
၇-၁၀-၂၀၁၆ ရက်ေန့၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ အင်းယားလိတ်ဟုိတယ်တွင် ကျင်းပပြ ုလုပ်မည့် 
Telecommunication Sector လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးနှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ 
အလုပ်ရံုေဆွးေနွးပဲွတွင် ညွှန်ကြ ားေရးမှူးချုပ် ကုိယ်စားေပြ ာကြ ားမည့် အဖွင့်အမှာစကား 
 

 ယေန့ ကျင်းပ ပြ ုလုပ်တဲ့ Telecommunication Sector လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအန္တရာယ် 
ကင်းရှင်းေရးနှင် ့ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံေဆွးေနွးပွဲကို တက်ေရာက်လာတဲ ့Myanmar Center 
for Responsible Business (MCRB)က Director Ms. Vicky Bowman၊ Telecommunication 
Sector မှာ အဓိက ကုမ္ပဏီကးီေတွဖြ စတ်ဲ့ MPT ၊  Telenor ၊ Ooredoo တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ 
Tower Companies များမှ ကိယ်ုစားလှယ်များ၊ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များ၊ မန်ေနဂျာများ၊ အလုပ်ရှင်၊ 
အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံး 
မ င်္ဂလာပါလို့ ေရှးဦးစွာ နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။  

 ဒီေန့ကျငး်ပပြ ုလုပ်တဲ့ အလုပ်ရုံေဆွးေနွးပွဲမှာ ကျွန်ေတာ်တို့ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကးီကြ ပ် 
ေရးနဲ့ ပြ ည်သူ့အင်အားဝန်ကးီဌာန၊ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပေဒ စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန 
ညွှန်ကြ ားေရးမှူးချုပ်ကိုယ်စား အဖွင့်အမှာစကား ေပြ ာကြ ားခွင့်ရလို့ များစွာ ဂုဏ်ယူဝမ်းေမြ ာက်မိ 
ပါတယ်။  

 ကျွန်ေတာ်တို့ ဦးစီးဌာနအေနနဲ့  စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများတွင ် လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအန္တရာယ် 
ကင်းရှင်းေရး၊ ကျန်းမာေရးနဲ့ ပတ်သက်ပြ းီ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ေပးရတဲ့ ဦးစီးဌာန ြဖစ်သလို 
 မြ န်မာနိုင်ငံရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးနဲ့ ကျန်းမာေရးအခန်းက မှာ အာဆီယံအဆင့် 
အဓိကဆက်သွယ်ရာ တာဝန်ခံဌာနအဖြ စ် ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိပါတယ်။ ဒါ့ေကြ ာင့်မို့ လုပ်ငန်းခွင် 
ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးနဲ့  ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အသိအမြ င်မြ ှင်တ့င်ေရး ေဆွးေနွးေဟာေပြ ာပွဲ 
များကို မကြ ာခဏ ကျင်းပေပးလျက ် ရှိပါတယ်။ ဒါေပမယ့် စက်မှုလုပ်ငနး်ခွင်၊ ေဆာက်လုပ်ေရး 
လုပ်ငန်းခွင်ေတွမှာ လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးနဲ့  ကျန်းမာေရးကို အဓိကေဆွးေနွး 
ေဟာေပြ ာေနတာ ေတွ့ရှိရပြ းီ ကျန်တဲ့ က ေတွကေတာ ့လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးနဲ့  
ကျန်းမာေရးအေပါ် လှုပ်ရှားေဆာင်ရွက်မှု သိပ်မရှိတာ သတိပြ ုမိပါတယ်။  အခ ုMyanmar Center 
for Responsible Business (MCRB) က ဦးေဆာင်ပြ ီး Telecommunication Sector အတွက် 
ပထမဆုံးအကိမ် လုပ်ငနး်ခွင ်ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ေရးနဲ့ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံေဆွးေနွးပွဲ 
ကျင်းပပြ ုလုပ်မှုအေပါ် လိှုက်လှဲစွာ ကိုဆိုေကြ ာင်းနဲ့ အခုတစ်ကိမ် အလုပ်ရုံေဆွးေနွးပဲွ ကျင်းပရုံနဲ့ 
ရပ်တန့်မသွားဘဲ Telecommunication Sector လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးနဲ့ 
ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံေဆွးေနွးပဲွများ၊ အသိအမြ င် မြ ငှ့်တင်ေရး ေဆွးေနွးပွဲများကို ဆက်တိုက် 
ကျင်းပ ပြ ုလုပ်သွားပါလို့ ဒီေနရာကေန အေလးအနက် တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ 

 ဒီေန့ Telecommunication Sector လုပ်ငန်းခွင ် ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးနှင့် 
ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံေဆွးေနွးပွဲမှာ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ အပိုင်း (၂)ပိုင်း တင်ပြ လိုပါတယ်။ 
ပထမပိုင်းကေတာ့ လက်ရှိ မြ န်မာနိုင်ငံရဲ့ လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးနှင့် ကျန်းမာေရး 
စနစ် ဖြ စ်ပြ ီး ဒုတိယအပိုင်းအေနနဲ့ လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးနဲ့  ကျန်းမာေရးဥပေဒ 
အသစ် ေပါ်ေပါက်လာချိန်မှာ ဖြ စ်ေပါ်လာမယ် ့ လုပ်ငန်းခငွ် ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးနဲ့  
ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အခင်းအကျင်းအသစ် ဖြ စပ်ါတယ်။  
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 ပထမပိုင်းဖြ စတ်ဲ့ လက်ရှိ  မြ န်မာနိုင်ငံရဲ့ လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးနဲ့  
ကျန်းမာေရးစနစ်ကို ေလ့လာကြ ည့်မယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးနဲ့  
ကျန်းမာေရးဟာ အပိုင်းက အလိုက် တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ေနတဲ့ ပုံစံကို ေတွ့မြ င်ေနရမှာ ဖြ စ်ပြ ီး 
အဲ့ဒီက ေတွဟာ ေပါင်းစည်းမှုမရှိတဲ့ အခင်းအကျင်းပုံစံ (Fragmented Structure )  ဖြ စ်ေနတာကုိ 
ေတွ့မြ င်ရမှာ ဖြ စ်ပါတယ်။ ဆိုလုိတာကေတာ ့ ကျွန်ေတာ်တို့ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကးီကြ ပ်ေရးနှင့် 
 ပြ ည်သူ့အင်အားဝန်ကီးဌာန လက်ေအာက်ခံ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပေဒ စစ်ေဆးေရးဦးစီး 
ဌာနက ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရံုများအက်ဥပေဒ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဆိုင်များနဲ့ အလုပ်ဌာနများဥပေဒနဲ့  
လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးနဲ့ ကျန်းမာေရးကုိ ေဆာင်ရွက်ပါတယ်။ ဒီလို ေဆာင်ရွက် 
ရာမှာ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရံုများအက်ဥပေဒ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဆိုင်များနဲ့့ အလုပ်ဌာနများဥပေဒနဲ့ 
အကျုံးဝင်တဲ ့ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ေတွကိုသာ စစ်ေဆးရတာ ဖြ စ်လို့ ေဆာက်လုပ်ေရးက ၊ 
စိုက်ပျိုးေရးက ၊ သတ္ထုတွင်းက ၊ ကျန်းမာေရးက တို့အေပါ် ေဆာင်ရွက်ေပးနိုင်မှု မရှိပါဘူး။  

 အဲ့ဒီလို ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံများအက်ဥပေဒ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဆိုင်များနဲ့ အလုပ်ဌာနများဥပေဒနဲ့ 
အကျ ံုးဝင်က ေတမွှာ ေဆာင်ရွက်တာေတာင်မှ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးနှင့် ပတ်သက်ပြ းီ 
စက်မှုဝန် ကီးဌာနရှိ လျှပ်စစ်စစ်ေဆးေရးဌာနခွဲကလည်းေကာင်း၊ ဘွိုင်လာ ေဘးအန္တရာယ် 
ကင်းရှင်းေရးအေပါ် ဘွိုင်လာစစ်ေဆးေရးဌာနခွဲကလည်းေကာင်း၊ မီးေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရး 
အေပါ် မီးသတ်ဦးစီးဌာနကလည်းေကာင်း ကွဲပြ ားေဆာင်ရွက်ေနတာကို ေတွ့မြ င်ရမှာ ဖြ စ်ပါတယ်။  

 စည်းကြ ပ်ေနတဲ့ ဥပေဒများအရ လုပ်ငန်းရှင်ေတွအေနနဲ့  လုပ်ငန်းခွင ် ေဘးအန္တရာယ် 
ကင်းရှင်းေရးနှင့် ကျန်းမာေရးအေပါ် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှာ ေဆာင်ရွက်ေနတဲ့ ပုံစံဖြ စ်တ့ဲ အလုပ်ရှင်၊ 
အလုပ်သမား နှစ်ပွင့်ဆိုင် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်တဲ့ ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးနဲ့  ကျန်းမာေရးအေပါ် 
တာဝန်ယူမှု (Ownership)ပုံစံ အခင်းအကျင်းမပါဘဲ အစိုးရက စစ်ေဆးစည်းကြ ပ်တာဝန်ယေူပးရတဲ့ 
ပုံစံကို သွားေနတဲ့ အခင်းအကျင်းကို သိဖို့ လိုပါတယ်။  

 ဒါေ့ကြ ာင့်မို့ လက်ရှိအေနအထားအရ မြ န်မာနိုင်ငံရဲ့ လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအန္တရာယ် 
ကင်းရှင်းေရးနဲ့  ကျန်းမာေရးစနစ် ေအာင်မြ င်ဖို့ဆိုရင် စစ်ေဆးစည်းကြ ပ်မှုေပါ်မှာ တညမ်ှတီာေကြ ာင့် 
အေရးကီးတဲ့ အချက် (၂)ချက် ပြ ည့်စုံမှ ေအာင်မြ င်တဲ ့ စစ်ေဆးစည်းကြ ပ်မှုကိ ု ေဆာင်ရွက်လို့ရမှာ 
 ဖြ စ်ပါတယ်။ ပထမအချက်က ေကာင်းစွာ ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားပြ းီ စစ်ေဆးေရးအရည်အချင်း ပြ ည့်ဝတဲ့ 
စစ်ေဆးေရးအရာထမ်း အလုံအေလာက် ရှိေနဖို့ ဖြ စ်ပြ းီ ဒီအချက်ကုိ ILO ရဲ့ အလုပ်သမားေရးရာ 
စစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်အမတှ် ၈၁ မှာ အတိအလင်း ပြ ဋ္ဌာန်း ထားပါတယ်။ လက်ရှိ 
ကျွန်ေတာ်တို့ ဦးစီးဌာနတွင် စစ်ေဆးေရးအရာထမ်း ၁၀၀ ေကျာ် ရှိရာမှာ Field Inspector လို့ေခါ်တဲ့ 
ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးနိုင်တဲ့ စစ်ေဆးေရးအရာထမ်း ၇၀ဦးခန့် ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ အရာထမ်းများမှာ 
မကြ ာခင်ကမှ ခန့်ထားပြ ီး ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားေနဆဲ စစ်ေဆးေရးအရာထမ်းများ ဖြ စ်လို့ စွမ်းရည် 
 မြ ှင်တ့င်မှုများ ပြ ုလုပ်ေပးလျက် ရှိပါတယ်။    

 စစ်ေဆးေရးေအာင်မြ င်ဖို့ ဒုတိယအချက်ကေတာ့ စစ်ေဆးခြ င်းဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာနဲ့  
နည်းဗျူဟာများကို အချိန်ကာလ၊ ေပြ ာင်းလဲေနတဲ့ အခင်းအကျင်းေပါ်မှာ အေသကိုင်ဆွဲမထားဘဲ 
စစ်ေဆးေရးပုံစံေတွကို အမျိုးမျိုး တီထွင် စစ်ေဆးသွားခြ င်းပဲ ဖြ စ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို စစ်ေဆး 
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နိုင်ဖို့အတွက် အရည်အချင်း ပြ ည့်မီတဲ့ အေမြ ာ်အမြ ငရ်ှတိဲ့ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သူေတွ အမျို းသားအဆင့်၊ 
 ပြ ည်နယ်နဲ့ တိုင်းေဒသကီးအဆင်၊့ ခရိုင်၊ မြ ို့နယ်အထိ လိုအပ်ပါတယ်။ မဟာဗျူဟာ၊ နည်းဗျူဟာကို 
အေထာက်အပံ့ေပးမဲ့ Physical Structure နဲ့ Soft Skill ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုေတွလိုပါတယ်။  

 ဒုတိယအေနနဲ့ လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးနဲ့ ကျန်းမာေရးဥပေဒ ပြ ဋ္ဌာနး် 
 ပြ ီးချန်ိမှာ မြ န်မာနိုင်ငံမှာ ဖြ စ်ေပါ်လာမဲ့ လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးနဲ့  ကျန်းမာေရး 
ဆိုင်ရာ အခင်းအကျင်းအသစ်ဖြ စ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်အထက်မှာ တင်ပြ ခဲ့တဲ့အတိုင်း လက်ရှိအစိုးရက 
စစ်ေဆးစည်းကြ ပ်ခြ င်းဖြ င့် လုပ်ငန်းခငွ် ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးနှင့် ကျန်းမာေရးကို အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ေနတဲ့ ပုံစံအစား အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားက မိမိလုပ်ငန်းခွင် ေဘးအန္တရာယ် 
ကင်းရှင်းေရးနဲ့  ကျန်းမာေရးအေပါ် စီမံခန့်ခွဲေပးပြ းီ အစုိးရက အဲ့ဒီ တာဝန်ယူ စီမံခန့်ခွဲမှုအေပါ် 
စစ်ေဆးစည်းကြ ပ်ခြ င်းနဲ့ အေကာင်အထည်ေဖာ်မယ် ့အခင်းအကျင်း ပုံစံ  ဖြ စ်ပါတယ်။  

 အဲ့ဒီ အခင်းအကျင်းကို ဖြ စ်ေပါ်လာေအာင် ပံ့ပိုးေပးမယ့် အရာ (၃)ခုကို အတိအကျ ပြ ဋ္ဌာန်း 
ထားပါတယ်။ ပထမဆုံးအေနနဲ့ လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးနှင့် ကျန်းမာေရးအေပါ် 
သုံးပွင့်ဆိုင်၊ အမျိုးသားအဆင့် ေဆွးေနွးနိုင်ပြ းီ မူဝါဒေတွ ချမှတ်နိုင်မယ့် လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအန္တရာယ် 
ကင်းရှင်းေရးနှင့် ကျန်းမာေရးအေပါ် တာဝန်ယူနိုင်မယ့် အဖွဲ့အစည်းများကို ညှိနှိုင်း ေပါင်းစပ်ေပး 

နိုင်မယ့် “အမျိုးသား လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးနှင့် ကျန်းမာေရးေကာင်စီ” ဖွဲ့စည်းမှာ 
 ဖြ စ်ပါတယ်။ 

 ဒုတိယအေနနဲ့ အမျို းသားအဆင့် မူဝါဒေတွအေပါ် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်အလိုက် 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နုိင်ဖို့ တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်ေပးမယ့် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား 
အချိုးတူ ဖွဲ့စည်းတဲ့ လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးနှင့် ကျန်းမာေရးေကာ်မတီ ထပ်ဖွဲ့ 
ရပါမယ်။ 

 တတိယပိုင်းကေတာ့ အဲ့ဒီေကာ်မတီမှာ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ်ေတွကိ ု
လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ ကျန်းမာေရးနဲ့စပ်လျဉ်းပြ ီး နည်းပညာပိုင်းအရ တာဝန်ယူ 
ေပးမယ့် လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးနှင့် ကျန်းမာေရးအရာရှိကို ဥပေဒအရ ခန့်ထားေပး 
ရပါမယ်။ ဒါေတွဟာ လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးနှင့် ကျန်းမာေရးဥပေဒ ပြ ဋ္ဌာန်းပြ းီချိနမ်ှာ 
ေပါ်ေပါက်လာမယ့် အခင်းအကျင်းအသစ်ေတွ ဖြ စ်ပါတယ်။ လက်ရှိအေခြ အေနမှာ လုပ်ငန်းခွင် 
ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးနှင့် ကျန်းမာေရးဥပေဒမူကြ မး် ေရးဆွဲထားပြ းီ အတည်ပြ ု ပြ ဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့ 
 ပြ ည်ေထာင်စုေရှ့ေနချုပ်ရုံးရဲ့ သေဘာထားမှတ်ချက်ကို ေတာင်းခံထားပြ းီ ဖြ စ်လို့ အတည်ပြ ုပြ ဋ္ဌာနး်ပြ းီ 
ပါက ဒီအခင်းအကျင်းအတုိင်း ေဆာင်ရွက်ရမှာ ဖြ စပ်ါတယ်။ တက်ေရာက်လာသူများအေနနဲ့  မိမိ 
လုပ်ငန်းခွင်အလိုက် လိုအပ်တာေတွကုိ ကိုတငစ်ဉ်းစားပြ င်ဆင်ထားပါလို့ ဒီေနရာကေန အေလး 
အနက် တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။ 

 Telecommunication Sector အခန်းက မှာဆိုရင် ကမ္ဘာမှာ ထိခိုက်မှု အဖြ စ်အများဆုံး 
အေကြ ာင်းရင်းတစ်ခုဖြ စ်တဲ့ အမြ င့်မှပြ ုတ်ကျခြ င်း(Fall from Height)ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင် ထိခိုက်မှုကုိ  
 ကုံေတွ့နုိင်ပါတယ်။  
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 လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းေရးနဲ့ ကျန်းမာေရးဟာ လူေတွအေပါ် စီမံခန့်ခွဲရတာ 
 ဖြ စ်လို့ စည်းကမ်း၊ စည်းမျဉ်းေတွ ချမှတ်ထားရုံနဲ့ ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြ းီ ကျန်းမာတဲ့ လုပ်ငန်းခွင် 
ေတွ ဖြ စ်ေပါ်မလာနိုင်ပါဘူး။ စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းက လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းေရး၊ 
ကျန်းမာေရးအေပါ် အေလးထား ကတိကဝတ်ပြ ုမှု (Commitment)၊ ချမှတ်ထားတဲ့  ေဘးအန္တရာယ် 
ကင်းရှင်းေရးနဲ့  ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ မူဝါဒ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းေတွအေပါ်မှာ အလုပ်သမားေတွရဲ့ 
ပူးေပါင်းလိုက်နာေဆာင်ရွက်နိုင်ဖုိ့ တထီငွ်လုပေ်ဆာင်ရန် လိုပါတယ်။ ဒီအချက်ကို လုပ်ငန်း အများစုမှာ 
ေမ့ေလျာ့ေနပြ ီး စညး်မျဉ်းစည်းကမ်းများအေပါ် အလုပ်သမားေတွက ပူးေပါင်းလိုက်နာ ေဆာင်ရွက်မှု 
မရှိတဲ့အေပါ်၊ ဥပေဒပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းချက်ေတွရှိေနမှုကို အပြ စ်တင်ရငး် အဆိုး သံသရာ 
လည်ပတ်ေနကြ တာ ပြ ုပြ င်သင့်ပါပြ ။ီ 

 ဒီတူညီေနတဲ ့ အေနအထားမှာ အခြ ားကုိယ်နဲ့  လုပ်ငန်းတူ ကုမ္ပဏီေတွ လုပ်ငန်းခွင် 
ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးနဲ့  ကျန်းမာေရးအေပါ် ေအာင်မြ င်မှု ရရှိေနတာေတွဟာ ဘာေကြ ာင့် 
ဆိုတာ အကဲဖြ တ်ဆန်းစစ်ခြ င်း၊ လိုအပ်သလို ရင်းမြ စ်ပိုင်းဆုိင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု (Resource 
Management)၊ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု (Occupational Management)ေတွကို ပြ ုပြ င် 
ေဆာင်ရွက်ရရှိနိုင်ေကြ ာင်း တင်ပြ ရငး် နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်။ 

 အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


