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အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕အစည္း (ILO) ကထုတ္ျပန္ေသာ ေနာက္ဆံုးခန္႔မွန္းေျခစာရင္း 
အရ လုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆျဖစ္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္အလုပ္သမား 
၂.၂၈ သန္းတို႔ေသဆံုးၾကရ ပါသည္။1 ယင္းအနက္မွ ၂.၄ သန္းခန္႔ (၈၆.၃ ရာခိုင္ႏႈန္း) သည္ လုပ္
ငန္းခြင့္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးရ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၃၈၀၀၀၀ (၁၃.၇ ရာခိုင္ႏႈန္း)
သည္ လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ ေသေလာက္သည္အထိ မျပင္းထန္ေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ ပမာဏသည္ ေသေစေလာက္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ 
ပမာဏထက္ ၁၀၀၀ ဆ နီးပါးရွိပါသည္။ မေသေစႏိုင္ေလာက္ေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမွာ ႏွစ္စဥ္ ၃၇၄ 
သန္းရွိၿပီး ယင္းအနက္ ထိုအလုပ္သမားအတြက္ ေရရွည္တြင္ ၀င္ေငြရွာေဖြႏိုင္စြမ္းအေပၚ ဆိုး၀ါးေသာ 
ထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည္။ (Hämäläinen et al., 2017)။္

အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ အလုပ္သမားမ်ားထက္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာ 
ရရွိမႈ သိသိသာသာ ပိုမိုမ်ားျပားသည္။ မၾကာေသးမီက ဥေရာပသတင္းအခ်က္အလက္အရ လုပ္ငန္းခြင္ 
တြင္ မေသေစနိုင္ေလာက္ေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈသည္ လူႀကီးအလုပ္သမားမ်ား ထက္ အသက္ 
၁၈ႏွစ္မွ ၂၄ ႏွစ္အၾကား လူငယ္မ်ားအတြင္း ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုမ်ားျပားသည္ (EU-OSHA, 2017) ။ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တြင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၂၄ ႏွစ္အတြင္း လူငယ္မ်ား မေသေစႏိုင္ေလာက္ေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်သည္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အလုပ္သမားမ်ားထက္ ႏွစ္ဆ 
ပိုမိုမ်ားျပားသည္ (CDC, 2010)္။

အထက္ေဖာ္ျပပါရႈေထာင့္ႏွင့္ ၀ိေရာဓိျဖစ္စရာမွာ စာရင္းအင္းမ်ားအရ လုပ္ငန္းခြင္ 
ဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားမႈသည္ လူႀကီးအလုပ္သမားမ်ားထက္ လူငယ္အလုပ္ သမားမ်ားတြင္ 
ပိုမိုနည္းပါးသည္။ လူငယ္အလုပ္သမား မ်ားသည္ ရုပ္ေရာ၊ စိတ္ပါ ႀကီးထြားဆဲျဖစ္သျဖင္ ့
အသက္အႏၱရာယ္ရွိေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားဓာတ္ မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရေျခပိုမိုမ်ားျပားသျ
ဖင့္ အမွန္တြင္လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားပိုမို ထိခိုက္ခံစားလြယ္ပါသည္။ ေရာဂါပိုး တစ္စတစ္စမ်ားျပား 
ထိေတြ႕မႈ ႏွင့္/သို႔ ငုပ္ေနေသာကာလ လြန္သြားၿပီးေနာက္မွသာ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား 
ျဖစ္ပြားေလ့ရွိရာ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအၾကား လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ေရာဂါ ျဖစ္ပြား မႈနည္းပါး ႏိုင္ပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိက်ေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိႏိုင္ရန္ ခက္ခဲသည္။ 
အထူးသျဖင့္ အသက္ ငယ္စဥ္အတြင္း လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ထိိေတြ႕မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားျဖစ္သည္။  (EU-OSHA, 2007)္။

ထို႔အတူ တြက္ခ်က္မရေသာ လူထိခိုက္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆျဖစ္မႈ မ်ားႏွင့္ ေရာဂါမ်ား 
ျဖစ္ပြားေစျခင္းသည္ စီးပြားေရးအရ ဆံုးရံႈးမႈမ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစကာ ကမာၻ႔ GDP ၏ ၃.၉၄ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ႏွစ္စဥ္ဆံုးရံႈးေနရသည္ (ILO, 2017 c)။ အႀကီးစား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈႏွင့္ ယင္းေၾကာင့္ေရရွည္အလုပ္လုပ္ႏိုင္
စြမ္း မရွိမႈတို႔ေၾကာင့္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအတြင္း ဆံုးရံႈးမႈတန္ဘိုးသည္ အလားတူထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ 
လူႀကီးအလုပ္ သမားမ်ားအၾကား ဆံုးရံႈးမႈတန္ဘိုးထက္ လြန္စြာ မ်ားျပားႏိုင္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္ထိခုိက္ဒဏ္ရာ 
ရရွိမႈသည္ ထိုသူ၏ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္စအရြယ္တြင္ ျဖစ္ပြားပါက ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးသည္ 
ပိုမိုျပင္းထန္ပါသည္။ ေရရွည္မသန္စြမ္းေတာ့မည့္ လူငယ္အလုပ္သမား တစ္ဦးသည္ လူ႔ေဘာင္အတြက္ 
တက္ၾကြေသာ လူသားတစ္ဦးမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ ၎တို႔ တတ္ေျမာက္ထားသည့္ပညာႏွင့္ 
သင္တန္းအေတြ႕အႀကံဳကိုလည္း အနည္းငယ္သာ အသံုးျပဳခြင့္ရပါလိမ့္မည္။

1 ၁။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး ILO/WHO ပူးတြဲေကာ္မတီသည္ “လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ႏွီးႏြယ္ေသာ ေရာဂါမ်ား” ဆိုသည့္စကားလံုးကို 
သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းခြင္ေရာဂါမ်ားအတြက္သာမကဘဲ လုပ္ငန္းခြင္ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လုပ္ငန္းထမ္းေဆာင္မႈကို သိသာစြာ ထိပါးေစေသာ 
အျခားေသာျပႆနာမ်ားကိုပါ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပရန္ အႀကံျပဳခဲ့ ပါသည္။ ( လုပ္ငန္းခြင္ေရာဂါ တစ္ခုဆိုသည္မွာ လုပ္ငန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာမွ 
ေပၚေပါက္လာေသာ အႏၱရာယ္အလားအလာရွိေသာအရာမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ရာမွ ကူးစက္ခံရေသာ ေရာဂါျဖစ္ပါသည္။) ကမာၻ႕ခန္႔မွန္းေခ်မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွ
င့္ႏွီးႏြယ္ေသာေရာဂါမ်ားပါ၀င္ျခင္းအတြက္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားရရွိေရး အသံုးျပဳေသာနည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း ထပ္မံသိရွိလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ Global Estima-
tes of Occupational Accidents and Work-Related Illnesses 2017 (Hämäläinen et al., 2017) စာေစာင္မွ အႀကံဉာဏ္ ရယူပါ။

နိဒါန္း
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ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ လူငယ္မ်ား၏ အလုပ္အကိုင္၊ ပညာေရး၊ သင္တန္း၊ စြမ္းရည္ျမႈင့္တင္ေရးႏွင္ ့
အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေရး တို႔တြင္ သိသိသာသာ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံလ်က္ရွိၾကသည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး (OSH) အစီအစဥ္မ်ားထည့္သြင္းရန္ 
အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုသို႔ထည့္သြင္းရန္မွာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၂၄ ႏွစ္ၾကား လူငယ္မ်ားရင္ဆိုင္ႀကံဳေ
တြ႕ေနၾကရသည့္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္မ်ားကို နည္းလည္၊ ေျဖရွင္းတတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
အသက္ ၁၈ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအား ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားအရ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ 
အုပ္စုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ကေလးသူငယ္အလုပ္သမားစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာလုပ္င
န္းမ်ားတားျမစ္ေရး မူအရ အထူးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ႏွင့္ ၂၄ 
ႏွစ္အတြင္းလူငယ္မ်ားသည္  ထိခိုက္ဒဏ္ရာအႏၱရာယ္ဆက္လက္၍၊ ပိုမို၍ ရွိေနေသာ္လည္း ထိုသို႔ေသာ 
တရားဥပေဒအရအသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္းအကာအကြယ္ေပးသည့္အဆင့္မ်ား မရွိၾကပါ။

ILO သည္ အလုပ္သမားအားလံုး၊ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည့္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ
အလုပ္ရရွိေရးႏွင့္ လံုၿခံဳၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနရွိေစရန္ ေရရွည္သႏၷိဌာန္ 
ခ်ထားၿပီးျဖစ္သည္။ လူငယ္အလုပ္ သမားမ်ားအတြက္ OSH ကိုပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရးကို လူငယ္မ်ားအတြ
က္သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္ ပိုမိုရရွိေစရန္၊ ကေလးအလုပ္သမားအတြက္အႏၱရာယ္ကင္းေရး ပါ၀
င္ေဆာင္ရြက္ရန္ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အထူး အေလးထားေဖာ္ျပထားသည္။2 
ကမာၻတစ္၀ွမ္း ကေလးအလုပ္သမားက႑တြင္ ပါ၀င္သည့္အေလး ၁၅၁.၆ သန္း ရွိသည့္အနက္ 
အႏၱရာယ္မ်ားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူဦးေရမွာ တစ္၀က္နီးပါး (၇၂.၅ သန္း) ရွိသည္။ 
ယင္းတို႔အနက္ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္း (၃၇ သန္းေက်ာ္) သည္ အသက္ ၁၅ႏွစ္မွ ၁၇ အတြင္းျဖစ္ၾကသည္ ( 
ILO,2017 b)။ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ OSH ျပႆနာေျဖရွင္းရန္ အေလးထားေဆာင္ရြက္မႈတြင္ 
အက်ိဳးေက်းဇူး ႏွစ္ရပ္ရွိသည္။ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးကို 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစျခင္းႏွင့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ကေလးသူငယ္အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကရ
သည့္လူဦးေရးကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးေစျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

2 ILO သေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္. ၁၈၂ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ကေလးလုပ္သားခိုင္းေစမႈအဆိုး၀ါးဆံုးပံုစံမ်ားတြင္ “ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
သေဘာသဘာ၀အရေသည္လည္းေကာင္း၊ အေျခအေနမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း ကေလးသူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
အက်င့္စာရိတၱ တို႔ကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ အလုပ္” ပါ၀င္ပါသည္။
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ေဘးကင္းလံုၿခံဳ၍ က်န္းမာေသာအလုပ္သမားမ်ိဳးဆက္မ်ား တည္ေထာင္ရန္မွာ မိဘမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအား 
စတင္ပညာေပးျခင္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ေစာစီးစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ 
အႏၱရာယ္အေၾကာင္း သိရွိထားၿပီး မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္မွာ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သ
မားမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း ပညာေပးျခင္းကို စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စတင္သင္ၾကားေပးကာ 
အသက္ေမြးပညာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သင္ဘ၀တြင္ ဆက္လက္သင္ၾကားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တရား၀င္၊ 
တရားမ၀င္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ မိသားစုလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားရင္ဆိုင္ရသည့္ အႏၱရာယ္အလားအလာမ်ား၊ အသက္အရြယ္ႏွင့္လုိက္ဖက္ေသာ 
လုပ္ငန္းတာ၀န္ႏွင့္အေျခအေနမ်ားအေၾကာင္း လမ္းညႊန္ခ်က္ေပးထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
ေနာက္ဆံုးအခ်က္အေနႏွင့္ လူငယ္မ်ား အလုပ္ခြင္ေလာကသို႔၀င္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ၎တို႔၏ျပႆနာမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 
၎တို႔အား ေထာက္ခံျခင္း၊ ကုိယ္စားျပဳ ေပးျခင္းတို႔ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ 

လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနပိုမိုေကာင္းမြန္ေစျခင္းသည္ 
ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးတည္ခ်က္ (SDG) ၈- သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္အကိုင္ႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈ ရရွိေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါမည္။ ယင္းသည္ ဦးတည္ခ်က္ ၈-၈ ျဖစ္သည့္ ၂၀၃၀တြင္ 
အလုပ္သမားအားလံုးလံုၿခံဳ၍ အာမခံခ်က္ရွိေသာအလုပ္အကို္င္ ပတ္၀န္းက်င္ဖန္တီးေရးႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္ ၈-၇ 
ျဖစ္သည့္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ကေလးလုပ္သား ပံုစံအားလံုး အဆံုးသတ္ေရး တို႔ကိုေအာင္ျမင္စြာေရာက္ရွိႏိုင္
ရန္အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။  ထိုဦးတည္ခ်က္မ်ားေရာက္ရွိရန္မွာ ျပည္သူ႔ အာဏာပိုင္မ်ား၊ 
အလုပ္ရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျခားအေရးပါေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပူးေပါင္းကာ 
ကမာၻ႕လုပ္သားအင္အား၏ ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား လံုၿခံဳေရးႏွင့္က်န္းမာေရးကို ဦးတည္လွ်က္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးသည့္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ ဖန္တီးေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဤ ILO အစီရင္ခံစာအက်ဥ္း ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကား အဘယ္နည္း။

ILO သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ကမာၻ႔ လုပ္ငန္း ခြင္လံုၿခံဳေရးႏွင့္က်န္းမာေရးေန႔အ တြက္ 
ဤအက်ဥ္းခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာကို လုံၿခံဳ၍က်န္းမာေသာမ်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ 
ေရး သား ျပဳစုခဲ့ပါသည္။ ဤအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ လူငယ္ အလုပ္သမားမ်ား 
ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ OSH အႏၱရာယ္မ်ားကိုေဖာ္ျပ၍ သူတို႔၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္က်န္းမာေရး 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ကမာၻ႔အဆင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၊ အားေပးရန္ျဖစ္ သည္။ ဤအစီရင္ခံစာ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အားျဖင့္ လူငယ္မ်ားရင္ဆိုင္ေနရ သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ မ်ားပိုမိုျဖစ္ပ်
က္ေစသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေလ့လာရန္ႏွင့္ ထို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ တရားဥပေဒ၊ 
မူ၀ါဒႏွင့္ တြင္းလက္ေတြ႔ ဆာင္ရြက္ရ မည့္အဆင့္မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။   
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“လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား” ဆိုသည္မွာ 
မည္သူကိုဆိုလိုသနည္း။

ကမာၻ႕ကုလသမဂၢသည္ စာရင္းအင္းမ်ားအတြက္ 
“လူငယ္” ဆိုသည္မွာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၂၄ ႏွစ္အတြင္း 
ရွိသူျဖစ္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။ ထိုအုပ္စုသည္ 
ကမာၻ႕အလုပ္သမားအင္အား၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို 
ကိုယ္စားျပဳကာ အနီးစပ္ဆံုး ၅၄၁ သန္း (ILO, 2016 
b) ရွိသည္။ “လူငယ္” ဟူသည့္အသံုးအႏႈန္းသည္ 
မသင္မေနရပညာေရးသင္ယူၿပီးေနာက္ ပထမဆံုး လုပ္ငန္းခြင္
သို႔၀င္ေရာက္သည့္ကာလအၾကား အသက္အပိုင္းအျခားရွိသည့္ 
သူမ်ားကိုလည္း မၾကာခဏ ညႊန္းေလ့ရွိသည္။

လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားသည္ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ အလုပ္ခြ
င္သုိ႔ကူးေျပာင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ လည္းေကာင္း၊ မိမိတုိ႔အား 
အႏၱရာယ္မ်ားမွအကာအကြယ္ေပးၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေ
သာလစာရရိွေသာ တည္ျငိမ္သည့္ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြရာ၌ 
လည္းေကာင္း၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ရ ပါသည္။ 
သူတုိ႔သည္ အလုပ္ခြင္ေလာကသုိ႔ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ၀င္ေရာက္ကာ 
၎တုိ႔၏ အလုပ္လုပ္သည့္ဘ၀မ်ားကုိ အစျပဳပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ - 

• အားသည့္အခ်ိန္တြင္အလုပ္ 
လုပ္ကိုင္ေသာေက်ာင္းသားမ်ား 
(အတန္းမစတင္မီ 
သို႔မဟုတ္ အတန္းၿပီးခ်ိန္ႏွင့္ 
စေန၊ တနဂၤေႏြ ႏွင့္ 
အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားအတြင္း)

• အလုပ္ခြင္အေတ-
ြ႕အႀကံဳယူေနေသာ 
ေက်ာင္းသားမ်ား ( 
အလုပ္သင္)

• မသင္မေနရပညာသင္ယူၿပီး 
သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းထြက္ၿပီး 
အလုပ္သမားဘ၀စတင္သည့္ လူငယ္မ်ား၊

• မိသားစုလုပ္ငန္းတြင္ 
၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကေသာ လူငယ္မ်ား 
(လုပ္ခႏွင့္ သို႔မဟုတ္ အခမဲ့)

• လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား၊ လူငယ္ကိုယ္ပိုင္
အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား။

လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားတြင္ 
အသိအျမင္၊ စိတ္၊ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဆင့္ 
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြာျခား ၾကပါသည္။ 

ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအရ အသက္ ၁၈ ႏွစ္သည္ 
ကေလးဘ၀ႏွင့္ လူႀကီးဘ၀ကို ပိုင္းျခားထားသည့္ 
အသက္အပိုင္းအျခားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားသည္ 
အုပ္စုႏွစ္စု ကြဲသြား ပါသည္။

• အလုပ္ လုပ္ကိုင္ႏို္င္ေသာအနိမ့္ဆံုး
အသက္ေက်ာ္ေသာ္လည္း အသက္ 
၁၈ႏွစ္ မျပည့္ေသးသည့္ လူငယ္ 
အလုပ္သမားမ်ား။ 

 
ထိုအလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္တစ္ခုခုကို 
တရား၀င္လုပ္ကိုင္ေနေစကာမူ “ကေလး” ဟုသာ 
သတ္မွတ္သည္။ ၎တို႔အား လုပ္ကိုင္ေနသည့္အလုပ္အကိုင္၊ 
ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည့္အႏၱရာယ္၊ အလုပ္ခ်ိန္တို႔ကို 
မူတည္ကာ သီးသန္႔ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ 
မၾကာခဏကာကြယ္ေပးထားသည္။ 
ထိုကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
လံုၿခံဳေရးကို အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ထိ
ခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈႏွင့္ ေရာဂါ ခံစားရမႈတို႔ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 

ရည္ရြယ္သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ 
ကေလးမ်ားအလွ်င္အျမန္ ႀကီးျပင္းလာမႈ၊ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးသည့္အဆင့္၊ အေတြ႕အႀကံဳမရွိမႈႏွင့္ အျ
မတ္ထုတ္ခံရမည့္အႏၱရာယ္ႀကီးမားမႈတို႔ကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္ (IPEC, 2009)။

• အသက္ ၁၈ 
ႏွစ္ႏွင့္ ၂၄ ႏွစ္အၾကား 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား။  
 

ထိုအလုပ္သမားမ်ားအား လူႀကီးအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး 
အလုပ္အကိုင္အတြက္ ေယဘုယ်ဥပေဒမ်ား၊ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား လူႀကီးအလုပ္သမားအားလံုး 
လိုက္နာ ရမည္ျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားျဖင့္ 
ေစာင့္ေရွာက္ထားသည္။ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳသည္ 
အမ်ားထက္ နည္းပါးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
၎တို႔၏စိတ္ပိုင္း၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေနမႈႏွင့္ 
လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိႏိုင္ေျခတို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ 
အႏၱရာယ္ရွိေသာအလုပ္ေစခိုင္းျခင္းကို တားျမစ္ထားျခင္း 
သို႔မဟုတ္ OSH လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတြင္း 
အထူူးကာကြယ္ေပးမႈမ်ားအပါအ၀င္ 
ကေလးလုပ္သားမ်ားအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္ 
မ်ားခ်မွတ္ကာကြယ္ေပးမႈကို ဆက္လက္ခံစားရမည္ မဟုတ္ပါ။ 

အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ ၎တို႔အား အလုပ္ လုပ္ကိုင္ရန္ 
အငယ္ဆံုးအသက္ကိုေက်ာ္လြန္ေသာ္လည္း အသက္ 
၁၈ ႏွစ္ မျပည့္ေသးေသာ လူငယ္ အလုပ္သမားမ်ား 
အတြက္ က်င့္သံုးသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္ 
အလုပ္ခ်ိန္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိဘဲ 
မည္သည့္အလုပ္ကိုမဆို တရား၀င္ ခန္႔ထားႏို္င္ပါသည္။
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လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား၏ 
လံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကို 

ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ အခ်က္မ်ား
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေသာင္းေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအုပ္စုျဖစ္ၿပီး 
အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ
႕ရသည့္ေရာဂါမ်ားအႏၱရာယ္မ်ား ရွိေနသူမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းအေၾကာင္းမ်ားတြင္ 
ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ခံစားခ်က္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဆင့္မ်ား၊ ပညာေရး 
အဆင့္အတန္း၊ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ OHS အႏၱရာယ္ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ထိုအေၾကာင္းအရာ 
တစ္ခုစီႏွင့္ မၾကာခဏဆက္ႏြယ္ေနသကဲ့သို႔ အလုပ္ခြင္ ယဥ္ေက်းမႈသည္လည္း ၎တို႔၏ 
OSH ျပႆနာကို ဖြင့္ဟေျပာဆိုႏိုင္စြမ္းႏွင့္ အသင့္ ျဖစ္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ 
အခန္းက႑တစ္ခုတြင္ ပါ၀င္သည္။ သို႔မဟုတ္ ယင္းသည္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
ပိုမိုက်န္းမာေစသည့္ ရလဒ္မ်ား ရရွိလာေစႏိုင္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္သမားျဖစ္ရ သည့္အတြက္ ၎တို႔ရသင့္ေသာအခြင့္အေရးမ်ား 
ရွိေၾကာင္း၊ လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္လည္း OSH တာ၀န္မ်ားရွိေၾကာင္းကိုလည္း ေကာင္း၊ 
မသိရွိၾကျခင္းေၾကာင့္လည္း OSH အႏၱရာယ္အေၾကာင္းအစီရင္ခံရန္ ေနာက္တြန္႔ေနျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား သည္ ပိုမိုအေတြ႕အႀကံဳရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ားတြင္ရွိႏိုင္သည့္ 
ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးႏိုင္စြမ္းလည္း မရွိပါ။ ယင္းေၾကာင့္ ၎တို႔သည့္ အႏၱရာယ္ ရွိေသာလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊ 
လုပ္ငန္းခြင္အေနအထားညံ့ဖ်င္းျခင္း သို႔မဟုတ္ မေရရာေသာအလုပ္ခန္႔အပ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ 
အျခား အေျခအေနမ်ားကို လက္ခံျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ အႏၱရာယ္ရွိေသာ 
စီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္ရွိေနျခင္း၊ ထိုက႑တြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ အႏၱရာယ္ႏွင့္ထိေတြ႕ရျခင္းမ်ားသည္ 
လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ေရာဂါမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရမည့္ အႏၱရာယ္ ပိုမိုျမင့္တက္လာေစသည္။  
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လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား 
အတြက္အဓိကႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္ 

အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ႀကံဳရသည့္ 
အမ်ိဳးမ်ိုဳးေသာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္အေၾကာင္းအ
ရာမ်ားသည္ ၎တို႔အား လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ထိခို
က္ခံစားရႏိုင္သည့္ အလားအလာျမင့္တက္ေစသည္။ 
ထိုအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ထိုအသ
က္အရြယ္တြင္ျဖစ္ေလ့ရွိေသာကိစၥမ်ား (ဥပမာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ 
စိတ္ႏွင့္လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ခံစားခ်က္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ) 
သို႔မဟုတ္ ထိုအသက္အရြယ္တြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ 
လႊမ္းမိုးမႈမ်ား( ဥပမာ အရည္အခ်င္းမယွဥ္ႏိုင္ ျခင္း၊အေ
တြ႕အႀကံဳအနိမ့္ဆံုးျဖစ္ျခင္း၊ ပညာအရည္အခ်င္းနိမ့္ျခင္း) 
တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဆင့္။ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္
အထူးသျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ကိုယ္ခႏၶာ 
(ဦးေႏွာက္မ်ားအပါအ၀င္)3 သည္ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေနရာ 
လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ ေရာဂါမ်ားခံစားရရန္ အႏၱရာယ္ 
ပိုမိုမ်ားျပားပါသည္။ ၎တို႔၏ မ်ိဳးပြားအဂၤါစံနစ္မ်ားႏွင့္ ဦးေႏွာ
က္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားသည္အထူးသျဖင့္ ပါ၀င္သည့္ 
ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းကုိလိုက္၍ အႏၱရာယ္ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ေျခ 
ပိုမ်ားသည္။ ထို႔အျပင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
၎တို႔သည္ ခႏၶကိုယ္အေလးခ်ိန္ တစ္ယူနစ္တြင္ အသ
က္ရႈႏႈန္းႏွင့္ဇီ၀တြင္းျဖစ္ပ်က္မႈႏႈန္းသည္ ပိုမိုျမင့္မားရာ 
၎တို႔၏ခႏၶာကိုယ္မွ အဆိပ္မ်ားကို ပိုမိုစုပ္ယူလွ်က္ရွိကာ 
ထိုအဆိပ္မ်ား၏ အလြန္အမင္းဓာတ္ျပဳမႈကို ခံစားၾကရပါသည္။ 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၊ အာရံုေၾကာအ
ဆိပ္သင့္္ေစသည့္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲေစေသာ 
ပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတ္မတည့္ျခင္းကိုျဖစ္ေစသည့္ ဖုန္၊ 
၀တ္မႈန္၊ေဆး၀ါးမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ 
ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ထိေတြ႕ျခင္းမ်ားကို အထူးဂရုစိုက္ရန္ 
လိုအပ္သည္။ ယင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္ဆဲလ္အတြင္း

3 နဖူးအေရွ႕ဘက္တြင္ရွိေသာ ဦးေႏွာက္အမႊာသည္ ဦးေႏွာက္
၏ေနာက္ဆံုးဖြံ႕ၿဖိဳးေသာအပိုင္းမ်ားအနက္ တစ္ပိုင္းျဖစ္ၿပီး အသက္ ၂၅ 
ႏွစ္မတိုင္မီအျပည့္အ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းမရွိပါ။ ဦးေႏွာက္၏ေရွ႕ဆံုးအမႊာသည္ 
နဖူးအေရွ႕ဘက္တြင္ရွိေသာဦးေႏွာက္အမႊာအတြင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး 
အဆင့္ျမင့္အာရံုလကၡံ၊ သိရွိ၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
အဆင့္ျမင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ညီညြတ္ေစသည္ ( အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ 
တုန္႔ျပန္မႈကို ဟန္႔တားျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ေနေသာမွတ္ဉာဏ္ႏွင့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ တို႔ပါ၀င္သည့္ ဦးတည္ခ်က္ကိုလမ္းညႊန္ေပးသည့္အမူအက်င့္
မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာစြမး္ရည္မ်ား)  (Johnson et al., 2009).

ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားေနဆဲျဖစ္သည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ 
အလုပ္သမားမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္မွန္ကန္သည္။ 
ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ အလုပ္ရံုမ်ား၊ ကိရိယာမ်ား၊ 
စက္မ်ားႏွင့္ တန္ဆာပလာမ်ားသည္ လူႀကီးမ်ားအတြက္ 
ပံုစံထုတ္ထားျခင္းျဖစ္ရာ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၏ 
ခႏၶာကိုယ္အတြက္ ဆိုလွ်င္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ပိုမိုရွိေစႏိုင္သည္ 
(IPEC, 2011)။ 

စိတ္ႏွင့္ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ခံစားခ်က္ဆိုင္ရာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဆင့္။ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
လုပ္ရပ္မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ 
အေျခအေနအရပ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အႏၱရာယ္တို႔ကို 
ခြဲျခားႏိုင္စြမ္းနည္းပါးေလ့ ရွိသည္။ ပိုင္ဆိုင္လိုစိတ္၊ 
ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည္ဟုသတ္မွတ္ခံလိုစိတ္၊ လြ
တ္လြတ္လပ္လပ္ေနထိုင္လိုစိတ္တို႔ အပါအ၀င္ 
လူမႈေရးႏွင့္ စိတ္ခံစားခ်က္ဆိုင္ရာ ဖိအားမ်ားကို 
ထိခိုက္ခံစားရလြယ္သည္။ ထိုအေလ့အက်င့္မ်ားသည္ 
လူငယ္မ်ား၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အေပၚသက္ေရာက္မႈရွိၿပီး 
အႏၱရာယ္ကို လကၡံသည့္ကိစၥမ်ား လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ၾကသည္။ 
ယင္းတို႔သည္ လူငယ္အလုပ္သမား မ်ားအား ၎တို႔၏ 
အလုပ္အကိုင္အခက္အခဲမ်ား၊ အႏၱရာယ္ရွိေသာ 
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ႏွင့္လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား 
အေၾကာင္းဖြင့္ဟေျပာဆိုရန္ ေနာက္တြန္႔ေစႏိုင္ပါသည္ 
(European Parliament, 2011) ။ သို႔ရာတြင္ လူငယ္အရြယ္ 
(ႏွင့္တစ္သက္တာ) အျပဳအမူသည္ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ 
အေတြ႕အႀကံဳ၊ မိဘအုပ္ထိန္းမႈ၊ လူမႈစီးပြားေရး 
အေျခအေန၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စိတ္က်န္းမာေရးအေျခအေန၊ 
လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈမ်ား စသည္ျဖင့္… 
အခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ မ်ားစြာေသာအျပန္အလွန္ဆက္ဆံေ
ရးအေၾကာင္းအရာမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈကိုလည္း ခံရေၾကာင္း 
မွတ္သားထားသင့္သည္ (Johnson et at., 2009)။
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လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ ရာရရွိႏိုင္ေျခႏွင့္ လူငယ္ အလု
ပ္သမားမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ရသည့္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေျခတို႔
ကို ျမင့္တက္ေစသည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားတြင္ က်ား-မ 
ျဖစ္တည္မႈ၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသည့္ 
အေျခအေနမ်ားပါ၀င္သည္။ လူငယ္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ 
အႏၱရာယ္ရွိေသာ အလုပ္မ်ားတြင္ ပိုမို၀င္ေရာက္လု
ပ္ကိုင္ႏိုင္ေခ်ရွိၿပီး လူငယ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ပိုမို၍ 
လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ 
အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားသည္ လုပ္ခမရသည့္မိသားစုလုပ္င
န္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ တရားမ၀င္အလုပ္ အကိုင္မ်ားတြင္ 
၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိရာ ယင္းသို႔လုပ္ကိုင္ေၾကာင္း 
ေပၚလြင္ေလ့မရွိသျဖင့္ တရား၀င္စာရင္းအင္းမ်ားတြင္ 
ေဖာ္ျပႏိုင္ေျခ နည္းပါးသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာကိန္း 
ဂဏန္းသည္မွန္ကန္မႈမရွိသည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ (ILO, 
2016b)။ မသန္စြမ္းသည့္ လူငယ္မ်ားသည္ အပယ္ခံရျခင္း၊ 
အထီးက်န္ျခင္း၊ အႏိုင္က်င့္ခံရျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း တို႔ကို 
ပိုမိုခံရႏိုင္ေျခရွိသည္။ ၎တို႔သည္ ပညာေရးႏွင့္စီးပြားေရးအခြ
င့္အလန္းမ်ားလည္း ပိုမိုနည္းပါးေလ့ရွိသည္ (UNICEF, 2013)။  
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ မည္သည့္အုပ္စုမဆိုထက္ 
လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈႏႈန္း အျမင့္မားဆံုး 
ျဖစ္ပါသည္။ အသက္ ၃၀ ေအာက္လူမ်ားသည္ ကမာၻတစ္၀ွမ္း 
ႏိုင္ငံတကာ ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာသူမ်ားစီးဆင္းမႈ4 ၏ ၇၀ 
ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကိုယ္စားျပဳသည္ ( ILO, 2004)။ ဘာသာစကား 
အဟန္႔အတားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား 
လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တစ္ဆ ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ႏိုင္ 
ေျခကို တိုးျမင့္ေစသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားသည္ 
အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမွ ႏႈတ္ျဖင့္၊ စာျဖင့္အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကိ္ု 
နားမလည္ပါက ၎တို႔သည္ အလုပ္ခြင္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရးစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအားလိုက္နာရန္ 
အခက္အခဲရွိႏိုင္ၿပီး ဓာတုပစၥည္း ထည့္ထားသည့္ဗူးမ်ားအေပၚမွ 
သတိေပးစာတမ္းမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
နားလည္မႈလြဲမွားႏိုင္ပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား၊ 
ဓေလ့စရိုက္မ်ား၊ ၎တို႔၏ အလုပ္အကိုင္ အဆင့္အတန္း 
(ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအမ်ားစုသည္ မေရရာေသာ၊ 
ရာသီစာအလုပ္မ်ား) ႏွင့္ အျခားမည့္သည့္ အရာမ်ားကိုမွ် 
မစဥ္းစားႏိုင္ဘဲ ၀င္ေငြကို ဦးစားေပး ရသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ 
စသည္တို႔သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ သားမ်ားအား 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို 
တင္ျပရမည့္အေရးမွ အတားအဆီး ျဖစ္ေနပါသည္ (EU-OS-
HA, 2013 a)။ (EU-OSHA, 2013a).

4 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၅၁ 
သန္းေက်ာ္သည္ အသက္ ၁၅ႏွစ္ႏွင့္ ၂၉ ႏွစ္အၾကားျဖစ္ၾကသည္ (UNDE-
SA , 2015).

စကင္ဒီေနးဗီးယား ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား၏ OSH 
အႏၱရာယ္မ်ား

စကင္ဒီေနးဗီးယားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား၏ 
လုပ္ငန္းခြင့္လံုၿခံဳမႈႏွင့္က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္
မ်ား ေခါင္းစဥ္ရွိေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ (Kines et 
at., 2013) ထိုႏိုင္ငံမ်ားရွိ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၂၄ 
ႏွစ္အၾကား လူငယ္အလုပ္ သမားမ်ားထိေတြ႕ရသည့္ 
OSH အႏၱရာယ္မ်ားကို နားလည္ေစၿပီး ပိုမိုေ
ကာင္းမြန္စြာကာကြယ္ႏိုင္မည့္ အေရးႀကီးေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ OSHအႏၱရာယ္မ်ား ျမင့္ 
တက္လာေစေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရာ ေလးမ်ိဳးကို 
ဆန္းစစ္ေလ့လာထားပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ -

• လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား၏ ၀ိေသသ လကၡဏာမ်ား - 
ဥပမာ မတူညီၾကေသာ ရုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္း၊ ခံစားခ်က္ပိုင္း 
ရင့္က်က္မႈအဆင့္၊ သက္ဆိုင္ေသာအေတြ႕အႀကံဳ၊ ျမ
င့္မားေသာအႏၱရာယ္အဆင့္မ်ားပါ၀င္ေလ့ရွိသည့္ 
အႏၱရာယ္ရွာေဖြသည့္အက်င့္ မ်ား၊ အရည္အခ်င္း၊ 
သင္တန္း၊ OSH အႏၱရာယ္ အေၾကာင္းဗဟုသုတႏွင့္အျမင္၊ 
လူမႈေရးႏွင့္ လူအခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံသည့္ စရိုက္မ်ား၊ 
စာသင္ေက်ာင္းမွ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ကူးေၿပာင္းရသည့္ 
အေျခအေန၊ လူငယ္ႏွင့္ လူႀကီးဘ၀မ်ား၊

• လုပ္ငန္းသဘာ၀ - ဥပမာ - အလွည့္က် 
ထမ္းေဆာင္ရသည့္တာ၀န္၊ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္၊ 
ေရတိုအလုပ္၊ ရာသီစာအလုပ္ႏွင့္ 
လိုအပ္မွဆက္သြယ္ေခၚယူသည့္အလုပ္၊

• လုပ္ငန္းခြင္ သေဘာသဘာ၀ - ဥပမာ -  OSH သင္တန္း၊ 
ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ OSH ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ OSH စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
အပါအ၀င္ OSH လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည္။

• လုပ္ငန္း လကၡဏာမ်ား - ဥပမာ - ရုပ္၀တၳဳ၊ 
ဓာတုေဗဒပစၥည္း၊ ဇီ၀ပစၥည္း၊ စက္ပစၥည္းႏွင့္ 
စိတ္ႏွင့္လူမႈေရး အႏၱရာယ္ မ်ားရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊

အလုပ္အကိုင္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ။  
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔အားေပးသည့္တာ၀န္မ်ား 
ထမ္းေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္အေတြ႕အ
ႀကံဳမ်ားလိုအပ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ထိုအလုပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ေသာ 
ေဘးအႏၱရာယ္၊ က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္ႏွင့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ 
အေျခအေနမ်ားကို သိနားလည္မႈမရွိေၾကာင္း မၾကာခဏေတြ႔ 
ရွိရပါသည္။ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ 
ရရွိႏိုင္ေျခသည္ အလုပ္ခြင္တြင္ ၁၂ လေက်ာ္ၾကာတာ၀န္ထမ္း 
ေဆာင္ၿပီးသည့္အခ်ိန္ထက္ အလုပ္သစ္တစ္ခုတြင္ ပထမ ၄ 
လအတြင္း ေလးဆပိုမိုသည္။ လူငယ္အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ 
အလုပ္တစ္ခုတြင္ ပထမလမ်ားအတြင္း ထိခိုက္ႏိုင္ေျခရွိမႈသည္ 
ပိုမိုအသက္အရြယ္ႀကီးမားေသာသူမ်ားထက္ ျမင့္မားသည္ ( 
smith & Breslin, 2013)။

ပညာရည္အဆင့္အတန္း။ လူငယ္အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ 
ပညာရည္အဆင့္အတန္းသည္ ၎တို႔ တည္ျငိမ္ၿပီး 
သင့္ေလ်ာ္ ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကိုင္သို႔ကူးေျပာင္း
ရန္တြက္ အေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္သည္။ 
ပညာရည္ အဆင့္အတန္းႏွင့္သင္တန္းတို႔ ျမင့္မားေလေလ 
ပညာသင္ၾကားေနစဥ္အတြင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ 
အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားၿပားမႈေၾကာင့္ အလုပ္သမားေဈးကြက္သို႔ 
ကုူးေျပာင္း၀င္ေရာက္မႈကို ပိုမိုလြယ္ကူေလေလျဖစ္သည္။ 
ပညာေရး အဆင့္အတန္း ပိုမိုျမင့္အားေသာ 
လူငယ္မ်ားသည္ အလြတ္သေဘာအလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ 
၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိသည္ (ILO, 2017 a)။ 
ပညာေရးအဆင့္အတန္းနိမ့္ေသာလူငယ္မ်ားသ
ည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အခက္အခဲရွိသည့္တိုင္ေအာင္ 
ထိုအလုပ္တြင္သာ တြယ္ကပ္ေနေလ့ရွိသည္ ( EU-OSHA 
et al., 2017)။ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး 
အသိပညာရွိျခင္းအား ပညာေရးက အျပဳသေဘာေဆာင္ကာ 
လႊမ္းမိုးေနေၾကာင္းလည္းေတြ႕ရပါသည္။ ပညာေရး 
အဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေဘးကင္း 
လံုၿခံဳေရးကို ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ၾကၿပီး ၎တို႔သည္ 
ေဘးကင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အလိုက္နာဆံုးျဖစ္ကာ 
ပညာရည္နိမ့္ေသာအလုပ္သမားမ်ားထက္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ 
ပိုမိုနည္းပါးသည္ (Gyekye & Salminen, 2009)။ 

လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ OSH အႏၱရာယ္မ်ား 
က်ေရာက္ေစသည့္ အျခားေသာ အျပန္အလွန္ 
စစ္ေဆးသည့္အခ်က္မ်ား။ မ်ားစြာေသာ 
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားႏွင့္ အသက္အရြယ္တို႔သည္ 
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“ေဘးအႏၱရာယ္” ႏွင့္ “အႏၱရာယ္” ဟူေသာစကားလံုးမ်ားသည္ 
တစ္ခါတစ္ရံ အျပန္အလွန္ဖလွယ္သံုးစြဲႏိုင္ ေသာ္လည္း 
အမွန္ တကယ္တြင္ မတူညီေသာအဓိပၸါယ္မ်ား ရွိသည္။ 
“ေဘးအႏၱရာယ္” တစ္ခုသည္ ထိခိုက္မႈကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ 
မည္သည့္အရာမဆို (ဥပမာ - ဖုန္၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ 
ဆူညံသံမ်ား၊ အျမင့္တြင္အလုပ္လုပ္ရျခင္း၊ လက္ျဖင့္ေဆာင္ 
ရြက္ရျခင္း၊ အကာအကြယ္မရွိသည့္ယႏၱရားမ်ား၊ 
ရွည္လွ်ားေသာ သို႔မဟုတ္ မခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ 
အလုပ္ခ်ိန္ ၊ စသည္..)တို႔ကို ဆိုလိုၿပီး “အႏၱရာယ္” 
ဆိုသည္မွာ (က) ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏို္င္ေသာ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ (ခ) ေရရွည္ထိခိုက္ 
နစ္နာမႈမ်ား အပါအ၀င္ ျပင္းထန္ေသာထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား 
ကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ- 
စက္ယႏၱရားမ်ား ေမာင္းႏွင္သူမ်ားသည္ 
အကာအကြယ္မဲ့ေသာစက္ယႏၱရားမ်ားကို 
ဆက္တိုက္ေမာင္းႏွင္ရပါက ျပင္းထန္၍ ေသေစႏိုင္ေသာ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေျခ ျမင့္မားပါသည္။ မၾကာခဏ 
ေလးလံေသာ၊ ႀကီးမားေသာ အရာ၀တၳဳမ်ားကို ခ်ီပင့္ရသည့္ 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ ခါးနာျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ၾကြက္သား၊ 
ေက်ာရိုးမ်ားထိခိုက္နာက်ဥ္ျခင္းကို ခံစားရမည့္ အႏၱရာယ္ 
ရွိပါသည္။

အလုပ္သမားမ်ားအားထိခိုက္နာက်ဥ္မႈမွ 
ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္မ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ အႏၱရာယ္ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၊ 
ဘက္စံု OSH စီမံခန္႔ခြဲမႈစံနစ္အားျဖင့္ သင့္ေတာ္ေသာ 
အႏၱရာယ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းနည္းလမ္း မ်ားကို 
ခ်မွတ္က်င့္သံုးသင့္ပါသည္။5 
ေဘးအႏၱရာယ္ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းသည္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ 
ပထမအဆင့္ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားက အလုပ္သမားမ်ား၏ 
တက္ၾကြစြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစ
သည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိ 
ေစႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကိုသတ္မွတ္ကာ 
မည္သည့္အလုပ္သမားမ်ားသည္ မည္သည့္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား 
ရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။ OSH စီမံခန္႔ခြဲမႈစံနစ္တစ္ခုသည္ 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားကဲ့သို႔ေသာ 
သီးျခားအႏၱရာယ္ရွိေသာအလုပ္သမား မ်ားကို အထူးဂရုျပဳရန္ 
လိုအပ္ပါသည္ (အပိုင္း ၂.၁ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိိုင္း)။ 
ေဘးအႏၱရာယ္ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္း ကို အလုပ္သမား၊ 
လုပ္ငန္းတာ၀န္၊ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား၊ 
အလုပ္အဖြဲ႕အစည္း၊ အလုပ္ခြင္ပတ္၀န္းက်င္ စသည္တို႔ 
အၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကိုလည္း အဓိကထား ျပဳလုပ္ရပါမည္။ 
အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ စံကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ 
ေဘးအႏၱရာယ္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါမည္။ 
လူငယ္အလုပ္သမား မ်ားအေနႏွင့္ 
အထူးသျဖင့္ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားသည္ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲျဖစ္ရာ ၎တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္မ်ားႏွင့္ 

5 လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈစံနစ္
မ်ားဆိုင္ရာ ILO လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (ILO-OSH 2001 ဟုေခၚေသာ) 
အရ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အကာကြယ္အစီအမံမ်ားကို 
ေအာက္ပါဦးစားေပးအစဥ္အလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာ
င္ရြက္သင့္ပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ (၁) ေဘးအႏၱရာယ္ပေပ်ာက္ေရး၊ 
(၂) အႏၱရာယ္အလားအလာကို အရင္းအျမစ္မွကိုင္တြယ္ေျဖ
ရွင္းျခင္း၊ ( အင္ဂ်င္နီယာပညာျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အဖြဲ႕အစည္း၏ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္) (၃) လံုၿခံဳေသာအလုပ္အကို္င္စံနစ္
အားျဖင့္ အႏၱရာယ္အလားအလာကို အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ( 
အႏၱရာယ္အလားအလာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္
မ်ားအပါအ၀င္)၊ (၄) ဓာတ္ၾကြင္းအႏၱရာယ္အလားအလာမ်ားကို စုေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါက အလုပ္ရွင္သည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာတစ္
ကိုယ္ေရအကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား (Personal Protective Equipment – 
PPE) ကို အခမဲ့ပံ့ပိုးေပးကာ ၎တို႔အမွန္တကယ္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ႀကံ႕ခိုင္ေအာ
င္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေစသင့္သည္ (ILO, 2001) (ILO, 2001).

စိ္တ္မ်ားက မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ 
သည္းခံႏိုင္စြမ္းရွိသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ခက္ခဲလွသည္။ 

လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ေစႏို္င္ေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္အေၾကာင္း ဗဟုသုတ မရွိျခင္း 
ကလည္း ထိုအတိိုင္းအတာမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရန္ အထူးသျဖင့္ 
ခက္ခဲပါသည္။

လုပ္ငန္းခြင္တိုင္းတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးတို႔အေပၚ 
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ေဘး
အႏၱရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္ပါသည္။ ေအာက္ပါတို႔မွာ 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားသည္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ထိေတြ႕ႏိုင္ေျချ
မင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ ၎တို႔ရင္ဆိုင္ရသည့္ သီးျခားအႏၱရာယ္
အခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ လူငယ္အလုပ္သမား မ်ားအား 
အထူးသျဖင့္ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ ခႏၶာပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္၊ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္အမ်ိဳးအစားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ေဘးကင္းလံု ၿခံဳမႈ ေဘးအႏၱရာယ္။ ထိုေဘးအႏၱရာယ္သည္ 
အႏၱရာယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မရွိပါက ခ်က္ျခင္း 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိေစႏိုင္သည့္အလားအလာ (ဥပမာ - 
ေလာင္ကၽြမ္းျခင္း၊ အာရံုဖိစီးမႈ၊ စုတ္ျပတ္ေပါက္ၿပဲေသာဒဏ္ရာ၊ 
အေရၾကည္ဖု၊ အရိုးက်ိဳးျခင္း၊ အတြင္းဒဏ္ရာရရွိျခင္း၊ 
ဦးေခါင္းအႀကိတ္ႏွင့္ အသက္ရႈၾကပ္ျခင္း) ရွိပါသည္။ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈေဘးအႏၱရာယ္တြင္ ဥပမာအားျဖင့္ 
အျမင့္တြင္အလုပ္လုပ္ရျခင္း၊ အႏၱရာယ္ရွိေသာ 
စက္ယႏၱရားမ်ား အသံုးျပဳရျခင္း၊ ယာဥ္မ်ားအနီးေမာင္းႏွင္ 
သို႔မဟုတ္ အလုပ္လုပ္ရျခင္း၊ အေဆာက္အအံု 
ကတုတ္က်င္းမ်ား၊ ေျခေခ်ာ္ႏိုင္ေသာ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ရျခင္း၊ မသပ္ယပ္သည့္ ၾကမ္းခင္းမ်ား၊ 
မီးေလာင္လြယ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေပါက္ကြဲလြယ္ေသာ 
အရာ၀တၱဳ၊ ပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳ၍ သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔အနီးတြင္ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ရျခင္း တို႔ပါ၀င္ပါသည္။ လူငယ္အလုပ္သမား 
မ်ားသည္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ နည္းပါးျခင္း ၊ ကၽြမ္းက်
င္မႈသင္တန္းအားနည္းခ်က္ရွိျခင္း၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး 
ေဘးအႏၱရာယ္၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အခ်က္အလ
က္မ်ားႏွင့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမရရွိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္မႈမရွိျခင္း 
တို႔ေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ ထိခိုက္ႏိုင္ေျချမင့္မားသူမ်ား 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ (IPEC et al., 2002) ။

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား တြင္ ဆူညံသံ၊ 
တုန္ခါမႈ၊ အလင္း၊ အပူခ်ိန္လြန္ကဲျခင္း (ပူျခင္း၊ေအးျခင္း) 
ႏွင့္ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ (ေနေရာင္ျခည္မွ သို႔မဟုတ္ 
သံဂေဟဆက္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ႏွင့္ 
ထိေတြ႔ရျခင္း တို႔အပါအ၀င္) က်န္းမာေရးထိခုိက္ေစႏိုင္သည့္ 
ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ရျခင္းတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ 
ငယ္ရြယ္စဥ္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ ထိေတြ႕ခံရေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ အခ်ိန္ကာလၾကာရွည္စြာထိေတြ႕မႈေၾ
ကာင့္ (ထိေတြ႔မႈသည္ အသက္ငယ္စဥ္ျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္) 
အသက္ႀကီးလာသည့္အခါ အေရျပားကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား 

လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားမၾကာခဏထိေတြ႔ရသည့္ 
အလုပ္ခြင္အႏၱရာယ္မ်ား  
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သည္။ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားသည္ 
အလြန္အမင္းဆူညံသံမ်ားေၾကာင့္ လူႀကီးမ်ားထက္ 
အၾကားအာရံုဆံု၇ံႈး ႏိုင္ေျခမ်ားပါသည္။ လူႀကီးမ်ားအတြက္ 
ဆူညံသံကန္႔သတ္ခ်က္သည္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအား 
ကာကြယ္ေပး ရန္ မလံုေလာက္ပါ (Forastieri, 2002)။ 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း
မ်ား၊ ကုန္ထုတ္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ရာ၌ အလြန္အမင္းဆူညံသံမ်ားကို 
သိသိသာသာ ထိေတြ႕ခံစားၾကရပါသည္။

ဇီ၀ဆိုင္ရာေဘးအႏၱရာယ္မ်ား တြင္ဘက္တီးရီးယားမ်ား၊ 
ကပ္ပါးပိုးမ်ား၊ ဗိုင္းရပ္မ်ား၊ အႏၱရာယ္ရွိေသာ တိရစာၦန္မ်ား၊ 
အင္းဆက္ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ အပင္မ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ရျခင္း 
ပါ၀င္ပါသည္။ ဇီ၀ဆိုင္ရာေဘးအႏၱရာယ္မ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး 
(တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရျခင္း)၊ အစားအစာျပင္
ဆင္ထုတ္ပိုးျခင္းႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (အစားအစာမ်ား 
ကိုင္တြယ္ရျခင္း)၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ (လူမ်ား၊ 
ေသြးမ်ားႏွင့္ အျခားခႏၶာကိုယ္မွ ထြက္ရွိေသာအရည္မ်ားႏွင့္ 
ထိေတြ႕ရျခင္း) ႏွင့္ အမိႈက္/စြန္႔ျပစ္အမိႈက္မ်ား 
စီမံခန္႔ခြဲရေသာလုပ္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ လူငယ္မ်ားေျမာက္မ်ားစြာ 
အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။ 

ဓာတုဆိုင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ာ တြင္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား၊ 
ဖုန္မႈန္႔မ်ား၊ အေငြ႔မ်ား၊ ေရေငြ႔မ်ားႏွင့္ အရည္မ်ား 
ပါ၀င္ပါသည္။ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္အမ်ားဆံုး၊ 
က႑အားလံုးတို႔တြင္ အသံုးျပဳလွ်က္ ရွိၾကသည္။ ဥပမာ - 
စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား၊ 
ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သုတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ 
ေဖ်ာ္ရည္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ေက်ာက္ဂြမ္းမ်ား၊ ေက်ာက္၊သဲတို႔တြင္ေတြ႕ရ ေသာ 
ဆီလီကြန္ျဒပ္ေပါင္း(ဆီလီကာ)မ်ား၊ သုတ္ေဆး၊ အေရာင္တ
င္ဆီတို႔ကိုက်ဲေအာင္ေဖ်ာ္ေသာပစၥည္း (သင္နာ)၊ ေကာ္ႏွင့္ 
သံဂေဟေဆာ္ရာတြင္ ထြက္ေပၚသည့္ အခိုးအေငြ႕မ်ားႏွင့္ 

၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္က႑တြင္ သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ားတို႔ကို 
ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အဆိပ္သည္ ထိေတြ႕သည့္ပမာဏႏွင့္ 
ၾကာခ်ိန္တို႔ကိုလုိက္၍ အရာ၀တၳဳတစ္ခုအေပၚသက္ေရာက္မႈ 
ရွိပါသည္။ အျခားအခ်က္အေနႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 
အာရံုခံစားလြယ္မႈႏွင့္ လကၡဏာမ်ား (ဥပမာ- က်ား-
မျဖစ္တည္မႈႏွင့္ အသက္အရြယ္) အေပၚလည္း 
မူတည္ပါသည္။ ငယ္ရြယ္စဥ္ ဓာတုပစၥည္းေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ 
ထိေတြ႕ရသူမ်ားသည္ မ်ိဳးပြားစံနစ္မ်ားအား ျပင္းထန္စြာ 
ထိခိုက္ေစၿပီး ေဟာ္မုန္း မညီမွ်မႈကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစပါသည္ 
(Gerry, 2005)။ 

လူ၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ပတ္၀န္းက်င္ 
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား  တြင္ ေလးလံေသာ၀န္မ်ားသယ္ျခင္း၊ 
လွ်င္ျမန္ေသာ၊ ထပ္ကာထပ္ကာလုပ္ရေသာလႈပ္ရွား
မႈမ်ား၊ ပံုမက်ေသာစက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ား၊ 
အလုပ္သမားမ်ား ပံုစံမမွန္စြာျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရသည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ တို႔ပါ၀င္ပါသည္။ ခါးနာျခင္း၊  
ႀကြက္သားႏွင့္ အေရျပားတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ထိခိုက္မႈမ်ား 
(MSD)မ်ား၊ ၾကြက္သားစြန္းအရြတ္ေရာင္ျခင္း၊ အူကၽြံျခင္းႏွင့္ 
လက္သန္းႏွင့္ လက္သူၾကြယ္တစ္၀က္မွအပ က်န္လ
က္ေခ်ာင္းမ်ားထံုက်ဥ္ျခင္းႏွင့္နာက်င္ျခင္း ျဖစ္ေစေသာ 
လကၡဏာစု တို႔သည္ လူ၊ လုပ္ငန္းႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္ပတ္၀
န္းက်င္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ရာမွ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိ 
ေသာစံရလဒ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။  ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားသည္ 
ေလးလံေသာ ၀န္မ်ားကုိ သယ္ယူသည့္အခါ အေရျပားစုတ္ျ
ပဲျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေျချမင့္မားကာ ၎တို႔၏ခႏၶာကိုယ္မ်ားသည္ 
ႀကီးထြားဆဲ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲျဖစ္သျဖင့္ ပံုမွန္ႀကီးထြားမႈ ကိုလည္း 
ထိခိုက္ေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္နည္းလမ္း
မ်ား၊ ကိရိယာမ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ားသည္ လူႀကီးမ်ား၏စံႏွင့္သာ 
ထုတ္လုပ္ထားၿခင္းျဖစ္ရာ အျပည့္အ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းမရွိေသး
သည့္ လူငယ္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္မ်ားသည္ 
ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္းႏွင့္ MSD 
မ်ားခံစားရရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ျမင့္မားပါသည္ (IPEC et at., 
2002)။
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စိတ္ႏွင့္ လူမႈေရး  ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား သည္ 
အလုပ္၏ပံုစံႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ယင္း၏လူမႈေရးႏွင့္အသင္း
အဖြဲ႕အေျခအေနမ်ား မွထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္ျဖစ္ၿပီး 
ထိုအရာအားလံုးသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ထိခိုက္မႈကို ျဖစ္ပြားေစသည္။
စိတ္ႏွင့္လူမႈေရးေဘးအႏၱရာယ္အတြက္ 
အမ်ားဆံုးေျဖဆိုၾကသည္မွာ စိတ္ဖိစီးမႈ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ 
အလုပ္ခြင္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားသည္ တဒဂၤ 
ရူးခ်င္သလိုျဖစ္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွားယြင္းျခင္း၊ 
ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ေနၾကအရာကို လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္း၊ 
လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တစ္ဆထိခိုက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ 
ျမင့္မားျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ စိတ္မူမမွန္ျခင္း 
(ဆက္တိုက္ပင္ပန္းခံသျဖင့္ ကိုယ္အား၊စိတ္အား 
ခ်ံဴးခ်ံဴးက်ျခင္း၊ စိတ္က်ျခင္း) ၊ အျခားေသာရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ျပႆနာမ်ား (ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ MSD) ႏွင့္ 
ဆန္႔က်င္ဘက္အျပဳအမူမ်ား (အရက္မူးျခင္းသို႔မဟုတ္ 
ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးျခင္း) တို႔ျဖစ္ေစပါ သည္။ 
ေနာက္ဆက္တြဲအေနႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈသည္ အလုပ္သမား
မ်ား၏သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေနေရးႏွင့္ ဘ၀အရည္အေသြး 
တို႔ကို ပ်က္စီးေစသည္ (ILO, 2016a) ။ လူငယ္မ်ားသည္ 
စိတ္ပိုင္း၊ ခံစားခ်က္ပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးပိုင္းတြင္ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္၊ 
အစိတ္ပိုင္းသုိ႔ ဆက္လက္ ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္လွ်က္ရွိရာ စိတ္၊ 
လူမႈေရးေဘးအႏၱရာယ္မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ထိခိုက္ေစႏိုင္ 
ပါသည္။
 
စိတ္၊ လူမႈေရးေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ 
အုပ္စုႏွစ္စု ခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ -
• အလုပ္အေၾကာင္းအရာ - လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန 

ဥပမာအားျဖင့္ တာ၀န္၏ပံုစံ၊ လုပ္ငန္းပမာဏ၊ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏႈန္း၊ အလုပ္ဇယားမ်ား။

• အလုပ္အေျခအေန - အလုပ္အကုိင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အလု
ပ္သမားမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
အဖြဲ႕အစည္း ယဥ္ေက်းမႈ (ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး ျပႆနာ 
အနီးတြင္ရိွသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ)၊ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံ၊ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းယူထားသည့္
အခန္းက႑၊ အသက္ေမြးလုပ္ငန္းဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအတြ
က္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္အာဏာႏွင့္ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ဘ၀ ညီမွ်မႈ၊ လုပ္ငန္းအတြင္း 
အလုပ္သမားအခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံေရး (လုပ္ငန္းခြင္ 
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ေႏွာင့္ယွက္တုိက္ခုိက္မႈ)တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။

ထမ္းေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းတာ၀န္ႏွင့္ပတ္က္၍ 

ရွင္းလင္းမႈနည္းပါးၿပီး အလုပ္သမားမ်ားသည္ 
လုပ္ငန္းရလဒ္အေပၚ လႊမ္းမိုးမႈနည္းပါးသည့္ကာ အျခားေ
သာကိစၥရပ္တို႔ႏွင့္ေပါင္းဆံုသြားသည့္အခါ အလုပ္တြင္ 
စိတ္အားထက္သန္မႈ နည္းပါးၿပီး အလုပ္အေပၚတြင္ 
ေၾကနပ္မႈလည္း နည္းပါးေစပါသည္။

လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားသည္ မလိုလားေသာလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
သတိျပဳခံရမႈအပါအ၀င္ လုပ္ငန္းခြင္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ 
ေႏွာင့္ယွက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ကို ပိုမိုခံရႏိုင္ေျခရွိသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အလုပ္အမ်ိဳးအစား၊ အလုပ္အကိုင္ 
ခန္႔ထားသည့္ ပံုစံႏွင့္ ညွိနိႈင္းႏိုင္စြမ္းနိမ့္ပါးျခင္းတို႔အပါအ၀
င္ အေၾကာင္းေပါင္းဆံုသြားသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအား အႏိုင္က်င့္ျခင္းသည္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာေကာင္းေအာင္ စိတ္၀င္စားျခင္းခံရသည့္ 
ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ 6 ယင္းသည္ ႏွလံုးေရာဂါ၊ 
စိတ္က်ေရာဂါ၊ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါခ်ံဴးခ်ံဴးက်ျခင္း၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ၊ 
စိတ္လႈပ္ရွားမႈ၊ အလုပ္ခြင္တြင္စိတ္ေၾကနပ္မႈနည္းပါးျခ
င္းႏွင့္ သုခနည္းျခင္းတို႔ျဖစ္ပြားေစသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ 
ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားၿပီး စည္းစံနစ္မက်ေသာလုပ္
ငန္းခြင္ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈညံံ့ဖ်င္းျခင္းတို႔သ
ည္ အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ သည့္လုပ္ငန္းရာသီဥတုကို 
ဖန္တီးကာ အႏိုင္က်င့္ခံရမည့္အႏၱရာယ္ 
ျမင့္မားလာလွ်က္ရွိသည္။ အလုပ္ႏွင့္ဘ၀ မွ်တမႈမရွိျခင္း 
သည္လည္း လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအၾကား 
ျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ ၎တို႔သည္ 
အလွည့္က် တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္း၊ ရာသီစာအလုပ္ကို 
လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ စေန၊တနဂၤေႏြ ႏွင့္အခ်ိန္ပိုဆင္းရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္ (Kines et at., 2013) ။ 

6 စကင္ဒီေနးဗီးယန္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား၏ လု
ပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္အလားအလာ 
မ်ား ဟုအမည္ရသည့္ စကင္ဒီေနးဗီးယား ေလ့လာမႈတြင္ 
မၾကားခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပႆနာသံုးရပ္ကို 
အထူးအေလးထားလွ်က္ရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ အနိုင္က်င့္ျခင္း၊ သုခႏွင့္ 
“လုပ္ငန္းစြမ္းရည္” တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ လုပ္ငန္းစြမ္းရည္ဆိုသည္မွာ 
အလုပ္သမားတစ္ဦးစီ၏ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား အၾကား ဟန္ခ်က္ညီရန္ညွိေပးျခင္းကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ 
သုခကို ရုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ခံစားမႈပိုင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈႏွင့္လူမႈေရးအ
ခ်က္မ်ား၊ လူ႔ေဘာင္ ႏွင့္နည္းပညာေျပာင္းလဲမႈမ်ား က လႊမ္းမိုးထားပါသည္။
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လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းစြမ္းရည္ 
၊ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ညွိႏိႈင္းႏိုင္စြမ္းတို႔တြင္ 
အကန္႔အသတ္ရွိရာ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ 
ေအာက္ေျခအဆင့္အလုပ္မ်ား၊ လုပ္ခလစာနည္းျခင္း၊ 
အလုပ္ခ်ိန္မ်ားျခင္း၊ မေရရာျခင္း၊ လုပ္ငန္းသဘာ၀အရ 
အႏၱရာယ္မ်ားျဖင္း စသျဖင့္ အမ်ားမလုပ္ကို္င္လိုေသာအလု
ပ္မ်ားကိုသာ လုပ္ကိုင္ရေလ့ရွိပါသည္။ ဤအေျခအေနကို 
လတ္တေလာတြင္ လူႀကီးမ်ားထက္ သံုးဆပိုမ်ားေနသည့္ 
လူငယ္အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းက ပိုမိုဆိုး၀ါးေစ သည္ (ILO, 
2018) ။ ထို႔အျပင္ လူငယ္အေရအတြက္အမ်ားအျပားသည္ 
တရား၀င္မဟုတ္ေသာစီးပြားေရးကို လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ 
(၇၈.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ 
၂၉ ႏွစ္အၾကားျဖစ္သည္)။ တရားမ၀င္သည့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားအား 
အလုပ္ခြင္ဆိုင္ရာေဘးအႏၱရာယ္ ပိုမိုက်ေရာက္ေစၿပီး လူမႈ
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေပးႏိုင္မႈ အကန္႔အသတ္ရွိသျဖင့္ 
၎တို႔သည္ လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆထိခိုက္ဒဏ္ရာ
ရရွိမႈႏွင့္ ေရာဂါရရွိမႈတို႔ အလြယ္တကူ ျဖစ္ႏိုင္သည္ 
(ILO, 2017a) လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားသည္ 

တည္ျငိမ္ခိုင္မာမႈမရွိ၊ အကာအကြယ္နည္းပါးသည့္ 
အလုပ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမမီသည့္ 
အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရႏိုင္ဖြယ္ 
လူႀကီးမ်ားထက္ပိုမ်ားသည္။7 ယာယီအလုပ္ 
လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားသည္ ေရတိုလုပ္ငန္းကာလအတြင္းသာ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္နည္းပါးေလ့ရွိကာ 
လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ အႏၱရာယ္မ်ားအေၾကာင္း သိရွိမႈ 
နည္းပါးသည္ (EU-OSHA,2007) ။ ၎တို႔သည္ အၾကာခဏ 
အလုပ္ကိုင္ေျပာင္းရေလ့ရွိရာ အလုပ္ခြင္မေျပာင္းမီ၊ 
ေနသားက်ေအာင္မလုပ္ခင္ OSH စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ရင္းႏွီးမႈရရွိရန္ အခ်ိန္ႏွင့္အခြင့္အေရးနည္းပါးသည္။
ထိုကဲ့သို႔ တရားမ၀င္ျခင္း၊ တည္ျငိမ္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊ
န္းမမီေသာအလုပ္ပံုစံမ်ားတြင္ အလုပ္ခြင္အေျခအေနသည္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါစီးပြားေရးက႑အားလံုးတြင္ ေတြ႕ရကာ လူ
ငယ္အလုပ္သမားမ်ားအႏၱရာယ္ေတြ႕နုိင္သည့္အလားအလာ 
ျမင့္မားပါသည္။ 

7 စံခ်ိန္မမီေသာ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားျခင္းတြင္ 
အလုပ္အကိုင္ေလးမ်ိဳးပါ၀င္သည္ဟု ILO က 
သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ - (က) ယာယီအလုပ္ခန္႔ 
ထားျခင္း (ဖြင့္ေခၚခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဘက္နည္းလမ္း)၊ (ခ) 
အခ်ိန္ပိုင္းႏွင့္ လိုအပ္မွဆက္သြယ္ေခၚယူေသာအလုပ္ (အခ်ိန္ျပည့္ 
အလုပ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ ဘက္)၊ (ဂ) အဖြဲ႕ေပါင္းစံုႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာ 
အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း ( အမွန္တကယ္စားသံုးသူႏွင့္ တိုက္ရိုက္၊ 
လက္ေအာက္ငယ္သားဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဘက္)၊ (ဃ) 
အေယာင္ေဆာင္ခန္႔ထားျခင္း/ဌာနက ကိုယ္ပိုင္ခန္႔ထားျခင္း (ယင္းသည္ 
အလုပ္ခန္႔ထားသည့္ ဆက္ဆံေရး၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု အျဖစ္ 
ပါ၀င္ျခင္းမရွိပါ)… တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာ စီပြားေရးလုပ္ငန္းက႑ရွိ 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား
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စိုက္ပ်ိဳးေရး။ ကမာၻတစ္၀ွမ္း အသက္ ၁၅ႏွစ္ႏွင့္ 
၁၇ ႏွစ္အၾကားရွိသည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၏ 
၄၉.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို 
လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ (ILO, 2017 b)။ စိုက္ပ်ိဳးေ
ရးလုပ္ငန္းသည္အလုပ္သမားအသက္အရြယ္အား 
လံုးအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္အမ်ားဆံုးက႑မ်ားအနက္ 
တစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံရပါသည္။ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သားမ်ားသည္ စက္မ်ား၊ ယာဥ္မ်ား၊ 
ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား၊ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္အတူ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ရျခင္း၊ အလြန္အမင္းဆူညံသံမ်ားႏွင့္ 
တုန္ခါမႈမ်ား၊ ေျခေခ်ာ္ျခင္း၊ ခရီးထြက္ရျခင္း၊ 
အျမင့္မွ ျပဳတ္က်ျခင္း၊ ေလးေသာ၀န္မရျခင္း၊ 
ထပ္ကာထပ္ကာလုပ္ေဆာင္ရျခင္း၊ MSD ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ 
ပံုပန္းမက်သည့္အေနအထားတြင္ လုပ္ကိုင္ရျခင္း၊ 
ဖုန္မႈန္႔မ်ား၊ အျခား ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ 
ကူးစက္တတ္ေသာအရာမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ရျခင္း၊ ေက်း
လက္ေဒသသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေနအထားတြင္ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ရျခင္းေၾကာင့္ ေနဒဏ္၊ အပူလြန္ကဲမႈဒဏ္၊ 
ဆိုး၀ါးေသာရာသီဥတုဒဏ္ ခံရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ 
မေတာ္တစ္ဆျဖစ္မႈႏွင့္ေရာဂါဘယမ်ား ခံစားရႏိုင္ေျခ 
ျမင့္မားပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူငယ္၊ 
လူႀကီးအလုပ္ သမားမ်ားအားခန္႔ထားမႈက်ဆင္းလာေသာ္လ
ည္း ကမာၻတစ္၀ွမ္းရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲေဒသမ်ားရွိ လူငယ္မ်ားအတြက္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း သည္ အဓိကအလုပ္ရွင္ျဖစ္ေနဆဲပင္ျ
ဖစ္ပါသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို 
စက္မႈလယ္ယာ အျဖစ္အလြန္အမင္းလုပ္ကို္င္ေနၾကကာ လူဦးေ
ရအနည္းငယ္ကိုသာအလုပ္ေပးႏိုင္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
ယင္းသည္ နည္းပညာအသံုးျပဳမႈနည္းပါးသည့္ က႑ျဖစ္ၿပီး 
ကၽြမ္းက်င္အဆင့္နိမ့္ေသာအလုပ္သမားမ်ား အမ်ားအျပားကို 
အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးလွ်င္ရွိသည္ (ILO, 2017 a) ။

ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ျခင္း။ အလုပ္သမားေဈးကြက္သုိ႔ 
ကူးေျပာင္းစ လူငယ္အလုပ္သမားအမ်ားအျပားတုိ႔သည္ ကု
န္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသည္။ 
ေဒသအမ်ားအျပားရိွကုန္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
တြင္ အလုပ္ခန္႔ထားသည့္ ပမာဏရာခုိင္ႏႈန္းသည္ 
မၾကာမီကက်ဆင္းေနေသာ္လည္း ဤက႑တြင္ 
သိသိသာသာမ်ားျပားသည့္ လူငယ္အလုပ္ သမားအေရအတြက္ 
အားအလုပ္အကုိင္ေပးလွ်က္ရိွသည္ (ဥပမာ - 
အာဖရိကတုိက္ရိွ ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
လုပ္ကုိင္ေနၾကသည့္ အလုပ္သမားအားလုံးအနက္ 
၉.၇ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး 
အေရွ႕ဥေရာပ၊ ဗဟုိႏွင့္အေနာက္အာရွ တြင္ ၂၀.၇ 
ရာခုိင္ႏႈန္းရိွ သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဤက႑သည္ 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆ 
ထိခုိက္မႈ မ်ား၏ အျမင့္ဆုံးအခ်ိဳးျဖစ္သည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္ 
သည့္လုပ္ငန္းတြင္ စက္ရုံအမ်ိဳးေပါင္းက်ယ္ျပန္႔စြာ 
ပါ၀င္ၿပီး ယင္းတုိ႔အနက္ ေမာ္ေတာ္ကာစက္ရုံ၊ 
ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္စက္ရုံ၊ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းစက္ရုံ၊ 
ဓာတုေဗဒပစၥည္းစက္ရူံ၊သတၱဳစက္ရုံ၊ စားေသာက္ကုန္စက္ရုံႏွင့္ 
လူသုံးကုန္ပစၥည္းစက္ရုံတုိ႔ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ 
ထုိစက္ရုံမ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ မ်ားစြာေသာ 
လုံၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကုိ ေပးသည္။ 
ဓာတုပစၥည္းသုံးစြဲမႈ၊ စက္ယႏၱရားမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား၊ 
အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေလ၀င္ေလထြက္မေကာင္းမႈ၊ 
ဆူညံသံက်ယ္လြန္းမႈ၊ အပူခ်ိန္ျမင့္မားမႈႏွင့္ 
အလင္းေရာင္မိွန္ျခင္း စသည့္ ခႏၶာကုိယ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

ေဆာက္လုပ္ေရး။ ဤက႑သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏွင့္ 
ထြန္းသစ္စေဒသမ်ား (အာဖရိက၊ အာရွ-ပစိဖိတ္၊ 
လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ကာရစ္ဘီယံကၽြန္း) မွ လူ
ငယ္အလုပ္သမားမ်ားအေရအတြက္မ်ားအား 
တိုး၍ဆြဲေဆာင္လွ်က္ရွိသည္ (ILO, 2017a) ။ 
ႏို္င္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ကေလးမ်ားအား ေဆာက္လုပ္ေ
ရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္တားျမစ္ထားသည္။ 
သို႔ေသာ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေဘး
အႏၱရာယ္ရွိေသာကေလးလုပ္သားမ်ားသည္ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္ (IPEC, 2011) 
။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ငန္းအားလံုး၏ လု
ပ္ငန္းခြင္မေတာ္တစ္ဆထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားႏွင့္ ေရာ
ဂါမ်ားျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းအျမင့္မားဆံုးအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
အဓိကအားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာတို႔၏ လြန္စြာ 
ေဘးအႏၱရာယ္ႀကီးမားေသာ သေဘာသဘာ၀ေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ 
အႏၱရာယ္မ်ား ေသာစက္ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ကုန္ၾကမ္းပစၥ
ည္းမ်ားအားအသံုးျပဳရျခင္း၊ အျမင့္တြင္အလုပ္လုပ္ရျခင္း၊ 
ဖုန္ထူေသာလုပ္ငန္းခြင္ ပတ္၀န္းက်င္အပါအ၀င္ 
အႏၱရာယ္မ်ားေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ရျခင္း 
တို႔ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ မ်ားႏွင့္ေ
ရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္မားရျခင္းမွာ ကုမၸဏီငယ္မ်ား၏ 
အခ်ိဳးျမင့္မားေနျခင္းႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းခြဲမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားေနသည့္လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၊ 
အေတြ႕အႀကံဳမရွိေသာ၊ ရာသီေပၚ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို 
အတိုးအေလွ်ာ့ျပဳလုပ္မႈမ်ားျခင္း ႏွင့္အလြန္အမင္းအသံုးျပဳျခင္း
တို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၏ တစ္စံုတစ္ရာေသာ 
စရိုက္မ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ေက်ာက္တူးျခင္း။ ေလးလံ၍ 
ဆိုး၀ါးေသာ၀န္မ်ား၊ ဆက္တိုက္လုပ္ကိုင္ရေသာအလုပ္၊ 
တည္ျငိမ္မႈ မရွိေသာ ေျမေအာက္အေဆာက္အအံုမ်ား၊ 
ကိရိယာတန္ဆာပလာႏွင့္ စက္ကိရိယာမ်ား ႀကီးမားျခင္း၊ 
အဆိပ္ပါေသာဖုန္မႈန္႔ မ်ားႏွင့္ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ 
လြန္ကဲေသာအပူ၊ အေအးဒဏ္ခံရျခင္း စသည္တို႔သည္ 
ဤလုပ္ငန္းသည္ အလုပ္သမားအားလံုး အတြက္ 
အႏၱရာယ္မ်ားေစလ်က္ရွိသည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို 
ဥပေဒစိုးမိုးမႈ၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရး 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လြန္စြာအကန္႔အသတ္ရွိလွ်က္ 
မိသားစုႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္း၏အေထာက္အပံ့
ကို မရရွိႏိုင္သည့္ ေ၀းလံေခါင္သီေသာ ေဒသမ်ားတြင္ 
ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိရာ  ဤလုပ္ငန္းတြင္လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ 
စိတ္က်န္းမာေရးအရ ေဘးအႏၱရာယ္ ရွိပါသည္ 
(IPEC, 2011) ။ အဆိုပါအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ 
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္တူးျခင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကေလးမ်ားအား 
အသက္ ၁၈ ႏွစ္မျပည့္မီ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းမွ 
တားျမစ္တားေသာ ကေလးလုပ္သားမ်ားအတြက္ 
ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာအလုပ္ပံုစံအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ေလ့ရွိပါသည္။ 
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၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ ကမာၻတစ္၀ွမ္းလံုးရွိ 
ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္လူ
မႈေရး၀န္ေဆာင္မႈက႑ခြဲမ်ား ပါ၀င္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ 
က႑တြင္ လူငယ္အလုပ္သမားအေရအတြက္ 
တိုး၍ခန္႔ထားလွ်က္ရွိသည္ (ILO, 2017a) ။ ဤက႑၏ 
အဓိကလကၡဏာမွာ စားသံုးသူမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား၊ 
လူနာမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏအျပန္အလွန္ဆက္ဆံရျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ဤလကၡဏာသည္ အလုပ္သမားမ်ားအား 
ႏႈတ္ျဖင့္ေစာ္ကားျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊  
ႏွိမ္သည့္အျပဳအမူမ်ား၊ အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ 
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ၊ မလိုအားအပ္ေသာလိင္စိတ္၀င္
စားမႈမ်ား အပါအ၀င္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ 
ထိေတြ႕ႏိုင္ေခ် ျမင့္မားေစသည္။ စိတ္က်န္းမာေရး 
ျပႆနာမ်ားႏွင့္ MSD မ်ားသည္ ဤက႑တြင္ အလုပ္ပ်က္ကြ
က္ျခင္းကိုအမ်ားဆံုးျဖစ္ေစသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအနက္ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း။ 
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑၏ 
က႑ခြဲတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး လူငယ္အလုပ္သမားအေရးအတြက္
မ်ားစြာအား အလုပ္အကိုင္ေပးလွ်က္ရွိသည္။ ဤက႑၏ 
လူငယ္အလုပ္သမား မ်ားသည္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ 
စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အညွာအတာမရွိေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ၾကရၿပီး 
မၾကာခဏ တီထြင္ဖန္တီးမႈ သို႔မဟုတ္ ဦးေဆာင္ဦး
ရြက္ျပဳမႈတို႔မလိုအပ္ဘဲ ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ေကာင္းေသာ၊ 
ထပ္ကာတလဲလဲ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ၾကရသည္။ 
၎တို႔ရင္ဆိုင္ရမည့္ အမ်ားဆံုးေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ 
အႏၱရာယ္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ မတ္တပ္ရပ္ေနရျခင္း၊ 
ေလးလံေသာ၀န္မ်ား သယ္ေပးရျခင္း၊ အႏၱရာယ္ရွိေသာ 
စက္ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားအသံုးျပဳရျခင္း၊ 
အေရျပားေလာင္ျခင္း၊ ဓာတ္မတည့္ျခင္း၊ ကူးစက္ပိုး၀င္ျခင္း၊ 
အလင္းေရာင္မွိန္ျခင္း (ဥပမာ - ကလပ္မ်ား၊ ဘားမ်ားႏွင့္ 
ကာဆီႏိုေလာင္းကစားရံုမ်ား)၊ အရက္ေသာက္ျခင္း၊ ရုပ္ပို
င္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း 
တို႔ပါ၀င္ပါသည္ (Kines et al., 2013) ။ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ ကမာၻတစ္၀ွမ္းတြင္ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားက႑ခြဲ တြင္ 
အလုပ္အကိုင္အေရအတြက္သည္ ျမင့္မားလာလွ်က္ရွိၿပီး 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားသည္ ထိုအလုပ္မ်ား၏ 
အေရအတြက္မ်ားစြာတြင္ လုပ္ကို္င္ေနၾကသည္။ 
ဤက႑ခြဲသည္ ကမာၻတစ္၀ွမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံ၊ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႀကီးထြားလွ်က္ရွိပါသည္ 
(ILO, 2017 a) ။ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားသည္ 
လုပ္ငန္းခြင္ အၾကမ္းဖက္မႈအပါအ၀င္ လူ၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ 
လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ႏြယ္မႈ ႏွင့္ စိတ္၊လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ထိေတြ႕ရေလ့ 
ရွိပါသည္။ ၎တို႔သည္ ရုပ္ပို္္င္းဆိုင္ရာ၊ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ 
ဓာတုပစၥည္းဆိုင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ 
ေသြး၊ ခႏၶာကိုယ္အရည္မ်ားအပါအ၀င္ 
ဇီ၀ဆိုင္ရာေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါရရွိေစႏိုင္သည့္ 
ေလတြင္ေပါက္ဖြား ေသာညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစေသာအရာမ်ား 
ႏွင့္လည္းထိေတြ႕ရသည္။ 
 

အိမ္တြင္းလုပ္ငန္း။ လူငယ္အခ်ိဳးမ်ားမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အိမ္တြင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ခမရသည့္မိသားစုလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည္ 
(ILO, 2016) ။ အိမ္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေတာက္ေလွ်ာက္ 
တန္ဘိုးထားျခင္းမခံရ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းစနစ္တက်မရွိ။ 
အိမ္တြင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ဆက္လက္၍ 
အလုပ္ကိုပိုမိုလုပ္ရ ၿပီး လစာနည္းပါးကာ 
အကာအကြယ္မဲ့ေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ 
အိမ္တြင္းအလုပ္သမားမ်ား အမ်ားဆံုးႀကံဳေတြ႕ရသည့္ 
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားသည္ အလုပ္ခ်ိန္နာရီမ်ားျပားျ
ခင္းႏွင့္ အထီးက်န္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
၎တို႔အား အာဏာပိုင္မ်ား က “မျမင္ႏိုင္” 
ျဖစ္ႏိုင္ၾကသည္။ အိမ္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
မၾကာခဏ ေလးလံေသာ၀န္မ်ားသယ္ယူရျခင္း၊ 
မီးႏွင့္ ပူေနေသာမီးဖိုမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ရျခင္း၊ 
အိမ္သံုးဓာတုပစၥည္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရျခင္း၊ 
ဓားထက္ထက္မ်ားအသံုးျပဳရျခင္း စသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္ 
(IPEC, 2013) ။ အိမ္တြင္းအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ေသာ 
မိန္းမပ်ိဳမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ အထူူးသျဖင့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းကိုခံရႏိုင္ေခ်မ်ားၿ
ပီး ယင္းသို႔ျဖစ္ရသည့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွာ သတင္းပို႔သည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားမရွိျခင္း၊ တရားဥပေဒအကာအကြယ္ေ
ပးမႈအကန္႔အသတ္ရွိျခင္း၊ အလုပ္၏အထီးက်န္သည့္ 
သေဘာသဘာ၀တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 
လူငယ္အိမ္တြင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ပညာေရးကို 
လက္ေလွ်ာ့လိုက္ရသည္ကို မၾကာခဏ ႀကံဳေတြ႕ရသျဖင့္ 
၎တို႔ကိုထိခိုက္မႈမ်ားခံစားရေစရန္ အႏၱရာယ္ပိုမ်ားေစသည္။

19



လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား၏ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ 

က်န္းမာေရးတို႔ကို 
အကာအကြယ္ေပးသည့္ ႏိုင္ငံတကာ 

အလုပ္သမားစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား
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လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးသည့္         
OSH စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား 

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအခြင့္အေရးမ်ားကို လူငယ္၊ လူႀကီး အလုပ္သမားမ်ားအပါအ၀င္ 
အလုပ္သမားအားလံုးအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ ILO သေဘာတူညီခ်က္ (၁၉၁၉) တြင္ အလုပ္သမားအားလံုးတို႔ 
အား အလုပ္လုပ္ရာမွ ျဖစ္ပြားသည့္ နာမက်န္းမႈ၊ ေရာဂါႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးသင့္သည္ဟူေသာ မူကို 
ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုမူကို ဖီလဒဲလ္ဖီးယား ေၾကျငာစာတမ္း (၁၉၄၄) ႏွင့္ ထိုေနာက္ပိုင္း ဖိုရမ္မ်ားစြာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အျခားေသာ 
ေၾကျငာစာတမ္းမ်ားတြင္ ထပ္မံအတည္ျပဳခဲ့သည္။ 8 

ILO သည္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳ ေသာ၊ က်န္းမာေသာအလုပ္အကိုင္မ်ား မ်ားျပားလာေရးအတြက္ 
၎၏သႏၷိဌာန္ကို အထူးသျဖင့္ OSH မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးသည့္ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားစံခ်ိန္စံညႊန္ အခ်က္ ၄၀ ေက်ာ္ 
သတ္မွတ္ေပးခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ ျပသခဲ့သည္။ OSH ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဓိက ILO စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းအဆင့္ OSH မူ၀ါဒမ်ား၊ စံနစ္မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္ မ်ာကို လမ္းညႊန္မႈေပးသည့္ မရွိမျဖစ္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားကို 
ထူေထာင္ေပးခဲ့သည္။

8 အလုပ္ခြင္တြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဆိုးလ္ ေၾကျငာစာတမ္း (၂၀၁၈) တြင္ ဥပမာအားျဖင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳ၍က်န္းမာေသာ 
အလုပ္ခြင္ပတ္၀န္းက်င္အခြင့္အေရးရရွိမႈအား အလုပ္သမားအခြင့္အေရးအျဖစ္သာမကဘဲ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးအျဖစ္သတ္မွတ္သင့္သည္။

OSH ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဓိက ILO စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား

• လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးသေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ ၁၉၈၁ (အမွတ္.၁၅၅) ႏွင့္ တြဲလွ်က္ 
ေပၚထြက္လာသည အႀကံျပဳခ်က္ (အမွတ္. ၁၆၄) တြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္  လုပ္ငန္းအဆင့္မူ၀ါဒမ်ား၊ 
မဟာဗ်ဴဟာ မ်ားကို လုပ္ငန္းခြင့္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္က်န္းမာေရးျမင့္တင္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခ
အေနမ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္လာ ေစေရးတို႔ကို ရည္ရြယ္လွ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုသေဘာတူညီခ်က္တြင္ 
အလုပ္သမားမ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္၊ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း 
အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္ ၂၀၀၂ (အမွတ္. 
၁၅၅) တြင္လည္း လုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ေရာဂါမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အသိေပးအေကာ
င္းၾကားျခင္းတို႔အတြက္အထူးျပဌာန္း ခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထားသည္။ 

• လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ၁၉၈၅ (အမွတ္. 
၁၆၁) ႏွင့္တြဲလွ်က္ေပၚထြက္လာသည့္  အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္ (အမွတ္. ၁၇၁) တို႔တြင္ လုပ္ငန္းအတြင္း 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳ၍ က်န္းမာေသာအလုပ္ခြင္ပတ္၀န္းက်င္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
တာ၀န္မ်ားကို အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားႏွင့္ ၎တို႔၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အႀကံဉာဏ္ေပးရေသာ လုပ္ငန္းအ
ဆင့္လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ထူေထာင္ရန္လည္း ျပဌာန္းထားသည္။  

• လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္္၊ ၂၀၀၆ (အမွတ္. 
၁၈၇) အတြက္ ျမွင့္တင္ေရးမူေဘာင္  တြင္ OSH ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အမ်ိဳးသားမူ၀ါဒမ်ား၊ စံနစ္မ်ားႏွင့္ 
အစီအစဥ္မ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားအားျဖင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရးတို႔ကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ေဖာ္ေဆာင္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ကို 
ျမ်င့္တင္ထားသည္။ အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္ (အမွတ္. ၁၉၇) အရအမ်ိဳးသားစံနစ္သည္ အထူးသျဖင့္ 
အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျချမင့္မားေသာ က႑မ်ား ႏွင့္ တရားမ၀င္လုပ္ကုိင္ေသာ စီပြားေရးမ်ားတြင္းရွိအလုပ္သမားမ်ား၊ 
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ထိခိုက္ လြယ္ေသာ အလုပ္သမားအုပ္စုမ်ား 
စသည့္ အလုပ္သမားအားလံုးတို႔အား ကာကြယ္ေပးေရးအတြက္ သင့္ေတာ္ ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္တြင္ အမ်ိိဳးသား စံနစ္မ်ားကို 
ပံုစံေရးဆြဲရာ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေရာ အမ်ိဳးသားမ်ားပါ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္သည့္ က်ား-မ အကဲဆတ္သည့္ 
ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳျခင္းကို ျမွင့္တင္ထားသည္။ 
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အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း ILO ၏ OSH 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ အလုပ္သမားအားလံုးတို႔အား အလုပ္ခြင္ 
မေတာ္တဆထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ေရာဂါမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးေရးကို 
ေဖာ္ျပထားၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္ 
လူငယ္ အလုပ္သမားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရး 
အထူးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ေအာက္ပါစာရင္းတြင္ နမူနာ အခ်ိဳ႕ကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

• စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ၊ ၂၀၀၁ 
(အမွတ္. ၁၈၄) တြင္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ အလုပ္အေၾကာင္း 
ပုဒ္မတစ္ခု ပါရွိသည္။ အပိုဒ္ ၁၆ တြင္ သေဘာသဘာ၀၊ 
အေျခအေနမ်ားအရ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသည္ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ႏိုင္ေျခ 
ရိွသျဖင့္ စိုက္ပိ်ဳးေရးက႑တြင္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္လူင
ယ္မ်ား၏ အနိမ့္ဆံုးအသက္သည္ ၁၈ႏွစ္ထက္ မငယ္ေစရ 
(ခၽြင္းခ်က္အားျဖင့္ တင္းၾကပ္ေသာအေျခအေနတြင္ 
အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ စတင္ခြင့္ျပဳႏိုင္ပါသည္)။9 
အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္ (အမွတ္. ၁၉၂) 
တြင္လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးစစ္တ
မ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို က်င့္သံုးေရးေဖာ္ျပထားသည္ 
(အပိုဒ္ ၄.၃)။ 

• ေဆာက္လုပ္ေရးေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္၊ ၁၉၈၈ (အမွတ္. 
၁၇၅)  rတြင္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ခ်ီစက္မ်ားေမာင္းႏွင္ 
လည္ပတ္သူမ်ား၏ အငယ္ဆံုးအသက္ကို (ႏိုင္ငံ၏ဥပေဒ၊ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပဌာန္းထားသည့္အတိိုင္း) 
လုိက္နာရန္ ေဖာ္ျပထားသည္ (အပိုဒ္. ၂၉)။ 

• ေက်ာက္ဂြမ္း ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္၊ ၁၉၈၆ (အမွတ္. 
၁၇၂) တြင္ လုပ္ငန္းခြင္၌ေက်ာက္ဂြမ္းမ်ားႏွင့္ထိေ
တြ႕ရမည့္ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားတြင္ အသက္ ၁၈ 
ႏွစ္ေအာက္လူငယ္မ်ားအား ခန္႔ထားျခင္းကို အထူးဂရုျပဳ၇န္ 
လိုအပ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္ (အပိုဒ္ ၁.၃) ။ 

• The လူငယ္မ်ားအား အလုပ္ခန္႔ထားရာတြင္ 
လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား (ေျမေအာက္အလုပ္) 
ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္၊ ၁၉၆၅ (အမွတ္. ၁၂၅) 
ေျမေအာက္မိုင္းမ်ားတြင္ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းခံရေသာ၊ 
လုပ္ကုိင္ေနေသာလူငယ္မ်ား၏ အသက္ႏွင့္ 
က်န္းမာေရးတို႔ကို ကာကြယ္ေပးရန္ေရးဆြဲထားသည့္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးရန္ 
တိုက္တြန္းထားသည္။ 

9 အပိုဒ္ ၁၆ (၃) တြင္ အမ်ိဳးသားဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ပို္င္ခြင့္ရွိေသာအာဏာပိုင္သည္ 
သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွ
င့္ တိုင္ပင္ၿပီးေနာက္ သင့္ေတာ္ေသာႀကိဳတင္သင္တန္းေပးထားပါက၊ 
လူငယ္အလုပ္သမား၏ က်န္းမာေရးကို အျပည့္အ၀ကာကြယ္ေပးထားပါက 
ထိုစာပိုဒ္တြင္ရည္ညႊန္းထားေသာအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ရန္ အသက္ ၁၆ 
ႏွစ္မွစ၍ ခြင့္ျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

• လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအား ေဆးစစ္ျခင္း 
(စက္ရံု) သေဘာတူညီခ်က္၊ ၁၉၄၆ (အမွတ္. 
၇၇)၊ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအား ေဆးစစ္ျခင္း 
(စက္ရံုမဟုတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား) သေဘာတူညီခ်က္၊ 
၁၉၄၆ (အမွတ္. ၇၈) ႏွင့္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအား 
ေဆးစစ္ျခင္း (ေျမေအာက္အလုပ္အကိုင္) 
သေဘာတူညီခ်က္ ၊ ၁၉၆၅ (အမွတ္. ၁၂၄) တို႔တြင္ 
အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ား အလု
ပ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္က်န္းမာေရးေကာင္း-မေကာင္း သိရွိႏိုင္ရန္ 
အလုပ္မခန္႔မီႀကိဳတင္ေဆးစစ္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔အသက္ 
၁၈ ႏွစ္ျပည့္သည္အထိ က်န္းမာေရးႀကီးၾကပ္ေပးရန္ 
လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ က်န္းမာေရးထိခိုက္မည့္ 
အႏၱရာယ္ မ်ားေသာအလုပ္မ်ားတြင္ ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
အသက္ ၂၁ ႏွစ္အထိ သက္တမ္းတိုးေဆာင္ရြ
က္ေပးရန္လိုအပ္သည္။ လူငယ္မ်ားေဆးစစ္ျခင္း 
သေဘာတူေထာက္ခံခ်က္၊ ၁၉၆၄ (အမွတ္. ၇၉) တြင္ 
ျဖစ္စဥ္အမ်ားစု၌ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေက်ာ္အထိ ထိုေ
စာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္ေၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳထားသ
ည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈသည္ 
အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္သည့္တိုင္ မရပ္ေသးေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္ (အပိုဒ္ ၇)10  

• သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈ အေထာက္အပံ့မ်ား 
ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္၊ ၁၉၅၆ (အမွတ္. ၁၀၂) 
စာပိုဒ္ ၁၆(၁) တြင္ မည္သည့္အလုပ္ အကိုင္မဆိုအား 
အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနစဥ္အတြင္း အလုပ္အကိုင္မပ်က္ပါက 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ထိုင္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ားရွိပါက 
ထိုင္ခံုမ်ားကို၎တို႔အားေပးကာ ၎တို႔အသံုး ျပဳႏိုင္ရန္ 
ထားေပးရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အျခားေသာ ILO သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ 
လူငယ္မ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
သုခတို႔ကို ကာကြယ္ ေပးရန္ေဖာ္ျပထားသည္။
ထိုျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို အလုပ္သမားစစ္ေဆးျခင္း၊ 
အလုပ္အကိုင္ၾကာခ်ိန္နာရီ၊ အပတ္စဥ္အားလပ္ခ်ိန္၊ 
လစာႏွင့္ခြင့္ယူျခင္းႏွင့္ ညပိုင္းအလုပ္လုပ္ျခင္းတို႔အားေဆာ
င္ရြက္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ လူငယ္ 
သေဘာၤသားမ်ားအားကာကြယ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ 
ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္သေဘာၤက်င္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာသေဘာ
တူညီ ခ်က္မ်ားတြင္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
အထူူးျပဌာန္ခ်က္မ်ားလည္း ထပ္မံရွိပါေသးသည္။

10 လူငယ္မ်ားအားေဆးစစ္ျပီးေထာက္ခံခ်က္ (အမွတ္ ၇၉- ၁၉၄၆) 
အရ စက္ရံုမ်ား သို႔မဟုတ္ စက္ရံုမဟုတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား ရွိ 
လူငယ္အလုပ္သမားအားလံုးအတြက္  မျဖစ္မေနေဆးစစ္ေပးရမည့္အသ
က္အကန္႔အသတ္ကို ၂၁ ႏွစ္အထိတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ပါသည္။ ဤတိုးခ်ဲ႕ျခင္းကို 
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းအားလံုး၊ ေဆးရံုမ်ားရွိအလုပ္အကိုင္အားလံုးႏွင့္ 
အက သို႔မဟုတ္ ဂၽြမ္းဘားကဲ့သို႔ေသာ လူထုေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
က်င့္သံုးႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းမွ်ျဖင့္ကန္႔သတ္ထားျခင္းမဟုတ္ပါ။
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အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္အလုပ္သမားတစ္ဦးအား 
ကေလးအျဖစ္သာသတ္မွတ္ထားဆဲျဖစ္သျဖင့္ ၎အား 
ကေလးအလုပ္သမား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအားျဖင့္ 
ကာကြယ္ေပးထားဆဲျဖစ္ပါသည္ (IPEC, 2011)။ ILO 
စံခ်ိန္စံညႊန္းကို က်င့္သံုးေသာႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ 
ကေလးမ်ားအား အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေစျခင္းကို 
တားျမစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္းထန္ေသာကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားအတြ
က္ ဥပေဒခ်မွတ္က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည္။

အသက္အငယ္ဆံုးသေဘာတူညီခ်က္၊ ၁၉၇၃ 
(အမွတ္. ၁၃၈) တြင္ အလုပ္အကိုင္အမ်ိိဳးမ်ိဳး၊ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဆင့္ျခင္း မတူညီသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ 
အလုပ္လုပ္ရန္အငယ္ဆံုးအသက္ကို သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ 
သေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္. ၁၃၈၊ အပိုဒ္ ၃ တြင္ သဘာ၀ 
သို႔မဟုတ္ အေျခအေနက လူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ 
လံုၿခံဳေရး သို႔မဟုတ္ စာရိတၱတို႔ကို ထိပါးႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ  
အလုပ္အကိုင္ မည္သည့္အမ်ိဳးအစားမဆိုတို႔အတြက္ အသက္ 
၁၈ ႏွစ္ထက္ မငယ္ေစရဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး ထိုအပိုဒ္ထဲတြင္ 
ခၽြင္းခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ 
အမွတ္. ၁၃၈ တြင္ အသက္ ၁၈ႏွစ္ႏွင့္အထက္ 
အလုပ္သမားမ်ားအား တိုးျမင့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ 
လိုအပ္မႈကိုမူ ေျဖရွင္းမထားပါ။

ကေလးလုပ္သားေစခိုင္းမႈ အဆိုးဆံုးပံုစံ  
သေဘာတူညီခ်က္၊ ၁၉၉၉ (အမွတ္. ၁၈၂)  
တြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာအလုပ္သည္ 
အဆိုး၀ါးဆံုးေသာ ကေလးအလုပ္သမားပံုစံမ်ားအနက္ 
တစ္ခုအျဖစ္ေဖာ္ျပထားသည္။11    

11 သေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္. ၁၈၂ အပုိဒ္ ၃ တြင္ ကေ
လးလုပ္သားမ်ားအားအဆိုး၀ါးဆံုးပံုစံႏွင့္ေစခိုင္းျခင္းကို 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားၿပီး ယင္းတြင္ အပိုဒ္ခြဲ (ဃ)၌ေဖာ္ျပထားေသာ 
သေဘာသဘာ၀အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း 
အေျခအေနအရအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ကိုင္ပါက 
ကေလးသူငယ္မ်ား ၏က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
အက်င့္စာရိတၱတို႔ကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစေသာ အလုပ္အကိုင္ပါ၀င္သည္။ 
အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစားမ်ား ဆိုသည္မွာ အပို္ဒ္ ၃(ဃ) တြင္ အမ်ိဳးသား
ဥပေဒမ်ားသို႔မဟုတ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားက 
သက္ဆိုင္ရာအလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ဆိုင္ပင္ၿပီး 
သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားက 
ဆံုးျဖတ္ရမည္ဟု ရည္ညႊန္းထားပါသည္။

ထိုသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံ့အခြင့္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕
အေနႏွင့္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ကာ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာအလုပ္မ်ားစာ
ရင္းကို ျပဳစုထားရန္ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာအလုပ္အမ်ိဳး
အစားမ်ားကို စာရင္းျပဳစုရာ၌  ကေလးလုပ္သားေစခိုင္းမႈ
အဆိုးဆံုးပံုစံ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္ (အမွတ္. ၁၉၀) အား 
ကိုးကားကာ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာ အလုပ္အမ်ိဳးစားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ထိုအခ်က္မ်ားတြင္ -
• ကေလးမ်ားအား ရုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ခံစားခ်က္အပိုင္း သို႔မဟုတ္ 

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အလုပ္၊
• ေျမေအာက္၊ ေရေအာက္၊ အႏၱရာယ္ရွိေသာအျမင့္ သို႔မဟုတ္ 

ပိတ္ေလွာင္ေနေသာေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ရေသာ အလုပ္၊
• အႏၱရာယ္ရွိေသာ စက္ယႏၱရားမ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 

ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေလးလံေသာ၀န္ 
မ်ားကိုလက္ျဖင့္ ကိုင္တြယ္လုပ္ကိုင္ရေသာ သို႔မစုတ္ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရေသာ အလုပ္၊

• က်န္းမာေရးႏွင့္မညီေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ ဥပမာ 
ကေလးမ်ားအား ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာ အရာမ်ား၊ 
ပစၥည္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ 
ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အပူခ်ိန္၊ ဆူညံသံအဆင့္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
က်န္းမာေရးကို ထိခို္က္ေစႏိုင္မည့္ တုန္ခါမႈမ်ားႏွင့္ 
လည္းေကာင္း ထိေတြ႕ေစႏိုင္သည့္အလုပ္၊

• အလုပ္ခ်ိန္ၾကာျမင့္ေသာ၊ ညပိုင္းဆင္းရေသာ၊ ေန႕စဥ္အိမ္ျပ
န္ခြင့္မရရွိေစႏိုင္ေသာ အလုပ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အထူးသျဖင့္ 
ခက္ခဲေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ရေသာအလုပ္… 
စသည္တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ကေလးအလုပ္သမားမ်ား ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္                
စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေျခခံ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား

ကေလးလုပ္သားေဘးအႏၱရာယ္ပေပ်ာက္ေရး ကမာၻတစ္၀ွမ္းႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေ
ၾကာင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာ အလုပ္တြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနရေသာ 
အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္အၾကားအေရအတြက္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ 
၄၇.၅ သန္းရွိရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၃၇.၁၅  သန္းသို႔ က်ဆင္းသြားသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္အတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾက 
ေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၏ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ 
ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္ၿပီး 
ယင္းပမာဏသည္ ကေလးလုပ္သားအားလံုး၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည (ILO, 
2017b)

23



လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ OSH တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးရည္မွန္းခ်က္ကို အစိုးရဌာနမ်ား၊ 
အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၊ ၎တို႔၏အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီးတို႔ ပူးေပါင္း
အားထုတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္သာ ေရာက္ရွိေအာင္ျမင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။

လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္  
OSH ႏွင့္  စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံႏွင့္ 

ေဒသတြင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
မူေဘာင္တစ္ရပ္
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လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
OSH ကို အထူးအေလးထားေသာ 
ILO ၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ILO သည္ “လုပ္ငန္းခြင္ေဘးက
င္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္က်န္းမာေရး - ကာကြယ္ေရးအတြက္ 
ကမာၻ႕လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္ ( 
OSH GAP)”  ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ OSH 
၏အခရာျဖစ္ေသာအစီအစဥ္ကို အလုပ္ခြင္ႏွင့္စ
ပ္လ်ဥ္းေသာေသဆံုးမႈ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈႏွင့္ 
နာမက်န္းမႈတို႔ျဖစ္ပြားျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္နွင့္ 
ကာကြယ္ေရးအေလ့အက်င့္ကိုတိုးျမင့္လုပ္ေ
ဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 
OSH GAP ၏ကနဦးစီမံကိန္းႏွစ္ခုတို႔သည္ 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ OSH 
ကိုတိုးတက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဦးတည္သည္။

• (အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနက 
ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးသည့္) SafeYouth@
Work စီမံကိန္းသည္ တစ္ႏိုင္လံုးအတိုင္းအတာႏွင့္ 
စြမ္းရည္ျမင့္တင္ရန္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္
ရြက္ေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရးကို ႀကိဳတင္ ကာကြယ္သည့္အေလ့အထကို 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
ယင္းသည္ မဟာဗ်ဴဟာ က်ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျမွင့္တင္ျခင္းအေပၚ အေျခခံပါသည္။ 
ယင္းတို႔မွာ - (၁) OSH ေဒတာႏွင့္ အခ်က္အလက္၊ (၂) 
OSH ဥပေဒ ႏွင့္ မူ၀ါဒ၊ (၃) OSH စြမ္းရည္ ႏွင့္ (၄) OSH 
ဗဟုသုတႏွင့္ အသိပညာေပးျခင္း .. တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

•  Youth4OSH စီမံကိန္းသည္ အင္ဒိုနီးရွား၊ ျမန္မာ၊ 
ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ကမာၻ႕ တင္ပို႔သူမ်ား 
ကြင္းဆက္ တြင္ရွိေသာ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
လူငယ္အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ 
ဤစီမံကိိန္း သည္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြ
က္ အသိပညာေပးေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား OSH စံနစ္မ်ား 
ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ ပိုမိုခိုင္မာေသာျပည္
သူ႔ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာေစေရး တို႔အတြက္ 
ကိရိယာမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၊ 
စမ္းသပ္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။  

ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
OSH ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး 
စိန္ေခၚမႈကို ထိေရာက္စြာတုန္႔ျပန္ႏိုင္ရန္ 
အနည္းဆံုး ေအာက္ပါအဓိကနယ္ပယ္ ၅ 
ရပ္ ကိုအထူးဂရုျပဳေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 
ယင္းတို႔မွာ -

• OSH ႏွင့္ 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအေၾကာင္း 
ေဒတာႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေကာက္ယူျခင္း 
အကဲျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြ
န္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

• လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား၏ေဘးက
င္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကို ပိုမိုေ
ကာင္းမြန္စြာေစာင့္ေရွာက္ေပးႏို္င္မ
ည့္ ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ 
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို 
ေရးဆြဲ၊ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ကာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊

• အစိုးရမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ 
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
၎တို႔၏အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား၏ OSH 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ 
ရည္ရြယ္လွ်က္ စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေပးရန္၊ 

• OSH ကိုအေထြေထြပညာေရးႏွင့္ အသ
က္ေမြးပညာသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား
တြင္ ထည့္သြင္းရန္၊ ထိုသို႔ျပဳျခင္းျဖင့္ 
ပိုမိုေဘးအႏၱရာယ္ကင္းကာ ပိုမိုက်န္းမာေသာ 
အလုပ္သမားမ်ိဳးဆက္သစ္ တည္ေဆာက္ရန္၊ 

• လူငယ္လုပ္သားမ်ား၏ 
OSHေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ 
အႏၱရာယ္အလားအလာမ်ား 
ႀကံဳေတြ႕ခံစားလြယ္မႈကို ပိုမိုခိုင္မာစြာ 
ေထာက္ခံျခင္း၊ အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ 
သုေတသနျပဳျခင္း…တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။
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အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္လုပ္ငန္းအဆင့္  ထိေရာက္ေသာ 
OSH စံနစ္ထူေထာင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘး
ကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ 
ယံုၾကည္အားထားေလာက္သည့္ ေဒတာမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ 
တိက်ေသာ၊ ယွဥ္ႏိုင္ေသာ၊ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီျဖစ္ေသာ 
OSH ေဒတာေကာက္ခံရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ 
အခက္အခဲမ်ားက လုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ေရာဂါမ်ား၏နယ္ပယ္၊ သေဘာသဘာ၀၊ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတို႔အား ေလ့လာဆန္း စစ္ရာတြင္ 
အားနည္းခ်က္မ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္။ အကယ္၍အခ်ိန္ႏွင့္
တစ္ေျပးညီျဖစ္ေသာ၊ တိက်ေသာ၊ ဘက္စံုေဒတာမ်ားကို 
မရရွိပါက အမိ်ဳးသားအဆင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ 
OSH အေျခအေနမ်ား ကိုပုိမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ႀ
ကိဳးပမ္းမႈသည္ လြဲမွားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ 
လြဲမွားေသာအသံုးခ်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေစပါသည္။ 
သို႔ျဖစ္ရာ ထိေရာက္ေသာ ေဒတာေကာက္ယူမႈႏွင့္ 
ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ 
ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာက႑မ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ 
ထိခိုက္လြယ္ေသာ အလုပ္သမားအုပ္စုမ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရာတြင္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ 
ေဒတာမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာထိေရာက္ေသာ 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ 
OSH အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေဒတာအခ်က္အလက္မ်ား
သည္ ဦးစားေပးအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ 
အေျခအေနတိုင္းတာရန္ ေပၚလြင္ထင္ရွားေသာ 
အေျခခံျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ၎တို႔သည္ 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား OSH အႏၱရာယ္ႀကံဳေတြ႕လြယ္မႈကို 
ေျဖရွင္းမည့္ မူ၀ါဒမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ 
အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 
တြင္ အေရးပါ ပါသည္။ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းေသာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ OSH 
ေဒတာမ်ားသည္ ထိုသို႔ေသာ အလုပ္သမားမ်ား 
အတြက္ အထူးစီစဥ္ထားေသာႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ 
ပါသည္။ ေဒတာမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင့္ OSH 
စီမံခန္႔ခြဲေရး စံနစ္မ်ား ခ်မွတ္စဥ္တြင္ OSH ကို 
ပညာေရးႏွင့္ စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေပးသည့္သင္တန္းမ်ားႏွ
င့္ ေပါင္းစပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ရည္ရြယ္သည့္ 
အစီအစဥ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အလြန္လိုအပ္ေနေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ 

OSH ႏွင့္လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအေၾကာင္း 
ေဒတာႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ားေကာ
က္ခံျခင္းႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းကုိ                                      
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

အစီအစဥ္မ်ားလိုအပ္မႈကိုလည္း လႈံ႕ေဆာ္ေစသည္။  
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔လုပ္ငန္းခြင့္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေ
ရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေန႔တြင္ ILO သည္ အမ်ိိဳးသား 
OSH ေဒတာ ေကာက္ယူ ျခင္းႏွင့္ေလ့လာဆန္း
စစ္ျခင္းတို႔ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရ
န္ အေဆာတစ္လွ်င္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မီးေမာင္းထိုး 
ျပထားပါသည္။ အသံုး၀င္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါရွိသည့္  ILO ကိရိယာပံုး  
အား OSH ေဒတာမ်ားလိုအပ္မႈကို အေလးဂရုျပဳေရးႏွင့္ 
ယင္း၏အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ OSH ေဒတာမ်ား 
ေကာက္ယူ၊သံုးစြဲမႈကို အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေစရန္ႀကိဳးပမ္းမႈ 
ကိုအေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

အစိုးရမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာ 
ရရွိမႈမ်ားႏွင့္ေရာဂါမ်ားအား အေၾကာင္းၾကားျခင္းႏွင့္ 
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းအတြက္ အမ်ိဳးသားစံနစ္တစ္ရပ္ကို 
ခ်မွတ္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ 
ထိေရာက္ေသာစံနစ္တစ္ရပ္သည္ လုပ္ငန္းခြင္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ ေရာဂါရရွိမႈမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ဘက္စံု၊ 
ယံုၾကည္အားထားေလာက္ေသာ ေဒတာမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ 
တစ္ေျပးညိပံ့ပိုးေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုစံနစ္တြင္ 
အလုပ္အကိုင္အဆင့္အတန္းမေရြး က႑အားလံုးမွ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
အႀကံဳး၀င္သင့္သည္။ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားသည္ 
တရားမ၀င္အလုပ္မ်ားႏွင့္ ယာယီ အလုပ္မ်ားျဖစ္သည့္ 
အမ်ိဳးသားအေၾကာင္းၾကားမႈႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္စံနစ္မ်ားတြင္ 
မပါ၀င္သည့္ အမ်ိဳးအစား ႏွစ္ခုတို႔တြင္ မၾကာခဏ 
၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္မပါ၀င္
သည္မွာ လူငယ္အလုပ္သမားအမ်ားမျပားကို ခန္႔ထားသည့္ 
အိမ္အကူလုပ္ငန္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
အမ်ိဳးသားအေၾကာင္းၾကားျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ ျခင္းစံနစ္မွ 
ထြက္ေပၚလာေသာရလဒ္ကို အသံုးျပဳ၍ အစိုးရမ်ားသည္ 
အသက္၊ က်ား-မ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈအေျခအေနႏွင့္ က႑ 
မ်ားကို ခြဲျခားေရးသားထားေသာ အမ်ိဳးသားစာရင္းအင္းကို 
ပံုမွန္ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ OSH ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ 
သင့္ေလ်ာ္၍ထိေရာက္ေသာအလုပ္သမားမ်ား၏ေလ်ာ္ေၾကးစံန
စ္ မ်ားကို ပံုစံေရးဆြဲသင့္သည္။

အမ်ိဳးသား OSH ေဒတာ စံနစ္မ်ား

အမ်ိဳးသား အေၾကာင္းၾကားခ်က္ႏွင့္ 
မွတ္တမ္းတင္စံနစ္ခ်မွတ္ရန္ ပထမအဆင့္သည္ အမ်ိဳးသား 
OSH၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးအာမခံလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ား၏ 
အခ်က္အလက္ဘဏ္မ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းထားေလ့ရွိေသာ 
သက္ဆိုင္ရာ OSH ေဒတာမ်ားအားလံုးကို 
အကဲျဖတ္ေလ့လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရသည္လည္း 
လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈမ်ားႏွင့္ ေရာဂါမ်ားအား 
အလုပ္ရွင္မ်ား၊ အာမခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္က်န္း

မာေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္အဖြဲ႕မ်ား၊ ေဆးရံုမ်ား၊ အျခားေ
သာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ 
ေဒတမ်ား ေကာက္ယူသည့္ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 
အေၾကာင္းၾကားေပးသည့္ သီးသန္႔လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို 
ခ်မွတ္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ ပါသည္။ 
ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ စီးပြားေရးက႑မ်ား၌ 
အေၾကာင္းၾကားျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္စံနစ္ မရွိၾကပါ။ 
အလုပ္ရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားအားလံုးတို႔သည္ 
ထိုကဲ့သို႔ေသာ စံနစ္တြင္ မပါ၀င္ပါ။
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အလုပ္ရွင္မ်ား သည္ အလုပ္ခြင္ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ေရာဂါမ်ားအား 
မွတ္တမ္းတင္ရန္ႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားအား အေၾကာင္းၾကားရန္ 
တာ၀န္ရွိသည္။ ထိုသို႔မွတ္တမ္းတင္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက 
ယင္းတို႔၏ မလိုက္နာမႈသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာႏွင့္ 
အမ်ိဳးသား OSH စံနစ္တစ္ခုလံုးအား ထိခိုက္ေစႏိုင္သျဖင့္ 
အလုပ္ရွင္သည္ သင့္ေတာ္ေသာ ပိတ္ဆို႔တားျမစ္ျခင္းကို 
ရပ္ဆိုင္ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရမ်ားႏွင့္ 
အလုပ္ရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အလုပ္ရွင္မ်ား ထိုအေရးႀ
ကီးေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ရွင္းလင္းေသာ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားရရွိေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ခြ
င့္ရရွိေရးတို႔ကို ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။ 
ထိုလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ က႑အလုိက္ႏွင့္ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားပါ၀င္သင့္သည္။

အလုပ္သမားမ်ားသည္ မိမိတို႔တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ ၎တို႔၏ 
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ား၏ ၏က်န္းမာေရးအေျခအေနကိုသတင္း 
အခ်က္အလက္ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ 
ေအာင္ျမင္ေသာအစီအစဥ္မွအက်ိဳးမ်ားစြာခံစားရ
မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုအစီအစဥ္ မေအာင္ျမင္ပါကလည္း 
အမ်ားဆံုးထိခိုက္ခံစားရမည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ 
၎တို႔သည္ ၎တို႔၏ အလုပ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ 
ေဘးအႏၱရာယ္အလားအလာကို အျခားေသာသူမ်ားထက္ 

ပိုမိုသိေနႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားကေပးေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာ 
အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္သမားတစ္ဦး 
မွတ္တမ္းတင္ေလာက္ေသာထိခိုက္မႈ သို႔မဟုတ္ 
ေရာဂါ မရရွိမီ အလုပ္သမားမ်ားအား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ 
မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳတင္သတိေပးစံနစ္အျဖစ္ မၾကာခဏ 
၀န္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ
မ်ား၊ အလုပ္ခြင္တြင္း သေသးစားထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ သီသီေလးလြ
တ္ေျမာက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကိုပါ မွတ္တမ္းတင္ရာတြင္ပါ၀င္ရန္ 
တိုက္တြန္းအားေပးသင့္သည္။ တိုက္တြန္းအား ေပးမႈႏွင့္ 
ထပ္ဆင့္အာမခံျခင္းမရွိပါက လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားသည္ 
လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈအေၾကာင္း ဖြင့္ေျပာပါက 
အလုပ္ရွင္က မထင္မွတ္သည့္အျပဳအမူျဖင့္ တုန္႔ျပန္မည္လား 
စိုးရိန္မႈမ်ားလည္း မၾကာခဏ ရွိပါသည္။ ထိုအေတြးအေခၚ 
မ်ားေၾကာင့္ OSH လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ၎တို႔ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ 
အေရးႀကီးေသာကိစၥရပ္မ်ားကို ထိခုိက္ႏိုင္ပါသည္။ 
အလုပ္သမား အားလံုးတို႔သည္ အလုပ္ခြင္ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ေရာဂါမ်ားအေၾကာင္း အလုပ္ရွင္ထံသတင္းပို႔ရန္ 
အေရးႀကီး ေၾကာင္းႏွင့္ ထုိသို႔သတင္းပို႔ ျခင္းကို 
တစ္စံတစ္ရာအေရးယူခံရျခင္းမရွိဘဲ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း 
နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ အေရးႀကီးသည္္။

EC-ULAT ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းခြင္မေ
တာ္တစ္ဆထိခိုက္မႈသတင္းပို႔စံနစ ္
ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေဒသအမွတ္ ၆ (အေနာက္ဘက္ ဗီစားယပ္စ္) 
ရွိ၊ အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးဦးစီးဌာန (DOLE) 
ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရးေကာ္မရွင္ ( 
Employee’s Compensation Commission-ECC) သည္ 
“EC-Ulat: လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တစ္ဆထိခိုက္မႈသတင္းပို႔စံနစ္” 
တစ္ရပ္ကို ကနဦးစမ္းသပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ထိုသတင္းပို႔စံနစ္၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈမ်ား
အား အေၾကာင္းၾကားျခင္းႏွင့္မွတ္တမ္းတင္ ျခင္း ကို ပိုမိုေ
ကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားသာမက 

အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားပင္လွ်င္ မေတာ္တစ္ဆ 
ထိခို္က္မႈျဖစ္ပြားေနသည္ကို ေတြ႕ရွိပါက သတင္းပို႔ႏိုင္ရန္ 
ဆန္းသစ္ထားသည့္ စံနစ္အားျဖင့္ ေမးျမန္းစံုစမ္း 
မႈမ်ားကို ခ်က္ျခင္းေျဖေၾကားေပးႏိုင္ရန္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 
လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈအား ၀က္ဆိုဒ္ 
စာမ်က္ႏွာ ec-ulat.me သို႔၀င္ေရာက္၍လည္းေကာင္း၊ 
ဤရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖန္တီးထားေသာဖုန္းနံပါတ္သို႔ 
စာတုိပို႔၍ လည္းေကာင္း သတင္းပို႔ရန္ လူတိုင္းအား 
ဖိတ္ေခၚထားပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈကို 
သတင္းပို႔သည့္အခါ ECC ေဒသအရာရွိသည္ 
ထိုသတင္းပို႔ခ်က္ကို တရား၀င္ DOLE ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးက
င္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္က်န္းမာေရး ဗဟိုဌာန (OSHC) တို႔သို႔ေပးပို႔ကာ 
လုိအပ္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကို ျပဳလုပ္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။
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ILO ၏သေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္. ၁၈၇  တြင္ အစိုးရအား 
အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ 
အေျခခံ OSH မူ၀ါဒမ်ားကို တိုးျမင့္ေဆာင္ရြက္မည့္ 
အမ်ိဳးသားမူ၀ါဒတစ္ရပ္ကို ပံုစံထုတ္၊ ေရးဆြဲရန္ 
တိုက္တြန္းထားသည္။ ထိုမူ၀ါဒတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ 
အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္သည့္အလားအလာမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ေရး၊ 
လုပ္ငန္းခြင့္ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္သည့္အလားအလာမ်ား 

သို႔မဟုတ္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအား 
အရင္းအျမစ္မွ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ သတင္းေပးျခင္း၊ 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား 
ပါ၀င္သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရး ႀကိဳတင္စီမံသည့္အေလ့အထ 
တစ္ခုကိုစတင္ခ်မွတ္က်င့္သံုးေရး တို႔ပါ၀င္ရပါမည္။ ထိုသို႔ေသာ 
မူ၀ါဒမ်ားကို စတင္ခ်မွတ္က်င့္သံုးရာတြင္ ဦးစားေပးနယ္ပယ္ 
သတ္မွတ္၊ ေျဖရွင္းသင့္ပါသည္။

လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရးပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ႏိုင္ရန္ 

ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
ခ်မွတ္၊ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး

ဥပေဒမ်ားႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ 
OSH ႏွင့္ ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းကို 
ထင္ဟပ္ရ ပါမည္။ ILO အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံအားလံုးနီးပါးသည္ 
ကေလးအလုပ္သမားမ်ားအား အဆိုးဆံုးပံုစံျဖင့္ခုိင္းေစျခင္း
ကို အေရးေပၚ တားျမစ္၊ ပေပ်ာက္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ထိေရာ
က္ေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ခ်က္ျခင္းအေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္. ၁၈၂ 
which requires them to “take immediate and effeအား
အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ၾကသည္ (အပိုဒ္-၁)။ 
ထိုသေဘာတူညီခ်က္တြင္ အဆိုးဆံုးေသာကေလးလုပ္သား 
ပံုစံ ေလးမ်ိဳးရွိသည္။ ထိုစာရင္းထဲမွ စတုတၳအခ်က္ 
သည္ “သဘာ၀အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း 
အေျခအေနအရေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း 
ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး 
သို႔မဟုတ္ အက်င့္စာရိတၱကို ပ်က္ျပားေစေသာအလုပ္” 
ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ အေလးသူငယ္ အမ်ားစုသည္ 
ဤအမ်ိဳးအစားကေလးလုပ္သားမ်ား ျဖစ္ၾကရသည္။ 
ကေလးမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာအလုပ္
မ်ား ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
အက်င့္စာရိတၱတို႔ကို အကာအကြယ္ေပးေရး 
ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္စံုေစ မည့္နည္းလမ္းတစ္ရပ္သည္ 
ေကာင္းစြာလည္ပတ္သည့္ အမ်ိိဳးသားႏွင့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ 
OSH စံနစ္မ်ားကို ထူေထာင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
အဖြဲ႕၀င္ႏို္င္ငံမ်ားသည္ သေဘာသဘာ၀အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 
အေျခအေနအရေသာ္လည္းေကာင္း အသက္ ၁၈ 
ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ားလုပ္ေဆာင္သည့္အခါ ၎တို႔၏ 
က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱတို႔ကို 
ပ်က္ျပားေစေသာေၾကာင့္ တားျမစ္သင့္သည့္ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားရန္ 
သႏၷိဌာန္ ခ်ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာအလုပ္အကိုင္အ
မ်ိဳးအစားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ 
ျဖစ္ေစႏိုင္ ေသာကေလးအလုပ္သမားစာရင္းကို ရရိေစသည္။
အမ်ိိဳးသားအလုပ္အကိုင္၊ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ 

၂၀၁၅-၂၀၂၀ အတြက္ စပိန္ႏိုင္ငံ၏ OSH 
မဟာဗ်ဴဟာ

၂၀၁၅-၂၀၂၀ အတြက္ စပိန္ႏိုင္ငံ၏ OSH မဟာဗ်ဴဟာ  
သည္လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအၾကား အလုပ္ခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာ 
ရရွိမႈႏႈနး္သည္ အျခားအလုပ္သမားမ်ားထက္ 
ျမင့္မားေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ 
စပိန္မဟာဗ်ဴဟာသည္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးတိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္
ရန္ ႏွင့္ ေကာင္းေကာ အေလ့အထမ်ား ခ်မွတ္၊ ဖလွယ္ေရးတို႔ကို 

ဦးစားေပးထားပါသည္ (INSHT, 2015)။ ဤမဟာဗ်ဴဟာအား 
အေထာက္အကူျဖစ္ရန္အတြက္ နာဗားရား အလုပ္ရွင္မ်ား 
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (Employers’ Confereration of Navarra - Con-
federación de Empresarios de Navarra, CEN) သည္ 
အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ OSH စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ အေသးစား 
ႏွင့္အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအားလံုးအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳ
တင္ကာကြယ္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အကူအညီေပးရန္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္ တစ္ရပ္ကိုခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုလမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ 
အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္ ( CEN, 2015) ။

လူ႔အခြင့္အေရဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း ILO 
မွတ္တမ္း  NATLEX Database တြင္ “ကေလးအ
လုပ္သမားေဘးအႏၱရာယ္”အမ်ိဳးအစားတစ္ရပ္ကို 
ထပ္္မံျဖည့္စြက္ခဲ့သည္။12 ယင္းေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ 
ဤနယ္ပယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာဥပေဒအညႊန္းမ်ား
တို႔အတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို 
လွ်င္ျမန္စြာ ရွာေဖြသင့္သည္။ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား၏ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးျပႆနာ အား အသက္ 
၁၈ ႏွစ္ေအာက္လူငယ္မ်ားအတြက္သာ ကန္႔သန္႔မထားသင့္ပါ။ 
ယင္းကို လူငယ္အလုပ္သမားအားလံုးတို႔ 
အတြက္ တိုးခ်ဲ႕သတ္မွတ္သင့္ပါသည္။ ယင္းကို 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္ 
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ေစေသာ အႏၱ
ရယ္ျဖစ္ေစသည့္အေၾကာင္းအရာအားလံုးကို 
ေျဖရွင္းရာတြင္ လိုက္နာက်င့္သံုးသည့္ အမ်ိဳးသား 
ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသင့္ပါသည္။13

12 NATLEX တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၆ ႏိုင္ငံေက်ာ္ရွိ နယ္နိမိတ္ႏွင့္တိုင္းေ
ဒသႀကီးခြဲေပါင္း ၁၆၀ ေက်ာ္တို႔မွ မွတ္တမ္း ၈၈၀၀၀ေက်ာ္ ပါ၀င္ပါသည္။ 
မွတ္တမ္းမ်ားသည္ ဘာသာရပ္အတန္းအစားအလုိက္ ညႊန္းထားေသာ 
ဥေပဒႏွင့္ကိုးကားအခ်က္အလက္ စာသားအျပည့္အစံု သို႔မဟုတ္ 
အတိုခ်ဳပ္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။
13 ILO သည္ The Tripartite Process of Determining Hazar-
dous Child Labuur ကို အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာ 
ကေလးလုပ္သားစရင္းအသစ္ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာစ
ရင္းထြက္ေပၚလာေစေသာ သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားကို စီစဥ္၊ 
ပံ့ပိုးေပးရန္ ခ်မွတ္က်င့္သံုးလွ်က္ရွိပါသည္။ ဤလမ္းညႊန္တြင္ ထိုသံုးပြင့္ဆို
င္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းကို သေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္. ၁၃၈ ႏွင့္ အမွတ္. 
၁၈၂တို႔ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုမည္သုိ႔စီစဥ္၍ 
ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ကို လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေပးထားပါသည္။ ယင္းတြင္ 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေရး သံုးပြင့္ဆိုင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ေဆြးေႏြးရာ၌ 
အကိုးအကားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လက္ေတြ႕၊ လြယ္ကူစြာရရွိႏိုင္ရန္လည္း 
ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ 
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အန္ဒင္း ရပ္ရြာ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေ
ရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဥပေဒ (၂၀၀၄)

အန္ဒင္းရပ္ရြာ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္က်န္း
မာေရးဥပေဒ သည္ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ဆယ္ေက်ာ္ 
သက္မ်ား၏ ရုပ္ခႏၶာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈ
ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္မညီညႊတ္ေသာ၊ 
အႏၱရာယ္ရွိေသာ အလုပ္မ်ားအတြက္ 
၎တို႔အားငွားရမ္းျခင္းကို တားျမစ္ထားပါသည္။
အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံတစ္ခုစီ၏ အမ်ိဳးသားဥပေဒတြင္ ထိုကဲ့သို
႔ေသာအလုပ္အကိုင္မ်ိဳးအတြက္ အငယ္ဆံုးအသက္ကို 
သတ္မွတ္ ထားသင့္သည္။ ထိုအသက္သည္ ၁၈ ႏွစ္ထက္ 
မငယ္သင့္ပါ။ ထုိဥပေဒတြင္ အလုပ္ရွင္းမ်ားကေလးသူူငယ္မ်ား 
ႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္တြင္ 
စတင္မေစခိုင္းမီ အလုပ္အားဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၊ သဘာ၀၊ 
အႏၱရာယ္ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္မည့္ ဒီဂရီႏွင့္ၾကာခ်ိန္တိတုို႔အား 

ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္အလားအလာပိုေျဖ
ရွင္းရန္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား 
က်င့္သံုးျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ 
အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ေနေသာကေလးသူင
ယ္မ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ အလုပ္မခန္႔မီ၊ 
ခန္႔ထားၿပီးႏွင့္ အခ်ိန္ကာလအလိုက္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ေပးရမည္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ၿပည့္ၿပီးေသာ္လည္း 
၂၁ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားသည္ 
က်န္းမာေရးႏွင့္မညီညြတ္ေသာ၊ အႏၱရာယ္ရွိေသာ 
အလုပ္ကိုလုပ္ကိုင္ေနရသည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါက 
လိုအလုပ္သမားမ်ား အသက္ ၂၁ ႏွစ္ျပည့္သည္အထိ 
က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈကို ႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္ေပး ရမည္။ လုပ္
ငန္းခြင္က်န္းမာေရးအထူးကုဆရာ၀န္က ထိုကဲ့သို႔ေသာ 
စစ္ေဆးမႈကို ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေဆးစစ္ခ်က္ ရလဒ္ကို 
လူငယ္အလုပ္သမား၏ မိဘမ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားထံ 
ေပးရမည္ (Comunidad Andina, 2004).
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ILO သေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္ ၁၅၅ တြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ 
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား 
သင္ေတာ္ေသာ OSH သင္တန္းမ်ားေပးရန္ 
လိုအပ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ 
၎တို႔၏ ဥပေဒ၌ OSH  ဥပေဒတြင္ သင္တန္းမားေပးရန္လို
အပ္ေၾကာင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အလုပ္သမားသစ္မ်ားအတြက္ 

ကနဦးသင္တန္းေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းမၾကာခဏေဖာ္ျပထား
သည္။ ထိုသေဘာတူညီခ်က္တြင္ အစိုးရက OSH ပညာကို 
အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအျပင္ ပညာေရးႏွင့္သင္တန္းအဆင့္အား
လံုးတို႔တြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားျခင္းကို တိုးျမင့္ေဆာင္ရြက္ရ
န္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ က်င့္သံုးေၾကာင္း အတည္ျပဳရန္ 
လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အိုကလာဟိုးမား “OSH အား 
ပညာေရးတြင္ ပင္မသင္ခန္းစာအျဖစ္ 
ထည့္သြင္းသင္ၾကားေရး” ဥပေဒ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အိုကလာဟိုးမားသည္  
ႏိုင္ငံေတာ္အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပညာေရးအာဏာပိုင္မ်ားသည္ 
ေက်ာင္းမ်ား၌ ၇ တန္းမွ ၁၂ တန္းအထိ ( အသက္ 
၁၂ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ေက်ာင္းသားမ်ား) အတြက္ 

လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး သင္တန္းမ်ားေပးရန္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ “OSH အား ပညာေရးတြင္ 
ပင္မသင္ခန္းစာအျဖစ္ထည့္သြင္း သင္ၾကားေရး” ဥပေဒ 
(၂၀၁၅) ကို ပထမဆံုး ျပဌာန္းသည့္ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
တကၠဆက္ျပည္နယ္တြင္ မၾကာေသး မီက အလားတူဥပေဒကို 
ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ျပည္နယ္ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ 
ကာလီဖိုးနီးယားႏွင့္ အာကန္ဆက္ တို႔တြင္ အိုကလာဟိုးမား 
ဥပေဒကိုစံအျဖစ္သတ္မွတ္လွ်က္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျပဳရန္ 
စဥ္းစားလွ်က္ရွိသည္။

OSH ဥပေဒသည္ တရားမ၀င္စီးပြားေရးမ်ားတြင္ 
လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ လူငယ္အမ်ားအျပားအပါအ၀င္ 
အလုပ္သမားမ်ား အားလံုးတို႔၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ 
စိတ္ပိုင္းဆို္င္ရာ က်န္းမာေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးသင့္သည္။ 
OSH အားတရားဥပေဒႏွင့္အညီ ကာကြယ္ေပးျခင္းမ်ားသည္ 
တရားမ၀င္ခန္႕ထားျခင္းမွ တရား၀င္ခန္႔ထားျခင္းအျဖ
စ္ကူးေျပာင္းသည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ျဖစ္ရာ ယင္းတို႔ကို 
တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ရာတြင္ တရားမ၀င္ေသာစီးပြားေရးမ်ားတြင္ 
လုပ္ကိုင္ေနေသာအလုပ္သမားမ်ား ပါ၀င္မႈ သည္ 
လူငယ္အလုပ္သမားန်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္ 
အေရးႀကီးေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ 
တရားမ၀င္ေဆာင္ရြက္ သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ
ထြက္ေပၚလာသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရာတြင္ 
အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လူမႈေရး မိတ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 

ILOက  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ခ်မွတ္က်င့္သံုးခဲ့ေသာတရားမ၀င္လုပ္
ကိုင္ေသာစီးပြားေရးမ်ားႏွ တရား၀င္စီးပြားေရးမ်ားအျဖစ္ေျပာ
င္းလဲျခင္း ဆိုင္ရာ သေဘာတူေထာက္ခံခ်က္ (အမွတ္. ၂၀၄)  
ျဖင့္ထိန္းေက်ာင္းေဆာင္ ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
အလုပ္ခြင္စစ္ေဆးျခင္းသည္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား၏ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
ရာတြင္အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္သင့္သည္။ 
အလုပ္ခြင္စစ္ေဆးေရးမွဴး၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြ
င္ OSH ဥပေဒ မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအာဏာ
တည္ေစျခင္း၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားအား 
စည္းကမ္းႀကီးၾကပ္မႈအတြက္ နည္းပညာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
အႀကံဉာဏ္မ်ား ေပးျခင္းႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားတြင္ 
အထူးတလည္ မပါ၀င္ေသာ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အလြဲသံုးမႈမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း စသည္တို႔ 
ပါ၀င္ပါသည္။
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OSH ဥပေဒမ်ားအားလုိက္နာေရးအတြက္ အလုပ္ရွင္မ်ားတြင္ 
တာ၀န္ရွိပါသည္။ ၎တို႔၏အလုပ္သမားမ်း၏ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳ ေရးႏွင့္က်န္းမာေရးအတြက္ 
ဂရုစိုက္ရန္မွာ ၎တို႔၏တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။ OSH 
တရားဥပေဒမူေဘာင္မ်ားတြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနႏွင့္ 
အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္ျ
ခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း၊ 
အလုပ္သမားမ်ား၏က်န္းမာေရး စစ္တမ္းေကာက္ျခင္း၊ 
အေရးေပၚအစီမံေရးဆြဲျခင္း၊ မေတာ္တစ္ဆ 
ထိခိုက္မႈမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အလုပ္ခြင္မေ
တာ္တဆထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ေရာဂါမ်ားအား မွတ္တမ္း 
တင္ျခင္းႏွင့္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း စသည္ံ ႀကိဳတင္ကာ
ကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားပါ၀င္သည့္ OSH စီမံခန္႔ခြဲမႈစံနစ္မ်ားႏွင့္ 
အေလ့အထမ်ားကို က်င့္သံုးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ OSH 
ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ကာ OSH 

အြန္တာရီယို (ကေနဒါ) တြင္ အလုပ္ခြင္ စစ္ေ
ဆးျခင္းအားအရွိန္အဟုန္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း အြန္တာရီယိုရွိ 
အလုပ္ခြင္စစ္ေဆးေရးမွဴးသည္ စက္မႈက႑တြင္ “ 
ဥပေဒအာဏာတည္ေရး အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း” 
ကို အသက္ ၁၄ ႏွစ္မွ ၂၄ ႏွစ္အတြင္း လူငယ္အလုပ္သမား 
မ်ားႏွင့္ အလုပ္ခြင္၀င္သည္မွာ ေျခာက္လမျပည့္ေသးေသာ 
အလုပ္သမားအသစ္မ်ားအတြက္ အထူးေလးထားေဆာင္ရြက္ 
ခဲ့သည္ (အြန္တာရီယို အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၊ ၂၀၁၆) ။

ထိုကဲ့သို႔ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ း

• အလုပ္ရွင္မ်ားက အလုပ္သမားအသစ္မ်ားႏွင့္ 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ခြင္အႏၱရာယ္ 
အေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပးထားေစေရး၊

• အလုပ္သမားအသစ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအား 
၎တို႔၏ OSH အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရား 
မ်ားအေၾကာင္း အသိပညာေပးေရး၊

• အလုပ္သမားမ်ားအား ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအား ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ 
အႏၱရာယ္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ကာ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ 
တြန္းအားေပးေရး ႏွင့္

• OSH ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 
မကိုက္ညီမႈမ်ားအား ေျဖရွင္း၊ ကုစားရန္ တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ခန္႔ထားရန္ 
လိုအပ္သည့္ ဥပေဒကို စတင္က်င့္သံုးလွ်က္ရွိပါသည္။ 
အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
အထူးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
သိမွတ္လွ်က္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စီခံခန္႔ခြဲမႈစံနစ္မ်ားႏွင့္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအားျဖင့္ ေျဖရွင္းေရးကို ေသျခာေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားသည္ 
အထူးသျဖင့္ OSH ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေရးႏွ
င့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးယႏၱရားတြင္ ပါ၀င္သင့္ပါသည္။ 

အစိုးရမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဲ့သို
႔ေသာ အျခားေသာအစိုးရဌာနမ်ားသည္ OSH လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
အားလုိက္နာမႈကို ျမွင့္တင္ရန္၊ အလုပ္ခြင္အေျခအေနပိုမိုတိုး
တက္ေကာင္းမြန္ေစေရးႏွင့္ အလုပ္ခြင္တြင္ အႏၱရာယ္အလား 
အလာမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ေရး တို႔အတြက္ 
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သင့္
သည္။ ထိုနည္း လမ္းမ်ားတြင္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အထူးအေလးေပးေဆာင္ရြက္မႈ 
ပါ၀င္သင့္သည္။

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ 
တရားမွ်တေသာအလုပ္အကိုင္အတြက္ 
အေကာင္းဆံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္း လမ္းညႊန္မ်ား

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ တရားမွ်တေသာအလုပ္အကိုင္ တို
င္ၾကားမႈမ်ားစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအရာရွိသည္ လူငယ္အလုပ္ 
သမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေကာင္းဆံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖစ္ေ
သာ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔မွာ -

• လူငယ္အလုပ္သမားအတြက္ လမ္းညႊန္ တြင္ အလုပ္ခြင္၌လူ
ငယ္အလုပ္သမားမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ား၊ ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ား 

ႏွင့္ တာ၀န္မ်ား အား OSH ကိုအထူးအပိုင္းတစ္ပိုင္းအေနႏွင့္ 
ေဇာင္းေပးေဖာ္ျပထားသည္  (Fair Work Ombudsman, 
2017)္။

• အလုပ္ရွင္မ်ား လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအား 
ခန္႔ထားျခင္းဆိုင္ရာလမ္းညႊန ္သည္ အလုပ္ရွင္က 
လူငယ္အလုပ္ သမားတစ္ဦးအားအလုပ္ခန္႔ထားေသာ
ကနဦးကာလတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
လူငယ္အလုပ္သမား မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘး
ကင္းလံုၿခံဳေရးအေရးပါပံုကို အေလးထား၍ အလုပ္ခြင္တြင္ 
အႏိုင္က်င့္ျခင္း မရွိေရးမွာ အေရးပါေၾကာင္း အဓိကထားကာ 
ေျပာျပသင့္ေၾကာင္း ရွင္းျပထားသည္ (Fair Work Ombuds-
man, 2013) ႏွင့္

ILO သည္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားအေ
နႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအား အႏၱရာယ္ရွိေသာ 
ကေလးလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ခုိင္းေစျခင္းမရွိေစေရး 
ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို 
ခ်မွတ္ထားခဲ့ပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္  အႏၱရာယ္ရွိေသာ ကေလး
လုပ္သားခိုင္းေစမႈဆိုင္ရာအလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ 
လက္စြဲစာအုပ္ (၂၀၁၁) ႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ေဘးကင္း
လံုၿခံဳေရးနည္းလမ္းအစံုအလင္(၂၀၀၉) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ 
ILO ကထုတ္ေ၀ေသာ အျခားစာရြက္စာေစာင္မ်ားသည္ 
အလုပ္သမားအားလံုးတို႔အတြက္ OSH ကိုတိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရ
န္နည္းလမ္းမ်ားကို ေယဘုယ် လမ္းညႊန္ခ်က္ေပးထားပါသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ
စံနစ္မ်ားဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ( ILO –OSH 2001) 
ဟုေခါင္းစဥ္ေပးထားေသာ စာေစာင္တြင္ ဥပမာအားျဖင့္ 
အစိုးရဌာနမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ 
၎တို႕၏အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အလုပ္သမားအားလံုးအတြက္ 
လုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ေရာဂါမ်ားေလွ်ာ့
ခ်ရန္ OSH စီမံခန္႔ခြဲေရးစံနစ္မ်ားကို မည္သို႔ခ်မွတ္၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္၊ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ 
လုပ္ရမည္ကို အႀကံဉာဏ္ ေပးထားသည္။ 14

14 ILO သည္ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္နိုင္သည့္အလားအလာ 
အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္သည့္အလားအလာစီမံခန္႔
ခြဲမႈအတြက္ လက္ေတြ႕က်ၿပီး အသံုးျပဳရလြယ္ကူသည့္နည္းလမ္းကို 
ရွာေဖြခ်မွတ္ခဲ့သည္။
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လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ OSH 
ေရရွည္တိုးတက္မႈတြင္ လူငယ္အလုပ္သမား
မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏို္င္ သည့္ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေဒတာႏွင့္ ဥပေဒ၊ မူ၀ါဒမ်ားထက္ပို၍ 
လိုအပ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းသည္ သံုးပြင့္ဆိုင္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ အက်ိဳးစီးပြား
ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုး စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးတြင္ ပါ၀င္ရန္ 
လိုအပ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။

အလုပ္သမားမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးတို႔ကို 
ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ ၎တာ၀န္မ်ား ေၾကပြန္ေရးအတြက္ 
အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အႏၱရာယ္အလားအလာကို 
စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အနည္းဆံုးရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ရန္ 
လိုအပ္ၿပီး ၎တို႔၏ အလုပ္ခြင္မ်ားအတြက္ အထူးစီမံထားေသာ 
OSH စီခံခန္႔ခြဲေရးစံနစ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 
အခိုင္အမာတိုက္တြန္း အားေပးသင့္သည္။ ၎တို႔သည္ 
လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ 
အႏၱရာယ္သံုးသပ္ျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားအထူူးသျ
ဖင့္ထိခိုက္ႏိုင္ေျခအေၾကာင္းႏွင့္ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ 
ကေလးလုပ္သားအေျခအေနကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ 
ထိေရာက္ေသာ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ထိန္းခ်ဳ
ပ္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္က်င့္သံုးျခင္း တို႔ကို 
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္အကဲျ
ဖတ္ျခင္းမွ ရလဒ္မ်ားကို အလုပ္သမားအသစ္မ်ား၊ 
လူငယ္ အလုပ္သမားမ်ား အားလံုးအတြက္ေပးေသာ 
OSH သင္တန္းႏွင့္၊ အလုပ္သမားအားလံုးအတြက္ 
အခ်ိန္ကာလအလိုက္ ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ဆဲသင္တန္းမ်ားတြင္ 

ထည့္သြင္းသင္ၾကားသင့္သည္။ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 
၎တို႔၏အဖြဲ႕၀င္မ်ား လုံေလာက္ေသာကၽြမ္းက်င္မႈရွိေစေရးႏွ
င့္ အႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရး၏အေရးပါပံုကို နားလည္ေရးတို႔ကို 
အကူအညီေပးရန္ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑တြင္ 
ပါ၀င္လွ်က္ရွိသည္။
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ 
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားပေပ်ာက္ေရး၊ အႏၱရာယ္မ်ား 
အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျ
ခအေနမ်ားတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရးတို႔အတြက္ 
လိုအပ္သည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ကို အလုပ္ရွင္မ်ား၏ 
OSH ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ OSH ပူးတြဲေကာ္မတီမ်ားအတြ
င္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအား 
လံုေလာက္ေသာကိုယ္စားျပဳမႈရွိေစရန္အတြက္ OSH 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လူငယ္ အလုပ္သမားမ်ားရင္ဆို္င္ရေသာ 
အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာအခ်က္မ်ားကို သတိထားရန္ လုိအပ္ၿပီး 
၎တို႔အား လူငယ္အလုပ္ သမားမ်ား၏ OSH ထိခုိက္လြယ္မႈကို 
မည္သို႔ေျဖရွင္းရမည္ကို သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္လ
မ္းညႊန္ခ်က္ေရးသင့္သည္။ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားသည္ 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအား အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ပါ၀င္ျခင္းသည္ 
အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ အလုပ္ခြင္တြင္ ၎တို႔၏အခြင့္အေရးမ်ား
တိုးျမင့္ရရွိေရး အဖြဲ႕အစည္း၏ လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ 
၎တို႔ပါ၀င္ျခင္း သည္ အေရးႀကီးေၾကာင္းကို ပိုမိုအသိ 
အမွတ္ျပဳလာၾကေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္ရန္အလုပ္မ်ားစြာ 
ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

အစုိးရမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား၏ OSH လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 

ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးေရး 
စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းမ်ား။
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အစိုးရမ်ား၊ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားသည္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
ကေလးလုပ္သား မ်ားစြာအား အလုပ္ခန္႔ထားကာ 
မၾကာခဏ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာလုပ္ငန္းခြင္အေျခ
အေနမ်ားေတြ႕ရေသာ တရားမ၀င္ေသာ၊ ေက်းလက္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ OSH က်င့္သံုးေရးအတြက္ 
အေရးပါေသာအခန္းက႑မွပါ၀င္သင့္သည္။ 
တရားမ၀င္ေသာ၊ ေက်းလက္အလုပ္သမားမ်ား( 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအပါအ၀င္) တို႔အား 

OSH ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ကၽြန္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ 
ဗဟုသုတမ်ားရရွိေစေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ 
ေပးသင့္သည္။ ထိုက႑မ်ားတြင္ 
မိန္းကေလးအလုပ္သမားမ်ားစြာရွိရာ ထိုမိန္းကေလးမ်ားလည္း 
သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အသိပညာ ေပးဦးစီးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ခြင့္ရရွိေစေရးအတြက္ က်ား-မ လမ္းစဥ္ 
ခ်မွတ္က်င့္သံုးသင့္သည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ အလုပ္သမားသမဂၢကြန္ဂရက္၏ 
အလုပ္သင္ကာလအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမားသမဂၢကြန္ဂရက္ 
(TUC) ႏွင့္ သင္ယူေရးႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈေကာင္
စီ (LSC) တို႔သည္  OSH ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားအား 
အလုပ္ရွင္မ်ားက အလုပ္သင္ကာလေပးေစေရး၊ 
အျခားေသာသင္တန္းသားမ်ားအတြက္ ေဘးကင္း လံုၿခံဳ၍က်န္း
မာေသာအလုပ္ခြင္ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေစေရးႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ 
အေထာက္အပံ့ႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္တို႔ ေပးေစေရးအတြက္ 
အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးသည့္ အလုပ္သင္ကာလ - သမဂၢ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္အက်ဥ္း ဟုအမည္ရသည့္ လက္စြဲစာအုပ္ကိုု 
ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ ထိုလက္စြဲစာအုပ္သည္ 
လူငယ္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သင္မ်ားအား 
သမဂၢသို႔၀င္ေရာက္ေစေရး၊ OSH ေကာ္မတီ၏အစီအစဥ္တြင္ 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအား ဦးေဆာင္အဖြဲ႕၀င္
အျဖစ္ပါ၀င္ေစျခင္း၊ လူငယ္အလုပ္သမား မ်ားအား 
ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီအကာကြယ္ေပးေရး၊ 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားလိုအပ္ေသာ OSH ပညာမ်ား 
ရရွိျခင္း ရွိ-မရွိ စစ္ေဆးေရး၊ ပို႔ခ်ေနေသာ OSH သင္တန္းမ်ား 
တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ ႀကီးၾကပ္မႈ 
ရရွိေရးႏွင့္ လူငယ္ အလုပ္သမားမ်ားအာ စတင္စုေဆာင္ျခင္း၊ 
ခန္႕ထားျခင္းတို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ OSH ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
ႏွင့္ေဆြးေႏြးခြင့္ ရရွိေရး တို႔ကဲ့သို႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာကို 
ေထာက္ခံအႀကံျပဳထားပါသည္။ (LSC & TUC, 2005)။ 

ကိုကိုး စိုက္လုပ္ငန္းတြင္ 
လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားအတြက္ ဂါနာအေ
ထြေထြစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သားမ်ားသမဂၢ၏ 
လက္စြဲစာအုပ္

အေထြေထြ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သားမ်ားသမဂၢ ( the General 
Agricuultural Workers’ Union - GAWU) သည္ ဂါနာႏိုင္ငံ 
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအလုပ္သမားမ်ား၏ 
အႀကီးဆံုးအလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။ ၎၏အဖြဲ႕ 
၀င္မ်ားသည္ တရား၀င္တည္ေထာင္ထားေသာလုပ္ငန္း
မ်ား၊ ရပ္ရြာမ်ားတြင္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအပါအ၀င္ 
လက္ခစား ႏွင့္ လက္ခမရေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးအလုပ္သမား

မ်ားပါ၀င္ၾကပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ GAWU သည္ ILO 
၏ ကေလးလုပ္သား ပေပ်ာက္ေရးႏိုင္ငံတကာအစီအစဥ္ 
(IPEC) ႏွင့္အတူ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာကေလးလုပ္
သားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အႏၱရာယ္အလားအလာမ်ား 
ပေပ်ာက္ေစေရး - ဂါနာႏိုင္ငံရွိ ကိုကိုးစိုက္ေတာင္သူမ်ားတြင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ လက္စြဲစာအုပ ္ဟုအမည္ရရွိေသာ 
လက္စြဲစာအုပ္ကို ျပဳစုခဲ့သည္။ ဤလက္ေတြ႕သင္တန္း 
အစီအစဥ္သည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အတြက္ရည္
ရြယ္ကာေတာင္သူမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး ကိုကိုးစိုက္
ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာ အလုပ္မ်ား၏ 
ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအား ထိခိုက္ႏိုင္ပံုတိုပကို 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္ (IPEC & GAWU, 2014)။
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အလုပ္ခြင္ကာကြယ္ေရးယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္အတြက္ ေရရွည္
တည္တံ့ေသာတိုးတက္မႈျဖစ္ေစရန္မွာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေပၚေပါက္လာေရးအတြက္လံႈ႕ေဆာ္စည္း
ရံုးျခင္းခံရမည့္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ျမႈင့္ 
တင္ေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကို 
အေထြေထြႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးတြင္ 
ေပါင္းစပ္သင္ၾကား ေပးျခင္းသည္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
လူငယ္အလုပ္ရွင္မ်ားအၾကား OSH ပညာေပးျခင္း၊ 
ဗဟုသုတႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔အတြက္ 
အလြန္ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ 
လူငယ္မ်ားသည္ မည္သည့္လူ႔ေဘာင္အတြက္မဆို 
အနာဂတ္ျဖစ္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈေျပာင္းလဲေရးအတြက္ 
အေရးပါေသာေမာင္းႏွင္သူမ်ား ျဖစ္ရာ အေျခခံ OSH 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ား၊ 
နည္းပညာသင္တန္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေရးဆြဲသည့္ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား 
တြင္ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးသင့္ပါသည္။ ယင္းက 
လူငယ္မ်ား မိမိတို႔၏ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရးအသိပညာရရွိရန္ႏွင့္ ၎တို႔တြင္ 
ထိုကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အေရးရွိေၾကာင္း သိရွိရန္ 
အကူအညီျဖစ္ေစပါမည္။

အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အႏၱရာယ္အလားအလာမား ႀကိဳ
တင္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာအေျခခံပညာေရးကို 
အေျခခံပညာေက်ာင္း သင္ရိုးတြင္ ထည့္သြင္းထားၾကသည္။ 
အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ ပညာရွင္မ်ားသည္ 
ပညာေရးဘာသာရပ္ကိုသာ အေလး ထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ 
သင္ၾကာေရးေဆာင္ရြက္သည့္ အေဆာက္အအံု ဥပစာကိုပါ 

OSH အား အေထြေထြ ပညာေရးႏွင့္ 
အသက္ေမြးပညာသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ 

ထည့္သြင္းသင္ၾကားျခင္းျဖင့္  ပိုမိုလံုၿခံဳ၍ 
က်န္းမာေသာအလုပ္သမားမ်ိဳးဆက္ တည္ေဆာက္ျခင္း

အေလးထားေသာ နည္းလမ္းကို ေရးဆြဲလွ်က္ ရွိပါသည္။ 
တပည့္မ်ားႏွင့္ လူငယ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သင္ၾကားေရး
၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနႏွင့္ ၎တို႔ေက်ာင္း၀န္းက်င္ တြင္ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
တက္ၾကြစြာပါ၀င္ရန္ တိုက္တြန္းျခင္း ခံရသည္။

လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ေရာဂါမ်ားဆိုင္ရာ 
ျပင္သစ္အမိ်ဳးသားသုေတသနႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတကၠသိုလ္ 
(Institur National de Recherche et de Se’curite’, 
INRS) က မၾကာေသးမီကလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ 
ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္တြင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ OSH 
သင္ယူခဲ့ရေသာ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားတြင္ 
လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈသည္ 
မသင္ယူခဲ့ရေသာ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားထက္ ၅၀ 
ရာခို္င္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း သိရွိရပါသည္ (INRS, 
2018)။  ထိေရာက္ ေသာ OSH ပညာေရးသည္ 
လူငယ္မ်ားအား ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ျခင္းကို ဦးတည္သည့္ 
အမူအက်င့္ႏွင့္ အေလ့အထမ်ားအား လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္း၊ 
ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ အႏၱရာယ္အလားအလာမ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္သည့္ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ေဆာ
င္ရြက္ႏိုင္စြမ္းတို႔ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစျခင္း၊ ေက်ာင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ 
အလုပ္ခြင္တြင္ျဖစ္ေစ ထိေရာက္ေသာ OSH 
ေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္္း သို႔မဟုတ္ 
လူ႔ေဘာင္တြင္ပါျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစပါသည္။ OSH ကို 
ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားျခင္းကို 
ကနဦးစတင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ နမူနာေကာင္းမ်ားစြာရွိၿပီး 
ထိုနမူနာမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ သက္ေရာက္ မႈႏွင့္ 
ထိေရာက္မႈတို႔ကို ေျဖရွင္းသည့္သုေတသနမ်ား 
ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ေစသည့္ပါသည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ OSH 
ပညာမ်ားႏွင့္ သင္တန္းနည္းလမ္း ဥပမာမ်ား 

ကေနဒါႏိုင္ငံ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစ
င္တာ (CCOSH) သည္  က်န္းမာေရး + ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး 
သင္ၾကားေရးနည္းလမ္းမ်ား ကို ေက်ာင္းသာမ်ားအား 
အလုပ္ခြင္၀င္ေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ က်န္းမာေအာင္၊ 
ေဘးကင္းလံုၿခံံဳေအာင္ ေနထိုင္တတ္ေစေရး သင္ၾကားေပးေသာ 
ဆရာမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးရန္ရည္ရြယ္ ေရးဆြဲခဲ့ 
သည္။ သင္ခန္းစာအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ 
အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားအား အဓိက 
ရည္ရြယ္ေသာ္လည္း ပိုမိုငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ 
ေမြးစားအသံုးခ်လွ်င္လည္း အက်ိဳးရွိပါသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္က်န္းမာေ
ရး တကၠသိုလ္ (National Institute for Occupational Safety 
and Health- NIOSH) သည္လူငယ္မ်ားအား OSH အေျခခံကို 
ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္၊ စိတ္၀င္စားဖြယ္ သင္ၾကားေပးရန္အတြက္  Youth@
Work—Talking Safety ကိုေရးဆြဲခဲ့သည္။
ဤအခမဲ့သင္ရိုးကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္တစ္ခုစီအတြ
က္လိုက္ဖက္ညီေအာင္ေရးဆြဲထားေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္၏ 
ကိုယ္ပိုင္ကေလးလုပ္သားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္လည္း 
တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ေနသည္။ ဤအတြင္းေဖာ္ျပထားသည့္ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ လူငယ္မ်ားအား အလုပ္ခန္႔ထားသည့္ 

အလုပ္ခြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ 
ေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။ မၾကာေသးမီက 
အကဲျဖတ္နည္းလမ္းတစ္ရပ္ကို ထပ္မံထည့္သြင္းထား သည္။ 
ယင္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွ
င့္က်န္းမာေရးကို တိုင္းတာေပးၿပီး ေက်ာင္းသား မ်ားေအာင္ပါက 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ တံဆိပ္တစ္ခုကို ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ ကာလီဖိုးနီးယားမိတ္ဘက္ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈသည္ အစိုးရဌနမ်ားႏွင့္ ပညာေပးသူမ်ား၊ 
အလုပ္ရွင္းမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ အလုပ္သင္တန္းေပးသူမ်ားႏွင့္ 
အျခားေသာ အက်ိဳးစီးပြားဆက္စပ္သူမ်ား 
အားကိုယ္စားျပဳထားသည့္ ႏိုင္ငံအလုိက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို 
အတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေစသည္။ ယင္းသည္ အလုပ္ခြင္တြင္ 
လူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ေပးမည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို 
ေရးဆြဲထားပါသည္။ ၎၏ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ား၊ 
အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ လူထုအား OSH အေၾကာင္းႏွင့္ လူငယ္
အလုပ္သမားမ်ားအားအကာအကြယ္ေပးျခင္းတို႔ကို ပညာေ
ပးရာတြင္အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား၊ သင္တန္းမ်ား၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊ 
နည္းပညာအကူအညီမ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္ေပးျခင္းမ်ား 
ေပးသည့္ ကာလီဖိုးနီးယားရွိ လူငယ္အလုပ္သမား 
အရင္းအျမစ္စင္တာ ပါ၀င္သည္။ ယင္း၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္  Young-
workers.org တြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ 
အလုပ္သင္တန္းေပးသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား အတြက္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
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ဥေရာပ သမဂၢ၏ “ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလံုး” 
နည္းလမ္း

ဥေရာပ သမဂၢ (EU) တြင္ OSH ပညာေရးကို 
အေထြေထြပညာေရးတြင္ ထည့္သြင္းရန္ 
ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရွိသည္။ ဥပမာ - ဥေရာပ 
အသိုင္းအ၀ိုင္း OSH 2002-2006 မဟာဗ်ဴဟာတြင္ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
ပမာေရး ကို ထည့္သြင္းထားသလို ၂၀၀၇-၂၀၁၂ 
မဟာဗ်ဴဟာတြင္လည္း ထည့္သြင္းထားသည္။  ၂၀၁၄-
၂၀၂၀ အတြက္ EU OSH မဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္ တြင္ OSH 
အေၾကာင္းအသိပညာေပးျခင္းကို စာသင္ေက်ာင္းတြင္ 
စတင္သင္ၾကားေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။

အလုပ္ခြင္၌ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး 
ဥေရာပေအဂ်င္စီ (EU- OSHA) တြင္  လုပ္ငန္းခြင္ေ
ဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကို ပညာေရးတြင္ 
အဓိကဘာသာရပ္အျဖစ္သင္ၾကားေရး- စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာေရးတို႔တြင္ 
ေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အထ(၂၀၀၄)  ေခါင္းစဥ္ျဖ
င့္ထုတ္ျပန္သည့္အစီရင္ခံစာတြင္ ဥေရာပတစ္ခြင္မွ 
ေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အထဥပမာ မ်ားကို 
ဘက္စံုျပန္လည္သံုးသပ္ျပထားကာ OSH ပညာေရးကို 
ဥေရာပအဆင့္ ပညာေရး တြင္ထည့္သြင္းသင္ၾကားရန္ရ
ည္ရြယ္လွ်က္ စံနစ္က်ေသာမဟာဗ်ဴဟာအျဖစ္ေဖာ္ေဆာ
င္ႏိုင္မည့္ အဆင့္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ EU-OSHA 
၏ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ပညာေရး - ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလံုး နည္းလမ္း (၂၀၁၃)  
ဟုေခါင္းစဥ္ေပးထားေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ဤနည္းလမ္းကို 
ေဖာ္ျပထားၿပီး ျဖစ္ရပ္မွန္ေလ့လာမႈမ်ားစြာ ပါ၀င္သည္။
 
OSH သို႔ “ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလံုး” 
နည္းလမ္းျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းသည္ -

• တပည့္ေရာ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ပါ 
အႏၱရာယ္အလားအလာႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ား၌ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ကို 
ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

• အႏၱရာယ္အလားအလာ၊ က်န္းမာေရးပညာေပး၊ ေဘးက
င္းလံုၿခံဳေရးစီခံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ က်န္းမာေသာစာသင္ေက်ာင္း 
အယူအဆ တို႔ကို ေပါင္းစပ္ေပးသည္။

• ေက်ာင္းေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
တပည့္မ်ား၏ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္မႈရွိသည္။

• ၎တို႔၏ေက်ာင္းမ်ားတြင္ OSH စီမံခန္႔ခြဲမႈကိုဆရာမ်ားအား 
သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ ပါ၀င္ေစျခင္းျဖင့္ OSH အေၾကာင္း 
နားလည္မႈပိုမိုျမင့္မားလာကာ လက္ေတြ႕စြမ္းရည္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစပါသည္။ ယင္းက ဆရာမ်ားအား 
တပည့္မ်ားကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အလားအလာႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာပညာကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ 
သင္ၾကားေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

•  နမူနာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား OSH 
ႏွင့္ယင္း၏အေရးပါမႈကို နားလည္မႈ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ 
ေစႏိုင္ပါသည္။ 

• တပည့္မ်ားအား ေဘးအႏၱရာယ္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ေျဖရွင္း
နည္းကိုတင္ျပေစျခင္းအားျဖင့္ ၎တို႔၏ကၽြမ္းက်င္မႈကို 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေစ ကာ ၎တို႔၏ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစည္းကမ္းခ်က္
မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုင္ရွင္ျဖစ္မႈခံစားခ်က္ကို ၎တို႔အား 
ေပးႏိုင္ပါသည္။

• အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ပညာေပးျခင္းႏွင့္ 
ေက်ာင္းေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကို ေက်ာင္း၏ 
လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ စံနစ္ အားလံုးတို႔သို႔ ေပါင္းစပ္ေစျခင္းျဖင့္ 
၎တို႔သည္ အပိုသင္ၾကားမႈတစ္ခုမဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းဘ၀၏ 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္လာေစပါသည္။ 

EU-OSHA ႏွင့္ Napo Consortium တို႔သည္  
ဆရာမ်ားအတြက္နပ ဟုေခါင္းစဥ္ေပးထားသည့္ 
OSH ပညာေပး ကိရိယာစံုပါေသာအိတ္ 
အတြဲလိုက္ ကို ဆရာမ်ားအတြက္ထုတ္လုပ္ရန္ 
ပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုကိရိယာစံု 
ပါေသာအိတ္မ်ားသည္ မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ားအား 
က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးေခါင္းစဥ္မ်ား
ကို ပညာေပးျခင္းကို နပို၏ ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္တိုမ်ား၊ 
တီထြင္ဆန္းသစ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအားျဖင့္ 
ေပ်ာ္ရြင္ဖြယ္၊ စဥ္းစားသံုးသပ္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ 
သင္ၾကားေပးရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။

The လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 
ဥေရာပကြန္ယက္ပညာေရးႏွင့္သင္တန္း  ( The European 
Network Education and Training in Occupational Safety 
and Health- ENETOSH) သည္ OSH အားသင္ၾကားျခင္း 
ႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပႆနာမ်ားအား 
ဗဟုသုတေ၀မွ်ျခင္းအတြက္ အြန္လိုင္းအေျခခံကို သတ္မွတ္ 
ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ OSH ကို 
ပညာေရးႏွင့္သင္တန္းတို႔တြင္ ပင္မဘာသာရပ္အျဖစ္ 
ထည့္သြင္း သင္ၾကားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရးတို႔သည္ တစ္သက္တာသင္ယူေနရမည့္ 
ဘာသာရပ္ျဖစ္ သည္ဟူေသာ အေတြးအေခၚကို မူတည္၍ 
ENETOSH ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ပညာေရးအားလံုး 
( သူငယ္တန္းမွ အထက္တန္းအထိ၊ ကမဦးအသက္ေ
မြး၀မ္းေက်ာင္းပညာႏွင့္သင္တန္း၊ အဆင့္ျမင့္ပညာ၊ ႏွင့္ 
ဆက္လက္သင္ၾကားရမည့္ အသက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္း) 
တို႔ပါ၀င္သည္။ ENETOSH သည္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါငး္ကာ OSH ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းအတြက္ 
ေကာင္းေသာအေလ့အထႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား၏ နမူနာမ်ားကို 
ေကာက္ယူ၊ အကဲျဖတ္လွ်က္ရွိရာ 
(good practice examples and tools တြင္ၾကည့္ပါ) 
ယင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
၎၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ 
ယင္းတြင္ ေခါင္းစဥ္ကို လိုက္၍ ထုတ္ေ၀ေသာ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ 
သတင္းစာေစာင္ ရွိပါသည္။15

 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ERAMUS + ဥေရာပသမဂၢ 
အစီအစဥ္ကို ( ENETOSH ႏွင့္ EU- OSHA တို႔ေပါင္း၍) 
စိတ္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး - ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအေရးႀကီးသည္ 
! စီမံကိန္း  ကို OSH အတြက္ ပူးေပါင္း၍ အားလံုးပါ၀င္သည့္ 
သင္ယူေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ 
စတင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုစီမံကိန္းသည္ ဆရာမ်ားႏွင့္ 
ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား အား OSH ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ 
ဗဟုသုတဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
ယင္းတြင္ အြန္လိုင္းအေျခခံ၊ အသံုးျပဳသူလမ္းညႊန္ႏွင့္ 
အျခားကုန္ၾကမ္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ ငါးခုတို႔မွ 
မိတ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ၊ နယ္သာလန္၊ 
ေပၚတူကီ၊ ရိုေမးနီးယားႏွင့္ စပိန္) သည္ဤစီမံကိန္းတြင္ 
ပါ၀င္ၾကပါသည္။

15 ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ OSH ျပႆနာမ်ားကုိ “အလုပ္လုပ္ေနသာဘ၀ႏွင့္ 
မိတ္ဆက္ျခင္း” ဟုအမည္ရေသာ အလုပ္ခြင္သင္တန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ 
ေပါင္းစပ္ထားသည္ (Työelämään tutustuminen, TET)။ 
ဤအစီအစဥ္သည္ သင္တန္းသားမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ 
အလုပ္ခန္႔ထားေသာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ ခြင့္အေၾကာ
င္းအသိေပးပံုနည္းလမ္းမ်ား အေၾကာင္းသင္ၾကားေပးပါသည္။ www.
oph.fi/english။ တြင္ထပ္မံသိရွိလိုသည္မ်ားကို၀င္ေရာက္ၾကည့္
ရႈႏိုင္ပါသည္။ ရိုေမးနီးယား ပညာေရးစံနစ္တြင္ OSH သင္ရိုးမ်ားကို 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ဘြဲ႕လြန္အဆင့္တြင္ျဖစ္ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ မၾကာမီက ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာအမူအက်င့္ကို 
အသက္ငယ္စဥ္မွစတင္သင္ၾကားရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ OSH 
သင္ၾကားေရးကို ပံုမွန္အေနနွင့္ တိုးျမင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကြန္ယက္တစ္ခုကို 
တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသား OSH 
ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို အလုပ္သမားစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က က်င္းပခဲ့ရာ ဆရာမ်ားေရာ၊ 
တပည့္မ်ားပါ ပါ၀င္ၾကသည့္ အေကာင္းဆံုးေက်ာင္းအသင္းမ်ားကို 
ဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

္။
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လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ OSH သုေတသနျပဳျခင္း၊ 
ျဖန္႔ေ၀ျခင္းတို႔ကို ဆက္လက္အေထာက္အပ့ံေပးရန္မွာ 
အေရးႀကီးပါသည္။ တိုးပြားလာေသာ OSH ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအေၾကာင္း 
ေလ့လာလွ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ILO၏ OSH 
ေအဂ်င္စီမ်ား၊ သုေတသနဗဟိုဌာနႏွင့္ တကၠသိုလ္ ေပါင္း 
၇၈ ခု တို႔တြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ 
၆၂.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားသည္ 
OSH သုေတသနအတြက္ သက္ဆိုင္ေသာနယ္ပယ္

OSH ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ အႏၱရာယ္အလားအလာမ်ား 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား အေပၚ ထိခုိက္လြယ္မႈအား 

ေထာက္ခံမႈ၊ အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ သုေတသနျပဳျခင္းတို႔ကို ပုိမို
အားေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 
၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္တို႔က OSH သုေတသန အတြက္ 
ျမင့္မားေသာဦးစားေပးစာရင္းတြင္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသ္ ( မၾကာမီထုတ္ျပန္မည့္ ILO 
အစီရင္ခံစာ) ။ က်န္းမာေရးသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားထက္ ငယ္ရြယ္ေသာကေလးမ်ား၊ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအစား ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ထက္ 
စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လူမႈဘ၀မ်ားအား ပိုမို အေလးထား 
လာၾကသည္။

အနာဂတ္သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳလိုေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ား 

အကူးအေျပာင္းကာလအတြင္း လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ OSH အႏၱရာယ္အလားအလာမ်ား 
- တိုးျမင့္လာေသာ OSH အႏၱရာယ္အလားအလာမ်ားႏွင့္ “လူငယ္ျဖစ္ျခင္း” တို႔အၾကား 
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရာတြင္ လူငယ္အမ်ားစုတို႔သည္ စာသင္ေက်ာင္းမွ 
လုပ္ငန္းခြင္သို႔၊ လူငယ္ဘ၀မွ လူႀကီးဘ၀သို႔ ကူးေျပာင္းမႈကိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ပါသည္။

ရႈေထာင့္စံုလင္ေသာ ဘက္စံုခ်ဥ္းကပ္ပံု နည္းလမ္း - လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား၏ စရိုက္လကၡဏာကိုသာ 
အေလးဂရုျပဳသည့္ သမားရိုးက်၊ ရႈေထာင့္တစ္ဘက္တည္းမွခ်ဥ္းကပ္သည့္နည္းလမ္းကို ေက်ာ္လႊားရန္ 
နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြလွ်က္ လူငယ္ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚတိုး၍သက္ေရာက္လာသည့္ OSH 
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ အခ်က္မ်ားစြာရွိသည္ဟူေသာ နည္းလမ္းမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ- လူငယ္အေလးထားေသာ စရိုက္လကၡဏာမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနမ်ား၊  
အလုပ္အကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ားအား စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

လူမႈေရး၊ စိတ္ခံစားခ်က္ႏွင့္ အရင္းခံအေၾကာင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား -  လူမႈေရး၊ စိတ္ခံစားခ်က္ႏွင္ ့
အရင္းခံအေၾကာင္း မ်ားသည္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား၏ အမူအက်င့္ႏွင့္ OSH ျပႆနာမ်ားအေပၚ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ ဆႏၵရွိမႈတို႔အေပၚ သိသာထင္ရွားစြာ လႊမ္းမိုးမႈရွိေသာ တစ္စံုတစ္ရာေသာအ
လုပ္ခြင္အေျခအေနတြင္ ယင္းတို႔ကို ဆန္းစစ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ားတြင္ 
ဘ၀တူအလုပ္သမားမ်ား၏ အေထာက္အကူ၊ လုပ္ငန္းခြင္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္တန္ဘိုးမ်ား၊ OSH 
ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံ တို႔ပါ၀င္ပါမည္။ အသက္ႏွင့္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးယဥ္ေက်းမႈအၾ
ကား ဆက္ႏြယ္မႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား၏က်န္းမာေရးအတြက္ 
အက်ိဳးဆက္မ်ားအေပၚ ပိုမိုနားလည္ ႏိုင္စြမ္းအတြက္ ေလ့လာမႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

OSH သင္တန္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္မႈ -  (က)OSH အားမိတ္ဆက္သည့္နည္းလမ္းမ်ား၊ (ခ) 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား၏ OSH သင္တန္းႏွင့္ႀကီးၾကပ္မႈ၊ (ဂ) အထူးသျဖင့္ စံခ်ိန္မမီေသာအလုပ္ခန္႔ထား
မႈပံုစံမ်ားတြင္ OSH သင္တန္းႏွင့္ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားလုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား … စသည္တို႔၏ အရ
ည္အေသြးျမင့္မားနႈႏွင့္ထိေရာက္မႈအက်ိဳးဆက္မ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

OSH စီမံခန္႔ခြဲမႈစံနစ္မ်ားအား လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစေရး -  OSH 
စီမံခန္႔ခြဲမႈစံနစ္မ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခအလားအလာတြင္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားရင္ဆိုင္ေနရေသာ 
တစ္စံုတစ္ခုေသာအႏၱရာယ္ အလားအလာရွိေစေသာ အေၾကာင္းအရာကို ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ယင္းစံနစ္
ကိုျမွင့္တင္ႏိုင္ေစမည့္နည္းလမ္းမ်ားကို စမ္းသပ္ စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
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OSH အသိပညာေပး လံႈ႕ေဆာ္မႈ ႏွင့္ 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအား OSH အေၾကာင္း သင္ၾကားစဥ္ 
ျပင္ပေလာကတြင္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပြားသည့္အေတြ႕အ
ႀကံဳကို အသံုးျပဳသင္ၾကားျခင္းသည္ အလုပ္သမားမ်ား၊ 
မိဘမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ 
လူထုအား လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ားအေၾကာင္း မသိမျဖစ္သည့္သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားအား ျဖန္႔ေ၀ေပးရန္၊ သတိေပးရန္ ထိေရာက္ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုလံႈ႕ေဆာ္စည္းရံုးမႈမ်ားကို 
အစိုးရမ်ား သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ဌာနမ်ား၊ 
အလုပ္ရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အလုပ္သမာ သမဂၢမ်ား၊ 
လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 
စီစဥ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ေဟာင္ေကာင္ရွိ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ 
OSH လံႈ႕ေဆာ္ေရး

ေဟာင္ေကာင္ရွိ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွ
င့္က်န္းမာေရးေကာင္စီသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား 
အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ သို႔မဟုတ္ ေႏြရာသီအလုပ္အကိုင္မ်ား 
၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္အခါ ၎တို႔အၾကား OSH 
အေၾကာင္းပညာေပးရန္အတြက္ လူငယ္အလုပ္ခြင္ေဘး
ကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးျမွင့္တင္ေရးစည္းရံုလံႈ႕ေဆာ္
မႈ ကိုစတင္ခဲ့သည္။ ထိုစည္းရံုး လံႈ႕ေဆာ္မႈတြင္ OSH သတ
င္းအခ်က္အလက္အိတ္မ်ားျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ
မ်ားစီစဥ္က်င္းပေပးျခင္း၊ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ 
OSH အေရးႀကီးပံုကိုအေလးထားသည့္ ေရဒီယိုအစီအစဥ္မ်ား 
ထုတ္လႊင့္ျခင္း ကဲ့သို႔ ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားစြာ ပါ၀င္ပါသည္။
စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈတစ္စိတ္တစ္ေဒသအေ
နႏွင့္ လူငယ္မ်ားအားဂရုဏာသက္ေစမည့္ 
OSH သတင္းစကားကိုျဖန္႔ေ၀ေပးရန္ အတြက္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားပါ၀င္သည့္ “ဆယ္ေက်ာ္သက္စြမ္းအား 
၂၀၁၇-၁၈ GIF ဒီဇိုင္းၿပိဳင္ပြဲ” ကို က်င္းပခဲ့ပါသည္ (Hong 
Kong OSHC, 2017)။

အလုပ္သမား သမဂၢအတြင္းရွိ 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား 

ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ITUC) သည္ 
အလုပ္သမားသမဂၢ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား 
အား စည္းရံုးျခင္းႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးသည္ 
အေရးပါေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ ITUC သည္ 
၎၏မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းစြာ 
ထင္ဟပ္ေစရန္ ႀကိဳးစားလွ်က္ရွိရာ ယခုရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ 
ယင္းသည္  လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရး အစီအစဥ္ ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က က်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။ 
ထိုအစီအစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနႏွင့္ လူငယ္အလုပ္သမား 
သမဂၢအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္အထူးျ
ပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးမည့္ စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ား ပါ၀င္သည့္ 
လႈပ္ရွားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို က်င္းပရန္ သႏၷိဌာန္ ခ်ထားခဲ့ၾကပါသည္  
(ITUC, 2017) ။

ဩစေၾတးလ်ားႏို္င္ငံ ဗစ္တိုးရီးယန္း ကုန္သြယ္ေရးေကာင္စီ 
သည္ မၾကာခင္က လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအား စည္းရံုးကာ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိေရးအတြက္ 
တိုက္ခိုက္ယူရန္ လိုအပ္ေသာ ဗဟုသုတႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို 
ျမွင့္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္လွ်က္ လူငယ္အလုပ္သမားဗဟိုဌာန 
ကိုဖန္တီးတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား 
ဗဟိုဌာနသည္လည္း လူငယ္မ်ားအား အလုပ္ခြင္တြင္ 
ျပႆနာျဖစ္ေစႏိုင္ေသာအေျခအေန အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာ 
အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ေနရာတစ္ခုကို 
ေဖာ္ျပထားေပးပါသည္။

OSH ပညာေရးစည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈအား သတင္းမီဒီယာႏွင့္ 
လူမႈမီဒီယာ မ်ားတြင္ပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ 
အေထာက္အကူ ယူျခင္း အားျဖင့္ လြန္စြာျမွင့္တင္၊ 
ခ်ဲ႕ထြင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ သတင္းေထာက္မ်ားအား 
OSH ႏွင့္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 
ျပႆနာမ်ားအား အသိေပးကာ ထိုျပႆနာမ်ားအေၾကာင္း 
သတင္းထုတ္ျပန္ေပးရန္လိုအပ္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားကို 
ေထာက္ပံ့ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ OSH ႏွင့္ 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား အေၾကာင္းသတင္းမ်ားအား 
အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီထုတ္ျပန္ျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေ
ဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္က်န္းမာေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ 
ဗဟုသုတျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ 
ေတာင္းဆိုမႈမ်ား တိုးျမွင့္လာေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစပါသည္။
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ႀကိုတင္ကာကြယ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈရွိလွ်င္အဆင့္အားလံုး၌ ေဘးကင္းလံုၿခံဳ၍ က်န္းမာေသာအလု
ပ္ခြင္၀န္းက်င္ျဖစ္ေစေရး အခြင့္အေရးကိုေလးစားလုိက္နာျခင္းရွိမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ 
အခြင့္အေရးမ်ား၊ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ တာ၀န္မ်ားပါရွိသည့္စံနစ္တစ္ရပ္အားျဖင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳ၍ 
က်န္းမာေသာအလုပ္ခြင္ ပတ္၀န္းက်င္ရရွိေရးအတြက္ အစိုးရမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ 
အလုပ္သမားမ်ားသည္တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္လာၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး မူ၀ါဒအား လြန္စႊာ 
ဦးစားေပးထားပါသည္။ OSH ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးယဥ္ေက်းမႈကို 
တည္ေဆာက္ ရာတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာက႑မ်ားႏွင့္ စက္ရံုမ်ား၊ ထိခိုက္ႏိုင္ေျခမ်ားေသာ 
အလုပ္ခြင္မ်ားတြင္ ခန္႔ထားျခင္းခံရသည့္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ထိခိုက္နစ္နာလြယ္ေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားအား အထူးဂရုစိုက္မႈ ျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

OSH ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္တစ္ရပ္ 

ဖန္တီးေရးအတြင္ လူငယ္မ်ား 
ပါ၀င္ျခင္း
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Safe Youth @ Work လုပ္ငန္း အစီအစဥ္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ILO သည္ လုပ္ငန္းခြင္
တြင္ေဘးကင္းေသာလူငယ္မ်ား ညီလာခံ (SafeYouth@
Work Congress) ကို စကၤာပူႏိုင္ငံလူစြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာ
နႏွင့္ ပူးေပါင္းစီစဥ္က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ILO ၏ လု
ပ္ငန္းခြင္တြင္ေဘးကင္းေသာလူငယ္မ်ား စီမံကိန္း (ILO’s 
SafeYouth@Work Project) ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ၿပီး 
စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္က်
န္းမာေရးဆိုင္ရာ ၂၁ ႀကိမ္ေျမာက္ကမာၻ႕ညီလာခံက်င္းပစဥ္ 
က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
SafeYouth@Work Congress သို႔ 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ သမဂၢ၀င္မ်ားႏွင့္ 
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁၂၅ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး OSH 
လူငယ္ခ်ံပီယံမ်ားကမာၻ႔ကြန္ယက္ကို ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။ 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေဘး
အႏၱရာယ္ႏွင့္က်န္းမာေရးအခက္အခဲမ်ားအေၾကာင္း 
၎တို႔၏အျမင္မ်ားကို ေ၀မွ်ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ တြင္ ေဘး
အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေ
အာင္ ကိုယ္ပိုင္အေျဖရွာ၍တင္ျပၾကေစရန္ လူငယ္မ်ားအား 
ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔သည္ ထိုျပႆနာမ်ားကိုေဆြးေႏြး
ခြင့္ရရွိခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံတကာ OSH ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား၊ 
အစုိးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္၊အလုပ္သမား 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျခား
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခြင့္ 
ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ျခင္းအားျဖင့္ 
ေနာက္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးမူေ
ဘာင္တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ၾကၿပီး SafeYouth@Work Action 
Plan ၏အေျခခံကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ကမာၻ႔ညီလာခံအၿပီးတြင္ ထိုလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို 
ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ အတည္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ဖိုရမ္မ်ားဆ
က္တိုက္ က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုဖိုရမ္မ်ားသည္ A+A ILO 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာညီလာခံ (Dusseldort, October 2017) ၊ 
ကေလးအလုပ္သမားမ်ားေရရွည္ပေပ်ာက္ေရး ၄ႀကိမ္ေျမာက္ 
ကမာၻ႔ညီလာခံ VI Global conference on the Sustained 
Eradicaion of Child Labour – Burnos Aires, Novem-
ber 2017 ၊ ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ေဘးကင္းေသာလူငယ္မ်ား 
လုပ္ငန္းအစီအမံ SafeYouth@Work Action Plan – Jakar-
ta, January 2018) တို႔က်င္းပေနစဥ္အတြင္း က်င္းပခဲ့ၾကျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။

ရရွိလာေသာအႀကံဉာဏ္မ်ားကို 
စုေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ SafeY-
outh@Work Action Plan အား အဆံုးသတ္ရန္ 
အတြက္ OSH ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္၊ 
အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္ခ်ံပီယံ ၅ 
ဦးတို႔ ပါ၀င္ေသာ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့ကာ အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလက 
က်င္းပခဲ့ပါသည္။ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မတီက 

SafeYouth@work Action Plan ကို ILO အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္
ငံမ်ားႏွင့္မဲဆႏၵရွင္ မ်ား လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား၏ေဘး
ကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္က်န္းမာေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရ
န္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကရာ၌ လမ္းညႊန္မႈေပးရန္ရည္ရြယ္ 
ေရးသားခဲ့သည္။ ထိုလုပ္ငန္းအစီအစဥ္သည္ 
အစိုးရမ်ား၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္၎တို႔၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ OSH 
ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး သႏၷိဌာန္ခ်ထားေသာ 
အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအ၀င္ လုပ္ငန္းခြင္
မေတာ္တဆထိခိုက္မႈႏွင့္ေရာဂါမ်ား၏ ဆိုးက်ိဳးခံစားရေသာ 
လူငယ္အလုပ္သမား အေရအတြက္ကို ေရရွည္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
အေရးႀကီးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအာ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္သည္။ 
ဤလုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ သုေတသန၊ ပညာေပး၊ 
စည္းကမ္းႀကီးၾကပ္မႈ၊ ေထာက္ခံမႈႏွင့္ ကြန္ယက္မ်ား 
စသည့္အေရးႀကီးေသာနယ္ပယ္ ငါးရပ္တြင္ 
လူငယ္မ်ားအတြက္ OSH တြင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေ
စေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အဆင့္မ်ားကို သတ္မွတ္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုနယ္ပယ္တစ္ရပ္ခ်င္းစီအတြက္ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္သည္ ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ားအား 
လမ္းညႊန္ျခင္း ႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းကို 
ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္ နည္းလမ္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ထိုႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ လူငယ္မ်ားအား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ 
OSH အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ 
ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အဓိကက်ေသာပုဂၢိဳလ္အားလံုး 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ပိုမိုေဘးကင္းလံုၿခံဳ
၍က်န္းမာေသာအနာဂတ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေရး 
သႏၷိဌာန္ခ်ထား သည့္အထိလည္းေကာင္း၊ 
၎တို႔ေဘးကင္းလံုၿခံဳ၍က်န္းမာေသာ အလုပ္သမား
မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားဖန္တီးႏိုင္ေရး ကူညီေပး ႏိုင္ရန္လည္း 
ရည္ရြယ္ပါသည္။

ILO ၏ SafeYouth@Work Project သည္ SafeYouth@
Work Action Plan ကို၂၀၁၈ခုႏွစ္ ကမာၻ႔လုပ္ငန္းခြင္ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳ၍က်န္းမာေသာေန႔ စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈ၏ 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ စတင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါသည္။

လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေရးတြင္ တိုက္ရိုက္ပါ၀င္ေစျခင္းသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳ၍ က်န္းမာေသာအလုပ္သမားမ်ိဳးဆက ္
မ်ားမည္သို႔ဖန္တီးမည္ကို ေဆြးေႏြးစဥ္အတြင္း ၎တို႔၏ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မိရိုးဖလာ OSH အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လူမႈေရးမိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 
သည္ လူငယ္မ်ား၏ကိုယ္စား က်န္းမာေရးကို ထိေရာက္စြာေထာက္ခံေျပာဆိုေပးႏိုင္ရန္ ဗဟုသုတႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား 
မၾကာခဏ လိုအပ္လွ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ လူငယ္အလုပ္သမားအမ်ားစုသည္ စံခ်ိန္မမီေသာအလုပ္ခန္႔ထားမႈမ်ားႏွ
င့္ တရာမ၀င္ေသာအလုပ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိရာ ၎တို႔သည္ “မျမင္ႏိုင္ေသာ” သူမ်ားျဖစ္ကာ 
ညွိႏိႈင္းႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ထိေရာက္စြာကိုယ္စားျပဳႏိုင္စြမ္းမ်ား ျပည့္၀စြာမရွိၾကပါ။ ၎တို႔၏ စြမ္းအားႏွင့္ ဖြင့္ဟေျပာဆိုမႈမရွိျခင္းသည္ 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ကံအေၾကာင္းမလွေသာအေျခအေနကိုျဖစ္ေစၿပီး ၎တို႔အုပ္စုလိုက္အား OSH တရား၀င္ႏွင့္ 
မူ၀ါဒမူေဘာင္တြင္ ၎တို႔မပါ၀င္ဘဲ OSH သင္တန္းႏွင့္အသိပညာေပးစည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈတို႔ကို ပံုစံဆြဲစဥ္တြင္လည္း ေကာင္း၊ 
ဦးစားေပးသုေတသနနယ္ပယ္မ်ားအားဆံုးျဖတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း ပါ၀င္ႏိုင္ျခင္း မရွိျဖစ္ေစသည္။ အစိုးရဌာနမ်ားသည္ 
လူငယ္မ်ား ၎တို႔၏အနာဂတ္ကိုဆံုးျဖတ္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈအား တက္ၾကြစြာပါ၀င္ႏိုင္ေရးအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ 
အခြင့္အေရးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ အသင့္ျပင္ထားရပါမည္။
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