
ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ စီမံကိန္းအဆင့္သက္ေရာက္မႈမ်ား
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အပုိင္း ၅.၄

အလုပ္သမား 

ဤအပုိင္းတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ 

(က) အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
• အလုပ္သမားႏွင့္ဆုိင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမူေဘာင္
• ထံုးေက်ာက္၊ ေရႊႏွင့္ခဲမျဖဴထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဆင့္တက္သန္႔စင္မႈႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္း 

မာေရးထိခုိက္မႈမ်ား။

(ခ) ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 
• က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး 
• စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္အလုပ္အကုိင္ရရွိႏုိင္မႈအေျခအေန
• အလုပ္ခ်ိန္နာရီ၊ လုပ္ခႏွင့္ခြင့္
• လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႕ဖဲြ႕စည္းခြင့္၊ စုေပါင္းေတာင္းဆိုႏုိင္မႈႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ နစ္နာမႈမ်ား 

တုိင္ၾကားျခင္း။
• အလုပ္သမားတန္းလ်ားႏွင့္ေရြ႕လ်ားသြားလာႏုိင္မႈဆိုင္ရာ အကန္႔အသတ္မ်ား
• အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားႏွင့္ကေလးအလုပ္သမားမ်ား
• ခြဲျခားမႈႏွင့္ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္း
• အလုပ္သမားမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္

(ဂ) ဆက္စပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္မ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား 

(က) အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား 

ႏွစ္ ၅ဝ အတြင္း လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရးအသင္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိခ့ဲပါ။ အလုပ္သမားကာကြယ္ေရး ဥပေဒ 
မ်ားသည္ ေဟာင္း၍ အတားအစီးရွိေနေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းအာဏာပုိင္မ်ားမွ အတင္းအား
ဓမၼခုိင္းေစျခင္းျဖစ္ေပၚခ့ဲျပီး ကေလးလုပ္သားျပႆနာမ်ားသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ခ့ဲပါသည္။ ျမန္မာအလုပ္ 
သမားဥပေဒမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ဆင္ျခင္ေတြ႔ဆလ်ွက္ရွိပါသည္။ ထုိဥပေဒအေတာ္မ်ားမ်ား 
သည္ မၾကာမီက ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ေရးသားျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခ့ဲျပီးျဖစ္ပါသည္။ (ေအာက္ 
တြင္ ၄င္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၾကည့္ရန္)။ သို႔ေသာ္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားအၾကား လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္အကာ 
အကြယ္မ်ားရွိသည္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ အားနည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဥပေဒသစ္ ျပန္လည္အသက္ 
ဝင္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာျဖစ္ၿပီး ေၾကာင္းက်ဳိးညီညြတ္မႈ 
အားနည္းေနပါေသးသည္။ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အကာအကြယ္ေပးမႈကို အျပည့္အဝ 
လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

တရားမဝင္ အလုပ္သမား 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးသည္ အဓိကအားျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းတက်လုပ္ေဆာင္ေသာ စီးပြားေရးမဟုတ္ပါ။ အလုပ္သမား၊ 
အလုပ္အကုိင္ႏွင့္လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ႀကီးဌာန (ယခု အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီး 

198  5-4/ tvkyform;



ဌာန) သည္ ၂ဝ၁၄ - ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္အ
လုပ္သမားစြမ္းအားစစ္တမ္းကို ေကာက္ယူခ့ဲရာ အလုပ္ခန္႔ျခင္းခံရေသာ အလုပ္သမားဦးေရ၏ ၇၅.၆% တုိ႔သည္ 
အစီအစဥ္မက်ေသာ/ တရားမဝင္က႑တြင္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။353 ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ကမၻာ့ဘဏ္မွ 
ထုတ္ျပန္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အလုပ္သမားစြမ္းအား၏၇၃% သည္ စည္းမ်ဥ္းတက်မဟုတ္ေသာ(in-
formal) အလုပ္မ်ားဟု ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။354 OECD မွ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စီးပြားေရးအားလံုး၏ ၈၃% သည္ 
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စည္းမ်ဥ္းတက်မဟုတ္ဟု ခန္႔မွန္းခ့ဲပါသည္။355

တရားမဝင္က႑တြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္သမားဥပေဒအကာအကြယ္ေပးျခင္း 
အက်ိဳးကို ခံစားခြင့္မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မၾကာခဏ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊  ပထုတ္ျခင္းႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရ
မႈမ်ားျဖစ္ေပၚသည္ကုိေတြ႕ရပါသည္။ အလြန္အမင္း ရွည္ၾကာေသာ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန 
မေကာင္းျခင္းႏွင့္ ဝင္ေငြနည္းပါးမႈအေျခအေနမ်ားကို အလုပ္သမားအမ်ားစု ရင္ဆုိင္ၾကရပါသည္။ MCRB ကြင္း 
ဆင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ  တရားဝင္ႏွင့္တရားမဝင္ သတၱဳတြင္းက႑ရွိ လုပ္သမားအမ်ားစုသည္ က်ပန္း 
သို႔မဟုတ္ ေန႔စားလုပ္သားမ်ားျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရွိခ့ဲၾကရသည္။ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားတြင္ပင္ ေန႔စားလုပ္သားမ်ား၏    
လုပ္သားအင္အားသည္အမ်ားစုျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ Subcontract ျဖစ္လုပ္ကိုင္သည့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ က်ပန္း/ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳၾကပါသည္။ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းရွိ 
အလုပ္သမား အမ်ားစုသည္ တရားမဝင္အလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သတၱဳတြင္းပုိင္ရွင္ 
သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သူႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား လုပ္ခ၊ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ႏွင့္အျခားကိစၥရပ္မ်ားကို ႏႈတ္ 
ျဖင့္ သေဘာတူညီမႈမ်ားသာရွိသည္။

အတင္းအဓမၼ အလုပ္ခုိင္းေစျခင္း 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕(ILO) ၏ အဓမၼလုပ္အားခိုင္းေစမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ နံပါတ္ ၂၉ ကို 
၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရမွ အတည္ျပဳလက္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းအာဏာပုိင္မ်ားမွ 
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စနစ္တက်အသံုးခ်ခ့ဲေသာေၾကာင့္ အဓိက စိုးရိမ္းဖြယ္အရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ILO အပါအဝင္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဴ႕သူမ်ားသည္ အတင္းအဓမၼခုိင္းေစမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္ကို 
ႀကိဳဆို ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ထိုလုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ဆက္လက္က်င့္သံုးလွ်က္ရွိဆဲပင္ ျဖစ္သည္။356   
မတ္လ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရႏွင့္ILO  အၾကား အတင္းအဓမၼ ခိုင္းေစျခင္း ပေပ်ာက္ေရး နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာအသစ္ကုိ 
ေရးထိုးခ့ဲပါသည္။ ၎တြင္ နစ္နာမႈမ်ားတုိင္ၾကားသည့္စနစ္ ထည့္သြင္းထားၿပီး အတင္းအဓမၼခုိင္းေစျခင္းခံရသူမ်ား
မွ ILO ဆက္ဆံေရးအရာရွိ၏အကူအညီျဖင့္ အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားသုိ႔ ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးျခင္းႏွင့္ ကုစားမႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ဳိးကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ 357

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အဓမၼခိုင္ေစမႈသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည္ဟု ILO က အသိအမွတ္ျပဳ 
မွတ္သားထားပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ပုဂၢလိကက႑တြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ အတင္းအဓမၼခုိင္းေစမႈမ်ားကို တင္ျပထားႏုိင္ 
ၿပီးျဖစ္သည္။358 သတၱဳတြင္းက႑အပါအဝင္ အလုပ္သမ်ားမ်ားကို ေခါင္းပံုျဖတ္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ 
ေသာကိစၥရပ္မ်ားသည္ အတင္းအဓမၼခုိင္းေစျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တြင္ လူတစ္ေယာက္အား အျပစ္ဒဏ္ေပးမည္ဟူသည့္ 

353 အလုပ္သမ်ား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕အစည္း။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလုပ္သမားစြမ္းအား၊ ကေလးအလုပ္သမားႏွင့္ 
ေက်ာင္းမွအလုပ္သို႔ အေျပာင္းအလဲစစ္တမ္း။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ - စာမ်က္ႏွာ - ၁၇။

354 ကမၻာ့ဘဏ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ - ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို အဆံုးသက္ျခင္းႏွင့္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း တုိးတက္ေအာင္ျမင္မႈကို ခြဲေဝမႈ အစျပဳေစျခင္း။ ၂ဝ၁၁ - 
စာမ်က္ႏွာ ၁၅။

355 OECD, Multi-dimensional Review of Myanmar, 2013, p. 104
356 ILO Committee on the Application of Standards, Extract from Record of Proceedings, 18 June 2012, p7-10
357 ILO အတင္းအားဓမၼခုိင္းေစျခင္း နစ္နာမႈတုိင္ၾကားျခင္းစနစ္။ 
358 ILO ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အတင္းအားဓၼမခုိင္းေစျခင္းအတြက္  သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ 

တိုးတက္မႈအေနအထား အစီရင္ခံစာ၊ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္။ အပုိဒ္ - ၇။ 
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ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အလုပ္သမားမ်ားက ၎တို႔၏ အလုပ္ရွင္မ်ားထံမွ လြတ္လပ္စြာ ထြက္ခြာမႈကို 
တားျမစ္ျခင္း စသည္တို႔ပါဝင္ပါသည္။ 

အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ မူေဘာင္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ILO ၏ အေျခခံသေဘာတူညီခ်က္ (၈) ခုရွိသည့္အနက္  သံုးခုတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထား ထားပါ 
သည္။ ၎တို႔မွာ - အဓမၼခုိင္းေစျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ (မတ္လ ၁၉၅၅ တြင္ တည္ျပဳလက္မွတ္ေရး 
ထုိးထားသည္)၊  လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕ျခင္းႏွင့္စည္းရံုးခြင့္ကုိ ကာကြယ္ေပးသည့္ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ 
(မတ္လ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္)၊ ႏွင့္ အဆိုးဆံုးပံုစံျဖင့္ ကေလးလုပ္သားအသံုးခ်ျခင္း 
ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္)။359

လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖြဲ႕ ဖဲြ႕စည္းခြင့္ႏွင့္စုေပါင္းေတာင္းဆုိပုိင္ခြင့္

ကုန္သြယ္ေရးအသင္းအဖြဲ႕၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း တားျမစ္ထားခ့ဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ 
ပါဝင္ခြင့္ကို အတည္ျပဳထားပါသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ အလုပ္သမားအဖဲြ႕အစည္း ဥပေဒတြင္ လြတ္္လပ္စြာ သင္းဖြဲ႔ခြင့္ကို 
ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒသည္ ျငင္းဆိုမႈကို ေျဖရွင္း 
ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္စနစ္ကို ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍  လုပ္ငန္းအဆင့္ 
ကုန္သြယ္ေရးအသင္းအဖြဲ႕ ရာေပါင္းမ်ားစြာကိုဖြဲ႕စည္းကာ မွတ္ပံုတင္ခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါသည္။360 ျမန္မာႏုိင္ငံ သတၱဳလုပ္သား 
မ်ား ဗဟိုအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႕စည္းခ့ဲရာ အဖြဲ႕ဝင္ ၄ဝဝဝ ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎သည္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ကုန္ 
သြယ္မႈဗဟိုအဖြဲ႕ (၅) ခုထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။361 

၁၉၅၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖြဲ႕ခြင့္ႏွင့္စည္းရံုးဖြဲ႕စည္းမႈကို ကာကြယ္ေပးေရး 
ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ILO ၏ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (နံပါတ္ ၈၇) တြင္ စာခ်ဳပ္ပါအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း  လြတ္လပ္ 
စြာသင္းဖြဲ႕ခြင့္ကို ကာကြယ္ရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း 
ကြာဟခ်က္မ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ လက္ရွိဥပေဒသည္ ကုမၸဏီအဆင့္၌ အသင္းအဖဲြ႕မ်ားဖဲြ႕စည္း 
ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားျမင့္တင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး362 ထိုအဆင့္ကုိေက်ာ္လြန္ၿပီး ၎တို႔ကိုယ္တုိင္ 
တည္ေထာင္ရန္ အသင္းအဖဲြ႕မ်ားအတြက္  ခက္ခဲမႈမ်ားျဖစ္ေစပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကုန္သြယ္ေရးသမဂၢအဖဲြ႕ဝင္မ်ား 
ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးမႈနည္းျခင္းသည္ စုိးရိမ္ပူပန္စရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။363 ILO သည္ 
လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႕ဖဲြ႕စည္းခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တိုးတက္ေစရန္ ပါဝင္သည့္အဖြဲ႕မ်ားမွ 
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ယံုၾကည္မႈရွိစြာ စုေပါင္းညႇိႏိႈင္းႏုိင္ရန္အတြက္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမား 
အဖြဲ႕မ်ား၏ ခံုသမာဓိဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အားေပးသက္ေရာက္မႈရွိေစျခင္းတို႔အပါအဝင္ ဥပေဒသစ္တြင္ ထည့္သြင္း 
ျပင္ဆင္ႏုိင္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးအပ္ခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါသည္။364

အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဥပေဒတြင္ အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္သမား အေယာက္ ၃ဝ ထက္ပိုမို 
359 ILO ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈမ်ား၊
360 ITUC ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ အမ်ိဳးသားကုန္သြယ္ေရးစင္တာကို တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ခ့ဲသည္။ ၂၈ ရက္ ဇူလႈိင္လ ၂ဝ၁၅။
361 စက္မႈဇုန္ ယူနီယံ၊ ျမန္မာႏုိင္သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ယူနီယံသည္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္း ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။
362 အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမား ညီလာခံ၊ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ (CEACR) ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳထားသည္။ ၁ဝ၄ ၾကိမ္ ေျမာက္ အစည္းအေဝး - 

၂ဝ၁၅။
363 ITUC ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ၊ လူ႕အခြင့္အေရးအေပၚ မည္သည့္ ထိခိုက္မႈမ်ိဳး ရွိလာႏုိင္သနည္း။ ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ - စာမ်က္ႏွာ 

၁၅။
364 ITUC ဗမာႏုိင္ငံ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) တြင္ လြတ္လပ္စြာသင္းဖြဲ႕ႏုိင္မႈအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းဆုိင္ရာ ILO ေကာ္မရွင္ ၊ ၂ဝ၁၁။
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ခန္႔အပ္ပါက အလုပ္ခြင္ညွိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ (WCC) ဖြဲ႕စည္းရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎အဖြဲ႕တြင္ အ လုပ္သ
မားႏွင့္အလုပ္ရွင္ႏွစ္ဖက္လံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ရမည္။ ထိုေကာ္မတီသည္  အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမား၊ ၎ 
တို႔၏ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေစရန္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈအေျခအေန၊ အလုပ္ခြင္ 
ေဘးႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ သာေရးနာေရးႏွင့္ကုန္ထုတ္စြမ္းအားမ်ား စသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
မ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ အကူအညီေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။365 စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ သတိမျပဳမိပါ။ 

တရားဝင္အလုပ္သမားစာခ်ဳပ္မ်ား၊ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ၊ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ခြင့္ရက္မ်ားကို  ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ 
(၁၆) တြင္ အ ေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ILO ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ လမ္းညႊန္ခ်က္သည္ ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒအတြက္ 
ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား  ရွင္းလင္းမႈ မရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အလြန္အသံုးဝင္ေသာ အကိုးအကားရည္ညႊန္းခ်က္ 
တစ္ျဖစ္ပါသည္။၎အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားေရးဆြဲရာတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။366

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၁၆၊ အလုပ္သမားမ်ားစာခ်ဳပ္မ်ား၊ လုပ္ခလစာ၊ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ ခြင့္ရက္မ်ားအတြက္ 
ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

အေၾကာင္းအရာ ဥပေဒ အရင္းအျမစ္ ပါဝင္သည့္အေၾကာင္းအရာ

စာခ်ဳပ္မ်ား ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အလုပ္ 
အကုိင္ႏွင့္ကြ်မ္းက်င္ဖံြ႕ 
ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဥပေဒ

 အလုပ္စတင္ခန္႔အပ္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ရက္ ၃ဝ အတြင္းအလုပ္သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္ကို ေရးဆြဲျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။ 

ခြင့္ရက္မ်ား ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ 
အနည္းဆံုး 
အခေၾကးေငြ ဥပေဒ
၁၉၅၁ အလုပ္ရံုအက္ 
ဥပေဒ။ 

 အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာ အားလပ္ရက္ စုစုေပါင္းမွာ ၁၄ ရက္ျဖစ္သည္။ 

 လုပ္သက္ခြင့္မွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁ဝ ရက္ ျဖစ္သည္။ 

 ေရွာင္တခြင္ ခြင့္သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၆ ရက္ျဖစ္သည္။ 

အလုပ္ခ်ိန္ ၁၉၅၁ အလုပ္႐ံု 
အက္ဥပေဒ၊ ၂ဝ၁၆ 
ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ 
ဆင္ခဲ့သည္။ 

 တစ္ရက္လွ်င္ (၈) နာရီႏွင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၄၄ နာရီ (တစ္ပတ္လွ်င္ အမ်ား 
ဆံုး ၆ ရက္) 

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္  
အဆိုျပဳ သတၱဳတြင္း
နည္းဥပေဒ

 တစ္ပတ္လွ်င္ အမ်ားဆံုး (၅) ရက္ သို႔မဟုတ္ တစ္ရက္လွ်င္ (၈) နာရီ (တစ္ 
ပတ္လွ်င္ နာရီ ၄ဝ) ႏွင့္ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ အေနျဖင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၄၈ နာရီ 
(ပုဒ္မ ၁၇၄ (က)ႏွင့္ (ခ))။ 

 ၅ နာရီ ဆက္တုိင္အလုပ္ လုပ္ၿပီးလွ်င္ တစ္နာရီ အနားေပးသင့္ၿပီး ထို 
တစ္နာရီ ကို အလုပ္လုပ္သည့္ နာရီဟု ယူဆရမည္။ (ပုဒ္မ ၁၇၄ - ဂ)

 ထို႔အျပင္ မည္သည့္အမ်ိဳးသမီးမွ မည္ သည့္သတၱဳတြင္း ေျမေအာက္လိႈဏ္ဂူ 
တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွအပ အလုပ္လုပ္ကုိင္ ေစ 
ျခင္းမျပဳေရ။ (နည္းဥပေဒ - ၁၆၈)။ 

365 ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဥပေဒ (အခန္း -၂ - ၃)
366 ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒ အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ILO စက္တင္ဘာလ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္။
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အခ်ိန္ပို
လုပ္ကိုင္ျခင္း

၁၉၅၁ ခုႏွစ္ အလုပ္ရံု 
အက္ဥပေဒ၊၂ဝ၁၈ 
ခုႏွစ္အဆိုျပဳ 352 

သတၱဳတြင္းနည္း 
ဥပေဒ။ 

 စက္႐ံုအလုပ္သမားမ်ား - ဆက္တုိက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အလုပ္တြင္ လုပ္ 
ကုိင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ ၂ဝ ထက္ပို၍ အလုပ္ 
မလုပ္ရ၊ ဆက္တုိက္လုပ္ရေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၁၂ 
ထက္ပို၍ အလုပ္မလုပ္ရ။ 

 တစ္ပတ္လွ်င္ အခ်ိန္ပို (၈) နာရီထက္ ပို မလုပ္ရ။ (သတၱဳတြင္း နည္းဥပေဒ 
- ၁၇၄ ဃ) 

 အခ်ိန္ပိုလုပ္ကုိင္မႈအတြက္ သာမန္လစာထက္ ႏွစ္ဆ ပိုေပးရမည္။ (သတၱဳ 
တြင္း နည္းဥပေဒ - ၁၇၂ - က) 

အနည္းဆံုး
လုပ္ခလစာ

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ 
အနည္းဆံုး 
အခေၾကးေငြ ဥပေဒ။ 

 လက္ရွိအနည္းဆံုးလစာသည္ စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔ ၂ဝ၁၅ 
မွစတင္ အတည္ျပဳခ့ဲၿပီး တစ္ေန႕လွ်င္ (၈) နာရီ အလုပ္လုပ္ရၿပီး ၃၆ဝဝ 
က်ပ္ သို႔မဟုတ္ တစ္နာရီလွ်င္ ၄၅ဝ က်ပ္ျဖစ္သည္။ အနည္းဆံုး လစာ 
သတ္မွတ္ခ်က္အသစ္ကို၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ၄၈ဝဝ က်ပ္ဟု (ပုဒ္မ  ၁ 
- (င) ) သတ္မွတ္ထားသည္။ 

 ဥပေဒတြင္ အခ်ိန္ပုိင္း၊ နာရီပုိင္းႏွင့္ အလုပ္ တစ္ခုခ်င္း လုပ္ကုိင္ေသာသူမ်ား 
ကို ထည့္သြင္းထားပါသည္။353 အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ခြဲျခား 
ျခင္းမရွိဘဲ အနည္းဆံုးလုပ္ခ လစာကို ရရွိသင့္ပါသည္။ (ပုဒ္မ ၁၄ (ဇ) ) 

 အလုပ္သမားသစ္မ်ားသည္ အလုပ္ခြင္သင္ တန္း/သင္တန္းမ်ားကို 
အနည္းဆံုး (၃) ေလေပးၿပီးပါက စမ္းသပ္ကာလ (၂) လႏွင့္ (၃) လ 
အၾကား ကာလအတြင္း အနည္းဆံုးလုပ္ခ လစာ၏ ၅ဝ% ရပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ 
ထုိကာလၿပီးပါက အနည္းဆံုး လစာ၏ ၇၅% ရရွိသင့္ပါသည္။ 

 ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ား (ေန႔အလုပ္သမား)အား အကာအကြယ္ေပးမႈ 
အနည္းငယ္သာရိွပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားသည္ သတ္ 
မွတ္ထားသည့္နာရီထက္ နည္း၍ အလုပ္လုပ္ပါက အလုပ္သမားေၾကာင့္ 
မဟုတ္ဘဲ အလုပ္ရွင္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါက အလုပ္သမားအေနျဖင့္ ထိုေန႔အ 
တြက္ လုပ္ခလစာ အျပည့္အဝ ရရွိသင့္ပါသည္။ (ပုဒ္မ ၁၄ ဆ) 
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လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရး (OSH) 

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရး သတ္မွတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕သည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ နည္းဥပေဒတြင္ 
ပါဝင္ခ့ဲၿပီး  ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ နည္းဥပေဒမ်ား ျပန္လည္ထည့္သြင္းကာ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ေစခ့ဲပါသည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အဆိုျပဳ 
သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒ - ပုဒ္မ ၁၇၆ တြင္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ နည္းဥပေဒက့ဲသုိ႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘး အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး 
အစီအမံမ်ားကို ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိင္ေဆာင္ထားသူသည္  သတၱဳတြင္း အတြင္း လုိအပ္သည့္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး အစီအမံမ်ား ပ့ံပုိးေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - သင့္ေတာ္ေသာ ဒီဇုိင္း၊ တည္ေဆာက္
ထားေသာအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာ ကိရိယာမ်ား (ဆက္သြယ္ေရး) လုိအပ္ပါသည္။  နည္းဥပေဒအရ 
လုပ္ငန္းခြင္ပတ္ဝန္းက်င္၊ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားမွအလုပ္သမားမ်ားအား အႏၲရာယ္က်ေရာက္ 
ႏိုင္ေျခကို တိုင္းတာသတ္မွန္ႏိုင္ရန္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း၊ ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ ၎တြင္ ေျမေအာက္လိႈဏ္ဂူမ်ားတြင္ လံုေလာက္သည့္ ေလဝင္ေလထြက္ရွိမႈ မီးအေရးေပၚကာကြယ္ 
ကယဆ္ယ္ေရးအဖြ႕ဲႏငွ္ ့အေရးေပၚထြက္ေပါက္ အနည္းဆုံး (၂) ခထုားရွသိင့္ေၾကာင္း စသည္အ့ခ်ကမ္်ားပါဝငပ္ါသည။္ 
ဒဏ္ရာရွိေသာအလုပ္သမားမ်ားကို အခမ့ဲ ေဆးဝါးကုသမႈမ်ားေပးသင့္ပါသည္။ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိင္ေဆာင္ထားသူသည္  

367 အဆိုျပဳထားေသာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္း နည္းဥပေဒ (MCRB)
368 အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ အက္ဥပေဒ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္။
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လံုေလာကသ္ည္ ့ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားခန္႔အပထ္ားရမည္ျဖစၿ္ပီး  ေျမေအာကအ္တြင္း ဝင္ေရာကလ္ပုက္ုငိ္ေနေသာသ၏ူ 
အမည္ႏွင့္တည္ေနရာကို မည္သည့္အခ်ိန္မဆို သိေစႏုိင္မည့္စနစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးအသံုးျပဳရမည္။ အေရးေပၚေဘး 
အႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရး အစီအမံမ်ားကို ေရးဆြဲကာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး  ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈ  
မွတ္တမ္းထားရွိရမည္။369 နည္းဥပေဒ ၁၇၇ သည္လည္း  အေရးေပၚအေျခအေန တုံ႔ျပန္သည့္အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲ
ရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ နည္းဥပေဒ ၁၇၈ တြင္ ကုမၸဏီမွ ဓာတုပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဇီဝစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ 
အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားကို ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားထားရမည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ထိုပစၥည္းမ်ားႏွင့္အလုပ္
လုပ္ကုိင္ရေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို ထိခိုက္မႈနည္းပါးေစရန္ တစ္ကုိယ္ရည္ အကာအကြယ္ပစၥည္း (PPE) မ်ားကို 
အခမ့ဲ ပံ့ပုိးေပးရမည္။ ထိုေနာက္ ထိခုိက္မႈမ်ားအတြက္ ေဆးကုသမႈကို စီစဥ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိကုသမႈသည္လည္း 
လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒႏွင့္အညီ ကုသေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ရမည္။ (ေအာက္တြင္ ၾကည့္ရန္) 

လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းမွာ ေရးဆြဲလွ်က္ရွိၿပီး ၎အား 
လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳျခင္း မလုပ္ေဆာင္ရေသးပါ။370 

၁၉၅၁ ခုႏွစ္ အလုပ္ရံု အက္ဥပေဒတြင္ အလုပ္ခြင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး  ဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။ အက္ဥပေဒပါအခ်က္မ်ားတြင္ - လံုေလာက္သည့္ ေလဝင္ေလထြက္မႈရွိျခင္းႏွင့္ အလုပ္ခြင္ 
တြင္ အလင္းေရာင္ရွိျခင္း၊ က်န္းမာေရးထိခိုက္ႏုိင္ေသာ မီးခိုးေငြ႕မ်ားႏွင့္ဖုန္မ်ားကို ဖယ္ရွားရန္၊ လူသိပ္သည္းမႈမွ 
ေရွာင္ရွားရန္၊ ေဘးကင္းေသာ ေသာက္သံုးေရးပ့ံပိုးေပးရန္၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လုံေလာက္သည့္ အိမ္သာ 
အေရအတြက္ တည္ေဆာက္ထားေပးရန္ႏွင့္ စက္ရံုစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စြန္႔ပစ္ႏုိင္သည့္ေနရာကို သတ္မွတ္ ထားရွိရန္ 
တို႔ပါဝင္သည္။371 လူမႈဘဝဖူလံုေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မွာ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္။ -  ေရွးဦးသူနာျပဳပစၥည္းမ်ား၊ 
ေဆးေၾကာႏုိင္သည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထမင္းစားေသာက္သည့္ေနရာမ်ား ထားရွိေပးရမည္။ အလုပ္႐ံုအက္ဥပေဒသည္ 
စက္မႈဇုန္တည္ေထာင္ထားသည့္ ေနရာအတြင္း သို႔မဟုတ္ အျပင္တြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ အလုပ္သမားအေရအ 
တြက္ကို အလုပ္႐ံုႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန (ပုဒ္မ ၅၃) သို႔ သတင္းပို႔ထားရမည္။ အလုပ္႐ံုမ်ား 
အက္ဥပေဒအရ အလုပ္ရွင္သည္ OSH အစီအစဥ္ႏွင့္ အကာအကြယ္အစီအစဥ္မ်ား  မထားရွိျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ခြင္ 
တြင္ ဒဏ္ရာရရွိပါက အလုပ္ရွင္မွကုသမႈစရိတ္ကုိ  ေပးေခ်ရမည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္ အလုပ္ခ်ိန္ ၄၈ နာရီ သို႔မ 
ဟုတ္ ထိုနာရီေက်ာ္၍ လုပ္ကုိင္ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ခြင္တြင္ မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ အသက္ဆံုး႐ံႈးျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္ခြင္တြင္ ျပန္လည္ မလုပ္ကိုင္ႏုိင္ပါက အလုပ္ရွင္အေနျဖင့္ အလုပ္သမား၊ 
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ  (ပုဒ္မ ၅၃) အလုပ္႐ံုမ်ား စစ္ေဆးေရးအရာရွိကို 
အေၾကာင္းၾကားရမည္။

လူမႈဖူလုံေရး

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒသည3္72  အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားႏွစ္ဦးလံုးမွာ ထည့္ဝင္ထားေသာ လူမႈဖူလံုေရး 
ရန္ပံုေငြမွ က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အာမခံစနစ္၊ မိသားစု အေထာက္အပံ့ေပးေရးအာမခံစနစ္၊ 
ဒဏ္ရာေၾကာင့္အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ခင္ ရရွိသည့္အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ား၊ လစာမွအနာဂတ္အတြက္ အလုပ္သမားထံမွ ႏုတ္ 
ယူစုေဆာင္းထားေပးျခင္း အလုပ္သမားေသဆံုးၿပီး က်န္ရစ္သူမိသားစုမွရွိေသာ ေထာက္ပံ့ေငြအာမခံစနစ္ႏွင့္ 
အလုပ္လက္မ့ဲျဖစ္သည့္အခ်ိန္ ေထာက္ပံ့ေငြ ရရွိမႈအာမခံစနစ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းထားပါသည္။(ပုဒ္မ ၂(ဂ)ႏွင့္ (ဃ)။ 
တြင္းထြက္လုပ္ငန္းရွိ အလုပ္သမား (၅) ေယာက္ႏွင့္ (၅) ေယာက္ထက္ပိုရွိေသာ ကုမၸဏီအားလံုးသည္  လူမႈဖူလံုေရး 
(ပုဒ္မ ၁၁) အရ ရန္ပံုေငြေပးေဆာင္ရမည္။ အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္  လူမႈဖူလံုေရး စနစ္တြင္ မပါဝင္ပါ။ 

369 Ibid ၊ အခန္း (၁၇) - ပုဒ္မ ၉၈ ႏွင့္ ၉၉။
370 OSH ဥပေဒ ဘာသာျပန္ မူၾကမ္းကို MCRB ဝက္ဆိုဒ္တြင္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။
371 ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ - အလုပ္ရံု အက္ဥပေဒ - အခန္း (၃) ပုဒ္မ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈ ႏွင့္ ၂၁ ။
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၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လူမႈဖူလံုေရး ဥပေဒအရ အလုပ္ခြင္မေတာ္မဆေၾကာင့္ ထိခုိက္ရွနာျဖစ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္  
ေနာက္ဆံုးရရွိေသာ ေလးလစာ၏ ပ်မ္းမွ်ႏွင့္ညီေသာ ပမာဏ၏ ၇ဝ% ကို  ၁၂ လ စာရရွိပုိင္ခြင့္ရိွပါသည္။ (ပုဒ္မ ၅၅၊ 
၅၆ (က) ႏွင့္ (ဂ)။ တစ္သက္လံုး မသန္မစြမ္းျဖစ္သြားပါက ဒဏ္ရာျပင္းထန္မႈအေပၚမူတည္၍ ၅ ႏွစ္၊ ၇ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ 
၉ ႏွစ္စာႏွင့္ညီမွ်ေသာ ေငြပမာဏကုိ ရရွိပုိင္ခြင့္ရွိပါသည္။ အလုပ္သမားတစ္ဦးမွ အသက္ဆံုး႐ံႈးပါက က်န္ရစ္သူမ်ားမွ 
ထိုလူ၏ ဒဏ္ရာရရွိမႈေလွ်ာ္ေၾကး သို႔မဟုတ္ ပင္စင္ရန္ပံုေငြအက်ိဳးအျမတ္ကို  ၃၆ လစာ ရပုိင္ခြင့္ရွိ သည္။ 

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဖဲြ႕စည္းပုံအရ မည္သည့္ႏုိင္ငံသားကိုမွ် လူမ်ိဳး၊ ဇာတိ၊ 
ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာ၊ ရာထူးဌာန၊ အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာတို႔ကို 
အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားျခင္း မရွိေစရ။373 သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံတကာမွအသိအမွတ္ျပဳေသာ ခြဲျခားျခင္းမ်ားျဖစ္သည့္ အသား 
အေရာင္၊ ဘာသာစကား၊ ႏုိင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ အျခားေသာယူဆမႈမ်ားႏွင့္ ေမြးဖြားလာေသာ ႏုိင္ငံသား စသည္တုိ႔ 
သည္ ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္  ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိပါ။ ထိုအျခင္းအရာသည္ ခြဲျခားမႈျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚ 
ေသာအခါ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္  ႀကီးမားသည့္ကြာဟခ်က္ကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံတြင္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း ဥပေဒမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ဖို/မ ခြဲျခားမႈဆုိင္ရာ တားျမစ္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ထည့္သြင္းထား 
ျခင္း မေတြ႕ရပါ။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ အက္ဥပေဒသည္  အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ခြဲျခားမႈ 
မရွိဘဲ အနည္းဆုံးလစာကို ရရွိသင့္ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဖို/မကို အေျခခံ၍ ခဲြျခားမႈႏွင့္ ပတ္ 
သက္ၿပီး တားျမစ္မႈမ်ားကို အလုပ္သမားဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။374 

ခြဲျခားခံရႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ အဖြဲ႕မ်ားမွာ  ကိုယ္ခႏၶာသန္စြမ္းမႈမရွိသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား (အပုိင္း ၅.၅ ကို ၾကည့္ရန္) 
တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ LGBT မ်ားသည္ ခြဲျခားခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ 

ထံုးေက်ာက္၊ ေရႊႏွင့္ခဲမျဖဴထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဆင့္တက္သန္႔စင္မႈႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး 
ထိခုိက္မႈမ်ား 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ျခင္းသည္ အႏၲရာယ္အမ်ားဆံုးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မေတာ္တဆျဖစ္ႏႈန္း 
မ်ားသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ားလည္း ရရွိႏုိင္ပါသည္။ SWIA  တြင္ သုေတသနျပဳ ေလ့လာခ့ဲေသာ ဓာတ္ 
သတၱဳထုတ္ ကုန္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး တိက်ေသာက်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားရွိပါသည္။

ထုံးေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ က်န္းမာေရးထိခုိက္မႈမ်ား 

ထံုးေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္း၏ က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးတစ္ခုမွာ free crystalline silica (SiO2) မ်ားပါဝင္သည့္ ထံုး 
ေက်ာက္ဖုန္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုဖုန္မ်ားရွိသည့္ေနရာတြင္ အခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ား အလုပ္လုပ္ကုိင္ပါက ဆီလီကြန္ 
ျဒပ္ေပါင္းပါသည့္ ဖုန္မႈန္႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အဆုတ္ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္သည့္ Silicosis, နမိုနီးယာဟုေခၚေသာ အဆုတ္ 
ေရာင္ေရာဂါတုိ႔သည္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် တျဖည္းျဖည္းျဖစ္လာပါသည္။375 Free crystalline ဆီလီကြန္ 
မ်ားပါဝင္သည့္ ဖုန္မ်ားကို ဆိုးရြားစြာ ရွဴမိပါက လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ အဆုတ္ေရာဂါျဖစ္သည့္ တီဘီေရာဂါ -  ဆီလီကို 
တီဘီ (silico-tuberculosis) ဟုေခၚသည့္ ေရာဂါမ်ား ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိပါသည္။376 ဆီလီကြန္ ရွဴမိျခင္းႏွင့္ 
တီဘီေရာဂါျဖစ္ေပၚျခင္းတို႔သည္ တုိက္႐ုိက္ဆက္သြယ္မႈရွိသည္ဟူသည့္ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္းအခံုမ်ားရွိေသာ္ 

373 ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ - အခန္း (၈) ပုဒ္မ ၃၄၈။
374 ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ အက္ဥပေဒ - အခန္း (၈) ပုဒ္မ ၁၄ (ဇ)
375 ILO သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ေက်ာက္ၾကမ္းတူးေဖာ္ျခင္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ မတ္လ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္။
376 WHO လုပ္ငန္းခြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊  ေလထဲတြင္ ရွိေသာ ဖုန္မႈန္႔ေလးမ်ား၊ ၁၉၉၉ စာမ်က္ႏွာ ၂၃။

204  5-4/ tvkyform;



လည္း ကမၻာ့အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ သိပၸံနည္းက်ေလ့လာခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္  သတၱဳတြင္းရွိ 
ဆီလီကြန္ဖုန္မႈန္႔မ်ား ႐ွဴ႐ုိက္မိျခင္းႏွင့္ တီဘီေရာဂါျဖစ္ေပၚလာမႈအၾကား ဆက္သြယ္မႈမ်ားရွိသည္ကို မွတ္တမ္းတင္ 
ထားသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။377

ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ က်န္းမာေရးထိခုိက္မႈမ်ား 

ျပဒါး 

အျခားကုိးကားခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရႊတူးေဖာ္ရာတြင္ ျပဒါးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ 
ျပန္႔ အသုံးျပဳၾကသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ ျပဒါးအသံုးျပဳမႈေၾကာင့္လူတုိ႔အေပၚ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ားကို ေကာင္းစြာ 
မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ WHO ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ၏ ေၾကညာခ်က္မ်ားအရ ျပဒါးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ထိခုိက္လြယ္ေသာ လူအုပ္စု (၂) ခုရွိပါသည္။ ျပဒါး၏အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ထိခိုက္လြယ္ေသာသူမ်ားအျဖစ္ ပထမ 
အုပ္စုမွာ သေႏၶသား၊ ေမြးကင္စကေလးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားျဖစ္သည္။ ေနာက္ဒုတိယအုပ္စုမွာ ျပဒါးႏွင့္မ်ား
စြာထိေတြ႕ေနရေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ ျပဒါးကို ပတ္ဝန္းက်င္ထဲသို႔ စြန္႔ထုတ္လုိက္ပါက ၎သည္ ေျမ၊ ေရ၊ ေလႏွင့္ 
အနည္မ်ားတြင္ လည္ပတ္ေနထုိင္ႏုိင္သည့္ ဂုဏ္သတၱိရွိပါသည္။378 ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎သည္ ေဒသတြင္းေနထုိင္ေသာ 
အမ်ားျပည္သူတစ္စုလံုးကို ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါသည္။379

ေရႊႏွင့္ျပဒါးေရာစပ္ထားေသာ ျပဒါးသတၱဳစပ္ကို မီး႐ႈိ႕ၿပီး ျပဒါးမ်ားကုိအေငြ႕ပ်ံေစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လက္လုပ္ 
လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တုိက္႐ုိက္ထိေတြ႕ေနေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။380 ျမန္မာႏုိင္ငံ 
တြင္ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းကို ေနအိမ္အတြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ၾကၿပီး  ျပဒါးကိုျပန္လည္ဖမ္းယူသည့္စနစ္ သို႔မဟုတ္ ေလဝင္ 
ေလထြက္ေကာင္းသည့္စနစ္ အသံုးမျပဳၾကသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။381 လက္လုပ္လက္စားေရႊလုပ္သားမ်ား ႀကံဳေတြ႕ 
ရသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေလ့လာခ့ဲရာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚေသာေရာဂါမ်ားမွာ အာ႐ံုေၾကာ ထိခိုက္မႈေရာဂါမ်ားျဖစ္သည့္  
tremor ဟုေခၚေသာ တုန္ရီသည့္ေရာဂါ၊ ataxia ဟု ေခၚေသာ ခႏၶာကုိယ္လႈပ္ရွားမႈ မမွန္ကန္သည့္ေရာဂါ၊ မွတ္ 
ဉာဏ္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ မ်က္လံုးကိုထိခုိက္ေစသည့္ ေရာဂါမ်ားကို ေတြ႕ရပါသည္။382  အျခားက်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား 
မွာ အေရျပားယားယံျခင္း၊ အျမင္အာ႐ံုႏွင့္ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းျပႆနာမ်ား၊ ေက်ာက္ကပ္ျပႆနာ၊ ႏွလံုးႏွင့္ 
ေသြးေၾကာဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အသက္ဆံုး႐ံုးမႈမ်ားျဖစ္သည္။383

SWIA လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္  ျပဒါးပ်ံႏွံမႈ (ျပဒါးအညစ္အေၾကးမ်ား) မည္မွ်ရွိေနသည္ကို တုိင္တားစစ္ေဆးျခင္း  
မျပဳလုပ္ခ့ဲပါ။ ယခင္ကလုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေရႊလက္လုပ္လက္စားလုပ္ကုိင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 
ျပဒါးပါဝင္ႏႈန္းသည္ 60 μg/m3 ျဖစ္သည္။384 WHO ၏အဆိုအရ တုန္ရီသည့္ေရာဂါကို 30 μg/m3 ႏႈန္း ရွိေသာေနရာ 
တြင္ ေတြ႕ရၿပီး ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပြန္မ်ားႏွင့္အင္းဇုိင္းဓာတ္မ်ားသည္ 15 μg/m3 ႏႈန္းတြင္ ျဖစ္ေပၚသည္ကို 

377 Sanjay Basu et al, သံုးစြဲမႈမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ျခင္း - ေတာင္အာဖရိကရွိ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ သက္ေရာက္ေသာ တီဘီေရာဂါကို ကုိင္တြယ္ျခင္း 
(၂ဝဝ၉)  ၅:၁၁ ကမၻတစ္ဝန္းတိုးတက္လာမႈႏွင့္က်န္းမာေရး - စာမ်က္ႏွာ ၁-၈၊  David Stuckler et al, Sub-Saharan အာဖရိကတြင္ သတၱဳတူးေဖာျ္ခင္းႏွင့္ 
တီဘီေရာဂါျဖစ္ေပၚလာႏုိင္မႈ  (၂ဝ၁၁) ၁ဝ၁:၃၊ အေမရိကန္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဂ်ာနယ္ - စာမ်က္ႏွာ ၅၂၄-၅၃ဝ။  Aliakbar Yaramadhi et al, အီရန္ႏုိင္ငံ၊ 
Lorestan ေဒသအတြင္း ဆီလီကာရွဴသြင္းမႈႏွင့္တီဘီေရာ ဂါျဖစ္ေပၚလာျခင္းဆက္ႏြယ္မႈ (၂ဝ၁၃) ၁၂:၂ Tanaffos စာမ်က္ႏွာ ၃၄-၄ဝ; ILO,၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ 
ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ဆီလီကာအဆိုေရာဂါဆုိင္ရာ ေဆးပညာေလ့လာခ်က္မ်ား ။

378 UNIDO, UNIDO ႏွင့္ ျပဒါး၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္။
379 Herman Gibb and Keri G. O’Leary, Mercury Exposure and Health Impacts among Individuals in the Artisanal and Small-Scale Gold Mining 

Community: A Comprehensive Review (2014) 122:7 Environmental Health Perspectives (Online) pp. 667-672 
380 WHO, Guidance for Identifying Populations at Risk from Mercury Exposure, 2008.
381 MCRB field research 2016
382 Herman Gibb, Keri G. O’Leary, Mercury Exposure and Health Impacts among Individuals in the Artisanal and Small-Scale Gold Mining 

Community: A Comprehensive Review (2014) 122:7 Environmental Health Perspectives (Online) pp. 667-672
383 UNIDO, UNIDO ႏွင့္ ျပဒါး၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္။
384 Takahito Osawa and Yuichi Hatsukawa, Artisanal and small-scale gold mining in Myanmar: preliminary research for environmental mer-

cury contamination (2015) pp 221-230

5-4/ tvkyform; 205



ေတြ႕ရပါသည္။385 ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ေတြ႕ရေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီမႈမ်ားရွိေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပဒါးသတၱဳ 
စပ္ကို  အပူေပးဖယ္ထုတ္ၿပီး ေရႊကို ထုတ္ယူျခင္းမ်ဳိး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ေနအိမ္မ်ားတြင္ 
လုပ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ဧည့္ခန္းတြင္ ျပဒါးပါေသာအေငြ႕မ်ား ျပည့္ေနသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ 
ျပဒါးအဆိပ္သင့္မႈသည္ အမ်ိဳးသမီး သတၱဳလုပ္သားမ်ားမွ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ပိုမိုျဖစ္ေပၚသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 
ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ မိခင္မ်ားႏွင့္အတူရွိေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ျပဒါးအဆိပ္သင့္မႈပိုမိုျဖစ္ေပၚသည္
ကို ေတြ႕ရပါ သည္။386 MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားတြင္ ပဲခူး၊ စစ္ကုိင္းႏွင့္ကခ်င္ေဒသမ်ားရွိ လက္လုပ္လက္စား 
ေရႊတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ သတၱဳစပ္ျပဳလုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွ  ရရွိလာေသာေရႊကိုသန္႔စင္ရန္ အက္စစ္ကို အသံုးျပဳသည့္ 
နည္းကို သံုးၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။387

ဆုိင္ယာႏုိဒ္

ဆုိင္ယာႏုိဒ္ျဖင့္ အရည္ေဖ်ာ္၍ စစ္ထုတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆုိင္ယာႏုိဒ္အသံုးျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ 
လုပ္ေလ့ရွိေသာ ေရႊသန္႔စင္သည့္ နည္းပညာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းလမ္းသည္ သတၱဳ႐ိုင္းမွေရႊကို ခဲြထုတ္ၿပီး 
ေပ်ာ္ဝင္ေစသည့္ နည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဆုိင္ယာႏိုဒ္အသံုးျပဳျခင္းကို 
တရားဝင္ပိတ္ပင္ ထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ခြ်င္းခ်က္အျဖစ္ ခြင့္ 
ျပဳေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာေသာအဖဲြ႕အေနျဖင့္ ေရႊတူးေဖာ္သည့္ သတၱဳတြင္းေနရာမ်ား 
တြင္ ဆုိင္ယာႏုိဒ္အသံုးျပဳမႈကို ေလ့လာခ့ဲပါသည္။ ဆုိဒီယံဆုိင္ယာႏိုဒ္သည္ တားျမစ္ဓာတုပစၥည္း (၂) ခုထဲမွ တစ္ခု 
ျဖစ္ၿပီး ျပဒါးသည္ အလားတူပင္တားျမစ္ထားသည့္ ဓာတုပစၥည္း ၂၉ ခုထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထုိတားျမစ္ခ်က္ကို 
ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအႏၲရာယ္မွ တာဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ အပုိင္း ၅ - အပုိဒ္ခြဲ (ဇ) အရ တားျမစ္ 
ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။388

ဆုိင္ယာႏုိဒ္ျဖင့္ သတၱဳသန္႔စင္ျခင္းနည္းလမ္းသည္ သတၱဳလုပ္သားမ်ားကို နည္းပညာဆုိင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားရွိေစႏုိင္ 
ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပဒါးက့ဲသို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ က်န္းမာေရးျပႆနာ မျဖစ္ေစပါ။ 
ဆုိင္ယာႏုိဒ္တြင္ပါဝင္ေသာ အဆိပ္မ်ားသည္ ေလႏွင့္ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ေတြ႕ေသာအခါ  လွ်င္ျမန္စြာ ဓာတ္ပ်ယ္သြား 
သည္ကုိေတြ႕ရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပဒါးကဲ့သုိ႔ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဇီဝေဗဒအရစုေဆာင္းမႈမ်ား မရိွပါ။389  ေဘးအႏၲရာယ္ 
ကင္းရွင္းစြာ ကုိင္တြယ္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္စြန္႔ပစ္ပစၥည္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးမည္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ ပိုမိုအေလးသာေသာ အေျခအေနတြင္ရွိေနလင့္ကစား ဆုိင္ယာႏုိဒ္သည္ သဘာဝအေလွ်ာက္ ညစ္ညမ္းမႈ 
ကာကြယ္ရန္ အႏၲရာယ္မရွိေသာျဒပ္စဥ္မ်ားအျဖစ္ လ်င္ျမန္စြာ ဓာတ္ပ်ယ္ျခင္း မျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါ။390 ဆုိင္ယာႏုိဒ္သည္ 
ေျမေအာက္ေရ စနစ္တြင္ ဆက္လက္ရွိေနႏုိင္ပါသည္။ MCRB ၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေရႊသတၱဳ 
တူးေဖာ္မႈစီမံကိန္းမ်ားအနီးရွိ  ေဒသခံမ်ား၏ ေရတြင္းမ်ားသည္ ဆုိင္ယာႏုိဒ္မ်ားျဖင့္ ညစ္ညမ္းေနသည္ကို ေတြ႕ရပါ 
သည္။391 ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရေရႊသန္႔စင္သည့္အခါ အသံုးျပဳသည့္ ဆုိင္ယာႏုိဒ္သည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
က်န္းမာေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္သည္ကို ညႊန္ျပေနပါသည္။392

385 WHO ၏ ဥေရာမအတြက္ ေလအရည္အေသြးဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား,၂ဝဝဝ, p. 158
386 Takahito Osawa and Yuichi Hatsukawa, Artisanal and small-scale gold mining in Myanmar: preliminary research for environmental mer-

cury contamination (2015) 人間生活文化研 究 pp. 221-230
387 MCRB ၏ ကြင္းဆင္း သုေတသန၊ ၂ဝ၁၆
388 စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ၏ Central Leading Board on Prevention of Hazard from Chemical and Related Substances Notification No: 2/2016 Issuing 

the List of Restricted Chemical၊ ၃ဝ ဇြန္လ ၂ဝ၁၆
389 Images Asia and Pan Kachin Development Society, At What Price, November 2004, p. 30
390 Ibid
391 MCRB ကြင္းဆင္းလက္ေတြ႔သုေတသန, ၂ဝ၁၆
392 MCRB ကြင္းဆင္းလက္ေတြ႔သုေတသန, ၂ဝ၁၆
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လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ ထိေတြ႕မႈမ်ားသည္ ႐ွဴသြင္းမိျခင္းႏွင့္ ဆုိင္ယာႏိုဒ္မ်ားကို အေရျပားထဲတြင္ က်န္ရွိေနျခင္းကို ဆုိ 
လိုပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ဆုိင္ယာႏုိဒ္ကို ေလ၊ ေသာက္သံုးေရႏွင့္အစားအေသာက္တုိ႔မွ 
တစ္ဆင့္ ထိေတြ႕ၾကပါသည္။393 ဆိုင္ယာႏုိဒ္သည္ ဆိုးရြားေသာဓာတုအဆိပ္မ်ားပါဝင္ေနၿပီး မ်ားျပားသည့္ ပမာဏ 
ကို မ်ိဳျခင္း၊ အသက္႐ွဴသြင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အေရးျပားထဲသို႔ဝင္ပါက အသက္ေသေစႏုိင္သည္အထိ အႏၲရာယ္ျပဳႏုိင္ပါ 
သည္။394 ဆုိင္ယာႏုိဒ္အဆိပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ ျပင္းထန္သည့္ လကၡဏာမ်ားကို ဟုိက္ဒရိုဂ်င္ ဆုိင္ယာႏုိဒ္ကို 
အသက္႐ွဴသြင္းၿပီး စကၠန္႔အနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ ဆုိင္ယာႏိုဒ္ဓာတ္ဆားကို မ်ိဳခ်ၿပီး မိနစ္အနည္းငယ္တြင္ ေတြ႕ရပါ 
သည္။395 ဆုိင္ယာႏုိဒ္ထိခိုက္မိ၍ ျပေသာ လကၡဏာမ်ားမွာ  ၁၄ ရက္အတြင္း သို႔မဟုတ္ ၎ထက္နည္းေသာအခ်ိန္တြင္ 
မ်က္ေစ့ႏွင့္အေရျပား ယားယံျခင္း၊ အသက္႐ွဴက်ပ္ျခင္းႏွင့္ အသက္ဆံုးရံႈးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚပါသည္။ နာတာရွည္ 
က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္မ်ားမွာ တစ္ႏွစ္အတြင္း သို႔မဟုတ္ ယင္းထက္ပိုသည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ ျဖစ္တတ္ၾကသည္။ 
၎တို႔တြင္ ကင္ဆာေရာဂါ၊ မ်ိဳးပြားစနစ္ထိခိုက္ျခင္း၊ အာရံုေၾကာစနစ္ကို ထိခိုက္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာအဂၤါမ်ားကို 
ထိခိုက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။396 ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ အာဟာရမလံုေလာက္မႈမ်ားသည္လည္း အႏၲရာယ္ 
တစ္ခုျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

ခဲမျဖဴတူးေဖာ္မႈႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

ခဲမျဖဴသတၱဳေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ လူသားမ်ား၏က်န္းမာေရး ထိခုိက္မႈမွာ အလြန္နည္းပါးပါသည္။ ႏုိင္ငံ၏ခဲမျဖဴ 
က႑သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူသားမ်ား၏က်န္းမာေရးကို ပ်က္စီးေစႏုိင္သည့္ ေရႊတူးေဖာ္ရာတြင္ အသံုးျပဳ 
သည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕သက့ဲသို႔ ထိခိုက္ျခင္းမ်ိဳး မရွိပါ။397 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခဲမျဖဴဆင့္တက္ျပဳလုပ္ျခင္းကို
ဆြဲငင္အားအသံုးျပဳၿပီး လုပ္ေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳၾကသည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သတၱဳ႐ုိင္း ေျမစာမ်ားမွ 
သယံဇာတကို ဓာတုပစၥည္းမ်ားအသံုးမျပဳဘဲ ေရကိုသာအသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ သတၱဳ႐ိုင္းကိုအရည္ 
က်ိဳသည့္ လုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ နည္းပါးလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရလာဒ္အားျဖင့္ လူတို႔၏က်န္းမာ ေရးကို 
ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ႏုိင္ေသာ ခဲမျဖဴ အခိုးအေငြ႕မ်ား ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထုတ္လႊတ္မႈမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ေလ့လာ 
ခ်က္မ်ားအရ ခဲမျဖဴလုပ္သားမ်ားသည္ ဖုန္ႏွင့္ထိေတြ႕ျခင္းႏွင့္ ဆီလီကြန္ျဒပ္ေပါင္းေၾကာင့္ျဖစ္ရသည့္ အဆုတ္ေရာဂါ 
(Silicosis)398 ႏွင့္အဆုတ္ကင္ဆာေရာဂါမ်ား399 မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ ဤ 
အေပၚတြင္ အျငင္းအခံုမ်ား ရွိေနပါသည္။400 ခဲမျဖဴလုပ္သားမ်ားအား ဆီလီကြန္ျဒပ္ေပါင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည့္ 
အဆုတ္ေရာဂါ (Silicosis) သည္ ထုတ္ယူျခင္း၊ ဆင့္တက္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ သတၱဳ႐ိုင္းအတြင္း 
ရွိ သလင္းေက်ာက္မ်ားထြက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။ ခဲမျဖဴတစ္ခုတည္းေၾကာင့္ မဟုတ္ 
ပါ။ 

မိုလိုအမ်ိဳးသမီး သတၱဳတြင္းေစာင့္ၾကည့္ေရး ကြန္ရက္၏ အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္အရ ခဲမျဖဴသတၱဳလုပ္သား အမ်ားပုိင္း 
သည္ အဆစ္အျမစ္ကုိက္ခဲသည့္ေရာဂါ (Arthritis) ကို ခံစားၾကရသည္ဟု ဆိုသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ခဲမျဖဴမ်ား 
ေကာက္ယူစုေဆာင္းၿပီး ေရေဆးခ်ိန္တြင္ ေျခႏွင့္လက္မ်ား နာက်င္မႈႏွင့္ထံုက်င္မႈကို ခံစားၾကရသည္ဟု တင္ျပထား 
ပါသည္။401 ထိုေလ့လာခ်က္သည္ ခဲမျဖဴလုပ္သားမ်ားသည္ ညံ့ဖ်င္းသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ၾကရသည္ကို 

393 WHO - ေသာက္ေရ အရည္အေသြး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား - ၂ဝဝ၄။
394 ICMM  ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ဆုိင္ယာႏုိဒ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း။ ၁၉၉၉။
395 WHO - ေသာက္ေရ အတြင္းရွိ ဆုိင္ယာႏုိဒ္  - ၂ဝဝ၇။
396 ICMM  ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ဆုိင္ယာႏုိဒ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း။ ၁၉၉၉။
397 MCRB field research, 2016, MCRB Interviews, 2015
398 Weihon Chen et al, Risk of Silicosis in Cohorts of Chinese Tin and Tungsten Miners, and Pottery Workers (I): An Epidemiological Study 

(2005) 48:1 American Journal of Industrial Medicine pp. 1-9
399 Weihong Chen, Nested case-control study of lung cancer in four Chinese tin-mines (2002) 59:2 Occupational and Environmental Medicine 

pp. 113-118 
400 Agency for Toxic Substance and Disease Registry, Public Health Statement: Tin and Tin Compounds, 2005
401 Molo Women Mining Watch Network, Lost Paradise: Damaging Impact of Mawchi Tin Mines in Burma’s Karenni State, 11 December 2012, p. 12
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ေဖာ္ျပထားပါသည္။ MCRB ၏ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈအတြင္း လုပ္သားမ်ားသည္ ေရမ်ားအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ရေသာ 
ေၾကာင့္ ပိုမိုဆိုးရြားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိခ့ဲရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးအသုံးျပဳမႈ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးအသံုးျပဳသူမည္မွ်ရွိသည္ကုိ ေဖာ္ျပသည့္ အခ်က္အလက္ အလြန္နည္းပါးပါသည္။ 
UN ႐ံုး၏ ေနာက္ဆံုးထုတ္ေဝထားေသာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဘိန္းစိုက္ 
ပ်ိဳးမႈတိုင္းတာေရး အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မူးယစ္ေဆးဝါးပ်ံႏွံ႔မႈသည္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ လူဦးေရ၏ - 
ဘိန္း (opium) ဝ.၉%၊ ရာဘ (အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ စိတ္ၾကြေဆးဟုသိၾကသည္ - methamphetamine) ဝ.၇% 
ႏွင့္ ဘိန္းျဖဴ (heroin) ဝ.၁% 402 ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈ အပ်ံ႕အႏွံ႔ 
ဆံုးျဖစ္သည္။ 

မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲပ်ံႏွံ႔လာသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။403 လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ အေျခအေန ၾကမ္းတမ္း 
ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားသတၱဳလုပ္သားမ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲျဖစ္ေစသည္ဟုလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ကခ်င္ 
ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈတြင္ ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားရွိ လုပ္သား ၉ဝ% သည္ မူးယစ္ေဆးဝါး 
အသံုးျပေနသည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။404 ဖားကန္႔ရွိ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား၏ တင္ျပခ်က္အရ ေဆးထိုးအပ္ျဖင့္ 
မူးယစ္ေဆးဝါးအသံုးျပဳသူမ်ား၏ ၄ဝ% သည္ HIV ေရာဂါရွိၾကၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ပ်မ္းမွ်၏ ႏွစ္ဆျဖစ္ပါသည္။405 
အခ်ိဳ႕ေသာ သတၱဳကုမၸဏီမ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ား နာရီအခ်ိန္ၾကာၾကာ ပိုမိုလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား 
ေဝေပးသည္ဟု ဆိုၾကသည္။406

(ခ) ကြင္းဆင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 

က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ အျမင့္ဆံုး႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာမႈရရွိပိုင္ခြင့္ အခြင့္ 
အေရး၊ အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္လူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈအခြင့္အေရးမ်ား။ 

 ဆိုးရြားသည့္ က်န္းမာေရးထိခုိက္မႈ။ MCRB ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတၱဳလုပ္သားမ်ား၊ယခင္အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ လုပ္သားမ်ားႏွင့္  ေဆးဖက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕မ်ား၏ 
ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို  မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္ပါသည္။

 ထံုးေက်ာက္ဆင့္တက္ ျပဳလုပ္သည့္လုပ္ငန္းႏွင့္ ခဲမျဖဴတူးေဖာ္မႈတြင္ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ 
ျပႆနာမ်ား။

 ေရႊတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းတြင္ ေခါင္းမူး၊ ေခါင္းကုိက္ႏွင့္ခႏၶာကိုယ္ နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္းမ်ားႏွင့္

 ခဲမျဖဴႏွင့္ေရႊတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းတြင္ အေရျပားႏွင့္ဆုိင္ေသာ ျပႆနာမ်ား။ 

402  ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ - အခန္း (၈) ပုဒ္မ ၃၄၈။ 
403 Kyi Htun, Sustainable Mining in Myanmar(2014) 36:1 Applied Environmental Research pp. 25-35; Reuters, Myanmar’s Old Guard Runs a 

Jade Empire, 29 September 2013
404 ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ (ထိုင္းႏိုင္ငံ) ၏ Silent Offensive: How Burma Army Strategies are fuelling the Kachin drug crisis ၊၂ဝ၁၄, p. 6
405 Reuters, Myanmar’s Old Guard Runs a Jade Empire, 29 September 2013, p. 6
406 ကခ်င္ျပည္လံုးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားသမဂၢ ၏ Blood Jade: Burmese Gemstones and the Beijing Games ၊၂ဝဝ၈
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ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုတစ္ခုမွ အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ ထံုးေက်ာက္ဖုန္မ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ဖြယ္အ 
သက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းျပႆနာ သို႔မဟုတ္ တီဘီေရာဂါမ်ားခံစားရသည္ဟု ေျပာၾကားပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ 
ေနမေကာင္းသည့္အခါ သင့္တင့္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား မရရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆရာဝန္မ်ားက ေရာဂါ 
လကၡဏာအား စစ္ေဆးေပးမႈမ်ားမရွိပါဟု ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕ကို ေျပာပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၎ 
တို႔ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ မသိရွိႏုိင္ပါ။ အေသးစားေျမေအာက္လႈိဏ္ဂူ ေရႊတူးေဖာ္ေရး လုပ္ 
သားမ်ားသည္ ေခါင္းကုိက္မႈကို ခံစားရသည္ဟု ဆုိပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ ေျမေအာက္လႈိဏ္ဂူ 
ႏွစ္ေပါက္ရွိသည့္ေနရာမွလြဲ၍ လႈိဏ္ဂူလမ္းေၾကာင္း ေလဝင္ေလထြက္ မေကာင္းသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ေျမ 
ေအာက္ရွိ ေရတြင္ နာရီေပါင္းမ်ား စြာေနထုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ယားယံမႈမ်ားခံစားၾကရသည္ကိုလည္း တင္ျပၾကသည္။ 
ရြာတစ္ရြာမွ အႀကီးစားေရႊတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္မေဆာင္ႏုိင္ 
ျခင္းႏွင့္ ပ်က္က်မႈမ်ားရွိသည္ဟု ထုိေဒသမွ လူမ်ားက ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႕ကိုေျပာျပၾကသည္။ ခဲမျဖဴတူးေဖာ္ 
မႈတြင္ ေရ၌ တစ္ေနကုန္ေနေသာ လုပ္သားမ်ားသည္ အေရျပားေရာဂါမ်ားခံစားရသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး  အထူးသျဖင့္ 
၎တို႔၏ လက္တြင္ ေရာဂါပိုးဝင္ေနမႈ မ်ားရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ခဲမျဖဴသတၱဳတူးေဖာ္သည့္ လုပ္သားမ်ားသည္ 
လည္း စိုးရိမ္ဖြယ္အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္း ျပႆနာမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိခ့ဲရသည္။ 

 က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္သင္တန္းပို႔ခ်မႈမ်ား လံုေလာက္မႈမရွိျခင္း။ ၿခံဳငံု၌ 
ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္အဖြဲ႕၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး 
သင္တန္းမ်ားကို ႀကံဳသလိုသာ ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းသာျဖစ္ၿပီး လံုေလာက္မႈမရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိခ့ဲရသည္။ သြား 
ေရာက္ေလ့လာခ့ဲေသာ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းႏွစ္ခုတြင္သာ OSH မူဝါဒရွိၿပီး တစ္ခုသာလွ်င္ သီးသန္႔ခန္႔အပ္ 
ထားေသာ OSH တာဝန္ခံရွိသည္။ သတၱဳတြင္းတစ္ခုမွာ ISO 9001 လက္မွတ္ရရွိထားၿပီး OSH သင္တန္းမ်ားကို 
အလုပ္သမားမ်ားအား ၎တို႔တို႔၏ သင္တန္းစင္တာတြင္ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ပါသည္။ ေနာက္သတၱဳလုပ္ကြက္ 
တစ္ခုတြင္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွ OSH သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးေသာ္လည္း ၎တို႔၏ လုပ္သားကို ျပန္လည္သင္တန္း 
ပို႔ခ်ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ထားမႈမရွိပါ။ အေသးစား သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ OSH သင္တန္း 
ပို႔ခ်မႈ လုံးဝလုပ္ေဆာင္ထားျခင္းမရွိပါ။ ကုမၸဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ယမ္းေဖာက္ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္ 
နည္းမ်ားရွိၿပီး အေတြ႕အၾကံဳရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ားကသာ ကုိင္တြယ္ၾကသည္။ အႀကီးစားေရႊသတၱဳတြင္း 
တစ္ခုတြင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔သည္ ဆုိင္ယာႏုိဒ္ကို အႀကီးတန္းဝန္ထမ္းမ်ားကသာ ကုိင္တြယ္ၾကသည္ဟု 
ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕ကို ေျပာေသာ္လည္း ကြင္းဆင္းအဖြဲ႔၏ေတြ႔ျမင့္ခဲ့မႈႏွင့္ အတူညီသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အႀကီးစား 
သတၱဳလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ သန္႔စင္ထားမႈမရွိေသာ ေရကို ေသာက္သံုးေနသည္ကို ေတြ႕ 
ရွိရၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေျမေအာက္ရွိ တစက္တစက္က်ေနေသာ ေရကိုေသာက္သံုးသည္ကုိ ေတြ႕ရွိပါသည္။ 
ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အႏၲရာယ္ကို မသိရွိျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ လံုေလာက္သည့္ ေသာက္ေရသန္႔ မပ့ံပိုး 
ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

 တစ္ကိုယ္ရည္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္း (PPE) ကို စနစ္တက် အသုံးမျပဳျခင္း။ ျခံဳငံုၾကည့္လ်င္ PPE မ်ား စနစ္တက် 
အသံုးျပဳျခင္း ကိုအေသးစား၊ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လ်င္ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာစနစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လုပ္ 
ကြက္အားလံုးတြင္ ထိုျပႆနာရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ လုပ္ကြက္တစ္ခုမွလြဲ၍ 
က်န္သတၱဳလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ PPE ကို အခမ့ဲေပးပါသည္။ ၎တုိ႔အထဲမွ (၂) ေနရာတြင္ PPE မျဖစ္မေန 
ဝတ္ဆင္ရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ 
ေန႔စားဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးဝတ္ဆင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ အျခား 
ေနရာ (၃) ခုတြင္ PPE ကို အၿမဲတမ္းဝတ္ဆင္မႈမရွိပဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္လည္း တုိက္တြန္းညႊန္ၾကားမႈ 
အားနည္းသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အထက္ပုိင္းအရာရွိမ်ားႏွင့္ အစုိးရအာဏပုိင္မ်ားမွ 
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အလုပ္သမားမ်ား PPE ဝတ္၊မဝတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေဆးမည့္ေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ တင္ျပခ်က္ 
မ်ားအရ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ အလုပ္္သမားမ်ားကုိ လာစစ္မည့္အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပထားေသာေၾကာင့္ လာ 
ေရာက္စစ္သည့္အခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထားႏုိင္ပါသည္။ PPE မ်ား၏ 
အရည္အေသြးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပႆနာမ်ားရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိခ့ဲၾကသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေျမေအာက္သတၳဳ 
တြင္းလုပ္သားမ်ားသည္ ဦးထုပ္ဝတ္ဆင္ထားေသာ္လည္း ယူနီေဖာင္း၊ ဖိနပ္ သို႔မဟုတ္ ႏွာေခါင္းစီးမ်ား  
ဝတ္ဆင္ထားျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဦးထုပ္မ်ားကို ပံုမွန္ျပန္လည္လဲလွယ္ေပးျခင္းမရွိပါ။ အေသးစား 
ႏွင့္လက္လုပ္လက္စားလုပ္ကြက္အခ်ိဳ႕တြင္ ေရႊသန္႔စင္ရာတြင္ လက္အိတ္မ်ား ဝတ္ဆင္ထားေသာ္လည္း ႏွာ 
ေခါင္းစီးမ်ားဝတ္ဆင္ထားျခင္းမရွိပဲ အဝတ္စမ်ားကိုသာ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္တြင္ မ်က္ႏွာႏွင့္ပါးစပ္ကာကြယ္ရန္ 
ဝတ္ဆင္ၾကပါသည္။ ထို႔အတူပင္ အႀကီးစားေရႊသတၱဳတြင္းတစ္ခုတြင္ ေရႊသန္႔စင္ေရးလုပ္ေဆာင္ေနေသာ 
လုပ္သားမ်ားသည္ ႏွာေခါင္းစီးမ်ားဝတ္ ဆင္ထားျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိခ့ဲရၿပီး အနံ႔မွာ မခံႏုိင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္ 
သည္ကိုလည္း ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕မွ ေတြ႕ရွိခ့ဲၾကသည္။ ေရႊတူးေဖာ္ေရးသတၱဳတြင္း အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အႀကီးစား 
သို႔မဟုတ္ အေသးစားလုပ္ကြက္မ်ား၌ ေရႊသန္႔စင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပဒါးအသံုးျပဳ၍လုပ္ကုိင္ေနရေသာ 
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔အစီအမံမ်ား မရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

 က်န္းမာေရး။ ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား သိမ္းဆည္းထားမႈနည္း 
ျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆမႈမ်ား။ သတၱဳတြင္းအားလံုးသည္ မေတာ္တဆမႈမ်ားႏွင့္အသက္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကို 
MONREC သို႔ သတင္းပို႔ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီတစ္ခုသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအစီရင္ခံသည့္ အစီအစဥ္ရွိသည္ကို 
ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မေတာ္တဆျဖစ္မႈႏႈန္းကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ ခက္ခဲပါသည္။ မွတ္တမ္း တစ္ခုအရ 
၂ဝ၁၅ တြင္ ျပင္းထန္ေသာ မေတာ္တဆမႈ ၃ဝ ခုႏွင့္ အသက္ဆံုးရံုးမႈ ၃ ခုသာ မွတ္တမ္းတင္ ထားပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ အႀကီးစားသတၱဳလုပ္ကြက္မ်ားရွိ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ၎တို႔လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ 
ျပင္းထန္သည့္ မေတာ္တဆမႈမ်ားမရွိေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ လုပ္ကြက္အတြင္း 
တစ္ဆင့္ခံလုပ္ကုိင္ေသာသူမ်ားသာ မၾကာခဏ မေတာ္မဆမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ အသက္ဆံုး႐ႈံးသည္ 
အထိ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ားတြင္  ေက်ာက္တံုးမ်ားက်ျခင္း၊  ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ားကို  ေကာင္း 
မြန္စြာအသံုးမျပဳျခင္း၊ ေျမေအာက္လႈိဏ္ဂူလမ္းေၾကာင္းၿပိဳက်ျခင္း၊ ဓာတ္လိုက္ျခင္း၊ အသက္႐ွဴမြန္းၾကပ္ျခင္းႏွင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်ိန္ မေတာ္တဆျဖစ္ျခင္း (ပုိက္ျပဳတ္က်ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား အသက္ဆံုး 
႐ံႈးျခင္း)ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ မေတာ္တဆမႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ တျခားတင္ျပခ့ဲ 
ေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ားတြင္ ေက်ာက္တံုးမ်ားျပဳတ္က်ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္း၊ စက္ကိရိယာမ်ား 
ေၾကာင့္ လက္ေခ်ာင္းကေလးမ်ား ျပတ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ဆံပင္မ်ား လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေသာစက္ႀကီး 
မ်ားထဲ ပါသြားျခင္းတို႔ပါဝင္ပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ ကုမၸဏီက ၎အလုပ္ 
သမားမ်ား၏လက္ေခ်ာင္းမ်ား ဆံုး႐ႈံးခဲ့ေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးမွ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္ဟု တင္ျပခဲ့ပါသည္။ အေသးစားလုပ္ငန္း ေျမေအာက္လႈိဏ္ဂူ 
မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္ေပၚေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ားသည္ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ထားေသာ  ေျမေအာက္လႈိဏ္ဂူ 
တူးေဖာ္မႈအစီအစဥ္မ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တစ္ခုတည္းမဟုတ္ပဲ အစုလိုက္ ၿပိဳက် 
သည္ကို  ေတြ႕ရပါသည္။ 

 တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ုိက္ယူထားေသာ သတၱဳတြင္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားတြင္ အလြန္ညံ့ဖ်င္းေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘး 
အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသာရွိပါသည္။ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္ယူထားေသာ သတၱဳတြင္း 
လုပ္ကုိင္သူမ်ားသည္ လုိင္စင္ကုိင္ေဆာင္ထားသူမွ သတ္မွတ္ေသာ နည္းဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို 
လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ OSH ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နည္းဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ ဥပမာ 
အားျဖင့္ ေပါက္ကြဲတတ္ေသာပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳမႈဆုိင္ရာစည္းကမ္းမ်ား (လုိင္စင္ကုိင္ေဆာင္သူသည္ ေဖာက္ 
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ခြဲသည့္ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ယမ္း ေဖာက္ခြဲမည္ကို အသိေပးရန္လိုအပ္သည္)၊ 
ေျမေအာက္လႈိဏ္ဂူမ်ား၏ လမ္းေၾကာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ထိုလမ္းေၾကာင္းမ်ား ေလဝင္ေလထြက္ 
ေကာင္းေစရန္ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္စြန္႔ပစ္မည္ စေသာအခ်က္မ်ားအတြက္ စည္းကမ္း 
မ်ားပါဝင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ုိက္ယူၿပီး လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ လုပ္သားမ်ားကို တစ္ကုိယ္ 
ရည္ကာကြယ္ေရးပစၥည္း (PPE) မ်ားကို အခမ့ဲေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လစာမွ ျပန္ႏုတ္ယူျခင္း အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ 
လုပ္သားမ်ားသည္ မိမိတို႔ေငြျဖင့္ အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရသည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။ တစ္ဆင့္ခံ 
ကန္ထ႐ုိက္ယူၿပီး လုပ္ကုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လုပ္သားမ်ားကို သင္တန္းပို႔ခ်မႈရွိ ေကာင္းရွိႏုိင္ေသာ္လည္း 
SWIA ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕၏ေတြ႔ဆံုခ့ဲေသာ အလုပ္သမားမ်ား ေျပာၾကားခ်က္အရ OSH ဆုိင္ရာ စနစ္တက်သင္တန္း 
ပို႔ခ်မႈတစ္စံုတစ္ရာမရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထိုအလုပ္သမားမ်ားသည္ အေရးေပၚအခ်ိန္တြင္ အေျခခံအက်ဆံုး 
ျဖစ္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာသည့္ပံု မေပၚပါ။ ဥပမာ - ေပါက္ကြဲမႈ 
ျဖစ္ေပၚသည့္အခါ ဂူအတြင္းမွ ထြက္ခြာျခင္း။ အစီရင္ခံခ်က္အရ မေတာ္တဆမႈ အလြန္ပင္ျမင့္မားသည္ကို 
ေတြ႕ရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအျခားေဒသမ်ားမွ လာေရာက္ေျပာင္းေရြ႕လုပ္ကုိင္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳ 
မရွိေသာသူမ်ားတြင္အမ်ားဆံုး  ျဖစ္ေပၚသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ 
အေသးစား လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း လူ ၃ဝ မွ ၄ဝ အထိ ထိခိုက္ မႈရွိသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး၊ ၁ ဦး မွ ၂ 
ဦးအထိ အသက္ဆံုး႐ံႈးမႈရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။  အျခားလုပ္ကြက္သစ္ တစ္ခုတြင္ ေဆးကုသေရးဘက္ဆုိင္ရာ 
လုပ္သားတစ္ဦး၏ေျပာၾကားခ်က္အရ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ုိက္လုပ္ေသာ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ မေတာ္တဆမႈမ်ား 
ပိုမိုျဖစ္ေပၚသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ နည္းဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ုိက္လုပ္ကုိင္ 
သူမ်ားသည္ မေတာ္တဆမႈကိစၥရပ္မ်ားကုိ လုိင္စင္ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားထံသုိ႔ အစီရင္ခံ သတင္းပုိ႔ၾကရမည္ 
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ုိက္လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းရမည္ကို 
ေရွာင္ရွားရန္ ပံုမွန္သတင္းေပးပို႔ျခင္းမရွိသည္ကို ဝန္ခံထားပါသည္။ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ အခ်ိဳ႕လုိင္စင္ကုိင္ 
ေဆာင္ထားသူမ်ားသည္ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ုိက္လုပ္ကုိင္သူမ်ားကုိ စစ္ေဆးရန္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ထားရွိသည္ 
ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။

 ကုမၸဏီအနည္းငယ္သာ၎ တို႔၏လုပ္သားမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလံုေရးေပးေဆာင္ၾကသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လူမႈ 
ဖူလံုေရး ဥပေဒအရ အႀကီးစားသတၱဳကုမၸဏီ (၄) ခုသာ ၎တို႔၏ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလံုေရး 
ရန္ပံုေငြကို ေပးေဆာင္ၾကသည္။ သြားေရာက္ခ့ဲေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏လုပ္သားမ်ားအတြက္ 
အခမ့ဲေဆးေပးခန္းကို လုပ္ကြက္ျခံဝင္းအတြင္းတြင္ ပ့ံပိုးေပးၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ 
မိမိတို႔ကုမၸဏီတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေငြေၾကးရန္ပံုေငြရွိေသာေၾကာင့္ လူမႈဖူလံုေရး ရန္ပံုေငြ မထည့္ 
ဝင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ အျခားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ လႈမႈဖူလံုေရး ရန္ပံုေငြ 
ထည့္ဝင္ျခင္း၊ မထည့္ဝင္ျခင္းကုိ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ၿပီး၊ သုိ႔ေသာ္ သူတို႔သည္ မထည့္ဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကၿပီး၊ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လူမႈဖူလံုေရးေဆး႐ုံမ်ားသည္ အျခားျပည္နယ္မ်ားတြင္ ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ 
လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ လုပ္သားမ်ားသည္ လူမႈဖူလံုေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စနစ္တြင္ပါဝင္ၾကသည္ သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီမွ 
ဦးေဆာင္ေသာ လူမႈဖူလံုေရးစနစ္မ်ိဳးကို ပိုမိုလိုလားေၾကာင္း ကြင္းဆင္းအဖြဲ႔ကို ေျပာၾကားၾကသည္။ အဘယ့္ 
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ လူမႈဖူလံုေရးအက်ဳိးအျမတ္သည္ အလြန္နည္းပါးၿပီး ေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ား 
သည္လည္း အလြန္ေဝးေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

 ကုမၸဏီမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕က်န္းမာေရးကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ပံပုိးေပးသည္။ သတၳဳလုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ ကုမၸဏီ 
အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးကုန္က်စရိတ္ကို အလုပ္သမားမ်ား၏ ရာထူးအေပၚမူတည္၍ လအလုိက္ ပမာဏတစ္ခု 
အထိ ပံ့ပုိးေပးပါသည္။ ေပးေဆာင္သည့္ ပမာဏသည္ အေျခခံလုပ္သားအတြက္ အေမရိကန္ (၈) ေဒၚလာမွ 
မန္ေနဂ်ာအတြက္ အေမရိကန္ (၃၄ဝ) ေဒၚလာအထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားမႈ ရွိႏုိင္ပါသည္။  လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ 
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လုပ္သားမ်ားကုိ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ  ေဆးစစ္မႈျပဳလုပ္ေပးပါသည္။  ေနာက္လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ လုပ္ငန္းခြင္မဝင္မီ 
ေဆးစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးၾကသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ ေနာက္လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားမ်ား ေနမ 
ေကာင္းျဖစ္ခ်ိန္မွသာလွ်င္  ေဆးေပးခန္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ကုသၾကရပါသည္။ အခ်ိဳ႕လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ဆရာဝန္ 
ကို ခန္႔အပ္ထားၿပီး အခ်ိဳ႕လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးမွဴး သို႔မဟုတ္ သူနာျပဳကို ခန္႔အပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ 
ရပါသည္။ ကိစၥအခ်ိဳ႕တြင္ ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕၏ေတြ႕ရွိခ်က္အရေဆးပစၥည္းမ်ား လံုေလာက္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ အေရး 
ႀကီးသည့္ ေဆးဝါးမ်ားထားရွိျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္သားမ်ားသည္ ၎ 
တုိ႔၏ေဆးဖိုးကို မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္ေပးေခ်ရသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ကြင္းဆင္းေတြ႕ရွိခ်က္အရ တစ္ဆင့္ခံ 
ကန္ထ႐ုိက္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ေန႔စားလုပ္သားမ်ားတြင္ လူမႈဖူလံုေရးကဒ္မရွိသည့္အျပင္ ကုမၸဏီမွေပးေသာ 
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကိုလည္း မရရွိႏုိင္ပါ။ သာဓကတစ္ခုတြင္ လုပ္သားမ်ားသည္ ကုိယ္တုိင္ထည့္ဝင္ 
ၾကေသာရန္ပံုေငြမ်ားကုိ စုထားၾကၿပီး၊ ထိုရန္ပံုေငြမ်ားမွ ေဆးကုသမႈ သို႔မဟုတ္ နာေရးကူညီမႈမ်ားအတြက္ 
ေထာက္ပ့ံေပးၾကပါသည္။ ေနာက္လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ မေတာ္တဆျဖစ္သည့္အခါ ေန႔စားလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ 
ကုမၸဏီမွေပးေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ရယူႏုိင္ပါသည္။

 မေတာ္တဆမႈႏွင့္အသက္ဆံုးရံႈးမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈသည္ကြဲျပားပါသည္။  ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ အလုပ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈႏွင့္အသက္ဆံုးရံႈးမႈမ်ားအတြက္ ေငြသား 
ေလ်ာ္ေၾကးကို ေပးၾကသည္ကိုသာ ေတြ႔ရသည္။  သို႔ေသာ္ မည္မွ်ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိ 
ဘဲ ပံုမွန္သတ္မွတ္ခ်က္လည္းမရွိပါ။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ တည္ေဆာက္ေရးကာလ၌ အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ 
ပုိက္မ်ားျပဳတ္က်လာ၍ အသက္ဆံုးရံႈးခ့ဲရာ ကုမၸဏီသည္ နာေရးအတြက္ ေငြေၾကးေပးၿပီး မိသားစုအတြက္ 
ႏွစ္နာေၾကးေပးခ့ဲပါသည္။ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခု၏ ေျပာဆုိခ်က္အရ  သတၱဳတူးေဖာ္မႈႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အသက္ 
ဆံုး႐ံႈးမႈအတြက္ ၁၅ သိန္းမွာ သိန္း ၃ဝ အထိေပးသည္ဟု ေျပာပါသည္။ အမ်ားေသားအားျဖင့္ တရားဝင္ေပး 
ေဆာင္ရမည့္ အဖိုးအခမ်ားႏွင့္တရားဥပေဒအရလုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုေရွာင္ရွားရန္ မိသားစုႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းလုပ္ 
ေဆာင္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ေနာက္ကုမၸဏီ တစ္ခုသည္ ေသဆုံးသြားသည့္လုပ္သား၏ မိသားစုအတြက္ 
၃၅ သိန္းေပးခ့ဲၿပီး ေနာက္ဥပမာတစ္ခုအေနျဖင့္ ၄၅ သိန္းေပးခဲ့သည္ဟု သိရွိရပါသည္။ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ုိက္ 
လုပ္ကုိင္သူမ်ားသည္ အလုပ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ေသဆံုးမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ၾကရၿပီး ကုမၸဏီ 
တစ္ခုသည္ မေတာ္တဆျဖစ္စဥ္တစ္ခုအတြက္  ေလ်ာ္ေၾကး သိန္း ၅ဝ ေပးခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။

 မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ HIV။  တခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ သတၳဳတြင္း လုပ္သားမ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆးဝါး 
အသံုးျပဳမႈသည္  ပံုမွန္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနပါသည္။  အထူးသျဖင့္ ေရႊတူးေဖာ္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ အေသး 
စားေရႊတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ကြက္တစ္ခုမွ သတၱဳလုပ္သားမ်ားသည္ ရာဘႏွင့္ဘိန္းျဖဴအသံုးျပဳၾကသည္ကိုေတြ႕ရ
ပါသည္။ ေဒသခံ NGO အဖြ႕ဲ၏ေျပာဆုိခ်က္အရ သတၱဳလုပ္သားမ်ားသည္ အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ေဆာင္ရေသာေၾကာင့္ 
အလြန္ပင္ပန္းသျဖင့္ တရားမဝင္စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားသံုးစြဲရန္ အလားအလာျဖစ္ေစပါသည္။ သတၱဳလုပ္သား 
မ်ားသည္ သာမန္ေဒသခံလူမ်ားႏွင့္ယွဥ္လ်င္ ပုိက္ဆံပိုရရွိေနေသာေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈ ပိုမ်ားသည္ကို 
ေတြ႔ရပါသည္။ ထုိေဒသတြင္ HIV/AIDS ပ်ံႏွံ႔မႈ ျမင့္မားေနသည္ကိုလည္း မွတ္သားခဲ့ရပါသည္။ ကြင္းဆင္း 
ေလ့လာေရးအဖဲြ႕အေနျဖင့္ လက္လုပ္လက္စား ေရႊသတၳဳတြင္းတူးေဖာ္သည့္ ေနရာတစ္ခုကိုၾကည္ၿပီး ေယဘုယ် 
လူဦးေရထက္ သတၱဳလုပ္ကုိင္သူမ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစဲြျခင္း ပ်ံ႕ႏံွ႔မႈမ်ားျပားသည္ဟု မွတ္ခ်က္မျပဳႏိုပါ။ 
သို႔ေသာ္ ၎တုိ႔၏အလုပ္သည္  ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲေသာ္လည္း၊ လုပ္ကိုင္ခ်င္သူမ်ားျခင္း၊ ေငြသားလက္ဝယ္တြင္ 
ရွိၾကေသာေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲျခင္း ပ်ံႏွံ႔မႈပိုမိုျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 
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ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၁၇။ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္း
ရွင္းေရး။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ သတၳဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကုိင္သူမ်ားသည္  အႏၲရာယ္မ်ားေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္  
လုပ္ကုိင္ၾကရသည္။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕မွ အမ်ားစုေတြ႕ရွိရေသာျပႆနာမ်ား အက်ဥ္း 
ခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။

 က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ သင္တန္းပို႔ခ်မႈ မရွိပါ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
မ်ား မရွိပါ။ ေရွးဦးသူနာျပဳပစၥည္းမ်ား ထားရွိမႈ မရွိပါ။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ သာမန္အားျဖင့္ေဒသခံရြာမ်ား
ရွိေဆးပစၥည္းကိရိယာ အနည္းငယ္သာရွိေသာ က်န္းမာေရးစင္တာမ်ားကိုသြားရပါသည္။ ထံုးေက်ာက္ထုတ္ 
ယူေသာ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ထံုးေက်ာက္ကို အေျခခံ စက္ကိရိယာေလာက္ျဖင့္သာ  
ထုတ္လုပ္ၿပီး ႀကိတ္ခဲြျခင္း၊ ႐ိုး႐ုိးမီးဖုိေလးမ်ားျဖင့္ မီးေလာင္ကြ်မ္းေစျခင္းကုိ အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား မပါဘဲ 
လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။  လက္လုပ္လက္စား မီးဖိုမ်ားတြင္ ႀကိတ္ခြဲ မီး႐ိႈ႕မႈမ်ားကို အကာအကြယ္မ်ားမရွိဘဲ 
လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိးသည္ ရြာျဖင့္နီးကပ္ေသာ္လည္း၊ မီးဖုိမ်ားကုိ ကာရံထားျခင္း 
မရွိပါ။ ေကာင္းမြန္ေသာ သန္႔ရွင္းေရး၊ ေရဆုိးေျမာင္းစနစ္မ်ားထားရွိျခင္း မရွိပဲ၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္၎တို႔၏
မိသားစုမ်ားသည္ တဲငယ္မ်ားျဖင့္ မီးဖိုမ်ားအနီးတြင္ ေနထုိင္ၾကသည္။ 

 ျပဒါးႏွင့္အျခားအႏၲရာယ္ရွိေသာပစၥည္းမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဂ႐ုစုိက္မႈမရွိဘဲ သံုးစဲြျခင္း။ ျပဒါးကို တ႐ုတ္ 
ႏုိင္ငံ သုိ႔မဟုတ္ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွတင္သြင္းၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ေရႊတူးေဖာ္သည့္ေနရာမ်ားရွိ ဆိုင္မ်ားတြင္ 
လည္း ထုိပစၥည္းမ်ားအား ေရာင္းခ်ေနသည္ကိုလည္းေတြ႕ရသည္။ ေနရာတစ္ခုတြင္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားအပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီးအရြယ္ေပါင္းစံုသည္ ေရႊက်င္ေနၾကသည္ကိုေတြ႕ရၿပီး ျပဒါးကို အကာအကြယ္ 
မရွိဘဲ အသံုးျပဳေနၾကသည္ကိုလည္း  ေတြ႕ရပါသည္။  ေရႊက်င္ၾကသည့္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ့ဲရာ 
၎တို႔သည္ ျပဒါး၏ဆိုးရြားသည့္ က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည္ကုိ သတိမထားမိပါဟုဆိုသည္။ တစ္ခါ 
တစ္ရံတြင္ ထိုအႏၲရာယ္ႀကီးမႈကို လွ်စ္လ်ဳရႈ႕ၿပီးလုပ္ေဆာင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အေၾကာင္းအရာမွာ 
၎တို႔တြင္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ကြက္ 
တစ္ခုရွိ သတၱဳလုပ္သားမ်ားသည္ ျပဒါးကို မ်ိဳခ်သည့္အခါတြင္မွသာ အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟု မွတ္ယူထားၿပီး 
ကေလးမ်ားမယူႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ သာထားရိွၾကသည္။ ေနာက္လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္  ျပဒါးကုိ လုပ္ကြက္ 
ပုိင္ရွင္အိမ္တြင္သာ အသံုးျပဳၾကသည္။ ေရႊလက္လုပ္လက္စားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ 
ေရႊလုပ္သားမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ အစည္းအေဝးေခၚ၍ ျပဒါးအသံုးျပဳမႈႏွင့္ေဘးကင္းစြာ သန္႔စင္ႏုိင္ 
မႈကို  ရွင္းျပသည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ ေတြ႕ဆံုခ့ဲေသာ လက္လုပ္လက္စားလုပ္သားမ်ားသည္ 
ဤက့ဲသို႔ အစည္းအေဝးမ်ားရွိသည္ကို မသိရွိခ့ဲပါ။ ရြာတစ္ရြာတြင္ လက္လုပ္လက္စား ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ 
ျခင္းကို  ေျမေအာက္လႈိဏ္ဂူျဖင့္တူးေဖာ္၍ ယမ္းဘီလူးမ်ားကို ေနအိမ္တြင္သိုေလွာင္ကာ  ျပဒါးႏွင့္ဆုိင္ယာႏုိဒ္ 
မ်ားကိုလည္း လံုေလာက္သည့္ အကာအကြယ္မ်ားမရွိဘဲ အသံုးျပဳေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

 ကေလးသူငယ္မ်ား သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ရွိေနျခင္း။ ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕သည္  ေမြးကင္စကေလးမ်ား 
အပါအဝင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ မိဘမ်ားအလုပ္လုပ္ကုိင္ေသာ သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္မ်ားသို႔ ေခၚေဆာင္ 
သြားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေျမေအာက္လႈိဏ္ဂူမ်ားသည္ မိသားစုမ်ားေနထုိင္သည့္ 
အိမ္မ်ား၏ေအာက္တြင္ ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။
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 သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၏ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ျခင္း။ အမ်ိဳးသမီးေရႊက်င္သူ 
တစ္ဦးသည္ ေရႊထဲတြင္ တစ္ေနကုန္ က်င္ရေသာေၾကာင့္ ဖ်ားနာရသည္ဟု ညည္းတြားေျပာဆုိပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေခါင္းမူးသည္ဟုလည္း ဆုိၾကသည္။ လက္ႏွင့္လက္သည္းမ်ားသည္ 
အလုပ္ေၾကာင့္ ျပတ္ရွနာ၊ ပြန္းပ့ဲဒဏ္ရာႏွင့္ အတြင္းေၾကဒဏ္ရာမ်ား ခံစားၾကရသည္။ က်န္းမာေရးမွဴး၏ 
ေျပာၾကားခ်က္အရ ေခါင္းကိုက္ခဲမႈသည္ ေရႊက်င္သူမ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ေယဘုယ်လကၡဏာတစ္ရပ္ 
ျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။ ေျမေအာက္လုပ္သားမ်ားသည္ တီဘီေရာဂါလကၡဏာက့ဲသို႔ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္း 
ဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရသည္ဟုလည္း ဆိုပါသည္။ ဘီပုိးႏွင့္ငွက္ဖ်ားေရာဂါမ်ားသည္ ေရႊတူးေဖာ္သူ 
မ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ခဲမျဖဴတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ ေရထဲတြင္ လုပ္ကုိင္ရေသာ 
ေၾကာင့္ အေရျပားေရာဂါမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ 
ေကာင္းမြန္သည့္ ေရဆိုးႏုတ္စနစ္မရွိပါ။ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေသာ လုပ္သားမ်ား အသက္ ၆ဝ ခန္႔ရွိေသာ 
သူမ်ားသည္ ေရတြင္ တစ္ေနကုန္ ေရႊက်င္သည့္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

 မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားအတြက္ စနစ္တက် ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းမရွိ။ ျဖစ္ရ ပ္တစ္ခုတြင္ ေျမၿပိဳက်မႈျဖစ္ေပၚၿပီး 
လူအေယာက္ ၂ဝ ခန္႔ ထိခိုက္ခ့ဲကာ တစ္ဦးေသဆံုးေၾကာင္း သိရွိခ့ဲရသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်မႈလည္း 
မရွိခဲ့ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ထုိေနရာတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ေနေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မွ လုပ္ကြက္ကို ပိတ္သိမ္း 
ခ့ဲသည္။ ေရႊလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားသည္ ယခင္က မၾကာခဏျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ရြာတစ္ရြာ 
တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခန္႔မွန္းေခ် ၁ဝ ဦးခန္႔ အေသအေပ်ာက္၊ ထိခိုက္ရွနာမႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုက့ဲသို႔ 
မေတာ္တဆမႈမ်ားသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ သတၱဳတြင္းပုိင္ရွင္မ်ားမွ ေျမတူးစက္မ်ားႏွင့္ စက္ 
ကိရိယာႀကီးမ်ားျဖင့္ ပိုမိုစနစ္တက် တူးေဖာ္လာျခင္းေၾကာင့္ နည္းပါးလာသည္။ မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားသည္ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ရြာႏွင့္နီးၿပီး အကာအရံ သို႔မဟုတ္ သတိေပးသေကၤတမ်ား မထားရွိေသာ သတၱဳတြင္း 
ေဟာင္းမ်ားအား  ျပန္လည္ျပဳျပင္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္  ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။  ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ ၁၇ ႏွစ္သားအရြယ္ 
လူငယ္တစ္ဦးသည္ ၎၏သူငယ္ခ်င္းျဖင့္ သတၱဳ႐ုိင္းမ်ားေကာက္ရန္ သတၱဳတြင္းေဟာင္းတစ္ခုသို႔သြားခ့ဲရာ 
ေျမၿပိဳမႈႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ခ့ဲရၿပီး ယခုတြင္ မသန္စြမ္းျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းမ်ိဳးလည္း 
မရွိခဲ့သည့္အျပင္ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ ဤသတၱဳတြင္းေဟာင္းကို မည္သူပုိင္ဆို္္င္သည္ကိုလည္း မသိရွိပါ။

စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္အလုပ္ခန္႔ထားမႈအေျခအေန

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ တရားမွ်တၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာအေျခအေနရွိသည့္လုပ္ငန္းခြင္ရရွိခြင့္၊ 
တူညီေသာ အလုပ္အကိုင္အတြက္ တူညီသည့္ လုပ္ခလစာခံစားခြင့္။

 ကုမၸဏီႀကီးမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားတြင္သာ  စာခ်ဳပ္မ်ားရွိၾကသည္။ အႀကီးစားကုမၸဏီႏွစ္ခု 
သာလွ်င္  အလုပ္သမားမ်ားကို တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည္။ အျခားအႀကီးစားလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ခန္႔အပ္ထား 
ေသာဝန္ထမ္းမ်ားသည္ third-party မ်ားမွ ရရွိေသာ  စာခ်ဳပ္ျဖင့္လုပ္ကုိင္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ႐ုိး႐ုိး 
အလုပ္သမားမ်ားပါဝင္ၿပီး၊ က်ပန္းႏွင့္ ေန႔စားလုပ္သားမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ အႀကီးစားလုပ္ကြက္မွကုမၸဏီ 
မ်ားသည္ လစာ၊ အလုပ္ခ်ိန္၊ ခြင့္ ခံစားခြင့္ႏွင့္အျခား အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားပါဝင္သည့္ အလုပ္ခန္႔အပ္စာ သို႔မဟုတ္ 
စာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးရသည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ စာခ်ဳပ္မိတၱဴကုိ မရရွိဘဲ၊ ကုမၸဏီက 
သာ သိမ္းဆည္းထားပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္သာ အၿမဲတမ္းအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္ 
ျခင္း စာခ်ဳပ္ရွိသည္ဟု ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ကိစၥရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အလုပ္သမားဦးစီးဌာနသည္ ကုမၸဏီမ်ား 
ကို စာခ်ဳပ္မ်ားထားရွိရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စာခ်ဳပ္၏ၾကာခ်ိန္သည္ ၆ လမွ ၅ ႏွစ္ခန္႔ 
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ျဖစ္သည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္  ေဒသခံအလုပ္သမားမ်ားသည္ လစာမရရွိဘဲ အလုပ္သင္အျဖစ္ ၁ဝ ႏွစ္ လုပ္ 
ခ့ဲရသည္။ သုိ႔ေသာ္ အစားထုိးေပးသည့္အေနျဖင့္ ေစ်းတြင္ ဒီဇယ္္မ်ားကုိေရာင္းစားရန္ ေပးခဲ့ပါသည္။ 
ထို႔ေနာက္မွသာ ၅ ႏွစ္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုပါသည္။ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ စာခ်ဳပ္မရွိဘဲ 
ပုိင္ရွင္ႏွင့္ႏႈတ္ျဖင့္သာ သေဘာတူလုပ္ကုိင္ၾကသည္။ အေသးစားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အျမဲတမ္းလုပ္သား 
၃ဝဝ ခန္႔သည္ စာခ်ဳပ္မရွိဘဲ ႏႈတ္ျဖင့္သေဘာတူညီမႈျဖင့္သာ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ပထမ (၃) 
လ အရင္ဆံုး အလုပ္လုပ္ရန္ ကနဦး ႏႈတ္ျဖင့္ကတိျပဳထားၾကသည္။ ထိုေဒသရွိ ေနာက္လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ 
အလားတူေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လုပ္ကြက္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္မ်ားျဖင့္ 
ျပႆနာမ်ားရွိၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အႀကီးစားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ လုပ္ကြက္ခြင့္ျပဳမိန္႔ ကုိင္ေဆာင္ထားသူ 
သည္ အျမဲတမ္းအလုပ္သမား (၈) ဦးကုိသာခန္႔အပ္ထားၿပီး က်န္လုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ုိက္ 
တာမ်ားကိုလႊဲ၍ လုပ္ကုိင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ကန္ထ႐ုိက္တာမ်ားသည္  ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားကို ျပန္ 
လည္ခန္႔အပ္ၾကသည္။ အလုပ္သမား ၃ဝဝဝ ခန္႔ရွိေသာ အႀကီးစား လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ မူရင္းကုမၸဏီမွ ၅% 
ထက္နည္းေသာ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈသာရွိၿပီး တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ုိက္တာ ၁ဝဝ ခန္႔ကသာ ေန႔စားလုပ္သားမ်ားကို 
ေခၚယူ၍ သတၱဳတူးေဖာ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ မည္သည့္လုပ္ကြက္တြင္မွ ေန႔စားလုပ္သားမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ 
ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္း မရွိပါ။

အလုပ္ခ်ိန္၊ လစာႏွင့္ခြင့္  

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ တရားမွ်တၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနရွိသည့္လုပ္ငန္းခြင္ရရွိခြင့္၊ 
လံုေလာက္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းရရွိပုိင္ခြင့္။

 အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ လုပ္ကုိင္ရျခင္း။ သြားေရာက္ခ့ဲေသာ လုပ္ကြက္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အလုပ္သမားဥပေဒကို 
အျပည့္အဝ ေလးစားလိုက္နာမႈမရွိၾကပါ။ အလုပ္သမားဥပေဒတြင္ အေထြေထြအလုပ္သမားမ်ားအတြက္   
တစ္ပတ္လွ်င္ ၄၄ နာရီ လုပ္ကုိင္ရမည္ကုိ ေဖာ္ျပထားၿပီး (၁၉၉၆ သတၱဳတြင္း နည္းဥပေဒ) တြင္ သတၱဳတြင္း 
လုပ္သားမ်ားအတြက္  နာရီ ၄ဝ လုပ္ကုိင္ၿပီး တစ္ပတ္အတြင္းတြင္   ၅ ရက္လုပ္ကုိင္ၿပီးသည့္အခါ ႏွစ္ရက္ဆက္ 
တုိက္နားႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လုပ္သားမ်ားသည္  တစ္ 
ပတ္လွ်င္ ၆ ရက္ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ရက္နားစနစ္ျဖင့္ ၄၈ နာရီ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရသည္ကို ေတြ႕ရ 
သည္။ အေသးစားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္  ေျမေအာက္သတၱဳတြင္းလုပ္သားသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၆ ရက္ အလုပ္ 
လုပ္ရၿပီး ႐ံုးလုပ္သားမ်ားသည္ ၇ ရက္တစ္ပတ္ အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။ တနဂၤေႏြေန႔ အလုပ္ လုပ္ရသည့္အတြက္ 
ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃ဝဝဝ ထပ္ေပးသည္။ ေနာက္အေသးစားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ တနဂၤေႏြေန႔အတြက္ ႏွစ္ဆ 
ေပးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အျခားလုပ္ကြက္ေနရာမ်ားတြင္  ခြင့္ရက္ႏွင့္ပံုမွန္အ  လုပ္ခ်ိန္ေနာက္ပုိင္း လုပ္ကုိင္ 
ေသာနာရီမ်ားကို ျပန္ေပးျခင္းမရွိပါ။ အေသးစားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္  မနက္ ၆ နာရီမွ 
ညေန ၅ နာရီအထိ လုပ္ကုိင္ရၿပီး ၾကားတြင္ တစ္နာရီသာ နားခ်ိန္ေပးပါသည္။  အခ်ိဳ႕အေသးစားလုပ္ကြက္ 
မ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူပိတ္ရက္မ်ားမွလြဲ၍ ခြင့္ရက္မရွိ လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။ ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အလုပ္ခ်ိန္အဆုိင္း အၾကာျမင့္ဆံုး ျဖစ္ၿပီး၊ ခြင့္ရက္ရရွိမႈမွာလည္း အနည္း 
ဆံုးရၾကပါသည္။ လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အၾကာဆံုးအဆုိင္းကုိ လုပ္ကုိင္ၾကရၿပီး ခြင့္ရက္အနည္းဆံုး ေပးခံ 
ရသည္။ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ တစ္ပတ္ လွ်င္ ၇ ရက္ အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။ (လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ၃ ရက္ 
ေရွာင္တခင္ခြင့္ႏွင့္ ၁ဝ ရက္ ႏွစ္စဥ္ အားလပ္ရက္ခြင့္မ်ားရွိသည္)။

 လုပ္ခလစာ။ အႀကီးစားလုပ္ကြက္မ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ သို႔မဟုတ္ ပိုျမင့္ေသာ 
လစာကို ရရွိၾကၿပီး ၎တို႔၏လစာသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွရေသာ ဝင္ေငြထက္မ်ားသည္ဟု ဆိုေသာ္ 
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လည္း အလုပ္ခြင္ဝင္ခါစ အလုပ္သမားမ်ားကမူ ၎တို႔၏လစာသည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္သာ လံုေလာက္ 
ၿပီး စုေဆာင္းရန္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါဟုဆိုၾကသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုရွိ လံုျခံဳေရးလုပ္သားမ်ားသည္  သတ္မွတ္ 
ထားေသာ အနည္းဆံုးရရွိရမည့္ လုပ္ခလစာထက္ နည္း၍ရရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လုပ္ကြက္အေတာ္မ်ားမ်ား 
တြင္ လစာေပးသည့္ရက္ထက္ ၁ဝ ရက္အထိ ေနာက္က်သည္ဟုလည္း သိရွိခ့ဲရသည္။ မည္သည့္ကုမၸဏီမွ 
လစာေပးေခ်သည့္ လက္ခံစာရြက္ကို အလုပ္သမားမ်ားထံသို႔ ေပးေလ့မရွိပါ။ အေသးစားလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား 
သည္ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား ကုမၸဏီဝင္ေငြရရွိမႈအေပၚမူတည္၍ ျပန္လည္ခြဲေဝေပးသည့္ စနစ္ကို အသံုးျပဳ 
သည္။ အေသးစားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ မိမိတို႔ရရွိမည့္ ေဝစုကို ၆ လ အလုပ္ 
လုပ္ၿပီးမွသာ ရရွိသည္ဟု သိရသည္။

 ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားသည္ ဝင္ေငြ ပံုမွန္မရရွိၾကသည္ကုိ ၾကံဳေတြ႕ရသည္။ အႀကီးစားႏွင့္အေသးစား 
သတၱဳလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ေန႔စားလုပ္သားမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းေရး ၊  ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ထုပ္ပိုးသည့္အလုပ္မ်ားကို 
လုပ္ကုိင္ၾကရသည္။ ၎တို႔သည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေန႔စားလုပ္ခမ်ားကုိ ရရွိၾကသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ 
third-party မွ ခန္႔အပ္ထားေသာ ကန္ထ႐ုိက္အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၿပီးေျမာက္ေသာ အလုပ္ေပၚတြင္ ပုိက္ဆံ 
ေပးပါသည္။ ဥပမာ- တစ္ေန႔ဘိလပ္ေျမသယ္ယူသည့္ အိတ္အေရအတြက္အေပၚ မူတည္၍ ရရွိသည္။ 
အႀကီးစား ခဲမျဖဴသတၱဳတြင္းတစ္ခုတြင္ သတၱဳ႐ုိင္းမ်ား သယ္ယူျခင္းႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ေရျဖင့္ေဆးေၾကာျခင္း 
မ်ားကို တန္ခ်ိန္ႏွင့္ေပးသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ ေျမေအာက္တြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ သတၱဳလုပ္သားမ်ား 
သည္  သတ္မွတ္ထားေသာ ေန႔စားလုပ္ခကိုသာ ရရွိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေန႔စားလုပ္ခရရွိမႈသည္ 
မ်ားေသာ္လည္း ေန႔စားလုပ္သားမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ ၎တို႔၏လစာမ်ားသည္ အေျခခံ အသံုးစရိတ္အတြက္ 
သာ လံုေလာက္သည္ဟု ဆိုသည္။ 

 လုပ္ခလစာ ႏုတ္ယူထားျခင္း။ လုပ္ကြက္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လစာထဲမွတခ်ဳိ႕ကုိ ႏုတ္ယူ 
ထားသည္ဟုေျပာၾကသည္။  လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္  ကုမၸဏီသည္ အလုပ္သမားတစ္ဦးစီအတြက္ ဘဏ္အေကာင့္ 
ဖြင့္ေပးထားၿပီး တစ္လလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ဝ ကို လစာမွႏုတ္ယူ၍ ထည့္ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္ 
သမားမ်ားသည္ ထိုပုိက္ဆံကို အလုပ္သက္တမ္း (၃) ႏွစ္ျပည့္ၿပီးမွ ထုတ္ခြင့္ရွိသည္။ အေသးစားလုပ္ကြက္ 
တစ္ခုတြင္ ကုမၸဏီသည္ လစာထဲမွတခ်ိဳ႕ကုိ ႏုတ္ယူထားၿပီး ပုိက္ဆံစုေပးရန္ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾက 
သည္။ အႀကီးစားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ကုမၸဏီႏွင့္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ 
ရညရ္ြယ၍္ ပထမ (၅) ႏစွအ္တြင္း အလပုထ္ြကပ္ါက အလပုသ္မားမ်ားသည ္ကမုၸဏကီိ ုျပနလ္ည္ေလ်ာ္ေၾကးေပးရ 
မည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္ကို  ေတြ႕ရသည္။ ေနာက္အႀကီးစားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ 
ကုမၸဏီတြင္ အနည္းဆံုး (၂) ႏွစ္ လုပ္ကုိင္ရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၁၈။ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန

ကြင္းဆင္ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန 
သည္ လြန္စြာဆိုးရြားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အဓိက ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 ေနထုိင္မႈအေျခအေန။ ေရႊတူးေဖာ္သည့္ေနရာတစ္ခုတြင္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတြင္း လုပ္သားအမ်ားစု 
သည္ ျပည္တြင္းမွေရြ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားျဖစ္ၿပီး စားဝတ္ေနေရးအတြက္ မိသားစုလုိက္ အေျခခ်ေနထိုင္လာ 
ၾကေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ထိုေနရာတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနထုိင္ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ရာသီအလိုက္ 
ႏွစ္၏ အစိတ္အပုိင္းအခ်ိဳ႕တြင္သာ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္သားမ်ား 
ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကၿပီး ေနထိုင္ၾကသည့္ ေနရာမ်ားကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ စာရင္းသြင္းထားျခင္းမရွိပါ။ 
ထိုသူမ်ားသည္ ဆင္းရဲၾကၿပီး က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း မရရွိၾကပါ။
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ေနာက္ေရႊတြင္းတစ္ခုတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသတၱဳလုပ္သားမ်ားသည္  လုပ္ကြက္အနီးတြင္ တဲအိမ္ငယ္မ်ားေဆာက္ 
၍ ေနထုိင္ၾကသည္။ ေဒသခံ သတၱဳလုပ္သားမ်ားသည္ ရြာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနထုိင္ၾကသည္။

 အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ေန႔စားလုပ္ခ။ အမ်ားအားျဖင့္ သတၱဳတြင္းပုိင္ရွင္က အလုပ္သမားမ်ားကို ေခၚယူေလ့ရွိၿပီး၊ 
ထိုသူမ်ားသည္ ႏႈတ္ျဖင့္သာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္သေဘာတူညီထားၾကပါသည္။ သတၱဳတြင္း 
အနီးအနားရွိ အေျခအေနမ်ားသည္ တူညီၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။  ေရႊတူးေဖာ္ေသာေနရာတစ္ခုတြင္ 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ တစ္ရက္လွ်င္ ၁၂ နာရီ လုပ္ကုိင္ၾကရၿပီး၊ အလုပ္ခ်ိန္ၾကားထဲတြင္ တစ္နာရီသာ 
နားခ်ိန္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ အမ်ိဳးသားလုပ္သားမ်ားသည္ တစ္ရက္လွ်င္ (၅ဝဝဝ) က်ပ္ ရရွိပါသည္။ 
ညပုိင္းအတြက္ (၈ဝဝဝ) က်ပ္ရရွိပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားလုပ္ေဆာင္ေသာ အလုပ္မ်ား 
ႏွင့္မတူသည့္ အျခားအလုပ္မ်ားတြင္ လုပ္ရပါသည္။  ထိုအမ်ိဳးသမီးလုပ္သားမ်ားသည္ တစ္ရက္လွ်င္ ၄ဝဝဝ 
မွ ၅ဝဝဝ က်ပ္ခန္႔ ရရွိပါသည္။ လစာမ်ားကို ၁ဝ ရက္တစ္ႀကိမ္ေပးပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးထမင္းခ်က္ အပါအဝင္ 
အခ်ိဳ႕ အလုပ္သမားမ်ားသည္ တစ္လလွ်င္ (၆ ေသာင္းမွ ၁ သိန္း) ခန္႔ ရရွိပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္  
တစ္ရက္ ထမင္း (၃) နပ္ႏွင့္ ညလုပ္သားမ်ားအတြက္ သေရစာမ်ားပါဝင္ပါသည္။ ထိုေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ 
ၾကေသာအလုပ္သမားသည္  ေငြေၾကးရေသာခြင့္ရက္မ်ားရရွိျခင္းမ်ဳိး မရွိေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမား တစ္ 
ေယာက္ေနမေကာင္းျဖစ္လွ်င္ ေငြေၾကးရရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ သာမန္ေပးေနက် လစာေပး 
ျခင္းကို အခ်ိန္မီေပးျခင္းမရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေရႊထုတ္လုပ္မႈနည္းပါကေငြလည္ပတ္မႈ 
နည္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေနရာမွာပင္ သတၱဳတြင္းပုိင္ရွင္မွ စက္ပစၥည္းဝယ္ပါက  အလုပ္သမားမ်ား 
သည္ အလြန္ရွည္ၾကာေသာ အဆိုင္းမ်ားအျဖစ္ (၂၄ နာရီအထိ) လုပ္ကုိင္ၾကရၿပီး ဤသုိ႔ျဖင့္ တြင္းပုိင္ရွင္မ်ား 
စက္ပစၥည္းကုန္က်စရိတ္ကုိ  ျပန္လည္ရ ရိွေစရန္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕သတၱဳတြင္းပိုင္ရွင္မ်ားသည္ 
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ရရွိေသာအျမတ္မ်ားကုိ ခဲြေဝယူမည္ဆုိသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ထားရွိပါသည္။ 
ရြာတစ္ရြာတြင္ ရြာဧရိယာအတြင္း ေျမေအာက္တြင္ တူးေဖာ္ေနၾကၿပီး အက်ိဳးခြဲေဝျခင္းစနစ္ သတ္မွတ္ထားပါ 
သည္။ ပုိင္ရွင္မွ စက္ကိရိယာမ်ားေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ထုတ္လုပ္သည့္ ပမဏ၏ ၆ဝ% ကိုယူကာ က်န္ ရာခုိင္ႏႈန္း 
မ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားအၾကား ခြဲယူၾကသည္။

 သတၱဳတြင္းပုိင္ရွင္ကုိ ေပးရေသာေငြေၾကး။ တရားမဝင္လုပ္ကုိင္ေနေသာ သတၱဳတြင္းပုိင္ရွင္မ်ားသည္ ၎တို႔ 
၏ေနရာတြင္ အင္ဝုိင္းလွည့္ျခင္း(pan) (သို႔မဟုတ္) စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ားမွ သတၱဳ႐ုိင္းမ်ားေကာက္ယူျခင္းတို႔ကို 
လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီး  တစ္ရက္လွ်င္  က်ပ္ ၅ဝဝဝ အား သတၱဳတြင္းပုိင္ရွင္ကုိ ေပးရသည္။  အျခား 
က်င္းပုိင္ရွင္မ်ားသည္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကို လုပ္ကြက္အတြင္းခြင့္မျပဳပါ။ လက္လုပ္လက္စားမ်ား ဝင္ 
ေရာက္ပါက စစ္တပ္ေခၚ၍ ဖမ္းခိုင္းသည္အထိ လုပ္ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ေရႊသတၱဳလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ 
ရြာသူႀကီးသည္ အလုပ္သမားပဲြစား အခန္းက႑အျဖစ္ ပါဝင္ပါသည္။ ထုိအခန္းက႑မ်ားထဲတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
လုပ္သားမ်ားအတြက္ ၎တို႔ပုိင္ေသာေျမေပၚတြင္ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးမႈမ်ားပါဝင္သလုိ၊ သတၱဳ 
တြင္းမ်ား ထုိေနရာမ်ားတြင္ တူးေးဖာ္ျခင္းကုိ ေဒသခံမ်ားခြင့္ျပဳရန္အတြက္လည္း က်င္းပုိင္ရွင္မ်ားကုိ ပုိက္ဆံ 
ေပးရျခင္း၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ေပ်က္ဆုံးျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္းမ်ားရွိလွ်င္ တာဝန္ယူမႈရွိစြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရပါ 
မည္ျဖစ္သလုိ အလုပ္သမားမ်ားထံမွ ေရႊမ်ားကုိ ဝယ္ယူျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ က်င္းပုိင္ကို ပုိက္ဆံေပး 
ၿပီး ထုိသူမ်ားကို တူးေဖာ္ေစပါသည္။ ထိုသို႔တူးေဖာ္သူမ်ားသည္  ပစၥည္းကိရိယာမ်ားပ်က္စီးျခင္း  ေပ်ာက္ဆံုး 
ျခင္းအမႈမ်ားကို တာဝန္ယူရၿပီး  ၎တို႔၏ ရရွိလာေသာ ေရႊကို ဝယ္ယူျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ အေသး

အေသးစား သို႔မဟုတ္ အႀကီးစား လုိင္စင္ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသည္လည္း လက္လုပ္လက္စားမ်ားကို 
သတၱဳတြင္းေနရာအတြင္း သတ္မွတ္ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ တူးေဖာ္ရန္ ခြင့္ျပဳႏုိင္ပါသည္။ အႀကီးစား ခဲမျဖဴသတၱဳ 
တြင္းတစ္ခုတြင္ ရြာလူႀကီးတစ္ေယာက္သည္ သတၱဳကုမၸဏီကုိ အခေၾကးေငြေပးၿပီး ရြာသားမ်ား အင္ဝုိင္းျဖင့္ 
ေခ်ာင္းမ်ားထဲတြင္ေရႊက်င္ႏုိင္ရန္ ညႇိႏႈိင္းေပးခ့ဲသည္။ ၿပီးေနာက္ရရွိလာေသာ သတၱဳတစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကို 
ရြာလူႀကီးထံ ျပန္ေရာင္းခ်ရသည္။
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ရြာလူႀကီးမွ ကုမၸဏီထံသို႔ ျပန္ေရာင္းခ်သည္။ အႀကီးစား ခဲမျဖဴတြင္းႏွစ္ခုတြင္ လူမ်ားသည္ တစ္ႀကိမ္သာေပး 
ရေသာ ဝငခ္ြင္က့တ္ျဖင္ ့လပုက္ြက ္အတြင္းရွ ိစြန္႔ပစ္ေျမစာပံမု ွသတၱဳ႐ုငိ္းမ်ားကိ ုေကာကယ္ခူြင့္ေပးထားသညက္ိ ု
ေတြ႕ရပါသည္။ ရရွိလာေသာသတၱဳ႐ုိင္းမ်ားကို ေပါက္ေစ်းထက္နည္းသည့္ေစ်းျဖင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ရန္ လုိင္စင္ 
ကုိင္ေဆာင္ထားေသာသူထံသို႔ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရသည္။ အင္ဝုိင္းလွည့္သူတစ္ဦးခ်င္း၏ဝင္ေငြႏွင့္  ေကာက္ 
ယူႏုိင္ေသာ စြန္႔ပစ္ေျမစာသည္ ပံုမွန္မရွိပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိစုေဆာင္းႏုိင္ေသာ ပမာဏႏွင့္ 
ေရာင္းခ်ႏုိင္မႈအေပၚမူ တည္၍ ဝင္ေငြရရွိျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 တရားမဝင္သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈမ်ားေျဖရွင္းျခင္း၊ ေနရာတစ္ခုတြင္ လုပ္ခလစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမား အျငင္းအခံုျဖစ္ပါက ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖသူအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ 
ႏုိင္သည္။ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုတြင္ ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ဤက့ဲသို႔လုပ္ေဆာင္ရသည္မွာ မိမိအေနျဖင့္ ကသိက 
ေအာက္ျဖစ္သည့္ဟု ခံစာရေၾကာင္းေျပာပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဤအမႈမ်ားသည္ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ကြင္းဆင္းအဖဲြ႕ကုိ ရွင္းျပပါသည္။ 

 ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း။ တရားဝင္လုိင္စင္ထုတ္ထားေပးေသာ သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ လက္လုပ္လက္စားအမ်ိဳး 
သမီးမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာအလုပ္မ်ားကိုသာ လုပ္ကုိင္ၾကရပါသည္။ (အင္ဝုိင္းလွည့္ျခင္း၊ ထမင္းခ်က္ျခင္း၊ 
ေက်ာက္မ်ားသယ္ေပးျခင္း၊ သတၱဳ႐ုိင္းကို ေဆးေၾကာေပးျခင္း ၊ ေျမေအာက္လႈိင္မ်ားအတြင္းအတြင္ လုပ္ကုိင္ 
ေစျခင္းမရွိပါ။) အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားဟု မျမင္ၾကပါ။ ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အခေၾကးေငြ ေလ်ာ့ေပးၾကေသာ္လည္း လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္ေပးသည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားရွိသည္ဟု တင္ျပေျပာဆိုျခင္းမ်ားမရွိပါ။ အၾကမ္းဖ်င္းဆိုလွ်င္ ငယ္ရြယ္ေသာအလုပ္သမားမ်ား 
ကုိပင္ သတၱဳတြင္းပုိင္ရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားမွ တူညီစြာေျပာဆိုဆက္ဆံၾကသည္ဟု ထင္ 
ျမင္မိေၾကာင္းႏွင့္ အလုပ္သမားအားလံုးသည္ အတူတကြမွ်ေဝ စားေသာက္ၾကသည္။

 ခြင့္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အႀကီးစားႏွင့္အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားရွိ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ ခြင့္ရက္ (၁ဝ) 
ရက္ေပးပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အလုပ္သမားဥပေဒအရ ေရွာင္တခင္ခြင့္ႏွင့္ မီးဖြားခြင့္မ်ားေပးၾကသည္။ 
အခ်ိန္ပုိင္း လုပ္သားႏွင့္ ကန္ထ႐ုိက္မွ တစ္ဆင့္ခံေခၚယူေသာ လုပ္သားမ်ားသည္ ပံုမွန္ခြင့္ရက္မ်ား မရရွိပါ။ 
ကုမၸဏီငယ္ အခ်ိဳ႕သည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ခြင့္မ်ားကုိ လိုအပ္ျခင္း 
မရွိေသာေၾကာင့္ မီးဖြားခြင့္ မူဝါဒမရွိဟုဆိုသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ မတူညီေသာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရာ 
ဘာသာမ်ားအတြက္ မတူညီေသာ အားလပ္ရက္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည္ဟု သိရပါသည္။

လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ စုေပါင္းေတာင္းဆုိျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏နစ္နာမႈမ်ား 
တိုင္ၾကားျခင္း။ 

 အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္ေသာကုိယ္စားျပဳမႈမ်ား မရွိပါ။  လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ 
အစည္း(၂)ခု ရွိသည္။ တစ္ဖြဲ႕မွာ အလုပ္သမားစုေဆာင္းေရးေကာ္မတီမွခန္႔အပ္ထားေသာ က်ပန္းလုပ္သားမ်ား 
ႏွင့္အျခားတစ္ဖြဲ႔မွာ ကုမၸဏီမွတိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္ေသာ လုပ္သားမ်ားျဖစ္သည္။ က်ပန္းလုပ္သားမ်ားသမဂၢမွ လုပ္ခ 
လစာျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုၿပီးေနာက္ ေခါင္းေဆာင္ (၃) ဦးကို အမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းလုိက္သည္။ 
ထိုသူမ်ားသည္ ၃ လ အလုပ္လုပ္ခြင့္ မရွိၾကပါ။

 နစ္နာမႈမ်ားေျဖရွင္းေပးရန္ တုိင္ၾကားေသာနည္းစနစ္မ်ား အလုပ္မလုပ္ျခင္း။ သြားေရာက္ခ့ဲေသာ သတၱဳတူးေဖာ္ 
သည့္ ေနရာအားလံုးတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာညွိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီကို ဥပေဒအရ ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ထားျခင္း
မ်ဳိးမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ လုပ္ကြက္ႏွစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားျပႆနာႏွင့္ မေက်လည္မႈမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ တုိင္ 
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ၾကားမႈမ်ားကုိကုိင္တြယ္ရန္ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း ထားၿပီးျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုအဖြဲ႕မ်ားတြင္ အလုပ္သမား 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မပါဝင္ပါ။ အလုပ္သမားမ်ားကလည္း ထိုက့ဲသို႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိၿပီး မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ေန 
ၾကသည္ကို မသိရွိၾကပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမွ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ 
ေကာ္မတီကိုတည္ေထာင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ေကာ္မတီသည္ မေက်လည္မႈမ်ား၊ 
နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ တုိင္ၾကားျခင္းမ်ဳိးတစ္ခုမွ မရွိသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ သတၱဳတြင္းေနရာေတာ္ေတာ္မ်ား
မ်ားတြင္ အၾကံေပးစာထည့္သြင္းႏိုင္သည့္ အႀကံျပဳစာပုံးမ်ားထားရွိသည္ကို ေတြ႕ရေသာ္လည္း ၎ကို အသံုး 
မျပဳၾကသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အလုပ္သမားမ်ား၏ မေက်လည္မႈမ်ား၊ 
နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ မန္ေနဂ်ာထံသုိ႔ တုိက္႐ုိက္ေရာက္ရွိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

 ေဒသႏၲရအာဏာပုိင္မ်ားသို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ဖက္စပ္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေသာ ပါတနာမ်ားသည္ အလုပ္ 
သမားအျငင္းပြားမႈတြင္ ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖသူအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ အႀကီးစားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
ပုိင္လုပ္ငန္းကို ပုဂၢလိကကုမၸဏီ မွ လြဲေျပာင္းယူၿပီးေနာက္ ေဒသခံလုပ္သားမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈျဖင့္ 
စု႐ုံကာ သင့္တင့္ေလ်ာ္ညီေသာစာခ်ဳပ္မ်ား မရွိျခင္းႏွင့္ အနိမ့္ဆုံုးလုပ္ခလစာထက္  ေလ်ာ့နည္းၿပီးေပးေနျခင္းတို႔ 
အား ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားသို႔ တုိင္ၾကားခ့ဲပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ေဒသ၏ အလုပ္သမားဦးစီးဌာနသည္  ထို 
လုပ္ကြက္ကို သြားေရာက္ခ့ဲၿပီး ျဖန္ေျဖခ့ဲသည္။ ကုမၸဏီအတြက္ စာခ်ဳပ္မ်ားျပန္လည္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ပ့ံပုိးကူညီခ့ဲၿပီး 
အလုပ္သမားမ်ားေတာင္းဆိုမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးခ့ဲသည္။ သာဓကေနာက္တစ္ခုမွာ ႏုိင္ငံျခားသားႀကီးၾကပ္ေရး 
မွဴးမွ အေႏွာင့္အယွက္ေပးေသာေၾကာင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္သည့္ ပါတနာကုိေခၚ၍ ေျဖရွင္းခ့ဲရာ ထိုႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး 
သည္ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္္ခံခ့ဲရပါသည္။ 

အလုပ္သမားတန္းလ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာျခင္းကုိ ကန္႔သက္ျခင္း

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ လံုေလာက္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းရရွိပုိင္ခြင့္၊  တရားမွ်တၿပီး   
ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနရွိသည့္လုပ္ငန္းခြင္ ရရွိပိုင္ခြင့္၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိျခင္း၊ အိမ္ရာပုိင္ဆုိင္ခြင့္။

 အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ပံုေသမဟုတ္ေသာ အိုးအိမ္ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား။ အႀကီးစားလုပ္ကြက္မ်ားရွိ 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လုပ္ကြက္အတြင္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ကြက္အျပင္တြင္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း ကုမၸဏီမွအိမ္ရာမ်ားစီစဥ္ေပးပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခအေနအေပၚမူတည္၍ 
အမ်ိဳးအစားမ်ားခြဲကာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေနစရာအိမ္ရာမ်ား ထားေပးထားပါသည္။  အခ်ိဳ႕ေသာမိသားစု 
တန္းလ်ားမ်ားသည္ ပံုေသငွားရမ္းျခင္းျဖင့္ ေနထုိင္ၾကရပါသည္။ ဥပမာ-၁ဝဝဝဝ က်ပ္တြင္ ေရႏွင့္မီးပါရွိသည္။  
လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ တန္းလ်ားမ်ားကို တြဲေနျခင္းအတြက္ စီစဥ္ထားရာ (တစ္ခန္းလွ်င္ ၂ ေယာက္ႏႈန္းျဖင့္ 
အခန္း ၁၂ ခုပါေသာ တုိက္ခန္း) အခန္းမ်ားသည္ က်ယ္ဝန္းပါသည္။ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေသာက္ေရ၊ ေရးဆိုးႏုတ္ထုတ္ 
သည့္စနစ္၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးေနရာႏွင့္ညအခ်ိန္တြင္ Wi-fi စသည့္ေကာင္းမြန္သည့္ လူေနမႈစံႏႈန္းမ်ား ရွိပါသည္။ 
အျခားေသာ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္  အလုပ္သမာမ်ားအတြက္ထားေပးေသာ အိုးအိမ္ဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားမွာမေကာင္း 
ပါ။ လုပ္ကြက္တစ္ခု၏ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီတြင္ ေရသိုေလွာင္သည့္ ေနရာမ်ားသည္ (အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
ေရစင္)မ်ားသည္ ၂ ရက္ ၃ ရက္ ေရမရွိပါ။ အလုပ္သမားမ်ား အေၾကာင္းၾကားထားေသာ္လည္း ခ်က္ခ်င္း 
ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိပါ။ လုပ္ကြက္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အညစ္ေၾကးစြန္႔သည္ေနရာမ်ား နည္းပါးပါသည္။ ဥပမာ- 
အလုပ္သမား ၁၅ဝဝ ဦးအတြက္ အိမ္သာ ၃၂ ခုသာရွိသည္။ လုံျခံဳေရးလုပ္သားမ်ားအတြက္ ထားရွိေသာ 
ေနရာသည္ အလြန္ပင္ဆိုးပါသည္။ အႀကီးစားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ လံုျခံဳေရးလုပ္သားမ်ား ေနထုိင္ရန္ သတ္ 
မတ္ွထားသည့္ေနရာမရွပိါ။ ၎တုိ႔သြားေရာကလ္ပု္ေဆာငရ္ေသာ လုံျခံဳေရးတဲတြငသ္ာ အပိၾ္ကရသညက္ိုေတြ႕ရ 
ပါသည္။ ေနာက္လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ လံုျခံဳေရးေနထုိင္ေသာေနရာသည္ တဲကေလးျဖစ္ၿပီး မိုးယိုကာ ညဘက္ 
ေရာက္လွ်င္လည္း ၂ နာရီသာ မီးရရွိပါသည္။ 
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 လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ကို ကန္႔သက္ျခင္း။ အလုပ္သမားအားလံုး၏တန္းလ်ားသည္ (တစ္ခုမွလြဲ၍) ညအခါ 
တြင္ ပိတ္ထားပါသည္။ ည ၇ နာရီမွ မနက္ ၇ နာရီအထိျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအခ်ိန္္တြင္ မည္သူမွ ဝင္၍ထြက္၍ 
မရပါ။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေနထုိင္ေသာ အလုပ္သမားတန္းလ်ားေနရာကို ၎တို႔လံုျခံဳေရး 
အတြက္ သီးသန္႔ၿခံစည္း႐ိုးခတ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ စီမံခန္႔ခြဲသည့္အဖြဲ႕သည္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
ေဒသခံမ်ားအၾကား ညအခ်ိန္တြင္  ျငင္းခံုျခင္း သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မရွိေစရန္ ပိတ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိကိစၥမ်ဳိးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္စဥ္မ်ားမရွိခ့ဲပါ။ အေသးစားသတၱဳလုပ္ကြက္ႏွစ္ခု 
တြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏မူရင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အေထြေထြမန္ေနဂ်ာမွ သိမ္းထားၿပီး အလုပ္သမားမ်ား 
သည္ အေၾကာင္းမၾကားဘဲ ထြက္ခြာသြားမႈမရွိေအာင္ စီမံထားျခင္းျဖစ္သည္။

 ေန႔စားအလုပ္သမားႏွင့္ကန္တ႐ုိက္တာလုပ္သားမ်ားအတြက္ တန္းလ်ားမ်ားမွာ ည့ံဖ်င္းသည္။ လုပ္ကြက္ 
တစ္ခုတြင္ ေန႔စားေျပာင္းေရြ႕လုပ္သားမ်ားသည္ လုပ္ကြက္ႏွင့္နီးသည့္ ရြာတြင္ ေနထုိင္ၾကသည္။ ၎တို႔ 
ေနထုိင္ေသာ အိမ္မ်ားေဆာက္ထားသည့္ေျမအတြက္ တစ္လလွ်င္ ၁ဝဝဝ က်ပ္ေပးရပါသည္။ ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕ 
မွေတြ႔ရွိခဲ့သည္မွ ထိုသူမ်ားေနထုိင္ျခင္းသည္ လူေနထုိင္မႈ သိပ္သည္းၿပီး ေရဆိုးႏုတ္ထုတ္သည့္စနစ္လည္း 
မရွိပါ။ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏အိမ္အနီးတြင္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားေမြးထားပါသည္။ ထိုေဒသတြင္ ေနထုိင္ 
ေနေသာသူမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအရ ေျပာင္းေရြ႕ေနထုိင္ၾကေသာ မိသားစု ၂ဝ တြင္ ကေလး (၃) ဦးမွာ 
တီဘီေရာဂါခံစားေနၾကသည္။ အျခားအႀကီးစားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေန႔စားေျပာင္းေရြ႕လုပ္ကုိင္သူမ်ားသည္ 
သတၱဳတြင္းအျပင္တြင္ေနထုိင္ခြင့္ ေပးထားပါသည္။ ၎တို႔ေနရာသည္ လံုျခံဳမႈမရွိဟု ခံစားရသည္ဟုေျပာၾက 
သည္။ ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ထိုေနရာသည္ ေျမၿပိဳလုနီးပါး ေနရာျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီသည္ တစ္ခါ 
တစ္ရံ ေႏြရာသီတြင္ ေရမ်ားပ့ံပိုးေပးၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးပ့ံပိုးေပးျခင္း မရွိပါ။ တဆင့္ခံ ကန္ထ႐ုိကမ္်ား၏တၱဳတြင္းမ်ားတြင ္
လုပ္ေဆာင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေနရာတစ္ခုထဲတြင္  အျမဲေနထုိင္ၾကျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ။ ၎တုိ႔ေနထုိင္ 
ရမည့္ တြင္းအနီးအနားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိေနရာမ်ားတြင္ ေရဆိုးႏုတ္ထုတ္သည့္ 
စနစ္မရွိျခင္း၊ ဆိုးရြားသည့္ အစားအေသာက္အရည္အေသြးႏွင့္ ဖုန္မ်ားေသာေနရာမ်ား စေသာ ဆိုးရြားလွေသာ 
အေျခအေနမ်ား ရွိပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ား 

အပုိင္း ၅.၅ - အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားက႑ကို ၾကည့္ပါ။ 

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း 

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ တရားမွ်တၿပီး ပိုမိုႏွစ္လိုေသာလုပ္ငန္းခြင္ရရွိပိုင္ခြင့္၊ တရားမွ်တၿပီး ခြဲျခား 
ခံရမႈမရွိေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္အေျခအေနတြင္  အလုပ္လုပ္ပုိင္ခြင့္။ 

 ေန႔စားအမ်ိဳးသမီးလုပ္သားမ်ားသည္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ အမ်ိဳးသားလုပ္သားမ်ားထက္နည္းသည့္ လုပ္ခလစာကို 
ရရွိၾကသည္။ ေန႔စားအမ်ိဳးသမီးလုပ္သားမ်ားသည္ လုပ္အားခကို တရားဝင္သတ္မွတ္ထားသည့္ အနည္းဆံုး 
လုပ္ခလစာ (၃၆ဝဝ က်ပ္) ေအာက္ ရရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ သတၱဳတြင္းတစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ 
၂၅ဝဝ က်ပ္ရရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၂ဝဝဝ က်ပ္ရရွိပါသည္။ အျခားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ 
၄ဝဝဝ က်ပ္ရရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၃ဝဝဝ က်ပ္ရရွိပါသည္။ ေနာက္လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ 
၅ဝဝဝ က်ပ္ရရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၃၅ဝဝ က်ပ္ရရွိပါသည္။ အႀကီးစားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေရႊသန္႔စင္ 
လုပ္ငန္းအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တစ္လလွ်င္ ၁၂ဝဝဝဝ က်ပ္ရရွိၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ တစ္လလွ်င္ 
၁၅ဝဝဝဝ က်ပ္ရရွိသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အမ်ိဳးသားေန႔စားလုပ္သားသည္ ၆ဝဝဝ မွ ၇ဝဝဝ က်ပ္ 
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ခန္႔ရရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၄ဝဝဝ က်ပ္ခန္႔ ရရွိပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္  အလုပ္အနည္း 
ငယ္သာလုပ္ေဆာင္ရသည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

 လုပ္ငန္းခြင္ေနရာမ်ားတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေရး မူဝါဒမ်ားမရွိျခင္း။ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈရွိေန 
သည္ဟု အစီရင္ခံထားၾကပါသည္။ သြားေရာက္ခ့ဲေသာ ေနရာအားလံုးတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ 
ျခင္းကို ဆန္႔က်င္သည့္မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မရွိပါ။ လုပ္ကြက္ႏွစ္ခုတြင္ ကုမၸဏီသည္ ေရသားထားျခင္း 
မရွိသည့္ ခြဲဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေစေရး မူဝါဒရွိသည္ဟု ဆုိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎မူဝါဒသည္ မည္သည္မ်ားျဖစ္သည္ 
မည္သုိ႔အသံုးျပဳမည္ကိုမူ ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။ အလုပ္သမားႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲသူ ႏွစ္ဖက္လံုးသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မ်ားစြာအေလးထားမႈမရွိပါ။ အခ်ိန္ပုိင္းလုပ္ကုိင္္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို 
ကုိယ္စားျပဳသည့္ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ကို ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုရွိခ့ဲသည္ဟု အစီရင္ခံထားပါ 
သည္။ လစာတုိးေပးရန္ေတာင္းဆုိၿပီးေနာက္ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္သံုးဦးကို ဆက္မလုပ္ခိုင္း 
ေတာ့သည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ အျခားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားအမ်ားစုသည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ NLD 
အဖြဲ႕ထဲဝင္ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ ဆက္လက္၍ အလုပ္မေပးေတာ့ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔လုပ္ကုိင္ေနေသာ 
ကုမၸဏီသည္ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ (USDP) ပါတီကို ေထာက္ခံေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္လုပ္ကြက္ 
တစ္ခုတြင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဗမာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အလုပ္အကုိင္ရရွိမႈအခြင့္ 
အေရးနည္းသည္ဟု ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕ကို ေျပာပါသည္။ ေနာက္လုပ္ကြက္တစ္ခုမွ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားသည္ 
ႏုိင္ငံျခားသားႀကီးၾကပ္သူမ်ား၏ ႏႈတ္ျဖင့္ေစာ္ကားမႈမ်ားရွိသည္ဟု အစီရင္ခံခ့ဲပါသည္။

အလုပ္သမားမ်ား၏အက်ိဳးခံစားရမႈမ်ား

လူ႔အခြင္႔အေရးဆုိင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ လံုေလာက္ေသာ လူေနမႈအဆင္အ့တန္းရရွပိုငိခ္ြင္၊့ တရားမွ်တၿပီးႏစွလ္ိဖုြယ ္
ေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနရရွိခြင့္။

 အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္  အခ်ိဳ႕ေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို  
အလုပ္သမားမ်ားသုိ႔ ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အလုပ္သမားမ်ားကုိ အိမ္ရာတန္းလ်ားမွ အလုပ္ခြင္သုိ႔ အခမဲ့ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ိဳးရွိေသာ္လည္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးေသာကားေပၚတြင္ မတ္တပ္ရပ္လိုက္ရေသာ 
ေၾကာင့္ လဲက်ၿပီး အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ယခုက့ဲသို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းသည္ နီးစပ္ရာရြာမွ လုပ္ကြက္ 
သို႔သာျဖစ္သည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ကုမၸဏီသည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ကေလးမ်ားအတြက္ တစ္လကုိ 
၁ဝဝဝဝ က်ပ္ျဖင့္ ကေလးထိန္းေက်ာင္း ဖြင့္ေပးခ့ဲပါသည္။ အႀကီးစား သုိ႔မဟုတ္ အေသးစား ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ 
တစ္ေန႔လွ်င္ ထမင္း ၃ နပ္ေကြ်းပါသည္။ သို႔မဟုတ္ အစားအေသာက္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြကို ေပးပါသည္။ 
(အေျခခံလုပ္သားမ်ားအတြက္ ၁၅ဝဝ က်ပ္ေပးၿပီး အေျခခံလုပ္သားထက္ရာထူးရွိေသာလုပ္သားမ်ားအတြက္  
၃ဝဝဝ က်ပ္ ေပးပါသည္။) အခ်ိဳ႕ အႀကီးစားလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အပိုဆုေၾကးေငြမ်ားကို ေပးေသာ္ 
လည္း စနစ္တက် ေပးျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ ၎တို႔တြင္ ရက္မွန္ေၾကး၊ ဘာသာေရးပြဲေန႔မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ 
ျခင္းအတြက္ အပုိဆုေၾကးႏွင့္ ခြင့္ရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္  အပိုဆုေၾကးမ်ားပါဝင္သည္။ အခ်ိဳ႕အလုပ္ 
ရွင္မ်ားသည္ မဂၤလာေဆာင္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ကေလးေမြးဖြားျခင္းအတြက္ ေငြေၾကး 
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ား ရွိပါသည္။ ဥပမာ ႏွစ္ခုေပးရလွ်င္- ကုမၸဏီမ်ားသည္ လူငယ္လုပ္သားမ်ားအတြက္ ပညာ 
သင္စရိတ္ေထာက္ပံ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ စာေပးပြဲအခ်ိန္မ်ားတြင္ လစာရခြင့္မ်ားေပးျခင္းျဖင့္ အားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ 
ၾကသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ အလုပ္သမားမ်ား ခြင့္ရက္ျဖင့္ ျပန္သည့္အခါ အနီးဆံုးၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးပါ 
သည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ကုမၸဏီသည္ အလုပ္သမားမ်ားကို ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေခ်းေပးပါသည္။  စီမံခန္႔ခြဲ 
ေသာသူမ်ား၏ေျပာဆိုခ်က္အရ အတိုးမ့ဲဟုေျပာေသာ္လည္း အလုပ္သမား၏ေျပာဆိုခ်က္အရ ၁ဝ% အတိုးေပး 
ရသည္ဟု ေျပာပါသည္။ 
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(ဂ) ဆက္စပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္မ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား 

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၁၉။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္သတၱဳတြင္းဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံ 
တကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊  လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား။  

ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔ (ILO) ၏  သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည္မ်ားကုိ Bold ျဖင့္ျပဳထားပါသည္။ 

 C29 Forced Labour Convention, 1930

 C87 Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948

 C182 Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အတည္ျပဳ လက္မွတ္မထုိးထားေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား

 C98 Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 

 C100 Equal Remuneration Convention, 1951

 C105 Abolition of Forced Labour Convention, 1957

 C111 Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958

 C138 Minimum Age Convention, 1973

ILO ၏ သတၱဳတြင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
 C176 Safety and Health in Mines Convention, 1995
 R183 Safety and Health in Mines Recommendation, 1995

အျခားဆက္စပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား 

 UN Guiding Principles on Business and Human Rights

 UN International Bill of Human Rights and Core Human Rights Instruments

 ICMM Sustainable Development Framework

 IFC Performance Standards and Guidance Notes:
  PS 1 – Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts
  PS 2 – Labour and Working Conditions
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http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3Dnormlexpub:12100:0::no::p12100_instrument_id:312232
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ChildLabour.aspx
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312243
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_Ilo_Code:C100
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312256:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3D1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C176:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R183
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
https://www.icmm.com/publications/pdfs/429.pdf
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3be1a68049a78dc8b7e4f7a8c6a8312a/PS1_English_2012.pdf%3FMOD%3DAJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC%2BSustainability/Our%2BApproach/Risk%2BManagement/Performance%2BStandards


လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

ICMM, Health and Safety

ICMM, Health and Safety Performance Indicators

IFC, Environmental, Health and Safety Guidelines for Mining

IFC, Good Practice Note: Non-Discrimination and Equal Opportunity

IFC, Good Practice Note: Workers’ Accommodation: Processes and Standards

IFC, Measure & Improve Your Labor Standards Performance: Performance Standard 2 Hand-
book for Labor and Working Conditions

IFC, Women in Mining: A Guide to Integrating Women Into the Workforce

ILO, Safety and health in small-scale surface mines: a handbook, 2001

ILO, Safety and health in opencast mines: an ILO code of practice, 1991

International Cyanide Management Code for the Manufacture, Transport, and Use of Cyanide 
in the Production of Gold

ႏုိင္ငံတကာေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား 

Pure Earth သည္  လက္လုပ္လက္စားေရႊတူးေဖာ္သူမ်ားကို ျပဒါးမပါဘဲ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေအာင္သင္ၾကားေပး 
ျခင္း (Teaching Artisanal Gold Miners to Extract Gold without Mercury။  Pure Earth) အစီအစဥ္သည္ 
ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာတိုင္ အသံုးျပဳခ့ဲသည့္ ျပဒါးမပါဘဲ ႐ိုးရာအရ ေရႊထုတ္လုပ္သည့္နည္းစနစ္ကို သင္ၾကားလွ်က္ 
ရွိပါသည္။ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္  Pure Earth အစီအစဥ္သည္ ဘိုလီးဗီးယား၊ မြန္ဂိုလီးယားႏွင့္ ပီ႐ူးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 
လုပ္ေဆာင္ေနၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယခုစာတမ္းသည္  ျပဒါးမပါဘဲ ေရႊကို မည္သို႔အဆင့္လုိက္ ထုတ္လုပ္မည္ကို 
ရွင္းျပထားသကဲ့သုိ႔ အေသးစိတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပထားပါသည္။ 

UNDP ၏ အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားေရႊသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပဒါးအသံုးျပဳမႈေလ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာေရးအစီအစဥ္ဆြဲေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ (Guidance: Developing a Na-
tional Strategic Plan to Reduce Mercury Use in Artisanal and Small Scale Gold Mining)။ 
ဤစာတမ္းသည္ အစိုးရမ်ားကို အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စား ေရႊတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္
အေျခအေနမ်ားတုိးတက္ေစရန္ လမ္းညႊန္ေပးၿပီး သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈကို ေလွ်ာ့ 
ခ်၍ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

US ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရးေအဂ်င္စီ (EPA)၏ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား ေရႊတူးေဖာ္မႈတြင္ျပဒါး 
အသံုးခ်မႈမွ ညစ္ညမ္းမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (Reducing Mercury Pollution from Artisanal and Small-Scale 
Gold Mining)။ EPA သည္ Argonne National Laboratory ႏွင့္ မိတ္ဖက္ျဖစ္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္နည္းသည့္ 
Gold Shop Mercury Capture System ကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ေသာ နည္းပညာအသံုးျပဳမႈကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး 
၎အား Amazonian ေရႊထုတ္လုပ္ေသာ ေဒသျဖစ္သည့္ ဘရာဇီးလ္ႏွင့္ပီရူးမ်ားတြင္ စမ္းသပ္၍ လက္ေတြ႕ 
လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ျဖစ္သည္။
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http://www.icmm.com/en-gb/health-and-safety
http://www.icmm.com/en-gb/publications/health-and-safety-performance-indicators
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1f4dc28048855af4879cd76a6515bb18/Final%252B-%252BMining.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26id%3D1323153264157
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc%2Bsustainability/learning%2Band%2Badapting/knowledge%2Bproducts/publications/publications_gpn_nondiscrimination
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc%2Bsustainability/learning%2Band%2Badapting/knowledge%2Bproducts/publications/publications_gpn_workersaccommodation
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc%2Bsustainability/learning%2Band%2Badapting/knowledge%2Bproducts/publications/publications_handbook_laborstandardsperformance__wci__1319577153058
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc%2Bsustainability/learning%2Band%2Badapting/knowledge%2Bproducts/publications/publications_handbook_laborstandardsperformance__wci__1319577153058
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b31e4e804879eacfafb9ef51e3a7223f/IFC-LONMIN_WomenInMining_Manual.pdf%3FMOD%3DAJPERES
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2001/101B09_459_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1991/91B09_393_engl.pdf
International%20Cyanide%20Management%20Code%20for%20the%20Manufacture%2C%20Transport%2C%20and%20Use%20of%20Cyanide%20in%20the%20Production%20of%20Gold
International%20Cyanide%20Management%20Code%20for%20the%20Manufacture%2C%20Transport%2C%20and%20Use%20of%20Cyanide%20in%20the%20Production%20of%20Gold
http://www.pureearth.org/blog/in-photos-mercury-in-gold-mining/
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/Guidance%2520document/Version%25202.0%2520Guidance%2520Document.pdf
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/Guidance%2520document/Version%25202.0%2520Guidance%2520Document.pdf
https://www.epa.gov/international-cooperation/reducing-mercury-pollution-artisanal-and-small-scale-gold-mining
https://www.epa.gov/international-cooperation/reducing-mercury-pollution-artisanal-and-small-scale-gold-mining


Artisanal Gold Council မွ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား ေရႊထုတ္လုပ္မႈ ေရရွည္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာ္ေဆာင္ေသာလုပ္ငန္း (Sustainable Development of Artisanal and Small-Scale Gold 
Mining in Indonesia) စီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဝင္ေငြ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္  လက္လုပ္လက္စားေရႊလုပ္ငန္းကို 
မွီခိုေနၾကသည့္ ထိရွလြယ္ေသာ၊ အသိအမွတ္ျပဳမခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ပတ္ 
ဝန္းက်င္မ်ားတိုးတက္လာေစရန္တို႔ ျဖစ္သည္။   ယခုစီမံကိန္းသည္ ျပဒါးအသံုးမျပဳဘဲ ေရႊသန္႔စင္နည္းလမ္းမ်ား 
ကို မိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ေစပါသည္။ 

The Ban Mercury Working Group ၏ လက္လုပ္လက္စားေရႊတူးေဖာ္မႈတြင္ ျပဒါးအသံုးျပဳမႈကို အဆံုးသတ္ 
ျခင္း (Ending Mercury Use in Artisanal Gold Mining) အစီရင္ခံစာသည္  ျပဒါးကို အေထြေထြအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ 
ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ ေဒသခံအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ျပဒါးမသုံးဘဲ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအေၾကာင္း 
တို႔ပါဝင္သည္။   
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http://www.artisanalgold.org/our-projects
http://www.artisanalgold.org/our-projects
http://archive.ban.org/Ban-Hg-Wg/Briefing%2520Papers/endingmerc.pdf

