ွိေစရန္ ထုိလုပ္ ငန္းစဥ္ကို ဂ႐ုတစိုက္ေဆာင္႐ြက္ရသည္။
ဂ်င္းတူးေဖာ္ႏုတ္ယူျခင္းကို အစဥ္အလာအရ အမ်ဳိးသမီးမ်ားလုပ္ေဆာင္ေလ့႐ွိသည္။

47 ILO. 2018. (ကမၻာလံုးဆိုင္ရာတန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားအတြင္း လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရး) Occupational
Safety and Health in Global Value Chains Starterkit, (ကမၻာလံုးဆိုင္ရာတန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားအတြင္း OSH တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး
အတြက္ ေမာင္းႏွင္အားမ်ားႏွင့္ကန္ ့သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဝင္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ပံုစံ) Assessment of drivers and constraints
for OSH improvement in global value chains and intervention design ̶ Guide for Implementers (Geneva, ILO).
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ပံု (၆) အလုပ္သမားမ်ား ေက်ာပိုးေဆးဖ်န္းဘူးကိုအသံုးျပဳကာ ေပါင္းသတ္ေဆးဖ်န္းေနပံု

“ျမန္မာႏိုင္ငံ။ ILO က ခ်င္းစိုက္ပ်ဳိးေရးကို ပိုမိုေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေစၿပီး သီးႏွံပိုမိုထြက္႐ွိေစသည္” ဗီဒီယိုမွ
ထုတ္ႏွဳတ္ခ်က္။ http://www.ilo.org/yangon/multimedia/WCMS_633299/lang-eng/index.htmlFigure
ပံု(၇) အလုပ္သမားတစ္ဦးက ေပါက္ျပားတစ္လက္အသံုးျပဳကာ ခ်င္းတူးေဖာ္ႏုတ္ယူေနပံု

ယွဥၿ္ ပိဳင္ႏင
ုိ စ
္ မ
ြ း္ ႏွင့္ OSH တိးု တက္ေကာင္းမြနေ
္ စမည့္ အခြငအ
့္ လမ္းမ်ား

ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ထိေတြ႔မႈ (Exposure)
ခ်င္းထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း၌ေတြ ့ျမင္ခဲ့ရေသာ အဓိကက်သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာေဘးအႏၱရာယ္မ်ား
ႏွင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခမ်ားကို ထိခိုက္ဆံုး႐ံွဳးေစေသာအေၾကာင္းတရားမ်ား (risk factors) မ်ားအရ
အမ်ဳိးအစားခြဲျခားကာ ႀကီးမားျပင္းထန္မႈအဆင့္ကိုလည္းထည့္သြင္းစဥ္စားသံုးသပ္ထားသည္။
သက္ေတာင့္သက္တာမ႐ွိေသာ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈဝန္းက်င္အျပင္အဆင္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္ဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခမ်ား
(ergonomic risks)။
ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမအလုပ္သမားမ်ားသည္ ၾကြက္သားႏွင့္အ႐ိုးေရာဂါ
ေဝဒနာမ်ား
ျဖစ္ေပၚေစသည့္
ေဖာ္ျပပါထိခိုက္ဆံုး႐ံွဳးေစေသာအေၾကာင္းတရားမ်ားစြာႏွင့္
ထိေတြ႔
ေနရသည္။
အကယ္၍
ေတာင္သူမ်ားသည္
နာက်င္မႈ
သို႔မဟုတ္
မသက္မသာျဖစ္မႈ႐ွိေနလ်က္က
လံုလံုေလာက္ေလာက္အနားမယူပဲ ထိုလုပ္ငန္းကိုင္ငန္းမ်ား ကိုကာလတာ႐ွည္ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနခဲ့လွ်င္
ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္မ်ားက ပိုမိုဆိုး႐ြားျပင္းထန္လာမည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈကိုယ္ဟန္အေန
အထား၊ ေလးလံေသာကုန္စည္ဝန္ထုပ္မ်ားႏွင့္ ထပ္တစ္လဲလဲလုပ္ရေသာလွဳပ္႐ွားမႈမ်ားက ေအာက္တြင္
ေဖာ္ျပထားသည္တို႔အပါအဝင္
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစြာတို႔တြင္ေတြ႔ျမင္ရသည့္
ထိခိုက္ပ်က္စီး
ဆံုး႐ံွဳးေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား (risk factors) ျဖစ္သည္။
 အခ်ဳိ႕ေတာင္သူမ်ားသည္
ေျမကိုလိုသည္ထက္ပိုၿပီးထြန္ယက္ၾကသည္။
ယင္းသည္
လုပ္ေဆာင္ရသည့္ လူအားျဖင့္ထြန္ယက္ျခင္းလွဳပ္႐ွားမႈမ်ားကို အလြန္မ်ားျပားေစသည္။

ထပ္တစ္လဲလဲ

 ညံ့ဖ်င္းစြာစီစဥ္ျပဳလုပ္ထားၿပီး ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းျပဳျပင္မႈမ႐ွိေသာ လက္ကိုင္အသံုးခ်ကိရိယာမ်ားျဖင့္
ေျမတူး ျခင္း၊ ေပါင္းပင္မ်ားခုတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ခ်င္းတူးေဖာ္ႏုတ္ယူျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္သည္။
 ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားစြာတို႔သည္
တစ္ပင္ႏွင့္တစ္ပင္ၾကားမွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ
အကြာအေဝး၊
စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္မည့္အပင္အေရအတြက္တို႔ကို
လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ႐ွိသည့္အျပင္
ပင္ပန္းတႀကီး
ခြန္အားစိုက္ထုတ္ရေသာ
ကိုယ္ဟန္အေနအထားမ်ားျဖင့္
လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သည္။
ယင္းသည္
အခ်ိန္ၾကာ႐ွည္စြာ ခါးကုန္းေနျခင္းႏွင့္ ထပ္တစ္လဲလဲလုပ္ေဆာင္ေသာလွဳပ္႐ွားမႈတို႔ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္
ထိခိုက္ဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခမ်ား (risks) ကို ပုိမိုျမင့္မား ေစသည္။
 မွားယြင္းေသာသယ္မျခင္းနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္
ေလးလံေသာကုန္စည္မ်ားကိုသယ္မျခင္း၊
ေဝးကြာေသာ
ခရီးအထိ အခ်ိန္ၾကာ႐ွည္သယ္မျခင္း။ ေျမယာအမ်ားစုမွာ ေတာင္ကုန္းေတာင္ေစာင္းမ်ားတြင္တည္႐ွိၿပီး
ေနအိမ္ႏွင့္ကြာေဝးျခင္း။
ပံု (၈) တူးေဖာ္ႏုတ္ယူၿပီးေသာခ်င္းကို ျခင္းေတာင္းထဲထည့္ကာ သယ္မေနေသာအမ်ဳိးသမီး

“ျမန္မာႏိုင္ငံ။ ILO က ခ်င္းစိုက္ပ်ဳိးေရးကို ပိုမိုေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေစၿပီး သီးႏွံပိုမိုထြက္႐ွိေစသည္” ဗီဒီယိုမွ
ထုတ္ႏွဳတ္ခ်က္။ http://www.ilo.org/yangon/multimedia/WCMS_633299/lang-eng/index.html
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ခႏၶာဇီဝပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခမ်ား (Biological Risks)
 သန္႔႐ွင္းေသာေရႏွင့္
က်န္းမာသန္႔႐ွင္းေရးဆိုင္ရာ
အေထာက္အကူပစၥည္းကိရိယာ
(facilities)
မ်ားမ႐ွိျခင္းသည္
ေနရာေဒသအမ်ားစုမွ
အိမ္ေထာင္စုအမ်ားစုအတြက္
ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
ေတာင္သူအမ်ားစုမွာ
ေသာက္သံုးေရႏွင့္
စိုက္ပ်ဳိးေရးသံုးေရအတြက္
မိုးေရႏွင့္သဘာဝစမ္းေရတို႔ကို
မွီခိုအားထားေနရသည္။ ေရထြက္ရာေနရာ သို႔တိုက္႐ိုက္သြားေရာက္ရယူသည္ (သို႔) စမ္းေခ်ာင္းအျဖစ္
စီးဆင္းလာေသာေခ်ာင္းေအာက္ပိုင္းတြင္
ရယူသည္။
စမ္းေရမ်ား၊
ေခ်ာင္းမ်ား၊
ေျမေအာက္ေရ၊
ေရေလွာင္ကန္မ်ား
သို႔မဟုတ္
အျခားေရရင္းျမစ္ကို
လက္လွမ္းမီ
သြားေရာက္ရယူႏိုင္သည့္
လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားမွာ အနည္းငယ္မွ်သာျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႔သည္လည္း ေရရယူရန္အတြက္ ႐ွည္လ်ား
ေသာခရီးကုိေျခလ်င္သြားရသည္။ သန္ ့႐ွင္းေသာေရႏွင့္ တစ္ကိုယ္ရည္သန္ ့႐ွင္းမႈ မ႐ွိသျဖင့္ ႐ွမ္းျပည္ေတာင္
ပိုင္းေက်းလက္ေတာ႐ြာမ်ားတြင္ အျဖစ္အမ်ားဆံုးေရာဂါမ်ားမွာ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊ အူေရာင္ငန္းဖ်ားႏွင့္
အေရျပားေရာဂါမ်ားျဖစ္သည္။48 အစြန္းေရာက္ျပင္းထန္ေသာမိုးေလဝသအေျခအေနမ်ားက ပိုးမႊားက်ေရာ
က္မႈႏွင့္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းကို ျမင့္တက္ေစႏိုင္သည္။
 ျခင္ကိုက္မႈမ်ား အလြန္ေပါမ်ားသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌
ထိုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးလူနာအေရအတြက္မွာ ၂၁၂၈၈ ဦး ႐ွိေနၿပီျဖစ္သည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တူညီေသာအခ်ိန္ကာလအတြင္း၌ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားသူ ၅၄၀၀ ႐ွိခဲ့သည္ကို
ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာႏိုင္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ႐ွမ္းျပည္နယ္၌ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးလူနာေပါင္း ၇၁၆ ဦး
႐ွိသည္ဟုအစီရင္ခံတင္ျပထားသည္။49
ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔႐ွင္းမႈ ကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာသန္႔႐ွင္းမႈ
မ႐ွိေသာေရသိုေလွာင္မႈတို႔က ေသြးလြန္တုပ္ေကြးကူးစက္ ပ်ံ ့ႏွံမႈမ်ား၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္သည္။
အပူခ်ိန္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက ျခင္ေကာင္ေရတိုးပြားေစၿပီး ေရာဂါကူးစက္မႈ ရာသီကို ပိုမို႐ွည္ၾကာေစသည္။ ျခင္
ပ်ံႏွံ႔တည္႐ွိေသာအခ်ိန္ရာသီႏွင့္ ပထဝီနယ္ေျမေဒသမ်ားကိုလည္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္ ့လာေစသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ
လယ္ယာေျမအလုပ္သမားမ်ားသည္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ (ေန ့ပိုင္းတြင္ကူးစက္ပ်ံ ့ႏွံသည္) အပါအဝင္
ျခင္မွတဆင့္ကူးစက္ေသာေရဂါမ်ားမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခမ်ား (risks) ပိုမိုျမင့္မားလာမည္ကို
မွန္းဆႏိုင္သည္။
 ေျမြကိုက္မႈမ်ား အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ ေျမြကိုက္ခံရေၾကာင္း အစီရင္ခံတင္ျပမႈမ်ား႐ွိသည္။50
 ႏြားေခ်း ေျမယာျပဳျပင္မႈတြင္အသံုးျပဳသည့္ႏြားေခ်းမ်ားတြင္ ေရာဂါျဖစ္ေစေသာ ပိုးမႊားမ်ားပါဝင္ႏိုင္သည္။
ႏြားေခ်း အညစ္အေၾကးမ်ားကိုင္တြယ္ၿပီးေနာက္ လက္ေဆးရန္အေရးႀကီးသည္။ သို႔ေသာ္ ကိစၥရပ္အမ်ားစုတြင္
ေတာင္ သူလယ္သမားမ်ားသည္ သန္ ့႐ွင္းေသာေရကို မရ႐ွိႏိုင္ၾကေပ။
ေနေရာင္ျခည္သင့္ျခင္း
လုပ္ငန္းသဘာဝအရ အရိပ္ျပင္ပတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရေသာေတာင္သူမ်ားသည္
ေနေရာင္ႏွင့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္တို႔ကို အခ်ိန္ၾကာေအာင္ထိေတြ ့ေနရသည္ (အထူးသျဖင့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ အပူဆံုး
ေန ့ရက္မ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေသာ လယ္ယာေျမခုတ္ထြင္ ႐ွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ အပင္စိုက္ပ်ဳိး
ျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္)။ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ႐ွမ္းျပည္နယ္တြင္ မတ္လႏွင့္ဧၿပီလအတြင္း၌
ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အညႊန္းကိန္းမွာ ၁၂ ေက်ာ္ေရာက္ႏုိင္သည္။ လံုေလာက္ေသာအကာအကြယ္မ်ားမပါပဲ
ျမင့္မားေသာ
အဆင့္႐ွိသည့္ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ကို
ပံုမွန္ထိေတြ႕ေနပါက
အေရျပားႏွင့္မ်က္လံုးမ်ားကို
တျဖည္းျဖည္း ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ လူအမ်ား ထက္ပိုေသာ ေဘးအႏၱရာယ္တစ္ခုမွာ
ပူေလာင္ၿပီး ေခြ်း႐ႊဲေနေသာအေရျပားက ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ စုပ္ယူႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
စိတၱေဗဒႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္ဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခမ်ား (psychosocial risks) အလုပ္ဝန္ထုပ္ႀကီးေလးျခင္းႏွင့္
ေငြေရးေၾကးေရးမလံုျခံဳမႈတို႔ေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားအဖပို႔စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားခံစားရၿပီး ထိုမွတဆင့္ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊
ေမာပန္းျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာနာက်င္ကိုက္ခဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ေတာင္သူမ်ား (အထူးသျဖင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ား)
က ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဖိအားမ်ားကို ခံစားေနရေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္
တင္ျပခဲ့ၾကသည္။
ယင္းသည္
အထြက္ႏႈန္းႏွင့္
ေဈးႏႈန္းအတက္အက်ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည္။ မိုးေလဝသေဖာက္ျပန္မႈမ်ား၊ ေရာဂါကူးစက္ ပ်ံ ့ႏွံျခင္း (ဥပမာ
ခ်င္းႏုပုပ္သိုးေရာဂါ) ႏွင့္ ေဈးႏႈန္းမတည္ၿငိမ္ျခင္း (အထူးသျဖင့္ ခ်င္းစိမ္းေဈးႏႈန္း) တို႔မွာ ေတာင္သူမ်ားစြာတို႔
48 Relief Web. 2016. (႐ွမ္းျပည္နယ္အတြင္းမွ ေရရင္းျမစ္သစ္တိုက္ပြဲ - ဆင္းရဲဒုကၡေဟာင္း) "In Shan State, New Water Sources Combat an Old Scourge", 9 May. Available at:https://reliefweb.int/report/myanmar/shan-state-new-water-sources-combatold-scourge [Accessed 4 Oct 2017].
49 Coconuts Yangon. 2017. (ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ေလးဆျမင့္တက္)
"Dengue fever: Myanmar infections quadruple since 2016 ", 29 Aug. Available at: https://coconuts.co/yangon/news/
dengue-fever-myanmar-infections-quadruple-since-2016/ [Accessed 4 Oct 2017].
50 The Global Burden of Disease study (Institute for Health Metrics and Rvaluation, 2015) ၏ အဆိုိအရ ေျမြကိုက္မွဳမ်ားက
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အသက္ဆံုး႐ံွဳးရျခင္း၏အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ The Global Burden of Disease 2015 ေလ့လာမွဳက
၁၉၈၀ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ ေသဆံုးျခင္းအတြက္သီးျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ားအေၾကာင္း ဘက္စံုေထာင့္စံုဆန္းစစ္ေလ့လာမွဳတစ္ရပ္ကို
တင္ျပထးသည္။

ယွဥၿ္ ပိဳင္ႏင
ုိ စ
္ မ
ြ း္ ႏွင့္ OSH တိးု တက္ေကာင္းမြနေ
္ စမည့္ အခြငအ
့္ လမ္းမ်ား

ထိန္းခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္ ေျဖ႐ွင္းရမည့္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားရမည့္ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားကို
ေပးစြမ္းေနေသာ နမူနာအေၾကာင္းတရားအခ်ဳိ႕ျဖစ္သည္။ ထိုမွတဖန္ အဆိုပါျပႆနာမ်ားကပင္ စိတ္ဖိစီးမႈ၏
ရင္းျမစ္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။
ဓာတုပစၥည္းေဘးအႏၱရာယ္မ်ား (Chemical hazards)
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားသည္
အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာဓာတုထုတ္ကုန္မ်ား
(ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား၊
ပိုးသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္
ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ား)
ႏွင့္ထိေတြ႔ေနရသည္။
ေတာင္သူမ်ားၾကား
လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးေပါင္းသတ္ေဆးမွာ
ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္
ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားေသာ ပါရာဂြက္ (Paraquat) ျဖစ္သည္။ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားအမ်ဳိးအစား
ခြဲျခားျခင္းႏွင့္ အညႊန္းသတ္မွတ္ျခင္းစနစ္ (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of
Chemicals) က ပါရာဂြက္ကို T+/အလြန္အဆိပ္ျပင္းသည္ ဟုသတ္မွတ္ထားသည္။ တစ္ကိုယ္ရည္အကာအကြယ္
ပစၥည္းကိရိယာမ်ား(PPEs)အသံုးမျပဳပဲ ပါရာဂြက္ႏွင့္ထိေတြ႔မိပါက ေရာဂါေဝဒနာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည္။
ထိေတြ႕သည့္တစ္ေနရာတည္းအေရျပားထိခုိက္ပ်က္စီးျခင္း
(ႏွင္းခူႏွင့္
အေရျပားေလာင္ျခင္း)၊
မ်က္စိ
ထိခိုက္မႈမ်ား၊ လက္သည္းေျခသည္းထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္း၊ ႏွာေခါင္းေသြးယိုျခင္း၊ ေခြ်းအလြန္အကြ်ံထြက္ျခင္း၊
မူးေဝေအာ့အန္ျခင္း စသည္တို႔ပါဝင္သည္။ PPEs ႏွင့္ပင္လွ်င္ အခ်ဳိ ့အလုပ္သမားအမ်ဳိးအစားမ်ား (ဥပမာ
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မီးဖြား ႏိုင္ေသာအသက္အ႐ြယ္ အမ်ဳိးသမီး)အား ပါရာဂြက္ႏွင့္ထိေတြ႕ေစရန္ မသင့္ေပ။
ပါရာဂြက္အဆိပ္၏အက်ဳိးသက္ေရာက္ပံု (mode of action) ႏွင့္ ေျဖေဆးမ႐ွိမႈေၾကာင့္ ျပင္းထန္အဆိပ္သင့္ေရာဂါ
(acute poisoning) အမ်ားအျပားျဖစ္ပြားေစသည္။ ပါရာဂြက္ကို တျဖည္းျဖည္းစုပ္ယူေနခဲ့လွ်င္ အဆုပ္ထိခိုက္
ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး ကာလတာ႐ွည္ထိေတြ မႈက ပါကင္ဆန္ေရာဂါႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည္။51
ခ်င္းစိုက္ေျမကြက္ေပၚ
ေပါင္းသတ္ေဆးဖ်န္းခ်ိန္တြင္
အေရျပားက
ေပါင္းသတ္ေဆးႏွင့္ထိေတြ႔မႈ
အမ်ားဆံုးအဂၤါျဖစ္သည္။
အကယ္၍
ေတာင္သူမ်ားက
အကာအကြယ္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအသံုးမျပဳပဲ
ေပါင္းသတ္ေဆးဖ်န္းပါက လက္ႏွင့္မ်က္ႏွာ အေရျပားမ်ားကိုအမ်ားဆံုးထိမိၿပီး လက္ႏွင္းခူ၊ လက္ေပၚတြင္
အေရာင္စြဲထင္ျခင္းႏွင့္ အေရျပားထူလာျခင္း ႏွင့္ အေရျပား မႈိေရာဂါမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည္။ ေပါင္းသတ္ေဆး
အသံုးျပဳမႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္၍ ေတာင္သူမ်ားေျပာျပခဲ့သည့္ဆိုးက်ဳိးမ်ားတြင္ အေရျပားႏွင့္မ်က္စိ ေရာင္ယမ္းျခင္းႏွင့္
ေခါင္းကိုက္ျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။
႐ွမ္းျပည္နယ္မွေတာင္သူမ်ားႏွင့္
လယ္ယာေျမအလုပ္သမားမ်ားသည္
ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားပက္ဖ်န္းရန္
အတြက္ ေက်ာပိုးေဆးဖ်န္းဘူးမ်ား (knapsack sprayers) ကို အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳသည္။ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ
ထိန္းသိမ္းျခင္းမ႐ွိပါက ေဆးဖ်န္းဘူးမ်ားမွယိုစိမ္မႈေၾကာင့္ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားအလဟႆ ဆံုး႐ံွဳးႏိုင္သည္။
ေပါင္းသတ္ေဆးျဒပ္ေႏွာ ေရာစပ္ျပင္ဆင္မႈကို ဖ်န္းပက္သူကိုယ္တိုင္က လုပ္ေဆာင္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္
ပက္ဖ်န္းေဆးေရာစပ္သည့္ေဖာ္ျမဴလာကို
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္
လက္လီေရာင္းခ်ေပးသူမ်ား၏
အၾကံေပးခ်က္မ်ားအျပင္ ပက္ဖ်န္းသူ၏ကိုယ္ပိုင္အေတြ ့အၾကံဳႏွင့္ လယ္ယာပိုင္႐ွင္၏အေတြ ့အၾကံဳမ်ားအေပၚ
အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေဆးပက္ဖ်န္းသူမ်ားႏွင့္ေတာင္သူမ်ားသည္ ေဆးဘူးခြံပါ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို
မွီခိုအားထားမႈမျပဳေပ။ အမ်ားအားျဖင့္ ျမန္မာစာမဟုတ္သည့္ အျခားဘာသာစကားျဖင့္ေရးသား ေဖာ္ျပေလ့
႐ွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ပံု (၉) ပက္ဖ်န္းရန္အတြက္ ေပါင္းသတ္ေဆးျဒပ္ေႏွာ ေရာစပ္ျပင္ဆင္ေနေသာအလုပ္သမား

“ျမန္မာႏိုင္ငံ။ILO က ခ်င္းစိုက္ပ်ဳိးေရးကို ပိုမိုေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေစၿပီး သီးႏွံပိုမိုထြက္႐ွိေစသည္” ဗီဒီယိုမွထုတ္ႏွဳတ္ခ်က္။
http://www.ilo.org/yangon/multimedia/WCMS_633299/lang-eng/index.html

51 Watts, M. 2012. ပါရာဂြက္ (အလြန္တရာအႏၱရာယ္ႀကီးမားေသာပိုးသတ္ေဆးမ်ား) Highly Hazardous pesticides – Paraquat, A PAN
AP Factsheet Series (Penang, Pesticide Action Network Asia and the Pacific).
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႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ (Physical)
အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား (hazards) ႏွင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခမ်ား
(risks) အျပင္ ျဖတ္ေတာက္ရန္အသံုးျပဳေသာကိရိယာမ်ား (ဥပမာ အျမစ္မ်ားခုတ္ျဖတ္ရန္အသံုးျပဳေသာဓား)
က ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ လယ္ယာအမ်ားစုက ကုန္းေလွ်ာကုန္းေစာင္းေနရာမ်ား
တြင္တည္႐ွိၿပီး ေတာင္သူမ်ားက သင့္ေလ်ာ္ေသာဖိနပ္မ်ားမစီးၾကသျဖင့္ ေခ်ာ္လဲမႈႏွင့္ ျပဳတ္က်မႈမ်ားကိုလည္း
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္လိုအပ္သည္။ ေျမစိုစြတ္ၿပီး ဗြက္ထေနသည့္မိုးရာသီတြင္ ေခ်ာ္လဲျပဳတ္က်ႏိုင္ေျခေဘး
အႏၱရာယ္က မ်ားစြာပိုမိုႀကီးမားသည္။
ျခံဳ၍ဆုိရလွ်င္
ေတာင္သူမ်ားႏွင့္လယ္ယာေျမအလုပ္သမားမ်ားအၾကား
အစက္ကပ္ေစေသာနည္းျဖင့္
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္တမ္း (dot survey)52 အရ ၾကြက္သားႏွင့္အ႐ိုးေရာဂါေဝဒနာမ်ား (အမ်ဳိးသားမ်ားေရာ
အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ
အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့သည္)
မွာ
ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆံုး
အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္သည့္က်န္းမာေရး
ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခအလြန္ျမင့္မားသည္ဟု ေျပာဆိုတင္ျပခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးရာခိုင္ႏႈန္း
(၉၂%) က အမ်ဳိးသားရာခိုင္ႏႈန္း (၇၈%) ထက္ပိုျမင့္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ အပင္မ်ားမွယားယံ/ေရာင္ယမ္း
ေစေသာပစၥည္းမ်ား (plant irritants)၊ ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းျခင္းႏွင့္ အင္းဆက္ပိုးမႊားကိုက္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေရျပားထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ယားယံမႈမ်ားကို ေျဖၾကားသူအမ်ဳိးသမီးဦးေရ၏
၉၆% က ၾကံဳေတြ ့ခံစားခဲ့ရသည္။ ေျဖဆိုသူအားလံုး၏ ၄၀% မွ ၅၀% ၏အဆိုအရ ေခ်ာ္လဲျပဳတ္က်မႈမ်ား
ျဖစ္ပြားျခင္း၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားမွဒဏ္ရာအနာတရ ရ႐ွိျခင္း၊ အင္းဆက္/ျခင္ကိုက္မႈမ်ား ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္
မသန္႔႐ွင္းမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားမွာ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခနည္းပါးသည္ဟူ၏။ ထုိမွ်
မ်ားျပားေသာပါဝင္ေျဖဆိုသူအခ်ဳိးအစားက အဆိုပါေဘးအႏၱရာယ္မ်ား (hazards) ႏွင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခမ်ား
(risks) ကို ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခနည္းပါးသည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့သည္ကိုၾကည့္လွ်င္ အဆိုပါေဘးအႏၱရာယ္မ်ားက
ေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြက္ မဆန္းေတာ့သည္ အရာမ်ားျဖစ္သည္ဟူေသာ ထိုသူတို႔၏အေတြးအျမင္ကို
ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။.

ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားလြယ္မႈ (Sensivity)
ခ်င္းစိုက္ပ်ဳိးေရးကို
ေတာင္သူမ်ား၊
အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊
အခေၾကးေငြမရေသာ
မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္
ကိုယ္ပိုင္လုပ္ကိုင္ေသာ (self-employed) က်ပန္းႏွင့္ ေန႔စားစိုက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္သမားမ်ားတို႔က လုပ္ေဆာင္သည္။
ကိုယ္ပိုင္လုပ္ကိုင္ျခင္း (self- employment) မွာ ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လပ္ခြင့္႐ွိျခင္းေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ား
အလြန္ပင္
တန္ဖိုးထားေသာအစိတ္အပိုင္းလကၡဏာရပ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း
ထိုကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္က
ေနာက္တစ္နပ္စာအတြက္ႏွင့္
မၾကာေတာ့သည့္အနာဂတ္ကာလအတြက္
စိုးရိမ္ပူပန္ေနရျခင္းဟူေသာ
ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႏွင့္ အတူယွဥ္တြဲေနသည္။ ခ်င္းတန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္တြင္ ေတာင္သူမ်ားက စီးပြားေရးဆိုင္ရာ
ထိခိုက္ဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခမ်ား (risks) ကို အမ်ားဆံုးထမ္းပိုးထားရၿပီး ျပန္ရသည့္ အက်ဳိးအျမတ္မွာမူနည္းပါးလွသည္။
စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းသည္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္အလုပ္သမားမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမ႐ွိသေလာက္ျဖစ္သည့္ ျပင္ပ
အေၾကာင္းတရားအခ်ဳိ႕ ေၾကာင့္ အလြယ္တကူထိခိုက္နစ္နာဆံုး႐ံွဳးႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈကင္းမဲ့ျခင္းက
လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္မ်ားကို ပိုမိုဖိတ္ေခၚေနသည္။
ေတာင္သူမ်ားကအနားယူျခင္းႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းမႈတို႔ကုိစြန္႔လႊတ္ကာ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကို ပိုမို
အေလးထားအာ႐ံုစိုက္ေလ့႐ွိသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါေဘးအႏၱရာယ္မ်ားစြာကို
အလံုးစံုဖယ္႐ွားေပးမည့္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအက်င့္အၾကံမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းအ
သံုးျပဳမႈကိုအလံုးစံုဖယ္႐ွားျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိုမိုေဘးကင္းေသာ ဓာတုပစၥည္း မ်ားအသံုးျပဳျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။
ေတာင္သူမ်ားသည္
ပိုမိုေဘးကင္းေသာ
အက်င့္အၾကံမ်ားအေပၚ
ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္
လိုအပ္လာမည့္ ဘ႑ာေရးဆို္င္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီရ႐ွိခံစားႏိုင္ျခင္း မ႐ွိေပ။ သူတို႔တြင္
အရင္းအျမစ္မ်ား၊ အသိအျမင္ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အေထာက္အပံ့မ်ား မ႐ွိပါေခ်။
လယ္ယာအလုပ္သည္ တရားဝင္အတည္ျဖစ္ေသာအလုပ္မဟုတ္သျဖင့္ OSH ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္
အေထာက္အပံ့
ေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
အလြန္ပင္ေဝးကြာလွသည္။
လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑သည္
႐ွိရင္းစြဲ OSH ဥပေဒမ်ားႏွင့္စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ အက်ဳံးဝင္ျခင္းမ႐ွိေပ။ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးကို
လႊမ္းျခံဳေသာဥပေဒသစ္တစ္ရပ္က အတည္ျပဳ ျပဌာန္းမႈကိုေစာင့္ဆိုင္းေနသည္။ သို႔ေသာ္ ေတာင္သူမ်ားအား

52 သုေတသနျပဳေလ့လာမွဳအဖြဲ ့က ေမးခြန္း ၂၀ ေက်ာ္ကိုလႊမ္းျခံဳေသာ အစက္ကပ္စစ္တမ္းတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စစ္တမ္းတြင္ပါဝင္ေသာ
ေက်း႐ြာေလး႐ြာမွပါဝင္ေျဖဆိုသူေပါင္း ၈၀ ႐ွိၿပီး ၄၁ ရာခိုင္ႏွဳန္းမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။

ယွဥၿ္ ပိဳင္ႏင
ုိ စ
္ မ
ြ း္ ႏွင့္ OSH တိးု တက္ေကာင္းမြနေ
္ စမည့္ အခြငအ
့္ လမ္းမ်ား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ႐ွိသျဖင့္ ထို ဥပေဒမူၾကမ္းက ေတာင္သူမ်ားကိုလႊမ္းျခံဳႏိုင္ေျခ
နည္းပါးသည္။
ယခုလက္႐ွိအခ်ိန္အထိ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား (hazards) ကို အလံုးစံုဖယ္႐ွားကာ ထိခိုက္ဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခမ်ား (risks) ကို
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္းလမ္းမ်ား အလြန္နည္းပါးသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္
ေတာင္သူမ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕အက်င့္အၾကံမ်ား၏ဆိုးက်ဳိးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိအျမင္ဗဟုသုတ႐ွိသည့္အျပင္
လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား (hazards) ႏွင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခမ်ား (risks) မ်ားကို
ေကာင္းစြာနည္းလည္သေဘာေပါက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအား မည္သို႔မည္ပံုတားဆီး
ကာကြယ္ႏိုင္ၿပီး မည္သို႔မည္ပံုဖယ္႐ွားႏိုင္သည္ကို နားလည္သိျမင္ျခင္းမ႐ွိေပ။ အစက္ကပ္ေစေသာ နည္းျဖင့္
ျပဳလုပ္ေသာေလ့လာမႈစစ္တမ္း (dot survery) တြင္ ေျဖဆိုသူအမ်ဳိးသား မ်ားထဲမွ အနည္းစု (၁၈%) က
ခ်င္းစိုက္ပ်ဳိးလုပ္ငန္းကို
ေဘးအႏၱရာယ္မ႐ွိေသာလုပ္ငန္းအျဖစ္
သတ္မွတ္႐ွဳျမင္ခဲ့ၾကသည္။
လူမႈေရးႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္းစဥ္လာအရ အမ်ဳိးသားမ်ားမွာ ၾကမ္းတမ္းၿပီးသန္မာရမည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ထားမႈမ်ားက
ေဘးအႏၱရာယ္/ထိခုိက္ဆံုးရံွဳးႏိုင္ေျခယံုၾကည္ယူဆခ်က္အေပၚ အႏုတ္သေဘာ လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္ေနႏိုင္သည္။
ထို႔အ ျပင္ ေျဖဆိုသူအမ်ဳိးသားမ်ား၏ ၃၃% (အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ၁၉%) က ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအလုပ္လုပ္ကိုင္လာခဲ့
ေသာအေတြ ့အၾကံဳမ်ားေၾကာင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္အဆင့္မ်ားကို ေဘးဖယ္ခ်န္လွပ္ႏိုင္
သည္ဟူေသာအဆိုကို သေဘာတူေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။
အသက္အ႐ြယ္အိုမင္းေသာေတာင္သူမ်ားမွာ ထိခုိက္ပ်က္စီးဆံုး႐ွဳံးလြယ္မႈ (vulnerability) ကိုပိုမိုရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔
ရသည္။ သူတို႔သည္ စံသတ္မွတ္ထားေသာ အၿငိမ္းစားယူသည့္အသက္အ႐ြယ္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီးသည့္တိုင္
ဆက္လက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေလ့႐ွိသည္။
အထူးသျဖင့္
အိုမင္းမစြမ္းပင္စင္ေထာက္ပံ့ေၾကးတစ္ရပ္
ရ႐ွိ
ခံစားႏိုင္ခြင့္မ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
သို႔ျဖစ္ရာ
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာယိုယြင္းအားနည္းလာသည့္အခ်ိန္တြင္
အိုမင္းေသာေတာင္သူမ်ားမွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ေရာဂါဘယမ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုထိခိုက္ပ်က္စီးလြယ္မႈ (increased vulnerability)ကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ ့ရႏိုင္သည့္တိုင္ သူတို႔ ၏႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာစြမ္းရည္ သို႔မဟုတ္ ေဘး
အႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းစြာအလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ေသာစြမ္းရည္ကို ေက်ာ္လြန္ေသာ လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းမ်ားအား
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနႏိုင္သည္။53
ဓာတုပစၥည္းေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
PPEs
အသံုးျပဳမႈအေပၚ
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ
သေဘာထားခံယူခ်က္
မ်ားျဖစ္တည္လာခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္
အမွန္တကယ္လက္ေတြ႔က်င့္ၾက
အသံုးခ်သည္ဟု
မဆိုႏိုင္ေပ။
dot
ေလ့လာမႈစစ္တမ္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္သူ
အားလံုးလိုလိုက
ေတာင္သူမ်ား PPEs ဝတ္ဆင္သင့္သည္ဟူေသာအဆိုကို သေဘာတူေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္
ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားအရ သတ္မွတ္ထားေသာ PPEs မ်ားအသံုးျပဳမႈ (အထူးသျဖင့္ ေပါင္းသတ္
ေဆးမ်ားပက္ဖ်န္းရာတြင္)
ကို
မ်ားမ်ားစားစားမေတြ႔ခဲ့ရေပ။
ယံုၾကည္မႈႏွင့္လက္ေတြ႕က်င့္ၾကံမႈၾကား
ကြာဟခ်က္မွာ ဝတ္ဆင္ရသက္ေတာင့္သက္သာမ႐ွိျခင္း၊ ႐ိုး႐ွင္းေသာပံုမွန္ လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းမ်ားတြင္ပင္
အကာအကြယ္ျပဳရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သိျမင္နားလည္မႈမ႐ွိျခင္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခအေန
မ်ားႏွင့္သင့္ေတာ္ကိုက္ညီေသာ PPEs မ်ား မ႐ွိျခင္း စေသာအေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဝယ္
ယူမႈကုန္က်စရိတ္ဆိုင္ရာကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ားအျပင္ PPEs မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတာင္သူမ်ားေတြ႕ၾကံဳ
ခံစားရေသာျပႆနာ ဝတ္ဆင္ရအဆင္မေျပျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ပုဆိုးလံုခ်ည္54မ်ားကို ပိုမိုသေဘာ
က်ႏွစ္သက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ dot ေလ့လာမႈစစ္တမ္းတြင္ပါဝင္သူမ်ားက သူတို႔ သည္ေဆးဖ်န္းၿပီးေနာက္
လက္မ်ားေဆးေၾကာျခင္းႏွင့္
အဝတ္အစားလဲျခင္းတို႔ျပဳလုပ္သည္ဟု
ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။
သို႔ေသာ္
ေတာင္သူမ်ားသည္ ေဆးဖ်န္းၿပီးေသာလယ္ကြင္းမ်ားအတြင္းသို႔ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ ေစာင့္ဆိုင္းရမည့္
အနည္းဆံုးအခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ကို လိုက္နာျခင္းမ႐ွိေပ။
မိသားစုတစ္စုလံုး
ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ထိေတြ႕ႏိုင္ေျခေဘးအႏၱရာယ္႐ွိသည္။
အနီးအနားေနရာမ်ားမွ
ပ်ံ႕ႏွံ႕ေရာက္႐ွိလာျခင္း၊
လက္မ်ားေဆးေၾကာရန္ႏွင့္ေရခ်ဳိးရန္အတြက္
ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔႐ွင္းေရး
အေထာက္အကူပစၥည္း ကိရိယာ (facilities) မ်ား မ႐ွိျခင္းႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားျဖင့္ညစ္ညမ္းေနေသာ
အဝတ္အစားမ်ားကို
အိမ္သို႔ယူေဆာင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ေလ့လာမႈတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္သူ
အမ်ားစုမွာ ပိုးသတ္ေဆး အဆိပ္သင့္ျခင္း၏ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို မသိ႐ွိၾကေပ။ ေတာင္သူမ်ားသည္
ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ေရ႐ွည္က်န္းမာေရးအက်ဳိးသက္
ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ ပညာ႐ွင္မ်ားထံစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈခံယူျခင္းမ႐ွိေပ။

53 Tessier, L. 2015. (လူမွဳအကာအကြယ္ေပးေရးေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အေျချပဳ အမ်ဳိးသားႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း တစ္မ်ဳိး
သားအလံုးအတိုင္းအတာ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည့္ လူမွဳအကာအကြယ္ေပးေရးၾကမ္းခင္းအဆင့္) Social protection assessment
based national dialogue: Towards a nationally defined social protection floor in Myanmar (Yangon, ILO Liaison Office for
Myanmar).

54 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အမ်ဳိးသားမ်ားေရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝတ္ဆင္ၾကသည့္႐ိုးရာအဝတ္၊ ခါးတြင္ပတ္ရၿပီး ေအာက္တြင္
ေျခမ်က္စီအထိေရာက္သည္။
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ေျမယာျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ စက္ယႏၱယားမ်ားအသံုးျပဳရာတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းစြာ စက္ကိုင္တြယ္
အသံုးျပဳေရးႏွင့္ဆိုင္သည့္
လက္ေတြ႔ဗဟုသုတႏွင့္
ကြ်မ္းက်င္မႈတို႔မ႐ွိသျဖင့္
စက္ေမာင္းသူမ်ား၊
ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကို္င္ေသာေနရာ၏ အနီးဝန္းက်င္မွလူမ်ားၾကားတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား
ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခေဘးအႏၱရာယ္
ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။
စက္ကိရိယာငွားရမ္းေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြား လာခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူတို႔သည္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ႐ွိေသာ လယ္ထြန္စက္ေမာင္းသူမ်ားႏွင့္
လက္တြန္းထြန္စက္ေမာင္းသူမ်ားကို စုစည္းကာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လာၾကသည္။ စက္ကိရိယာငွားရမ္းေရးဝန္
ေဆာင္မႈမ်ားကို
ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားႏွင့္
စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာန
(AMD)
တို႔မွပံ့ပိုးေပးအပ္သည္။
ေတာင္သူမ်ားႏွင့္
စက္ေမာင္းသူမ်ားသည္
သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ေသာစက္ေမာင္းသင္တန္းပို႔ခ်မႈမ်ားကို
မရ႐ွိၾကေပ။

က်ားမသဘာဝအလုိက္ကြဲျပားျခားနားမႈပံုစံ (Gender pattern)
OSH ႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ားမသဘာဝအလိုက္ အသိအျမင္ဗဟုသုတကြဲျပားမႈပံုစံမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္။
အမ်ဳိးသားမ်ားက
အမ်ဳိးသမီးမ်ားထက္စာလွ်င္
ထိခိုက္ပ်က္စီးဆံုး႐ံွဳးေစႏိုင္ေသာအေၾကာင္းတရားမ်ား
(risk
factors)ႏွင့္
၎တို႔၏ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္မ်ားကို
ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ၾကသည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးေတာင္သူမ်ားထက္ အမ်ဳိးသားေတာင္သူမ်ားက သင္တန္းပို႔ခ်မႈမ်ား (အထူးသျဖင့္
နည္းပညာဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား) ကို ပိုမိုရ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုသင္တန္းမ်ားတြင္ ပိုးသတ္ေဆးအသံုးျပဳ
မႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာေဘးအႏၱရာယ္မ်ား (hazards) ႏွင့္ထိခိုက္ ဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခမ်ား (risks) မ်ားႏွင့္ အျခားစိုက္
ပ်ဳိးေရးအက်င့္အၾကံမ်ား အစ႐ွိေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္သည္။ ပိုးသတ္ ေဆးမ်ားကိုလည္း အမ်ဳိးသားမ်ားက
ဝယ္ယူေလ့႐ွိသည္။
ထို႔အတူ
သြင္းအားစုကုမၸဏီမ်ား၏
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ
သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္
အသိပညာေပးျခင္းတို႔က အမ်ဳိးသားေတာင္သူမ်ားကို ဦးတည္ပစ္မွတ္ထားေလ့႐ွိသည္။ အျပန္အလွန္အေနႏွင့္
ေက်းလက္က်န္းမာေရးအရာ႐ွိမ်ားႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးေရာင္းခ်သူမ်ား ေပးအပ္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရး
ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့ျခင္းက ေတာင္သူမ်ားၾကားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန႔္
ျဖစ္တည္ေနသည္။ ေက်းလက္က်န္းမားေရး႒ာနမ်ားမွ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားဆိုင္ရာအသိပညာေပးမႈမ်ားတြင္
လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားကသာ ပိုမိုပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံတင္ျပထားသည္။
ေ႐ွး႐ိုးအစဥ္အလာအရ အမ်ဳိးသမီးမ်ားလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား (ဥပမာ ေျမယာထြန္ယက္ျခင္း၊
မ်ဳိးပင္စိုက္ျခင္း၊ ေပါင္းသင္ျခင္းႏွင့္ တူးေဖာ္ႏုတ္ယူျခင္း) ၏ အလုပ္ဝန္ထုပ္ပမာဏ (workload) မွာ
အမ်ဳိးသားမ်ား၏
အလုပ္ဝန္ထုပ္
ပမာဏထက္
အနည္းငယ္ပိုမိုမ်ားျပားသည္။
အမ်ဳိးသားမ်ားမွာ
ေျမယာျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ စက္ယႏၱယားမ်ားမွ အေထာက္အပ့ံရ႐ွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
၏အလုပ္ခ်ိန္မွာလည္း အမ်ဳိးသားမ်ား၏အလုပ္ခ်ိန္ထက္ ပိုမို႐ွည္ၾကာေလ့႐ွိသည္။ အခ်ိန္ပိုင္း (part-time)
စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မႈကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားၾကားတြင္အေတြ႕အရမ်ားၿပီး အထူးသျဖင့္ တူးေဖာ္ႏုတ္
ယူေသာရာသီတြင္လုပ္ကိုင္ရျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ခ်ိန္ရွည္ၾကာၿပီး လံုလံုေလာက္ေလာက္အနား မယူႏိုင္ေပ။
အမ်ဳိးသားေတာင္သူမ်ားကလည္း လယ္ယာေျမျပင္ပလုပ္ငန္းကိုင္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေျမယာမ်ားတြင္
ကာယအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ရသည္ဆိုေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားက အိမ္ေထာင္စု
တာဝန္မ်ားကို
ထပ္တိုးဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးအျဖစ္
ထမ္းပိုးထားရသည္။
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္
အိမ္အလုပ္၊
ေျမယာအေဝးမွအလုပ္ႏွင့္
ေျမယာေပၚမွ
အလုပ္တို႔ၾကား
ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနရ
ျခင္းက လုပ္ငန္းတာဝန္ပိျခင္း (role overload) ဆီသို႔ဦး တည္ေစၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ႏြမ္းနယ္ပင္ပန္းမႈမ်ားကို
ပိုမိုဆိုး႐ြားေစသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔အခ်ိန္၏ႀကီးမားေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ကို ေရခပ္ျခင္းႏွင့္
ထင္းေကာက္ျခင္းတို႔တြင္ကုန္ဆံုးေနရသည္။ တကယ္တမ္းတြင္ သူတို႔သည္ ေရ ရင္းျမစ္ဆီသို႔ ႏွစ္မိုင္မွငါးမိုင္ခန္႔
ေျခလ်င္လမ္းေလွ်ာက္သြားရသည္။ 55 ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ႏွင့္ေသာက္သံုးရန္အတြက္ တစ္ေန႔လွ်င္
ေရဆယ္ဂါလံခန္႔သြားေရာက္ခပ္ယူရသည္။
အိမ္သူအိမ္သားမ်ားတြင္
ဒဏ္ရာအနာတရမ်ားျဖစ္ပြားလွ်င္
ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ရၿပီးႏွင့္ လိုအပ္ပါက က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈခံယူႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ရသည္။
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေနပူ႐ွိန္ျပင္းျပင္းႏွင့္ထိေတြမႈ ပိုမိုမ်ားျပားၿပီး ပို၍လည္းအေလးထားဂ႐ုျပဳမိၾကသည္။
ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမွာ အလွအပဆိုင္ရာ
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားတြင္အဓိက
အေျခခံျခင္းျဖစ္ၿပီး
က်န္းမာေရး႐ွဳေထာင့္မ်ားမွထြက္ေပၚလာျခင္းမဟုတ္ေပ။
အုပ္စုဖြဲ ့ေဆြးေႏြးမႈ (FGD) အတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားက သူတို႔သည္ ေနေရာင္ျခည္ကိုကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္
လက္႐ွည္အကၤ် ီဝတ္ဆင္ၿပိး ခေမာက္ေဆာင္းကာ သနပ္ခါး 56 လိမ္းသည္ဟု ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။

55 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အမ်ဳိးသားမ်ားေရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝတ္ဆင္ၾကသည့္ ႐ိုးရာအဝတ္၊ ခါးတြင္ပတ္ရၿပီး ေအာက္တြင္ ေျခမ်က္စီအထိ
ေရာက္သည္။
56 သနပ္ခါးမွာ အဝါေရာင္အႏွစ္ရည္ျဖစ္ၿပီး ႀကိတ္ထားေသာသစ္ေခါက္မွျပဳလုပ္ထားကာ ေနေရာင္ျခည္ဒဏ္မွကာကြယ္ရန္အသံုးျပဳသည္။

ယွဥၿ္ ပိဳင္ႏင
ုိ စ
္ မ
ြ း္ ႏွင့္ OSH တိးု တက္ေကာင္းမြနေ
္ စမည့္ အခြငအ
့္ လမ္းမ်ား

ပံု (၁၀) ေနေရာင္ေအာက္တြင္ ခ်င္းတူးေဖာ္ႏုတ္ယူေနသည့္ သနပ္ခါးလိမ္းထားေသာအမ်ဳိးသမီး

“ျမန္မာႏိုင္ငံ။ ILO က ခ်င္းစိုက္ပ်ဳိးေရးကို ပိုမိုေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေစၿပီး သီးႏွံပိုမိုထြက္႐ွိေစသည္” ဗီဒီယိုမွ
ထုတ္ႏွဳတ္ခ်က္။ http://www.ilo.org/yangon/multimedia/WCMS_633299/lang-eng/index.html

အလုိက္သင့္ရင္ဆိုင္ႏို္င္စြမ္း (Coping)
ေတာင္သူမ်ား၊ ၎တို႔၏မိသားစုမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာထိခိုက္
ဒဏ္ရာရမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေရာဂါရမႈမ်ား၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာအက်ဳိးဆက္မ်ားကို
အလိုက္သင့္ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ အလြန္ပင္ခက္ခဲသည္။ သူတို႔သည္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရ႐ွိရန္
ခက္ခဲေနၿပီး အလုပ္တြင္ထိခိုက္မႈေလ်ာ္ ေၾကးေပးအပ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားအား လက္လွမ္းမီရ႐ွိခံစားႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေပ။
အိမ္တြင္းေဆးၿမီးတိုကုထံုး၊ ရမ္းကုမ်ားႏွင့္ ေဆးဆိုင္မ်ားကိုသာ အဓိက မွီခိုအားထားေနရသည္။ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္
လယ္ယာေျမအလုပ္သမားမ်ားမွာ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ကိုင္ေသာ (own account) အလုပ္သမားမ်ားျဖစ္သည္။
ကိုယ့္သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမ႐ွိလွ်င္ ထိုသူတို႔မွာ လူမႈဖူလံုေရးအက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကို
ရ႐ွိခံစားႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေပ။ လူမႈဖူလံုေရးစနစ္၏အလုပ္လုပ္ပံုကို ႐ွင္းလင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းမ႐ွိ
သျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားက ၎တို႔၏သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ မွတ္ပံုတင္မႈျပဳလုပ္ရန္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းပါးသည္။
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာေတာင္သူမ်ားတြင္ SSB ထံ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္မွတ္ပံုတင္ထားသူ သို႔မဟုတ္
ပုဂၢလိကအာမခံတစ္ခုထား႐ွိသူ ဟူ၍ လံုးဝမ႐ွိေပ။ 57
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူကို က်သင့္ေငြတိုက္႐ိုက္ေပးေခ်မႈ (out-of-pocket payment) မွာ ခ်င္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား
အတြက္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရယူေသာ အဓိကနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေတာင္သူ
အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာ အိမ္ေထာင္စုအေပၚႀကီးမားေသာဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေပၚေစသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို
ကိုယ္တိုင္က်ခံေပးေခ်ရမည့္
ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည္။
ေဆးခန္းမ်ား
သို႔မဟုတ္ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူျခင္းက အလြန္ေဈးႀကီးသည္ျဖစ္ရာ ယင္းကို ေနာက္ဆံုး

57 ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမအလုပ္သမားမ်ားမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑အတြင္းမွလုပ္ခစားအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္အက်ံဳးဝင္သက္
ဆိုင္ျခင္းမ႐ွိေသာ အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးေပးေရးအက္ဥပေဒ (၁၉၂၃ ခုႏွစ္) အရ အက်ဳိး ခံစားခြင့္မ်ားေတာင္းခံပိုင္ခြင့္မ႐ွိေပ။
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ေ႐ြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကၿပီး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ တားဆီးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ပံုမွန္က်န္းမာေရး
စစ္ေဆးမႈ၏အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္႐ွဳျမင္ျခင္းမ႐ွိေပ။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈရယူရန္
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားအတြက္
အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ႐ွိေသာ္လည္း
ေငြေရးေၾကးေရးကုန္က်စရိတ္က
ေတာင္သူမ်ားစြာအတြက္ အဓိကက်ေသာအတားအဆီးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ကုန္ျခင္း၊ ခရီးသြားလာမႈစရိတ္
မ်ားႏွင့္ အလုပ္ပ်က္ျခင္းတို႔အတြက္ ေငြေၾကးဆုံး႐ွဳံးမႈမ်ားကလည္း အဆိုပါအတားအဆီး၏အစိတ္အပိုင္း
ျဖစ္သည္။
ခ်င္းစိုက္ေတာင္သူအိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္
ေယဘုယ်အားျဖင့္
စုေဆာင္းေငြေၾကးမ်ားမ႐ွိသည့္အျပင္
တရားဝင္ဘ႑ာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီရ႐ွိႏိုင္မႈနည္းပါးသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အေရးေပၚေငြလို
လာသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ (ဥပမာ ဖ်ားနာျခင္း) သူတို႔သည္ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ ေငြထုတ္ေခ်းသူမ်ားထံမွ
ေခ်းေငြရယူသည္ သို႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္ေရး အတြက္အသံုးျပဳေနေသာပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ား (productive assets)
ကိုေရာင္းခ်ရသည္။ ေခ်းေငြေပးေခ်ရန္အတြက္ အခ်ဳိ ့ အိမ္ေထာင္စုမ်ားက အစားအစာစားသံုးမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊
ကေလးမ်ားကိုေက်ာင္းႏုတ္ျခင္းၿပီး အလုပ္လုပ္ေစျခင္းႏွင့္ ဝင္ေငြရႏိုင္မည့္ အလုပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးလုပ္ကိုင္ျခင္း
(လယ္ယာေျမျပင္ပကာယအလုပ္သမား၊ အျခားေျမယာမ်ားတြင္ အခစားဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ျခင္းစသည္တုိ႔ျဖင့္
အလုပ္ခ်ိန္ မ်ားစြာပိုမို႐ွည္ၾကာေအာင္လုပ္ကိုင္သည္) တို႔ကို မလႊဲသာမေ႐ွာင္သာ လုပ္ေဆာင္ရသည္။
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား၊ ေရာဂါႏွင့္ ေသဆံုးမႈတို႔ကို အလုိက္သင့္တံု႕ျပန္ရင္ဆုိင္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးမည့္
ေက်း႐ြာအေျချပဳႏွင့္
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအေျချပဳ
အေထာက္အပံ့ေပးေရးစနစ္ယႏၱယားမ်ားလည္း
႐ွိသည္။ ေႏြးေထြးကူညီ႐ိုင္း ပင္းေသာေက်း႐ြာမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ဆင္းရဲဒုကၡအေျခအေနမ်ား
ႏွင့္ၾကံဳေတြ ့ေနရေသာမိသားစုမ်ားအား အလိုက္သင့္ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီလွဴဒါန္းၾကသည္။
ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ေတြ ့ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအရ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရမႈမ်ားႏွင့္ ေရာဂါရမႈမ်ား (အထူးသျဖင့္ ျပင္းထန္ၿပီး
အသက္အႏၱရာယ္႐ွိေသာ) ေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳေနေသာပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ား (productive
assets) (ဥပမာ ကြ်ဲႏြားတိရစာၦန္မ်ား) ကို စိတ္ပ်က္ဝမ္းနည္းဖြယ္ေရာင္းခ်ရမႈမ်ား၊ သီးႏွံမ်ားကိုအခ်ိန္မတိုင္မီ
ရိတ္သိမ္းခူးဆြတ္ရမႈမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ တရားဝင္မဟုတ္သည့္ ေငြထုတ္ေခ်းသူမ်ားထံ
ထပ္တိုးေခ်းငွားရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရေၾကာင္း သိျမင္ရသည္။

၃.၁.၂။ ကုန္ထမ္းသူမ်ား
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ထိေတြ႔မႈ
ေအာင္ပန္းေဈးတြင္
ကုန္ထမ္းသူမ်ားသည္
ခ်င္းႏွင့္
အျခားေသာသစ္သီးမ်ားနွင့္ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား
ကို ကိုယ္ကာယအား ျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ကုန္တင္ကုန္ခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္သည္။ အဆိုပါ
လုပ္ငန္း ကိုင္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္သည့္ အေျခအေနအခင္းအက်င္းမွာ က်န္းမာေရးႏွင့္မညီညြတ္သည့္အျပင္
ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္း႐ွင္းမႈလည္းမ႐ွိေပ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာအလုပ္လုပ္ကုိင္မႈဝန္းက်င္မ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္
မႈမ႐ွိေသာအလုပ္ေနရာအခင္းအက်င္း၊ သန္႔႐ွင္းမႈမ႐ွိ ေသာအေျခအေနမ်ား၊ ဆိုးဝါးညံ့ဖ်င္းေသာကုန္တင္ကု
န္ခ်စနစ္မ်ား အစ႐ွိသည္တို႔ပါဝင္သည္။ ကုန္ထမ္းသူမ်ားသည္ သက္ေတာင့္သက္သာမ႐ွိေသာ အလုပ္လုပ္
ကိုင္မႈဝန္းက်င္အျပင္အဆင္ဆိုင္ရာ (ergonomic) ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ဇီဝခႏၶာပိုင္းဆိုင္ရာ (biological)
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားတို႔ႏွင့္ ထိေတြ မႈအဆင့္ အလြန္ျမင့္မားသည္။ သူတို႔သည္ အဆိုပါ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခ
(risks) မ်ားကို ေန ့တစ္ဓူဝရင္ဆိုင္ေနရသည္။
သက္ေတာင့္သက္သာမ႐ွိေသာ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ ဝန္းက်င္အျပင္အဆင္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္ဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခမ်ား
(ergonomic risks)။ ကုန္ထမ္းသူမ်ားသည္ ခ်င္းျခင္းေတာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အိတ္မ်ားကို သူတို႔၏ဦးေခါင္း
သို႔မဟုတ္ ေက်ာေပၚတြင္ ထမ္းပိုးကာ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ကုန္ေလွာင္႐ံုၾကား ေခါက္ျပန္လူးလာသယ္ယူ
ပို႔ေဆာင္သည္။ သူတို႔သည္ ေလးလံေသာကုန္စည္မ်ားကိုသယ္ေဆာင္ကာ သင့္ေတာ္မွန္ကန္မႈမ႐ွိေသာ
ကိုယ္ဟန္အေနအထားမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာ႐ွည္ လမ္းေလွ်ာက္ရသည္။ ျခင္းေတာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အိတ္မ်ားက
၆၀ မွ ၈၀ ကီလိုခန္ ့ထိေလးသည္။ အခ်ဳိ ့ ကုန္ထမ္းသူ မ်ားသည္ ပင္ပင္ပန္းပန္းအားစိုက္ထုတ္ရမႈမ်ား
နည္းပါးေစၿပီး အလုပ္မ်ားမ်ားၿပီးစီးႏိုင္မည့္ မတူျခားနားေသာနည္းလမ္းမ်ား (ယာယီျဖစ္သလိုျပဳလုပ္ထားေသာ
တြန္းလွည္းမ်ား၊ ကုန္တင္ကုန္ခ်ရာတြင္ အေလးခ်ိန္ကိုၾကားခံထိန္းသိမ္းေပးမည့္ သားေရျပားမ်ား သို႔မဟုတ္
ဆင္ေျခေလွ်ာမ်ား) ကို႐ွာေဖြေတြ ့ရွိခဲ့ၾကသည္။

ယွဥၿ္ ပိဳင္ႏင
ုိ စ
္ မ
ြ း္ ႏွင့္ OSH တိးု တက္ေကာင္းမြနေ
္ စမည့္ အခြငအ
့္ လမ္းမ်ား

ပံု (၁၁) ခ်င္းအိတ္တစ္အိတ္ကိုထမ္း၍ပို႔ေဆာင္ေနေသာကုန္ထမ္းသမား

ရင္းျမစ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ VZF အဖြဲ ့မွ႐ိုက္ကူးခဲ့ေသာဓာတ္ပံု

ေခ်ာ္လဲျခင္း၊ ခလုပ္တိုက္လဲျခင္းႏွင့္ျပဳတ္က်ျခင္း။ ခ်င္းအိတ္ကုန္တင္ကုန္ခ်ရန္အတြက္ ယာယီအျဖစ္ျပဳလုပ္ထား
ေသာေလွကားမ်ားႏွင့္ဆင္ေျခေလွ်ာမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းက ေခ်ာ္ထြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခလုပ္တိုက္ျခင္းေၾကာင့္
ျပဳတ္က် ႏိုင္ေျခေဘးအႏၱရာယ္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဆင္ေျခေလွ်ာမ်ားႏွင့္ ေလွကားမ်ားတြင္ လက္ရန္းမ်ား
သို႔မဟုတ္ အကာအရံ မ်ားမပါျခင္း၊ အကြာအေဝးညီညာမႈမ႐ွိေသာေလွကားထစ္မ်ား စသည္တို႔ပါ႐ွိသည္။
ျမဲျမံမႈမ႐ွိေသာ သယ္ယူသြားႏိုင္ သည့္ေလွကားမ်ား သို႔မဟုတ္ ဆင္ေျခေလွ်ာမ်ားႏွင့္ ေနရာတစ္ခုတြင္႐ွိေနေသာ
အမဲဆီ သို႔မဟုတ္ အမႈိက္ တို႔ကလည္း ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည္။
ဇီဝခႏၶာပိင
ု ္းဆိင
ု ရ
္ ာ ထိခက
ို ပ
္ ်က္စီးဆံုး႐ံွဳးေစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား (risk factors)။ ေအာင္ပန္းအေရာင္းအဝယ္
ေနရာ႒ာန
(ေဈး)
တြင္
ေယဘုယ်အားျဖင့္
လက္ေဆးျခင္းႏွင့္အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္ျခင္းအတြက္
ေနရာအေဆာက္အအံု၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား (facilities) မ႐ွိေပ။ ပတ္ဝန္းက်င္သန္ ့႐ွင္းေရးဆိုင္ရာျပႆနာသည္
အဓိကအားျဖင့္ ေဈးအတြင္းမွ ညံ့ဖ်င္းေသာ အညစ္အေၾကးစီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပိတ္ဆပို႔ေန
ေသာ လမ္းေဘးေရေျမာင္းမ်ားႏွင့္ ဖံုးအုပ္မထားေသာအမႈိက္ပံုမ်ားက ေရာဂါပိုးမႊားသယ္ေဆာင္ေသာအင္းစက္
ပိုးေကာင္မ်ား (ဥပမာ ငွက္ဖ်ားႏွင့္ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ မ်ား) ေပါက္ဖြားရာေနရာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည့္
အျပင္ အနံ ့ဆိုးမ်ားကိုလည္းေပးသည္။ ပတ္ဝန္က်င္သန္ ့႐ွင္းေရးဆိုးဝါးညံ့ ဖ်င္းမႈက လူတို႔၏က်န္းမာေရးကိုသာ
ထိခိုက္ေစသည္မဟုတ္ပဲ အစားအစာေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းမႈႏွင့္ ေဈးအတြင္း ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေနေသာ
သစ္သီးမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား၏ အထားခံႏိုင္ေသာသက္တမ္းအေပၚတြင္ပါ အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္သည္။

ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားလြယ္မႈ (sensitivity)
ကုန္ထမ္းသူမ်ားမွာ
ကိုယ္ပိုင္လုပ္ကိုင္ေသာ
(self-employed)
အလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ၿပီး
ကုန္ပစၥည္း
ေရာင္းခ်သူမ်ားကိုေရာ ဝယ္ယူသူမ်ားကိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေရာင္းခ်သည္။ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ္လည္း
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ကုန္ထမ္းသူမ်ားမွာ သီျခားကုန္သည္ တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ၾကားခံေဆာင္႐ြက္သူ (intermediary) တစ္ဦးႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္သည္။ အဆိုပါ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္မႈက တစ္နည္းအားျဖင့္
သူတို႔၏ “အလုပ္ပိုင္နက္နယ္ေျမ (work territory)” ကိုတည္ေထာင္ေပးသည္။ သူတို႔၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
အတြက္ဝယ္လိုအားမွာ ေန႔စဥ္၊ အပတ္စဥ္ သို႔မဟုတ္ ရာသီစက္ဝန္းအလိုက္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ေပးသြင္း
ေရာင္းခ်မႈ အေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ကုန္ထမ္းသူမ်ားသည္ အခ်ဳိ႔ကုန္သည္မ်ား၊ ပြဲစားမ်ားတို႔
ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ေသာ္လည္း အဆိုပါစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သူတို႔ၾကားတြင္ ကန္ထ႐ိုက္သေဘာ
တူညီခ်က္စာခ်ဳပ္လာဆက္ဆံေရးဟူ၍ မ႐ွိေပ။ ကုန္ထမ္းသူမ်ားမွာ SSB ထံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းလည္းမ႐ွိေပ။
သီအိုရီအရ
ကုန္ထမ္းသူမ်ားက
အစိုးရ၏လူမႈဖူလံုေရးအစီအစဥ္တြင္
ကို္ယ့္သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္
မွတ္ပံုတင္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ ဆိုေသာ္လည္း ျပင္ဆင္မႈသင္တန္းေပးေရးႏွင့္ အသိပညာေပးေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္
ထိုသူတို႔ပါဝင္ခဲ့ျခင္းမ႐ွိေပ။
သူတို႔၏ေသခ်ာေရရာမႈမ႐ွိေသာ
အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈအေျခအေနမ်ား
(ကန္ထ႐ိုက္သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္၊ လုပ္ခေၾကးေငြ၊ အလုပ္ခ်ိန္၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာအကာအကြယ္ေပးမႈကို
လက္လွမ္းမီရ႐ွိႏိုင္ခြင့္ စသည္) က လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏အက်ဳိးဆက္မ်ားကို
ပိုမိုဖိတ္ေခၚေနသည္။
ေအာင္ပန္းတြင္႐ွိေသာကုန္ထမ္းသူမ်ားမွာ စနစ္တက်စုဖြဲ႕ထားျခင္းမ႐ွိေပ။ သို႔ေသာ္ တူညီေသာ ၾကားခံ
ေဆာင္႐ြက္သူ (intermediary) တစ္ဦးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုန္ထမ္းသမားမ်ားၾကားတြင္
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အကူအညီေပးၿပီး နီးနီးကပ္ကပ္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေလ့႐ွိသည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ သူတို႔သည္
ကိုယ္ပိုင္
က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား႐ွိသည့္
တရားဝင္မဟုတ္ေသာ
အစုအဖြဲ႔တစ္ခုအေနႏွင့္
ေဆာင္႐ြက္သည္။
ကုန္ထမ္းသူမ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ားထံမွ မည္သည့္သင္တန္းမ်ားကိုမွ် မရ႐ွိခဲ့ၾကေပ။
လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား (hazards) ႏွင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခမ်ား (risks) မ်ားမွ
ကာကြယ္မႈသည္
ပင္ကိုယ္သိစိတ္
(instinct)ႏွင့္
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရာမွရရွိလာေသာ
အေတြ႕အၾကံဳတို႔အေပၚအေျခခံသည္။ ကုန္ စည္ဝန္ထုပ္မ်ား မတင္ျခင္း၊ သယ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ထားျခင္း
တို႔ကို စက္ယႏၱယား ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၏အကူအညီမပါပဲ လူအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္ေဘး
အႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစၿပီး တၿပိဳင္တည္းမွာပင္
ကုန္ထုတ္စြမ္းအားႏွင့္
အစားအစာေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းမႈတို႔ကို
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္
အကူအညီေပးႏိုင္မည့္
နည္းပညာမ်ားႏွင့္
အက်င့္အၾကံမ်ားအား
စတင္အသံုးခ်ေဆာင္႐ြက္ျခင္းက
ကုန္ထမ္းသူမ်ားႏွင့္ ၾကားခံေဆာင္႐ြက္သူမ်ား (intermediaries) အတြက္ အက်ဳိး႐ွိေစမည္ျဖစ္ေလသည္။

အလိုက္သင့္ရင္ဆိုင္ႏုိင္စြမ္း (Coping)
လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ၊
ေရာဂါရမႈ
သို႔မဟုတ္
ေသဆံုးမႈ
ျဖစ္ပြားသည့္ကိစၥရပ္တြင္
ကုန္ထမ္းသူမ်ားမွာ ေလ်ာ္ေၾကးမရႏိုင္ေပ။ သူတို႔သည္ အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားႏွင့္ေရာဂါ
ရမႈမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္က်ခံေပးေခ်ရသည္။ ကုန္ထမ္းသူမ်ားနာမက်န္းျဖစ္ခ်ိန္တြင္
၎တို႔ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ၾကားခံေဆာင္႐ြက္သူ (intermediary) က ကိုယ္ပိုင္သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္
အေထာက္အပံ့အခ်ဳိ႕ေပးအပ္ေကာင္းေပးအပ္ႏိုင္သည္။
သူတို႔သည္
သာမန္အဖ်ားအနာမ်ားအတြက္
ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနသို႔သြားေရာက္ျပသႏိုင္သည္။ လယ္ယာေျမ အလုပ္သမားမ်ားကဲ့သို႔ပင္ သူတို႔သည္
အိမ္တြင္းေဆးၿမီးတိုကုထံုးမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ရမ္းကုမ်ားႏွင့္ ေဆးဆိုင္မ်ားကို မွီခိုအားထားေနရသည္။
အခ်ဳိ႕ကုန္ထမ္းသူမ်ားသည္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို အေရးမႀကီးေလသေယာင္ သေဘာထားေလ့႐ွိသည္။
အခ်ဳိ႕ကုန္ထမ္းသူမ်ားမွာမူ
ထိခိုက္ဒဏ္ရာ႐ွိေနလ်က္က
စီးပြားေရးအေျခအေနေၾကာင့္
ဆက္လက္
အလုပ္လုပ္ကိုင္တတ္သည္။

ယွဥၿ္ ပိဳင္ႏင
ုိ စ
္ မ
ြ း္ ႏွင့္ OSH တိးု တက္ေကာင္းမြနေ
္ စမည့္ အခြငအ
့္ လမ္းမ်ား

၃.၁.၃။ ခ်င္းေဆးသူမ်ားႏွင့္ ခ်င္းေ႐ြးသူမ်ား
ခ်င္းေရာင္းဝယ္ေရးေနရာ႒ာနမ်ား (ပြဲ႐ံုမ်ား) တြင္ ၾကားခံေဆာင္႐ြက္သူမ်ား (intermediaries) သည္
အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဓိကပါဝင္ေသာအလုပ္သမားမ်ားကို ငွားရမ္းကာ ခ်င္းေဆးျခင္းႏွင့္ ခ်င္းေ႐ြးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ကိုင္ေစၿပီးေနာက္ ထိုခ်င္းမ်ားကို ခ်င္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္သူမ်ား-ႏိုင္ငံျခားတင္ပို႔သူမ်ား (processors-exporters)၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး အတြက္ ကုန္စည္ဝယ္ယူစုစည္းသူမ်ား (border trader consolidator)
သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ အဓိကလက္ကား ေဈးကြက္မ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ်သည္။
ပံု (၁၂) ကုန္ေလွာင္႐ံုတစ္ခုအတြင္း အလုပ္သမားမ်ား ခ်င္းေ႐ြးေနစဥ္

ရင္းျမစ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ VZF အဖြဲ ့မွ ႐ိုက္ကူးေသာဓာတ္ပံု

ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ထိေတြ႕မႈ (Exposure)
ခန္႕မွန္းထားေသာ
ခ်င္းႏွင့္ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ပမာဏေပၚမူတည္ၿပီး
အလုပ္သမားမ်ားကိုငွားရမ္းအ
သံုးျပဳသည္။
သူတို႔၏
အဓိကလုပ္ငန္းကိုင္ငန္းမ်ားမွာ
ခ်င္းေဆးေၾကာသန္႕စင္ရန္၊
အ႐ြယ္အစားႏွင့္
သက္တမ္းအရင့္အႏုအလိုက္ ေ႐ြးခ်ယ္ခြဲထုတ္ရန္ႏွင့္ ခ်င္းမ်ားကိုထုပ္ပိုးရန္တို႔ျဖစ္သည္။ ခ်င္းေဆးျခင္းတြင္
အဓိကအားျဖင့္ ေျမႀကီးမ်ားဖယ္႐ွားျခင္းႏွင့္ ပဲ့ေနေသာ၊ မန္းေနေသာႏွင့္ ေရဂါျဖစ္ေနေသာခ်င္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား
ကို ဓားျဖင့္ဖယ္႐ွားျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ သူတို႔သည္ ကုန္ေလွာင္႐ံုအတြင္း ခ်င္းပံုမ်ား သို႔မဟုတ္ အိတ္မ်ားၾကား
က်ဥ္းက်ပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ကုန္ေလွာင္႐ံုျပင္ပ
လမ္းေဘး၌ေသာ္လည္းေကာင္း
လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ တစ္ေန ့လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၈ နာရီခန္ ့ အလုပ္လုပ္ရသည္။ ေတြ ့ ျမင္ခဲ့ရေသာ
အဓိကက်သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာေဘးအႏၱရာယ္မ်ား (hazards) ႏွင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီး ဆံုး႐ွဳံးႏိုင္ေျခမ်ား (risks)
မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
ဇီဝခႏၶာပိုင္းဆိုင္ရာ/ဓာတုပစၥည္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခမ်ား (Biological/ Chemical risk)
ညစ္ညမ္းမႈ၏ရင္းျမစ္မ်ား တြင္ (၁) စီးကရက္မီးခိုး (၂) ဖုန္ (၃) ေရၿငိမ္ (standing water) သို႔မဟုတ္
ဖုန္/ေျမႀကီး တြင္ တျဖည္းျဖည္းပြားမ်ားလာ ေသာ မႈိညွိစိမ္း၊ မ်ဳိးဆဲလ္၊ မႈိေရာဂါႏွင့္ဘက္တီးရီးယားမ်ား ႏွင့္ (၄)
ကုန္တင္ကားအိပ္ေဇာမွထြက္လာေသာ ဂတ္စ္မ်ားႏွင့္ အမႈန္႔မ်ားႏွင့္ အျခားေသာညစ္ညမ္းေစေသာအရာမ်ား
ပါဝင္သည္။ အဆိုပါညစ္ညမ္းေစေသာအရာမ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား
ျဖစ္ပြားေစႏိင
ု သ
္ ည္။ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ ကုန္ေလွာင္႐အ
ံု မ်ားစု တြင္ လံုေလာက္ေသာျပတင္းေပါက္မ်ားႏွင့္
ေလဝင္ေလထြက္စနစ္မ်ား မ႐ွိေပ။
သက္ေတာင့္သက္သာမ႐ွိေသာအလုပ္လုပ္ကိုင္မႈဝန္းက်င္ အဆင္အျပင္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္ဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခမ်ား
(ergonomic risks)
အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၾကမ္းျပင္ကို သူတို႔၏အလုပ္စားပြဲအျဖစ္ အသံုးျပဳသည္။
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ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္
သို႔မဟုတ္
ဖင္ထိုင္ခ်ေသာအေနအထားျဖင့္
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သည္။
ေကာင္းမြန္မႈမ႐ွိေသာ ကိုယ္ဟန္အေနအထားမ်ားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းက ၾကြက္သားႏွင့္အ႐ိုးအဆစ္ေရာဂါ
ေဝဒနာမ်ား (အထူးသျဖင့္ ေက်ာေဝဒနာ) ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
ေခ်ာ္လဲျခင္းႏွင့္ ခလုပ္တိုက္လဲျခင္း
လုပ္ငန္းခြင္သည္ ၾကမ္းျပင္ေပၚမွ ခ်င္းႏွင့္အျခားထြက္ကုန္မ်ားျဖင့္
႐ွဳပ္ပြေနသည္။ ယင္းတို႔သည္ ခလုပ္တိုက္လဲျခင္းႏွင့္ ေခ်ာ္လဲျခင္း ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။
အလုပ္သမားမ်ားသြားလာရန္
႐ွင္းလင္းေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားလည္းမ႐ွိေပ။
အလုပ္သမားမ်ားကလည္း
သင့္ေလ်ာ္ေသာဖိနပ္မ်ားကို မစီးၾကေခ်။
ျဖတ္ေတာက္ေသာကိရိယာမ်ား
ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

ခ်င္းမ်ားလွီးျဖတ္ရန္အတြက္

ဓားအသံုးျပဳျခင္းက

ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား

ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားလြယ္မႈ
ခ်င္းေ႐ြးျခင္းႏွင့္ခ်င္းေဆးျခင္းအလုပ္မ်ားမွာ ရာသီအလိုက္လုပ္ကိုင္ေရေသာအလုပ္ျဖစ္ၿပီး ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္
ေစသည့္ အခ်ိန္က ခ်င္းတူးေဖာ္ထုတ္ယူေသာရာသီႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ေရာင္းဝယ္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားသည္
ခ်င္းေ႐ြးသူအနည္းငယ္ကို
တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးငွားရမ္းကာ
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေစသည္။
အလုပ္သမားမ်ားစြာတို႔မွာ
ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလုပ္ကုိင္လာခဲ့ၿပီး
ျဖစ္ေသာ္လည္း
အျမဲတမ္းဝန္ထမ္းအဆင့္ကိုမရေသးပဲ ေန႔စားအေနႏွင့္သာလုပ္အားခ ေပးေခ်ျခင္းခံရဆဲျဖစ္သည္။ အမွန္ပင္
အလုပ္သမားအခ်ဳိ ့က သူတို႔သည္ ေန ့စားအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ကုမၸဏီႏွင့္ ငါး ႏွစ္ေက်ာ္လုပ္ကိုင္လာခဲ့ၿပီး
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔အလုပ္မဆင္းႏိုင္လွ်င္ လုပ္အားခလည္းမရႏိုင္ေပ။ အလုပ္သမားမ်ားက
သူတို႔နာမက်န္းျဖစ္လွ်င္၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္လွ်င္/မီးဖြားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အျခားအေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္မ်ား႐ွိ
လွ်င္
ကုမၸဏီပိုင္႐ွင္မ်ားက
အကူအညီအေထာက္အပံ့အခ်ဳိ႕ေပးတတ္ေၾကာင္းကိုလည္း
ေျပာျပခဲ့သည္။
အမ်ဳိးသမီးအလုပ္ သမားမ်ားကိုယ္ဝန္ေဆာင္ပါက မီးဖြားရန္ ၂ လမွ သံုးလအလိုတြင္ အလုပ္ထြက္ေလ့႐ွိေၾကာင္း
ေျပာဆိုတင္ျပမႈလည္း႐ွိေန ခဲ့သည္။ သူတို႔၏စြမ္းေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ဆက္ဆံေရးမ်ား ေကာင္းမြန္ပါက နဂိုမူလအလုပ္
႐ွင္ထံသို႔ျပန္လည္သြားေရာက္လုပ္ ကိုင္ႏိုင္သည္ဟူ၏။
သီအိုရီအရ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားေသာ ဆိုင္မ်ားႏွင့္အလုပ္ဌာနမ်ား
ဥပေဒတြင္ အက်ံဳးဝင္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနသည္။ ထိုဥပေဒတြင္ အလုပ္ခ်ိန္နာရီမ်ား၊
လုပ္ခေငြေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ OSH တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ပိုင္႐ွင္မ်ားေရာ အလုပ္သမားမ်ားကပါ အဆိုပါဥပေဒႏွင့္ ၎၏ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို သိျမင္နားလည္ျခင္းမ႐ွိေၾကာင္း
ေတြ ့ျမင္ရသည္။ ခ်င္းေ႐ြးသူမ်ားႏွင့္ခ်င္းေဆး သူမ်ားတို႔၏ ေသခ်ာေရရာမႈမ႐ွိေသာအလုပ္လုပ္ကိုင္အေျခအေန
မ်ားက လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ၎၏ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္မ်ားကို ပိုမိုဖိတ္ေခၚေနသည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာေဘးအႏၱရာယ္မ်ား (hazards) ႏွင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခမ်ား
(risks) ရန္မွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးေရး အေျခခံလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပင္
မ႐ွိေပ။
အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာထိ
ခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားႏွင့္ေရာဂါရမႈမ်ားကို
ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးရန္
ရည္႐ြယ္ၿပီး အသိဉာဏ္ဆိုင္ရာဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳ လွဳပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား (Conscious initiatives)
ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းမ်ဳိးလည္း မ႐ွိပါေခ်။ ၾကားခံေဆာင္ ႐ြက္သူမ်ား (intermediaries) ႏွင့္
အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား (hazards)၊ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခမ်ား (risks) ၊ ႀကိဳတင္
ကာကြယ္ေရး က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊ စုေပါင္းကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ တစ္ကိုယ္ရည္ကာကြယ္ျခင္းတို႔ႏွင့္
သက္ဆိုင္သည့္ အေျခခံအသိအျမင္ဗဟုသုတမ်ားလည္း မ႐ွိေပ။

အလုိက္သင့္ရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္း (Coping)
ခ်င္းေဆးသူမ်ားႏွင့္ခ်င္းေ႐ြးသူမ်ားသည္ SSB ထံတြင္မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမ႐ွိေပ။ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒတြင္
အက်ဳံးမဝင္ေသာ အခစားအလုပ္သမားမ်ားသည္ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးအက္ဥပေဒအရ
လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာေရာဂါ သို႔မဟုတ္ အလုပ္တြင္ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားလွ်င္ေလ်ာ္ေၾကးေငြေတာင္းခံႏိုင္သည္။
အလားတူစြာပင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးဥပေဒအရ ေလ်ာ္ေၾကး
ေငြေတာင္းခံေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္
အခက္အခဲ
မ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရသည္။
အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္
ခ်င္းပံ့ပိုးေရာင္းခ်ေရးကြင္းဆက္ (supply chain) အတြင္းမွ အလုပ္သမား အမ်ားစုသည္ လူမႈဖူလံုေရးမွ
အက်ဳိးအျမတ္မခံစားရေပ။

ယွဥၿ္ ပိဳင္ႏင
ုိ စ
္ မ
ြ း္ ႏွင့္ OSH တိးု တက္ေကာင္းမြနေ
္ စမည့္ အခြငအ
့္ လမ္းမ်ား

ေရာဂါရမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားျဖစ္ပြားပါက ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ အကူအညီေပးသည့္
အေနႏွင့္
ကုန္သည္မ်ားက
၎တို႔၏သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္
ခ်င္းေဆးသူမ်ားႏွင့္ခ်င္းေ႐ြးသူမ်ားအား
႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း
အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္သည္။ ကိစၥရပ္အမ်ားစုတြင္မူ ခ်င္းေဆးသူႏွင့္ခ်င္းေ႐ြးသူမ်ားသည္ မိသားစု ႏွင့္/
သို႔မဟုတ္ ရမ္းကုမ်ားသိ႐ွိေသာ အိမ္တြင္းေဆးၿမီးတိုကုထံုးမ်ားအားလံုးကို အကုန္အစင္အသံုးျပဳၾကသည္။

၃.၁.၄။ အလုပ္႐ံုအလုပ္သမားမ်ား
ခ်င္းမ်ားကိုပင္လယ္ရပ္ျခားတင္ပို႔ရန္အတြက္
ခ်င္းတူးေဖာ္ထုတ္ယူၿပီးေနာက္ပိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား
(post-harvest operatons) ကို ခ်င္း အဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္သူမ်ား (processors) မ်ားက အလုပ္႐ံုမ်ားတြင္
လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သည္။

ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ထိေတြ႕မႈ
ခ်င္းအဆင့္ျမင့္တင္ျပဳျပင္သူမ်ား-ႏိုင္ငံျခားတင္ပို႔သူမ်ား (processors-exporters) ၏ အလုပ္႐ံုမ်ားအတြင္း႐ွိ
ခ်င္းတူးေဖာ္ထုတ္ယူၿပီးခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား
(post-harvest
operations)
မ်ားတြင္
ေအာက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပါဝင္သည္။
လူအားျဖင့္ခ်င္းေ႐ြးျခင္း၊
ဖိအားျမင့္ေရျဖင့္ေဆးေၾကာ
သန္႔စင္ျခင္း၊ ဓားျဖင့္တိျဖတ္ျခင္း၊ ဓာတုေဆးရည္အတြင္း ထည့္စိမ္ျခင္း၊ အေျခာက္ခံျခင္းႏွင့္ထုပ္ပိုးျခင္း
တို႔ျဖစ္သည္။ အခြံမပါေသာခ်င္းေျခာက္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အျမစ္မ်ားကို ေရထဲတြင္ထည့္ျပဳတ္ႏိုင္သည္။
အခြံမ်ားကိုဖယ္႐ွားရန္အတြက္ အခြံႏႊာျခင္း သို႔မဟုတ္ ျခစ္ထုတ္ျခင္းကိုလည္းျပဳလုပ္သည္။ အလုပ္႐ံုအလုပ္သမား
အဓိကအမ်ဳိးအစားႏွစ္မ်ဳိး႐ွိသည္။ (၁) ခ်င္းေဆးသူမ်ား/ခ်င္းေ႐ြးသူမ်ား/ခ်င္းသန္ ့စင္သူမ်ား - အဓိကအားျဖင့္
အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၿပီး ေန႔စား သို႔မဟုတ္ ရာသီအလိုက္လုပ္ကိုင္ေသာအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္သည္ (၂)
စက္(လွီးျဖတ္စက္) ေမာင္းသူမ်ား - အဓိကအားျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္ၿပီး အျမဲတမ္းအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္သည္။
ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေသာ အဓိကက်သည့္ လုပ္ငန္းခြင့္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား (hazards) ႏွင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆံုး
႐ံွဳးႏိုင္ေျခမ်ား (risks) မ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္စီးဆံုး႐ံွဳးေစေသာအေၾကာင္းတရားမ်ား (risk factors) ႏွင့္
ထိခိုက္ပ်က္စီးႏို္င္ေျခသေဘာသဘာဝ တို႔အေပၚ မူတည္ၿပီး အမ်ဳိးအစားခြဲျခားထားသည္။
ဇီဝခႏၶာပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခုိက္ဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခမ်ား (Biological risks)
ေလဝင္ေလထြက္မေကာင္းျခင္းက
အလုပ္သမားမ်ားအား ေျမႀကီးမ်ား (ခ်င္းေဆးစဥ္အတြင္း) ႏွင့္ ဖုန္မႈန္႔ ့မ်ား (လွီးျဖတ္စက္ေမာင္းႏွင္ျခင္းမွ) ႏွင့္
ပိုမိုထိေတြ ့ေစသည္။
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခမ်ား (Physical risks) စက္ေမာင္းသူမ်ားသည္ လက္-လက္ေမာင္း/
ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုး တုန္ခါမႈမ်ားကို ထိေတြ႕ခံစားရသည္။ လွီးျဖတ္စက္မ်ားတြင္ တုန္ခါမႈေလွ်ာ့ခ်ေပး
သည့္ခ်ပ္ျပားမ်ား
ထည့္သြင္းတပ္ဆင္ထားျခင္းမ႐ွိေပ။
ခ်င္းတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈအမ်ားဆံုးရာသီခ်ိန္ခါတြင္
စက္ေမာင္းသူမ်ားက (တစ္ခါတစ္ရံ ႐ွစ္နာရီေက်ာ္) ဆက္တိုက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရသည္။ သူတို႔သည္
က်ယ္ေလာင္ေသာဆူညံသံႏွင့္လည္းထိေတြ ့ေနရၿပီး ယင္းသည္ အၾကားအာ႐ံုခ်ဳိ ့ယြင္းမႈကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။
စက္ေမာင္းသူမ်ားသည္
တစ္ကိုယ္ရည္ကာကြယ္ေရးကိရိယာမ်ားကိုအသံုးမျပဳေပ။
ခ်င္းေဆးသူမ်ားႏွင့္
ခ်င္းေ႐ြးသူမ်ားအတြက္မူ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွျမင့္မားေသာအပူခ်ိန္မ်ားက အပူဒဏ္ပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္မႈ (heat
exhaustation) ကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။
စက္မႈလုပ္ငန္းခြင္မ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာအျခားေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကိုလည္း
အေသးစိတ္စစ္ေဆးၾကည့္
႐ွဳရန္လိုအပ္ႏိုင္သည္ (ဥပမာ မီးေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရး၊ စက္ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳျခင္း၊ ကုန္စည္ဝန္ထုပ္
ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ဓာတုပစၥည္းစီမံခန္ ့ခြဲမႈ စသည္)။

ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားလြယ္မႈ (Sensitivity)
စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ားသည္
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ
အလုပ္႐ံုမ်ားအက္ဥပေဒတြင္
အက်ဳံးဝင္ၿပီး
ႏွစ္စဥ္စစ္ေဆးမႈခံရမည္။ ထိုအက္ဥပေဒ၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း
ေလဝင္ေလထြက္ႏွင့္ အလင္းေရာင္လံုေလာက္မႈ။ က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာဖုန္မ်ားႏွင့္ အခိုးမ်ားကို
လုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွဖယ္႐ွားျခင္း၊ ျပည့္က်ပ္မႈ မ႐ွိေစျခင္း၊ ေဘးကင္းေသာေသာက္သံုးေရမ်ား ထား႐ွိေပးျခင္း၊
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အလုပ္သမားမ်ားအတြက္
လံုေလာက္ေသာအိမ္သာမ်ား
ထား႐ွိျခင္းႏွင့္
သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ေသာ
အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္မႈစနစ္ စသည္တို႔ပါဝင္သည္။ အလုပ္သမား ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာ႐ွိေစေရးအတြက္
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေ႐ွးဦးသူနာျပဳစုေရးပစၥည္းကိရိယာမ်ား (facilities)၊ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ေရး ပစၥည္းမ်ား၊
ထမင္းစားရန္အတြက္ သန္႔႐ွင္းေသာေနရာတစ္ခု စသည္ျဖင့္ပါဝင္သည္။ အလုပ္႐ံုမ်ားသည္ ၎တို႔၏ႀကီး
ၾကပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္
က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရး
သင္တန္းပို႔ခ်ေပးသင့္ေၾကာင္း
အလုပ္႐ံုမ်ား အက္ဥပေဒတြင္ ဆက္လက္ျပ႒ာန္းထားသည္။ အလုပ္သမားစစ္ေဆးေရးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္
မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။ အလုပ္႐ံုပိုင္႐ွင္ သို႔မဟုတ္ မန္ေနဂ်ာက ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို
ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့လွ်င္ ဒဏ္ေၾကးေငြေပးေဆာင္ရႏုိင္ၿပီး ျပစ္မႈအေပၚမူတည္၍ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လအထိလည္း
ခ်မွတ္ခံရႏိုင္သည္။ ေ႐ွ႕ပိုင္းတြင္ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ FGLLID သည္ အဓိကအားျဖင့္ အလုပ္႐ံုစစ္ေဆးမႈႏွင့္
သင္တန္းပို႔ခ်မႈတို႔မွတဆင့္ OSH စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ၾကပ္ မတ္ထိန္းသိမ္းရန္ တာဝန္႐ွိေသာ္လည္း
OSH အသိပညာေပးျခင္း၊ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ျခင္းတို႔အတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား နည္းပါ;ေနသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားက အလုပ္သမားမ်ားအားလံုးအတြက္
ေ႐ွးဦးသူနာျပဳေဆးေသတၱာမ်ား (first aid kit) ႏွင့္ က်န္းမာသန္ ့႐ွင္းေရးဝန္ေဆာင္မႈ၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား (facilities) ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ထားေသာ္လည္း အျခားေဘးအႏၱရာယ္မ်ား (hazards) ႏွင့္ ထိခိုက္ဆံုးရွဳံးႏိုင္ေျခမ်ား
(risks) မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈမျပဳရေသးေပ။ အလုပ္သမားမ်ားကို အထက္ေဖာ္ျပပါေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္
ဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခမ်ား၏ရန္မွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ စုေပါင္းအကာအကြယ္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ တစ္ကိုယ္ရည္
အကာအကြယ္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ပံ့ပိုးေပးအပ္ထားျခင္းမ႐ွိေပ။ အလုပ္႐ံုမ်ားသည္ OSH စီမံခန္ ့ခြဲမႈစနစ္မ်ားကို
ေရးဆြဲခ်မွတ္ရဦးမည္ျဖစ္၏။ ေပၚထြက္ လာေတာ့မည့္ OSH ဥပေဒအရ OSH စီမံခန္ ့ခြဲမႈစနစ္ကို မျဖစ္မေနခ်မွတ္
လိုက္နာက်င့္သံုးရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။
အလုပ္သမားမ်ား၏ေသခ်ာေရရာမႈမ႐ွိေသာ
အလုပ္ခန္႔ထားမႈအေျခအေနမ်ားက
သူတို႔၏ထိခိုက္ပ်က္စီး
လြယ္မႈအဆင့္ (vulnerability) ကို ျမင့္တက္ေစသည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ တရားဝင္အလုပ္ခန္႔ထားမႈ
သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးအက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားရ႐ွိသည့္ အျမဲတမ္းဝန္ထမ္း ၁၀ ဦးမွ ၁၅ ဦးခန္႔
ပါဝင္သည့္ အဓိကအုပ္စုတစ္စုကို အလုပ္ တာဝန္ေပးခန္ ့အပ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားအလုပ္သမားမ်ားမွာမူ
အဆိုပါအက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကို မရ႐ွိၾကေပ။ ခ်င္းေဆးသူမ်ား၊ ခ်င္းေ႐ြးသူမ်ားႏွင့္ ခ်င္းသန္႔စင္သူမ်ားကို
တူးေဖာ္ႏုတ္ယူမႈ အမ်ားဆံုးျပဳလုပ္ေသာရာသီခ်ိန္ခါတြင္ တစ္လမွသံုးလခန္ ့ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေစသည္ သို႔မဟုတ္
ေန႔စားအျဖစ္ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေစသည္။ သူတို႔သည္ လူမႈဖူလံုေရး ဆိုင္ရာ မည္သည့္အက်ဳိးခံစားခြင့္ပံုစံ
(လုပ္ခလစာရေသာအားလပ္ရက္မ်ား၊ မက်န္းမာမႈ သို႔မဟုတ္ မီးဖြားမႈအတြက္ ခြင့္ ရက္မ်ား) ကိုမွ် မရ႐ွိၾကေပ။

အလုိက္သင့္ရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္း (Coping)
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေရာဂါရမႈမ်ားျဖစ္ပြားပါက အျမဲတမ္းအလုပ္သမားမ်ားက ေလ်ာ္ေၾကးေငြ
ေတာင္းခံႏိုင္သည္။
သို႔ေသာ္
က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈကုန္က်စရိတ္၏
ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားစုကို
အလုပ္သမားမ်ားကသာ က်ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေဆးဝါးကုသမႈအသံုးစရိတ္မ်ားေပးေခ်ရန္
အကူအညီေပးသည့္အေနႏွင့္ သေဘာဆႏၵ အေလ်ာက္ ထည့္ဝင္က်ခံေပးႏိုင္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာေရာဂါႏွင့္
အလုပ္တြင္ထိခိုက္မႈျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္
ကုမၸဏီမ်ားမွ
ေငြေရးေၾကးေရးအေထာက္အပံ့မ်ားေပးအပ္မႈမွာ
ကုမၸဏီပိုင္႐ွင္မ်ား၏ ရက္ေရာသေဘာထားႀကီးမႈအေပၚတြင္ မူတည္သည္။

ယွဥၿ္ ပိဳင္ႏင
ုိ စ
္ မ
ြ း္ ႏွင့္ OSH တိးု တက္ေကာင္းမြနေ
္ စမည့္ အခြငအ
့္ လမ္းမ်ား

၃.၂။ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈပံုစံမ်ား
ခ်င္းတန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္အတြင္း႐ွိ OSH တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ေမာင္းႏွင္အားမ်ားႏွင့္အဟန္႔အတား
မ်ားအျပင္ ထိခိုက္ပ်က္စီးလြယ္မႈအေၾကာင္းအရာမ်ား (vulnerability profiles) ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသံုးသပ္ကာ
တန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္၏ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ OSH ရလာဒ္အေျဖမ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ရည္မွန္း
ခ်က္အေျမာက္အျမားခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံခ်င္းလုပ္ငန္းသည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၊
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အေ႐ွ ့ အလယ္ပိုင္းေဒသႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံတို႔၏ ခ်င္းစိမ္းႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္
ထားေသာခ်င္း (processed ginger) ေဈး ကြက္မ်ားတြင္ ခိုင္ခိုင္မာမာပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။
တန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္၏လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးတြင္ OSH အားေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းက သတ္မွတ္ထားေသာ
အစားအစာေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းမႈ၊ ေအာ္ဂဲနစ္၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား
လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ ေစႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းျမွင့္
တင္ေရးဟူေသာ ျမန္မာ့ခ်င္းလုပ္ငန္း၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပါ အဓိကက်ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပ
ပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းၿပီး က်န္းမာေသာလုပ္ငန္းခြင္ မ်ားဖန္တီးေရးပင္ျဖစ္သည္။
(၁) တန္ဖိုးထပ္ေပါင္းမႈကိုျမင့္တက္ေစၿပီး
တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာတန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္မ်ားတြင္
႐ွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ျမန္မာ့ခ်င္းလုပ္ငန္း၏ အက်ဳိးအျမတ္ရေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကို
ပံ့ပိုးကူညီေပးႏိုင္မည့္နည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ OSH ကို ပင္မအက်င့္အၾကံမ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္
(၂) အလုပ္သမားမ်ားကို
လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊
ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ကုသေရးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ
အကာအကြယ္ေပးေရးတို႔ကို လက္လွမ္းမီရ႐ွိႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း။
ဤအပိုင္းတြင္ စီစဥ္ထားေသာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ခ်င္းတန္ဖိုးျမွင့္ ကြင္းဆက္အတြင္း
OSH
စြမ္းေဆာင္ရည္
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ပံုနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အတူ
ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပထားသည္။ OSH စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈက ပင္လယ္ရပ္ျခားပို႔ကုန္ေဈးကြက္မ်ား
အတြင္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းကိုလည္း ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္သည္။

ေအာ္ဂဲနစ္သြင္းအားစုမ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္
ရည္မ်ားအားေကာင္းခိုင္မာလာေအာင္

နယ္ေျမေဒသတြင္းစြမ္းေဆာင္

ပံ့ပိုးကူညီၿပီး

၎သြင္းအားစုမ်ားအား

သင့္ေလ်ာ္ မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကံေပးပါ။
ပစၥည္း႐ွိျခင္း၊ သြားေရာက္ဝယ္ယူရန္ျဖစ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ဝယ္ယူရန္ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္ျခင္းတို႔က
ေအာ္ဂဲနစ္
သြင္းအားစုမ်ား အသံုးျပဳရန္ ေတာင္သူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္အားေပးႏိုင္သည့္အဓိက အေၾကာင္းတရားမ်ားျဖစ္သည္။
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ
စီစဥ္ထားသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက
ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း႐ွိေသာ
ေရာင္းလိုအားတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္သြားရန္ ရည္႐ြယ္သည္။ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ
ေျမၾသဇာမ်ားကို ခ်ဳိသာေသာေဈးႏႈန္းတစ္ခုျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ၿပီး တၿပိဳင္တည္းမွာပင္ သြင္းအားစုမ်ားအား
သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာႏွင့္ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္စြာအသံုးျပဳမႈကို ျမွင့္တင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
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(က) ေအာ္ဂဲနစ္သြင္းအားစုမ်ားအတြက္ ေက်း႐ြာအေျချပဳ အဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံု 		
(processing plant) တစ္ခုတည္ေထာင္ျခင္းကို အားေပးကူညီေထာက္ပံ့ပါ။
 အရည္အေသြးျမင့္
ပရီမီယမ္ေအာ္ဂဲနစ္ေျမၾသဇာမ်ားကို
အေသးစားလယ္ယာေျမပိုင္႐ွင္မ်ားတတ္
ႏိုင္မည့္ေဈးႏႈန္း တစ္ခုျဖင့္ထုတ္လုပ္ပါ (ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေသာ ဓာတုသြင္းအားစုမ်ားအသံုးျပဳမႈကို
အလံုးစံုဖယ္႐ွားရန္ႏွင့္ ေအာ္ ဂဲနစ္စိုက္ပ်ဳိးေရးဆီသို႔ေ႐ြ ့ေလ်ာမႈအတြက္ လုိအပ္ေသာအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား
တည္ေဆာက္ေပးရန္ျဖစ္သည္)။
 လယ္ယာထြက္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ေျမေဆြးအျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္းမွတဆင့္
စီမံခန္ ့ခြဲမႈ ႏွင့္ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ ့ေလွ်ာ့ခ်မႈကို ပံ့ပိုးကူညီပါ။

အစိုင္အခဲစြန္႔ပစ္ပစၥည္း

 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ ပူးေပါင္းပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေကာက္သူမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္
ပါဝင္ေစျခင္းမွတဆင့္ ေတာင္သူအိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြရ႐ွိႏုိင္မည့္အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား
ဖန္တီးပါ။
 ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ တရားဝင္ျဖစ္ေသာအလုပ္ခန္ ့ထားမႈအတြင္း
သို႔ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည့္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးအပ္ပါ။
(ခ) ေအာ္ဂဲနစ္သြင္းအားစုမ်ားအတြက္
အစစ္အမွန္ဝယ္လိုအားမ်ားကို
လွဳံ႕ေဆာ္အားေပးပါ။
အခ်ဳိ႕ေတာင္သူမ်ားက ေအာ္ဂဲနစ္ ပိုးမႊားထိန္းခ်ဳပ္ေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို လိုက္နာက်င့္ၾကံေဆာင္႐ြက္ရန္
ဆံုးျဖတ္ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့လွ်င္ပင္ ပတ္ဝန္းက်င္အနီး အနားေျမယာမ်ားအတြင္း ပိုးသတ္ေဆးမ်ားအသံုးျပဳျခင္းက
သူတို႔အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေနမည္ျဖစ္သည္။58 သို႔ျဖစ္ရာ ေအာ္ဂဲနစ္သို႔ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္
တြင္ အားလံုးတစ္ၿပိဳင္နက္လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ေတာင္သူမ်ားကို အားေပးတိုက္တြန္းရန္လိုအပ္သည္။
အဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္ ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံု (processing plant) ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ႐ွင္သန္ရပ္
တည္ႏိုင္မႈအတြက္သက္သက္မဟုတ္ပဲ ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်ဳိးေရးပ႐ိုတိုေကာမ်ားကိုလိုက္နာက်င့္ၾကံေဆာင္႐ြ
က္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သူတို႔၏အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းမႈမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္လည္းျဖစ္သည္။
(ဂ) ေျမေလ့လာဆန္းစစ္မႈကို သြင္းအားစုထည့္သြင္းမႈအတြက္ အေျခခံရမည့္အရာအျဖစ္အသံုးျပဳျခင္း အပါအဝင္
သြင္းအားစုမ်ားကို ထိေရာက္စြာႏွင့္ အေလအလြင့္မ႐ွိေအာင္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာကိုင္တြယ္
အသံုးျပဳျခင္းတို႔ကို အားေပးျမွင့္တင္ပါ။ ေအာ္ဂဲနစ္သြင္းအားစုမ်ားအသံုးျပဳမႈ အားေပးျမွင့္တင္ျခင္းကို
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတိုးျမွင့္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲလုပ္ေဆာင္ရမည္။ သြင္းအားစုမ်ားတြင္ ေျမႀကီး
၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ မွန္ကန္ေသာေပါင္းစပ္မႈအခ်ဳိး အစား႐ွိေစရန္၊ သြင္းအားစုမ်ားကို
စိုက္ပ်ဳိးရာသီစက္ဝန္းအတြင္းမွ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္တြင္ ပမာဏမွန္ကန္စြာ ထည့္သြင္းႏိုင္ေစရန္ႏွင့္
ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရး
ပ႐ိုတိုေကာမ်ားကို
ေတာင္သူမ်ားႏွင့္
လယ္ယာေျမအလုပ္သမားမ်ား
အမွန္တကယ္ လိုက္နာက်င့္ၾကံ ေဆာင္႐ြက္ေစရန္ရည္႐ြယ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုဆိုလိုသည္။

OSH ဆိုင္ရာအၾကံေပးေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္မႈတြင္ သြင္းအားစုကုမၸဏီမ်ားကို
ေထာက္ပံ့ကူညီရန္ အတြက္ အင္စတီက်ဴး႐ွင္ဆုိင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္ကို အားေကာင္း
ခိုင္မာေအာင္လုပ္ေဆာင္ပါ။
သြင္းအားစုလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္
သြင္းအားစုထုတ္လုပ္သူမ်ား၏
ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရး
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားကို ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာအလုပ္လုပ္
ကိုင္မႈအက်င့္အၾကံမ်ား (အထူးသျဖင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာအက်င့္အၾကံမ်ား) ႏွင့္ ပတ္သက္၍
အၾကံေပးျခင္းျဖင့္ အေျပာင္းအလဲ၏ကိုယ္စား လွယ္မ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာေဘးအႏၱရာယ္
မ်ား (hazards) ႏွင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခမ်ား (risks) တို႔ကို ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရာတြင္ အသိအျမင္ဗဟုသုတႏွင့္
သတင္းအခ်က္အလက္တို႔သည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ ကနဦးလို အပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ား
(အထူးသျဖင့္ MoALI) ႏွင့္ သြင္းအားစုကုမၸဏီမ်ားသည္ သြင္းအားစုလက္လီ ေရာင္းခ်သူမ်ားကို OSH

58 Wilson, C.; Tisdell, C. 2001. "(သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေရ႐ွည္တည္ျမဲေစမွဳဆိုင္ရာ ကုန္က်ဆံုး႐ွဳံးမွဳမ်ား႐ွိေနသည့္တိုင္
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက အဘယ့္ေၾကာင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို ဆက္လက္သံုးစြဲေနရသနည္း) Why farmers continue to use pesticides despite environmental, health and sustainability costs", in Ecological Economics, Vol. 39. No. 3, pp.449–462;
doi:10.1016/S0921-8009(01)00238-5

ယွဥၿ္ ပိဳင္ႏင
ုိ စ
္ မ
ြ း္ ႏွင့္ OSH တိးု တက္ေကာင္းမြနေ
္ စမည့္ အခြငအ
့္ လမ္းမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္ေပးအပ္မႈတြင္ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသူတို႔တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္
အကန္႔အသတ္႐ွိေနၿပီး အလုပ္သမားမ်ားေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိအျမင္
ဗဟုတုသမ်ားလည္း နည္းပါးသည္။ ေအာက္တြင္အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ OSH
ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လက္ေတြ႔အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို (အလုပ္သမားမ်ားထံျဖန္႔ေဝ
ေပးအပ္ႏိုင္မည့္ပံုစံမ်ားျဖင့္) ေပးအပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ သြင္းအားစုထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း
တို႔၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တည္ေဆာက္သြားရန္ ဦးတည္ရည္႐ြယ္သည္။
(က) သြင္းအားစုလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ OSH သင္တန္း သင္
႐ိုးပိုင္းမ်ားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေ႐ွ ့ေျပးစမ္းသပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ MoALI ကိုပံ့ပိုးကူညီပါ။
ထိုသင္႐ိုးပိုင္းကို
လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားျပန္လည္သက္တမ္းတိုးျခင္းအတြက္
လိုအပ္သည့္သင္တန္းတြင္
ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းႏုိင္သည္။ သင္႐ိုးပိုင္းတြင္ အနည္းဆံုးအေနႏွင့္ အရာဝတၳဳပစၥည္း၏ေဘးအႏၱရာယ္
ကင္း႐ွင္းမႈ အခ်က္အလက္စာ႐ြက္မ်ား (material safety data sheets)ကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း၊
တားျမစ္ပိတ္ပင္ ထားေသာပိုးသတ္ေဆးမ်ား၊ ေရာစပ္သည့္အခ်ိန္မွ ယာေျမထဲျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခ်ိန္အထိ
ပိုးသတ္ေဆးကို
ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳျခင္း၊ ေျဖေဆးမ်ားႏွင့္ ေ႐ွးဦးသူနာျပဳစုေရး
တို႔ပါဝင္သင့္သည္။
(ခ) သြင္းအားစုလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားထံသို႔ျဖန္႕ေဝေပးအပ္ေသာ
OSH
သတင္းအခ်က္အလက္၊
ပညာေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အရာဝတၳဳပစၥည္းမ်ား (IEC) ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ တိုးျမွင့္ခ်ဲ႕
ထြင္ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ MoALI အား ပံ့ပိုးကူညီပါ။
(ဂ) ႐ွိရင္းစြဲမိုဘိုင္းအပလီေကး႐ွင္းမ်ားမွတဆင့္ ျဖန္႔ေဝေပးအပ္ရန္အတြက္ OSH သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို
ပံုစံ (formats) အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေရးဆြဲဖန္တီးျခင္းကို ပံ့ပိုးကူညီပါ။ ႐ွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း႐ွိ
ခ်င္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား ၏ ၄၀% မွ ၅၀% ခန္႔တြင္သာ ဆဲလ္ဖုန္း/မိုဘိုင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႐ွိေသာ္လည္း
ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္က
႐ွမ္းျပည္နယ္ ျပင္ပမွ ခ်င္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရး
အလုပ္သမားမ်ားထံသို႔ စီမံကိန္း၏ ဆန္႔တန္း ေရာက္႐ွိႏိုင္မႈကို ခ်ဲ႕ထြင္ေပးႏိုင္သည္။
(ဃ) အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားႏွင့္ ေရာဂါရမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာစစ္ေဆးႏိုင္ရန္
(monitor) အတြက္ FGLLID ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာေအဂ်င္စီမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အားေကာင္းခုိင္မာ
ေအာင္လုပ္ေဆာင္ပါ။
သေဘာသဘာဝအလိုက္၊
အမ်ဳိးအစားအလိုက္
ခြဲျခားေဖာ္ျပထားသည့္
လုပ္ငန္းခြင္ထိခုိက္ ဒဏ္ရာရမႈမ်ားႏွင့္ ေရာဂါရမႈမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ေပးအပ္ႏိုင္မည့္ စြမ္းေဆာင္ ရည္႐ွိေသာ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာစစ္ေဆးေရးစနစ္တစ္ရပ္သည္
ႀကိဳတင္ကာကြယ္တာဆီး ေရးနည္းလမ္းမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရအား (ခ်င္းက႑ကိုလည္း)
အကူအညီေပးႏိုင္သည္။ ခ်င္းက႑အတြင္းမွ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားႏွင့္ ေရာဂါရမႈမ်ားအား အခ်ိန္မီႏွင့္
ပံုမွန္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈက OSH အသိပညာေပးစည္း႐ံုးလွဳံ ့ေဆာ္မႈမ်ား စီစဥ္ေရးဆြဲခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အလုိ
က္သင့္ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္အတြက္ FGLLID ႏွင့္ MoALI တုိ ့ကို ကူညီေပးလိမ့္မည္။

OSH ဆိင
ု ရ
္ ာ အသိပညာေပးစည္း႐ံုးလွဳ႕ေ
ံ ဆာ္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ သင္တန္းပိခ
႔ ု ်မမ
ႈ ်ား ျပဳလပ
ု ရ
္ န္အတြက္
နယ္ေျမေဒသ တြင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကို တည္ေဆာက္ပါ။
ေလ့လာမႈတြင္ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေတာင္သူမ်ားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ကို
နားလည္သိျမင္ၾကေသာ္လည္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေရးနည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း အသိအျမင္ဗဟုသုတ
မ႐ွိေပ။ ထို႔ အတူ OSH အေၾကာင္း သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ရန္အတြက္ တာဝန္ႏွင္းအပ္ခံရေသာ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားတြင္
စိုက္ပ်ဳိးေရး က႑အတြင္းမွ OSH ႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႕ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမ႐ွိပါေခ်။
႐ွိရင္းစြဲ OSH ဥပေဒ မ်ားက ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးက႑အေပၚတြင္သာ အေလးေပးအာ႐ံုစုိက္ျခင္းေၾကာင္ ့ျဖစ္သည္။
နယ္ေျမေဒသတြင္းမွေကာင္းမြန္ေသာ အက်င့္အၾကံမ်ားအေပၚတြင္တည္ေဆာက္သည့္ အားလံုးပါဝင္ေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေျခလွမ္းမ်ားသည္
နယ္ေျမေဒသ
တြင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္
ကုန္က်စရိတ္နည္းပါးေသာ
ေ႐ြးခ်ယ္စရာအက်င့္အၾကံမ်ားအပၚ အေလးေပးအာ႐ံုစိုက္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈမ်ားဆီသို႔ဦး
တည္ေစႏိုင္သည္။ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ ခ်ိန္ညွိျပင္ဆင္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိရိယာစု (toolkits) အား
ေရးဆြဲဖန္တီးမႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈသည္ နယ္ေျမေဒသ၏အေျခအေနတစ္ခုခ်င္း စီတြင္ အဆုိပါတိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈ
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မ်ားျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီရာ၌ အဓိကက်ေသာအခန္းက႑တစ္ရပ္မွ ပါဝင္သည္။ 59 အားလံုးပါဝင္ေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုမွတဆင့္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္သူမ်ား (stakeholders) ထံတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္
စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား၏
ပိုင္႐ွင္ျဖစ္သည္ဟူေသာ
ခံစားယံုၾကည္မႈတစ္ရပ္
ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္။
ထိုပိုင္႐ွင္ျဖစ္မႈခံစားခ်က္သည္
ျပင္ပမွအတင္းအက်ပ္ျပ႒ာန္းေသာသတ္မွတ္ခ်က္
မ်ားဟူသည့္ ခံစားခ်က္တစ္ရပ္ကို ဖယ္႐ွားေပးႏိုင္ၿပီး OSH သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား နားလည္သိျမင္မႈႏွင့္
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈတို႔တြင္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္။
လက္ေတြ႕က်ၿပီး
ကုန္က်စရိတ္နည္းပါးသည့္အျပင္
လယ္ယာေျမကုန္ထုတ္စြမ္းအားတိုးတက္မႈကို
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ OSH အက်င့္အၾကံမ်ား (အားလံုးပါဝင္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္)
ေရးဆြဲဖန္တီးမႈကို ပံ့ပိုးကူညီရန္ အတြက္ ေအာက္ပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အဆိုျပဳတင္ျပထားသည္။

 ခ်င္းစိုက္ပ်ဳိးေရးတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ OSH အက်င့္အၾကံမ်ားကို အားလံုးပါဝင္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ေရးဆြဲ
ဖန္တီး ျခင္း/ ခ်င္းက႑ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွေတာင္သူမ်ား၏အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး ILO ၏ WIND
toolkits ကို လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း
 ႐ွမ္းျပည္နယ္အတြင္းမွ ပင္မအုပ္စုတစ္စုအတြက္ OSH ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးသင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း (orientation)
ပင္မအုပ္စုတြင္
ခ်င္းထုတ္လုပ္ရာအဓိကၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ
ဦးေဆာင္ေတာင္သူမ်ား/
တိုးတက္ေနေသာေတာင္သူမ်ား ၊ FGLLID ၊ MoALI ႏွင့္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတို႔မွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊
နယ္ေျမေဒသခံပံ့ပိုးကူညီသူမ်ား (facilitator) ႏွင့္ AFFM ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ပါဝင္သည္။
 ခ်င္းစိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္သီးသန္ ့ျဖစ္ေသာ ေကာင္းမြန္ေသာ OSH အက်င့္အၾကံမ်ား ေရးဆြဲဖန္တီးရန္အတြက္
ပင္မအုပ္စုႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း
 WIND toolkits မ်ားအားလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈတြင္ နည္းပညာအေထာက္အပံ့ေပးအပ္ျခင္း
WIND အေထာက္အပံ့ေပးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အားလံုးပါဝင္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အလိုက္သင့္
ျပင္ဆင္မြမ္းမံကာ ျပန္လည္ေရးဆြဲခ်မွတ္ၿပီးေနာက္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
တြင္ ေအာက္ပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။
 ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရး႒ာနမ်ား၊ MoALI၊ FGLLID ႏွင့္ အျခား စိတ္ဝင္စားေသာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး
၎တို႔၏
OSH
အသိပညာေပး
စည္း႐ံုးလွဳံ႕ေဆာ္မႈမ်ားတြင္
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏိုင္မည့္ OSH ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ပညာေရးႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရး (IEC) ပစၥည္းမ်ား ေရးဆြဲဖန္တီးျခင္း။ WIND အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈသည္
ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးမႈယဥ္ေက်းမႈ
တစ္ရပ္တည္ေဆာက္ေရးဟူေသာ
အႏၱိမရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္
ေတာင္သူမ်ားအား အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီရ႐ွိႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္
ရည္႐ြယ္သည္။
OSH
ရလာဒ္အေျဖမ်ားႏွင့္
ကုန္ထုတ္စြမ္းအား
မ်ားတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္
ကြ်မ္းက်င္မႈတို႔ကို
ဆိုလိုေပသည္။
သို႔ျဖစ္ရာ
IEC
ပစၥည္းမ်ားသည္
ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေသာ အမူအက်င့္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားကို
လွံဳ႕ေဆာ္ တိုက္တြန္းရန္ ဦးတည္ရည္႐ြယ္သင့္ေပသည္။
 OSH
ျမွင့္တင္ေရးအတြက္
တာဝန္ႏွင္းအပ္ျခင္းခံရေသာ
အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားမွ
အသံုးျပဳႏိုင္မည့္
ကုန္က်စရိတ္
နည္းပါးေသာကိရိယာစုမ်ား
(toolkits)
(အမူအက်င့္ပိုင္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈႏွင့္
ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရး အက်င့္အၾကံမ်ားအားလိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ကို ေျခရာေကာက္လိုက္လံ
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ွဳေပးမည့္ကိရိယာစု) ေရးဆြဲဖန္တီးျခင္း။ ထိုကိရိယာစု၏ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ အမူအက်င့္
အလိုက္သင့္ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏိုင္မႈကင္းမဲ့ျခင္း (behavioural deficits)၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေသာႏွင့္
ေဘးအႏၱရာယ္႐ွိေသာအမူအက်င့္မ်ား ႏွင့္ အေျခအေန အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ မတူျခားနားေသာအျပဳအမူမ်ားျဖစ္ပြား
သည့္ႀကိမ္ႏႈန္းတို႔ကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေအာင္ အစိုးရ ေအဂ်င္စီမ်ားအား အကူအညီေပးရန္ျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားသည္ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားအား ေလ့လာ
ၾကည့္႐ွဳကာ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက အလို႐ွိေသာအေျပာင္းအလဲကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ေၾကာင္း
႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္းသိျမင္နားလည္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး
အျခားနယ္ေျမေဒသမ်ားႏွင့္
အျခားသီးႏွံမ်ားအတြက္
ဆင့္ပြား ကူးယူအသံုးျပဳႏိုင္ေပလိမ့္မည္။
59 Kazutaka, K. 2012. "(အလုပ္ခြင္တြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးကိုျမွင့္တင္ရာ၌ အားလံုးပါဝင္ပိုင္ခြင့္႐ွိေသာ လက္ေတြ ့
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုအေလးေပးသည့္အစီအစဥ္မ်ား၏အခန္းက႑မ်ား) Roles of Participatory Action-Oriented Programs in Promoting Safety and Health at Work", in Safety and Health at Work, Vol. 3, No. 3, pp. 155–165 ; doi:10.5491/SHAW.2012.3.3.155.

ယွဥၿ္ ပိဳင္ႏင
ုိ စ
္ မ
ြ း္ ႏွင့္ OSH တိးု တက္ေကာင္းမြနေ
္ စမည့္ အခြငအ
့္ လမ္းမ်ား

OSH ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္အတြက္ ေဒသတြင္းစြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္မႈကို
Global GAP ႏွင့္ ေအာ္ဂဲနစ္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
ေတာင္သူမ်ားသည္
ေယဘုယ်အားျဖင့္
ခ်င္းစိုက္ပ်ဳိးေရး၏အေျခခံအေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ေကာင္းစြာ
သိျမင္နားလည္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔တြင္ Global GAP ႏွင့္ တာ႐ွည္တည္တံ့ေစေသာစိုက္ပ်ဳိးေရးအက်င့္
အၾကံမ်ားတို႔ကို လိုက္နာက်င့္ ၾကံေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားမ႐ွိေပ။
ထိုအက်င့္အၾကံမ်ားႏွင့္ Global GAP သည္ ခ်င္းထုတ္လုပ္မႈအတြင္းမွ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာေဘးအႏၱရာယ္မ်ား
ကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးရန္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အတြက္ အေရးအပါဆံုးျဖစ္ၿပီး ေဈးကြက္မ်ားသို႔လက္လွမ္းမီ
ဝင္ေရာက္ႏိုင္မႈအတြက္လည္း တစ္ေန႔တစ္ျခားပိုမို အေရးပါလာခဲ့သည္။ ယာေျမအမ်ားစုက ေဝးလံေခါင္ပါး
ေသာေနရာမ်ားတြင္တည္႐ွိေနၿပီး DoA တြင္လည္း သတင္းအခ်က္ အလက္ေပးအပ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္
လူသားအရင္းအျမစ္နည္းပါးလြန္းေနသည္ျဖစ္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ႏိုင္မည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းအေျချပဳ
စြမ္းေဆာင္ရည္တစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္သြားရန္အၾကံျပဳပါသည္။ အဆိုပါစြမ္းေဆာင္ ရည္တည္ေဆာက္မႈသည္
ေတာင္သူမ်ားအား Global GAP ႏွင့္ ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်ဳိးေရးအက်င့္အၾကံမ်ားကို Winrock မွ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေနေသာအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေအာင္ စြမ္းအားျမွင့္တင္ေပးႏိုင္သည္။
ခ်င္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏အက်င့္အၾကံမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္
ကူညီေပးႏိုင္မည့္ အစိုးရ၏ ကြင္းဆင္းပညာေပးေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း မ႐ွိေပ။ အသိပညာေပးေရး
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္မႈကို လမ္းေၾကာင္းအမ်ုိးမ်ဳိးခ်ဲ႕ထြင္ေပးအပ္ျခင္း (diversifying)
(ဥပမာ အစိုးရ
အသိပညာေပးအရာ႐ွိမ်ားမွ လူမႈအသိုက္အဝန္း အေျချပဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကို အသိပညာေပးအပ္ျခင္း)
ျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားမွာ သူတို႔၏လယ္ယာလုပ္ငန္းတာ႐ွည္ ဆက္လက္တည္တံမႈကို အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္မည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အသိအျမင္ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာေ႐ြးခ်ယ္စရာ
ရင္းျမစ္မ်ား ရ႐ွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
(က) ျမန္မာႏိုင္ငံခ်င္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား၏အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး Global GAP ႏွင့္ ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်ဳိးေရး
သင္႐ိုးပိုင္းမ်ား အလိုက္သင့္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမႈတြင္ Winrock ၊ ဦးေဆာင္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ DoA
တို႔ႏွင့္လုပ္ကိုင္
ေဆာင္႐ြက္ပါ။
အစိုးရႏွင့္အတူ
ဦးေဆာင္ေတာင္သူမ်ားကိုပါဝင္ေစျခင္းက
ေယဘုယ်သေဘာတူညီခ်က္အေပၚ အေျခခံေသာစံႏႈန္းမ်ား (norms) ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္နည္းပါးေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထိုစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္လုပ္
ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေတာင္သူမ်ားမွလိုက္နာ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မည့္ျဖစ္တန္စြမ္းမွာ
လည္း ပိုမိုျမင့္မားလာႏိုင္သည္။
(ခ)

လူမႈအသိုက္အဝန္းအေျချပဳသတင္းအခ်က္အလက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သူမ်ားအုပ္စု
တစ္စုႏွင့္
ကုန္က်
စရိတ္နည္းပါးၿပီးထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေ
ပးအပ္ေရး စနစ္ကို ဖြဲ ့စည္း တည္ေဆာက္ပါ။
ထိုစနစ္ကို တိုင္းရင္းသင္ၾကားေရးစနစ္မ်ား၊
ေတာင္သူအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေတာင္သူအခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးထံမွတစ္ဦးေလ့လာသင္ၾကားမႈပံုစံတို႔ႏွင့္ခိုင္ခိုင္မာ
မာ ခ်ိတ္ဆက္ထားရေပမည္။ လူမႈအသိုက္အဝန္းအေျခ ျပဳသင္တန္းပို႔ခ်သူမ်ား ထား႐ွိျခင္းျဖင့္ DoA အဖို႔
၎တုိ ့၏ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေရာက္႐ွိႏုိင္မည့္ေနရာမ်ား ကို တိုးျမွင့္ခ်ဲ ့ထြင္ႏိုင္ေပသည္။ ယင္းအတြက္
ေလ့လာသင္ၾကားေရး႒ာနမ်ားဖန္တီးရန္လိုအပ္သည္။ သင္တန္း ပို႔ခ်သူမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္
႐ွိေသာႏွင့္ ၎တုိ႔၏လူမႈအသိုက္အဝန္းအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈ႐ွိေသာ လူမႈ အသိုက္အဝန္းဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္
ဦးေဆာင္ ေတာင္သူမ်ားတို႔ပါဝင္ႏိုင္သည္။ သ႐ုပ္ျပစိုက္ကြင္းမ်ားဖန္တီးရန္ အတြက္ ထိုသူတို႔ကို
ေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္ အျခားစိုက္ပ်ဳိးေရး သြင္းအားစုမ်ားကဲ့သို႔ေသာ မက္လံုးမ်ားေပးအပ္ႏိုင္ သည္။

(ဂ)

ေတာင္သူ/အလုပ္သမားဦးေဆာင္ေသာ
ဗီဒီယိုၾကားခံ
(video-mediated)
ေလ့လာသင္ယူမႈႏွင့္
ၿပိဳင္ပြဲမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အသိအျမင္ဗဟုသုတလႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈပြဲမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီပါ။ ဗီဒီယိုၾကားခံ
ေလ့လာသင္ယူမႈသည္ လယ္သမားမွလယ္သမားသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးအပ္ျခင္း (farmer-to-farmer extension) ထက္ ကုန္က်စရိတ္နည္းပါးၿပီး ပိုမိုထိေရာက္သည္။ ယင္းသည္
ႀကီးၾကပ္မႈမပါပဲ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးသည့္အျပင္ ဇီဝခႏၶာပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အေၾကာင္းရင္းခံျဖစ္စဥ္မ်ားကို ႐ွင္းျပရန္အတြက္
ပိုမိုေကာင္း မြန္ေသာနည္းလမ္းတစ္ရပ္ကိုလည္း
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ဖန္တီးေပးသည္။ ဗီဒီယိုၾကားခံေလ့လာသင္ယူမႈ၏ ေနာက္ထပ္အက်ဳိး ေက်းဇူးတစ္ရပ္မွာ ယင္းကို
လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ခုလံုးက အတူၾကည့္႐ွဳႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ လူမႈေရးဆိုင္ရာအား လံုးပါဝင္ႏိုင္ခြင့္
(social inclusion) ကိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္ (လူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
ပါဝင္ၾကသည္)။
ဗီဒီယိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္
ၾကည့္ၿပီးသြားခ်ိန္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈကို
ျဖစ္ေပၚေစသည္။
ဗီဒီယိုၾကားခံ ေလ့လာသင္ယူမႈ၏ အဓိကက်ေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္မွာ ပါဝင္သည့္အေၾကာင္း
အရာအခ်က္အလက္တို႔ကို ေရးဆြဲဖန္တီးျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းတို႔တြင္ ေဒသခံလယ္သမားမ်ား/
အလုပ္သမားမ်ားအား
ပါဝင္ေစျခင္းပင္
ျဖစ္သည္။
ဗီဒီယိုၾကားခံ
ေလ့လာသင္ယူမႈသည္
လွ်ပ္စစ္မီးရေသာ (လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းမွျဖစ္ေစ၊ ထို႔မွမဟုတ္ပဲျဖစ္ေစ) နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္
ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။
		

ခ်စ္ၾကည္ေရးၿပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပျခင္းက ေလ့လာသင္ယူမႈကို ေပ်ာ္စရာျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေသာ
နည္းလမ္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုသည္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား အား
ေကာင္းမြန္ေအာင္ျမွင့္တင္
ထားေသာအက်င့္အၾကံမ်ားကို
လိုက္နာေဆာင္႐ြက္လာေအာင္
မက္လံုးမ်ားဖန္တီးေပးႏိုင္ၿပီး
တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာ
ပင္
ေကာင္းမြန္ေသာအက်င့္အၾကံမ်ား၏
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားမွထြက္ ေပၚလာသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ
အက်င့္အၾကံမ်ားႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ႐ွိေသာ ေျဖ႐ွင္းခ်က္အေျဖမ်ားကို သင္တန္းသင္႐ိုးပိုင္းမ်ားတြင္
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။ သင္ယူမႈသစ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ကာ ဆက္လက္ျဖန္႔ေဝႏိုင္ေအာင္
ကူညီေပးႏိုင္သည္။

(ဃ) ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္ကိုဦးတည္ေသာ
ခ်င္းေတာင္သူမ်ား၏
အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ႐ွိေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ကို
ပံ့ပိုးကူညီပါ။
ခ်င္းေတာင္သူအမ်ားစုမွာ
အေသးစားလယ္ယာေျမပိုင္႐ွင္မ်ားျဖစ္
ရာ အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံေၾကး (certification fees) ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္သက္တမ္းတိုးမႈအပါအဝင္
သက္ဆိုင္ရာအသံုးစရိတ္မ်ားက
သူတို႔၏ဝင္ေငြ
ပမာဏထက္ေက်ာ္လြန္ေနသည္
(သူတို႔က
အုပ္စုတစ္စု/အသင္းအဖြဲ ့တစ္ခုအေနႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားလွ်င္ပင္)။ သို႔ျဖစ္ရာ ပထမႏွစ္ႏွစ္အတြက္
(ျပန္လည္သက္တမ္းတိုးႏိုင္ေသာ
ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖင့္)
ေထာက္ပံ့ေၾကးတစ္ရပ္
ကိုထုတ္ေပးရန္
အဆိုျပဳပါသည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားက သူတို႔၏ေဈးကြက္မ်ားကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး
ေငြေရးေၾကးေရးအေနအထားမွာလည္း
ေတာင့္တင္းခိုင္မာလာႏိုင္ျဖစ္သည္။
စီမံကိန္းမွလည္း
ေ႐ြးခ်ယ္ ခ်ီးျမွင့္ေငြမ်ား (competitive grants) (စီစဥ္ထားေသာၿပိဳင္ပြဲမ်ားျဖင့္ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည္)
ေပးအပ္ကာ အေသးစား လယ္ယာေျမေပၚတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္သန္ ့႐ွင္းေရးႏွင့္ ေ႐ွးဦးသူနာျပဳစုေရး
ေနရာအေဆာက္အအံု၊ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား (facilities) မ်ားတည္ေထာင္ျခင္းကို
ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ အလုပ္သမားမ်ားေဘး အႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးႏွင့္ Global
GAP အားလိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ကို ျမွင့္တင္ရန္ လိုအပ္ သည့္ PPEs ႏွင့္ အေသးစားကိရိယာမ်ား ျပန္လ
ည္ျပင္ဆင္ဖန္တီးျခင္းကိုလည္း ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္သည္။ အသိအမွတ္ ျပဳလက္မွတ္ရ႐ွိေရး ေထာက္ပံ့ေၾကးရ႐ွိ
ခဲ့ေသာေတာင္သူမ်ားသည္ ႏွစ္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ သံုးႏွစ္တာကာလေနာက္ ပိုင္းတြင္ အဆိုပါကမၻာလံုးဆိုင္ရာ
အေထာက္အပံ့ကို အျခားအုပ္စုတစ္ခုသို႔ ေပးအပ္ႏိုင္သည္။

သမဝါယမအသင္းမ်ားဖြဲ ့စည္းတည္ေထာင္မႈကို ပံ့ပိုးကူညီျခင္း
႐ွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ခ်င္းတန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္အတြင္း သမဝါယမအသင္းမ်ားဖြဲ ့စည္းတည္ေထာင္ျခင္းက
ေတာင္သူမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလံုေရးအက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား လက္လွမ္းမီရ႐ွိႏိုင္ေစမည့္၊ OSH ဥပေဒေရးရာ
မူေဘာင္တြင္ အက်ံဳးဝင္ေစမည့္၊ Global GAP ႏွင့္ ေအာ္ဂဲနစ္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရထိုက္ပိုင္ခြင့္႐ွိ
ေစမည့္၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ နည္းပညာႏွင့္ ဗဟုသုတအေျခခံပိုင္ဆိုင္ရင္းျမစ္မ်ားတို႔ကိုဦးတည္ေသာ
အဓိကက်ေသာရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ားမွ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည့္ အလြန္အေရးပါေသာ
မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
သမဝါယမစီးပြားေရးလုပ္ငန္းပံုစံ
(cooperative
business
model)
သည္
အမ်ားျပည္သူႏွင့္
လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအား အမွန္တကယ္အက်ဳိးျပဳႏိုင္မည့္ေဈးကြက္စနစ္မ်ား
တည္ေဆာက္ေရးဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ ယင္းသည္ OSH ဆိုင္ရာဗဟုသုတႏွင့္ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္ ့ေဝေပးအပ္ေရးအတြက္ တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။

ယွဥၿ္ ပိဳင္ႏင
ုိ စ
္ မ
ြ း္ ႏွင့္ OSH တိးု တက္ေကာင္းမြနေ
္ စမည့္ အခြငအ
့္ လမ္းမ်ား

ၾကားခံေဆာင္႐ြက္သူမ်ား (intermediaries) ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားၾကား ကုန္ထုတ္
စြမ္းအားႏွင့္ အစားအစာ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းမႈကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည့္
ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ပါ
ကုန္သြယ္ေရးက႑အတြင္း႐ွိ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ကိုင္ေသာ (self-employed) က်ပန္းႏွင့္ေန ့စားအလုပ္သမားမ်ားကို
ထြက္ေပၚ
လာေတာ့မည့္
OSH
ဥပေဒတြင္
ထည့္သြင္းရန္အတြက္
အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်ေပးႏိုင္ရန္
ေအာက္ပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အဆိုျပဳတင္ျပသည္။
(က) ကုန္ထမ္းသူမ်ား (ကိုယ္ပိုင္လုပ္ကိုင္ေသာအလုပ္သမားမ်ား) စုေပါင္းပါဝင္ေသာအဖြဲ ့တစ္ဖြဲ ့ ဖြဲ ့စည္း
တည္ေထာင္ျခင္းကို ပံ့ပိုးကူညီပါ။ ထုိအုပ္စုသည္ အလုပ္သမားသမဂၢတစ္ခု၊ သမဝါယမအသင္းတစ္ခု၊
ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထအုပ္စု ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ ့တစ္ခု ပံုစံ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ သမဝါယမအသင္း
သိမ
႔ု ဟုတ္ ယင္းႏွငအ
့္ လားသ႑ာန္တူေသာ တရားဝင္အသင္းအဖြဲ တ
့ စ္ခအ
ု ေနႏွငဆ
့္ လ
ို ွ်င္ ပိ၍
ု ေကာင္းသည္။
သမဝါယမ
အသင္းသည္
အလုပ္သမားမ်ားအား
တရားဝင္အလုပ္ခန္႔ထားမႈတြင္ပါဝင္ႏုိင္ေစမည့္
ထုိမွတဆင့္ အေျခခံ OSH ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာအကာအကြယ္ေပးမႈတို႔ကို (ဆိုင္မ်ားႏွင့္အ
လုပ္ဌာမ်ားဥပေဒႏွင့္ OSH ဥပေဒသစ္တို႔ႏွင့္အညီ) လက္လွမ္းမီရ႐ွိႏိုင္ေစမည့္ အေျခခံေကာင္းတစ္ရပ္ကို
ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။ သမဝါယမ ဖြဲ႔စည္းမႈပံုစံသည္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္၎တို႔၏မိသားစုမ်ားအတြက္
လူမႈအသို္က္အဝန္းအေျချပဳ က်န္းမာေရး အာမခံစနစ္တစ္ရပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္
သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ OSH အက်င့္အၾကံမ်ား အားေပးျမွင့္တင္ေရးႏွင့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္နည္းပညာမ်ား
အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္လည္း
အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ရပ္ကို
တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္သည္။
(ခ) 		 ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑အတြက္ အေျခခံႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေပးအပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ FGLLID အား ေလ့က်င့္သင္ၾကားပါ။ ထိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အားလံုးပူးေပါင္း
ပါဝင္ ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ ထိခိုက္ဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (risk
assessment) နွင့္ လက္ေတြ ့က်ေသာ ကုန္က်စရိတ္နည္းပါးသည့္ ျမွင့္တင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားပါဝင္သည္
။ ကုန္ထမ္းသူမ်ားအတြက္ အားလံုးပါဝင္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ေဆာင္႐ြက္သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ OSH
အက်င့္အၾကံမ်ားေရးဆြဲခ်မွတ္မႈကို ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ေအာင္ FGLLID အား နည္းပညာဆိုင္ရာလမ္းညႊန္မႈေ
ပးျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။ အဆိုပါ OSH အက်င့္အၾကံမ်ားသည္ အစားအစာေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရး
ေလးစားလိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈကို
တိုးတက္
ေကာင္းမြန္ေစၿပီး
ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကိုလည္း
ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္သည္။ တၿပိဳင္တည္းမွာပင္ အထမ္းသမားမ်ားရင္ ဆိုင္ၾကံဳေတြ ့ေနရသည့္ သက္ေတာင့္သက္
သာႏွင့္ထိထိေရာက္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္မည့္ အဆင္အျပင္မ႐ွိ ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ံွဳးႏိုင္ေျခမ်ား
(ergonomic risks) ကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ သို႔မဟုတ္ အလံုးစံုဖယ္႐ွားေပး သည့္ တန္ဖိုးနည္းကိရိယာမ်ား
ကို ျပဳလုပ္ဖန္တီးျခင္း၊ မူရင္းပံုစံငယ္ဖန္တီးျခင္း၊ ေဈးကြက္တင္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ ကားျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ယင္းကို VZF မွပံ့ပိုးကူညီေပးအပ္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈသင္တန္း
မ်ားမွတဆင့္ နယ္ေျမေဒသခံကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားက ကုန္ထမ္းသူမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ားတို႔ႏွင့္မိတ္ဖက္ပူး
ေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ကာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ဒီဇိုင္းၿပိဳင္ပြဲမ်ား (design contests) ပံုစံျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
(ဂ) 		 OSH
ရလာဒ္အေျဖမ်ား၊
အစားအစာေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးေလးစားလိုက္နာ
ေဆာင္႐ြက္မႈ၊
ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးႏွင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား အားလံုးယွဥ္တြဲတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္
အသိပညာေပးစည္း႐ံုး လွဳံ႕ေဆာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကုန္သည္မ်ားက OSH ႏွင့္
ပတ္သက္၍ နားလည္သိျမင္မႈႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈနည္းပါးသည္ျဖစ္ရာ သူတို႔နားလည္သိျမင္လာေအာင္
ဦးစြာလုပ္ေဆာင္ၿပီးမွ
အနာဂတ္ကာလတြင္လုပ္ေဆာင္မည့္
စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ေရးအ
စီအစဥ္မ်ားကို လက္ခံႀကိဳဆိုလာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရေပမည္။ OSH ကို ကုန္သည္မ်ားအတြက္
စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေသာ
အစီအစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္လာေအာင္
လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္
OSH
အသိပညာေပးစည္း႐ံုး လွဳံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို အျခားဦးစားေပးျပႆနာအေရးကိစၥမ်ား (ေဈ းႏႈန္းယွဥ္
ၿပိဳင္ႏိုင္ စြမ္းျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ တူးေဖာ္ႏုတ္ယူၿပီး
ခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း ဆံုး႐ံွဳးမႈမ်ား (post-harvest losses) ကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း စသည္) ႏွင့္ေပါင္းစပ္သင့္သည္။
လုပ္ေဆာင္ခ်က္အဆင့္ငယ္မ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လာေအာင္
တိုက္တြန္းအားေပးရန္ရည္႐ြယ္ၿပီး
အသိပညာေပးစည္း႐ံုး
လွဳံ႕ေဆာ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို
စီစဥ္ေရးဆြဲရႏိုင္သည္။
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တူးေဖာ္ႏုတ္ယူၿပီးခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း
အေထာက္အကူျပဳေနရာ၊
အေဆာက္အအံု၊
ပစၥည္းကိရိယာမ်ား (Post-harvest facilities) တည္ေထာင္မႈကို အားေပး
ျမွင့္တင္သည္။
တူးေဖာ္ႏုတ္ယူၿပီးခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း
facilities
မ်ားတည္ေထာင္ျခင္းက
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏စုေပါင္း
လုပ္ေဆာင္ခ်က္သစ္မ်ား (initiatives) ၏ ဆက္လက္႐ွင္သန္ရပ္တည္မႈကို အားေကာင္းခိုင္မာေစႏိုင္သည္။
ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္သစ္မ်ားက
ေတာင္သူမ်ား/လယ္ယာေျမအလုပ္သမားမ်ားအား
လူမႈဖူလံုေရးကို
လက္လွမ္းမီရ႐ွိႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီသည္၊ လယ္ယာေျမမ်ားအတြင္း က်န္းမာသန္႔႐ွင္းေရးအေျခအေနမ်ား
ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေအာင္ မက္လံုးမ်ားဖန္တီးေပးသည္၊ အစား အစာေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရး
စံခ်ိန္ စံညြန္းမ်ားကို အမွန္တကယ္လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေစရန္ ၾကတ္မတ္ထိန္းသိမ္းသည္၊ တူးေဖာ္ႏုတ္ယူ
ၿပီးခ်ိန္ေနာက္ပိုင္းဆံုး႐ံွဳးမႈမ်ားကိုလည္း အနည္းဆံုးအဆင့္ထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။
(က) ေငြေရးေၾကးေရးအရႏွင့္ နည္းပညာအရ အလုိက္သင့္ျပဳျပင္ဖန္တီးထားေသာ အိမ္သံုးႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုး
ေရေပးေဝေရးစနစ္မ်ားကို
ဒီဇိုင္းေရးဆြဲဖန္တီးျခင္းႏွင့္
ေ႐ွ
့ေျပးအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔ကို
ပံ့ပိုးကူညီသည္။ ခ်င္းစိုက္ပ်ဳိးေသာေနရာေဒသအမ်ားစုမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း
မ႐ွိသျဖင့္ ဆိုလာလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားထုတ္စက္ AC-DC ေရစုပ္ယူျခင္းစနစ္ကို မိုးေရသိုေလွာင္မႈစနစ္ျဖင့္
အေထာက္အပံ့ျပဳျခင္းက ႐ွင္သန္ ရပ္တည္ႏိုင္ေျခအမ်ားဆံုး ေပါင္းစပ္ဖြဲ ့စည္းထားေသာေရစနစ္ (integrated water system) ျဖစ္သည္။
		 ေရ၊ ပတ္ဝန္းက်င္သန္ ့႐ွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး (WASH) ကို ပိုမိုလက္လွမ္းမီရ႐ွိႏိုင္ျခင္းက
လူမႈအသိုက္အဝန္း မ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္သည္။
ယင္းသည္ သူတို႔၏ဝင္ေငြမ်ား ကိုတိုးပြားေစႏိုင္သည္၊ က်န္းမာေရးကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္၊
ေရာဂါဘယမ်ား (အထူးသျဖင့္
ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာ၊ ငွက္ဖ်ားႏွင့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး) မွ
ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေလသည္။
(ခ) 		 ခ်င္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္သူမ်ား-ႏိုင္ငံျခားသို႔တင္ပို႔သူမ်ား
(processors-exporters)
မ်ားကို
အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ FGLLID ႏွင့္ အျခားေသာ သက္ဆိုင္ရာအင္စတီက်ဴး႐ွင္းမ်ား၏
စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တည္ ေဆာက္သည္။ အနာဂတ္ကာလတြင္ GMP ၊ HACCP တို႔ႏွင့္ယွဥ္တြဲလုပ္ေဆာင္မည့္
႐ိုး႐ွင္းေသာ OSH စီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္ကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္
အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမား အဖြဲ ့အစည္းမ်ား (သမဝါယမအသင္းမ်ား) ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို
တည္ေဆာက္သြားမည္။

ယွဥၿ္ ပိဳင္ႏင
ုိ စ
္ မ
ြ း္ ႏွင့္ OSH တိးု တက္ေကာင္းမြနေ
္ စမည့္ အခြငအ
့္ လမ္းမ်ား

ပံု (၁၃) ခ်င္းေဆးရာ႒ာန (VZF သည္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းျဖင့္ အလုပ္႐ံုမ်ား
တည္ေထာင္ျခင္းကို ပံ့ပိုးကူညီၿပီး OSH ကို အလုပ္႐ံုအဆင္အျပင္ဒီဇိုင္းႏွင့္ အခင္းအက်င္းတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းသည္)

လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈမ်ားေတာင္းဆိုၿပီး အရည္
အေသြးျမင့္ ပရီယမ္ေဈ ႏႈန္းေပးသည့္ ဥေရာပႏွင့္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေဈ းကြက္
မ်ားအတြင္း ျမန္မာ့ခ်င္း၏ထင္႐ွားေပၚလြင္မႈကိုျမွင့္တင္သည္။
တန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္အတြင္းမွလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးတြင္ OSH တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ထိုတိုးတက္
ေကာင္းမြန္မႈကို တာ႐ွည္ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားႏိုင္ရန္အလပို႔ငွာ ျမန္မာ့ခ်င္းလုပ္ငန္းအတြက္ မက္လံုးမ်ား
(incentives) ဖန္တီးေပးရန္ ဦးတည္ရည္႐ြယ္သည္။
(က)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခ်င္းပံ့ပိုးေရာင္းခ်ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီရန္ စိတ္ဝင္စားမည့္
NED Spice ၊ Catz International ကဲ့သို႔ေသာ ဥေရာပကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တာ႐ွည္တည္တံ့ေစေသာ
ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳလွဳပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား (SSI) ၏ အျခားအဖြဲ႕ဝင္မ်ားတို႔ႏွင့္
မိတ္ဖက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ အလားအလာကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ SSI သည္
နယ္ေျမေဒသတြင္းမွ
ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္စိုက္ပ်ဳိး
ေတာင္သူမ်ားႏွင့္
ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္တင္ပို႔
သူမ်ားကို
ပံ့ပိုးကူညီရန္ဦးတည္ေသာ
အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္
အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သည္။

(ခ) 		 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ခ်င္းလုပ္ငန္းကို ႏိုင္ငံတကာကုန္စည္ျပပြဲမ်ား (ဥပမာ BioFach ၊ Anuga စသည္) တြင္
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို ပံ့ပိုးကူညီျခင္း။
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