
1 

 

အတညပ် ြုလကခ်ထံ ားပ  ားဆံ ားပြတခ်ျက ်
 
၁၀၉ ကကြိမ် အပ ည်ပ ည်ဆြိ ငရ် အလ  ်သမ ားရရားရ ည လ ခံ- ၂၀၂၁ ခ နစှ ်

 
ကြိ ဗစ-်၁၉ ရ ားကျ ်နံကျ ်က လမှ လတွရ်ပမ ကရ်ရားအတကွ၊် အ ားလံ ား ါဝင၍် ရရရှည်တည် 

တံံ့ခြိ ငပ်မြဲက  အလြိ ကသ်င်ံ့တန်ွားလန်ှနြိ ငစွ်မ်ားရှြိရသ  လသူ ားဗဟြိ ပ ြုပ န်လည် ထရူထ ငရ်ရား အလ  ် 

မျ ားကြိ  တစက်မဘ လံ ားကရဆ ငရွ်ကက်က ါရန် ရတ ငာ်းဆြိ ပခငာ်းနငှ်ံ့စ ်လျဉားသည်ံ့ဆံ ားပြတခ်ျက ်

(၂၀၂၁ ခ နစှ ်ဇွန်လ ၁၇ ရက)် 

 
အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်ာအလိုြ်သမာားရရားရာအဖွေ ွဲ့၏အရ ွေရ ွေညီလာခံသည်-  

ညလီာခံရကာ်မတီကအဆ ိုပြြုသည့်် က ိုဗစ်-၁၉ တံို ့်ပြနမ်ှုဆ ိုငရ်ာအဆ ိုက ို လက်ခံရရ  ပြီား၍လညာ်းရကာငာ်း၊ 

က ိုဗစ-်၁၉ ရ ားကျြ်နကံျြ်ကာလမ လွေတ်ရပမာက်ရရားအတွေက်  အာားလံိုားြါဝင၍် ရရရ ညတ်ည်တံ့်ခ ိုငပ်မ ကာ  

အလ ိုက်သင့််တွေနာ်းလ န ်န ိုငစ်ွေမ်ားရ  ရသာ လူသာားဗဟ ိုပြြုပြနလ်ည် ရူ ာငရ်ရားလိုြ်ငနာ်း 

ပဖစ်ရ ကာငာ်းရသချာသည့််အလိုြ်မျာားက ိုအရဆာတလျငလ်ိုြ်ရဆာငရ်န ်လ ိုအြ်မှုက ို 

သံိုားသြ်ဆငပ်ခငလ်ျက်လညာ်း ရကာငာ်း၊   

ရအာက်ြါဆံိုားပဖတ်ချက်က ို န စ်ရ ာင့််န စ်ဆယ့််တစ်ခိုန စ် ဇွေနလ် တစ်ဆယ့််ခိုနစ်ရက်ရန ့်၌ 

သရ ာတူလက်ခံသည။်  

 
ကြိ ဗစ်-၁၉ ရ ားကျ ်နံကျ ်က လမှ လတွရ်ပမ က်ရရားအတကွ၊်  အ ားလံ ား ါဝင၍် ရရရှည်တည်တံံ့ခြိ ငပ်မြဲက   

အလြိ က်သင်ံ့ တန်ွားလန်ှနြိ ငစ်ွမ်ားရှြိရသ  လူသ ားဗဟြိ ပ ြုပ န်လည်ထရူထ ငရ်ရားလ  ်ငန်ားကြိ  တစ်ကမဘ လံ ားကလ  ်ရဆ ငရ်န်   

ရတ ငာ်းဆြိ ပခငာ်း- 

 
၁။ က ိုဗစ-်၁၉ ကြ်ရ ားရရာဂါသည ်လူသာားမျာားအရြေါ်  ခ ိုက်မှုမျာားက ိုနက်နက်ရှု  ငာ်းရှု  ငာ်းသက်ရရာက်ရစလျက်ရ  သည၊် 

လူ ့်အဖွေ ွဲ့အစညာ်းအာားလံိုား၊ န ိုငင်အံာားလံိုားတ ို ့်က တစ်ဦားန င့််တစ်ဦား ကျွနာ်းက ိုငာ်းမ ီက ိုငာ်းကျွနာ်းမ ီ  ကလျက်ရ  သညဟ်ူရသာ အ 

ရပခအရနက ို မီားရမာငာ်း  ိုားပြလျက်ရ  ြါသည။်   

၂။ ရ ကကွေ ဖွေယ်အသက်ဆံိုားရှု ံားမှုမျာား၊ လူ ့်ကျနာ်းမာရရားန င့််လူ ့်အသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းက ို  ခ ိုက်ြျက်စီားရစမှုမျာားအပြင၊် ဤကြ်ရရာ 

ဂါ၏သက်ရရာက်မှုမျာားသည ်အလိုြ်အက ိုငရ်လာကက ိုြါ ဖွေတ်ဖွေတ်ရ ကရစလျက်ရ  သည။် ယငာ်းသည ်အလိုြ်လက်မ ့် 

မျာား၊ မ မ အရညအ်ချငာ်း ရအာက် ဆငာ်း၍အလိုြ် လိုြ်ရသူမျာား၊ အလိုြ် လိုြ်ချငြ်ါလျက် မလိုြ်ြ ရနရသူ အရရအ 

တွေက် က ို တ ိုားြွောားလာရစရနဦ်ားတညလ်ျက်ရ  သည။် အလိုြ်အက ိုငန် င့််လိုြ်ငနာ်းဝငရ်ငွေမျာားက ိုဆံိုားရှု ံား ကရလျက်ရ  သည၊် 

အ ာူးသပဖင့််   ခ ိုက်မှုအမျာားဆံိုားခံခ ့်ရသည့််လိုြ်ငနာ်းကဏ္ဍမျာားပဖစ်သည။် စီားြွောားရရားလိုြ်ငနာ်းမျာားက ိုြ တ်သ မ်ား ကရပြီား  

ရေဝါလီခံ ကရ သည၊် အ ာူးသပဖင့်် အငယ်စာား၊ အရသားစာား န င့််အလယ်အလတ် အရွေယ်အစာား စီားြွောားရရား လိုြ်ငနာ်း 

မျာားပဖစ်သည။် ကိုနစ်ည် ိုတ်လိုြ်ပဖန် ့်ပဖ ားစာားသံိုားရရားကွေငာ်းဆက်မျာား (supply chain) အလျဉ် ပြတ်သွောား ကရသည။် 

အလိုြ်အက ိုငန် င့်် ဝငရ်ငွေသတ်သတ်မ တ်မ တ်မရ  ရတာ့်ြါ၊လံိုပခံြုမှုမရ  ရတာ့်ြါ။ လိုြ်ငနာ်းခွေငက်ျနာ်းမာရရား၊ လံိုပခံြုရရား 

န င့််အခွေင့််အရရားမျာားအရြေါ် စ နရ်ခေါ်မှုအသစ်မျာားရ  လာသည၊် ဆငာ်းရ မွေ ရတမှု၊ လူမှုရရားန င့််စီားြွောားရရား မညမီျှမှုမျာား 

က ိုြ ို၍ ဆ ိုားဝါားလာရစသည။် 
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၃။ ဤကြ်ရ ားသည ် အချ ြုွဲ့ င ့်ဆံိုားသူမျာား၊ အကာအကွေယ်အမ ့်ဆံိုားသူမျာားအရြေါ် အချ ြုားအစာား မမျှစွောရ ိုက်ခတ်လျက်ရ  ပြီား၊ 

အ ာူးသပဖင့်် ဥြရေရ ာငန် င့််ြံိုစံတကျမလိုြ်သည့််စီားြွောားရရားလိုြ်ငနာ်း(informal economy)မျာား၌အလိုြ် လိုြ် 

က ိုင ် က သူမျာား၊ မရရရာ မခ ိုငပ်မ သည့််အလိုြ်မျာားက ို လိုြ်က ိုငရ်န ကသူမျာား၊ ကျွမ်ားကျငမ်ှုသ ြ်မလ ိုအြ်သည့်် အလိုြ် 

မျာားက ိုလိုြ်က ိုင ်ကသူမျာား၊ ရရ ွဲ့ရပြာငာ်းအလိုြ်သမာားမျာား န င့်် လူနညာ်းစိုတ ိုငာ်းရငာ်းသာားမျာားန င့််မျ ြုားနွေယ်စိုမျာားတ ို ့် 

န င့််သက်ဆ ိုင ်သူမျာား၊ သက်ကကီားရွေယ်အ ိုမျာား၊ မသနစ်ွေမ်ားသူမျာား သ ို ့်မဟိုတ် HIV/AIDS ရဝေနာရ ငမ်ျာားတ ို ့်ပဖစ် ကသည။် 

ဤကြ်ရ ား ၏သက်ရရာက်မှုသည ် သင့််ရလျာ်ရကာငာ်းမွေနသ်ည့််အလိုြ်အက ိုင ်ပဖစ်ရရားအတွေက် နဂ ိုရ်ကတညာ်းကရ   

န င့််ပြီားပဖစ်သည့်် ချ ြု ွဲ့တ ့်မှုမျာားက ို ြ ို၍ဆ ိုားဝါားရစလျက်ရ  ကာ၊ ဆငာ်းရ မွေ ရတမှုက ိုတ ိုားြွောားရစပြီား၊ မျှတမှုမရ  ပခငာ်းက ို ြ ို၍ကွော 

ဟ ရစလျက် န ိုငင်မံျာားအတွေငာ်း န င့်် န ိုငင်မံျာားအ ကာား ေဂီျစ်တယ်(ကွေနပ်ြ တာ/အငတ်ာနက်ချ တ်ဆက်အသံိုားပြြုမှု) 

စနစ်ကွောဟမှုမျာားက ို ပမငသ်ာရအာင ်လ စ်ပြလျက်ရ  သည။် 

၄။ အမျ ြုားသမီားမျာားသည ် အပြငာ်း နဆ်ံိုားရ ိုက်ခတ်ခံရသည့််လိုြ်ငနာ်းကဏ္ဍမျာား၌ သာမန ်က်ြ ိုရသာအရရအတွေက်ပဖင့်် 

အလိုြ် လိုြ် က ိုငလ်ျက်ရ   ကပခငာ်းရ ကာင့်် အလိုြ်အက ိုငဆ်ံိုားရှု ံားမှု၊ ဝငရ်ငွေဆံိုားရှု ံားမှုမျာားက ိုအချ ြုားမညီစွော ခံစာား ကရ 

သည။် လိုြ်ခ မရသည့်် ရစာင့််ရရ ာက်ရရားအလိုြ်အမျာားစိုက ိုလိုြ်က ိုငလ်ျက်ရ   ကရသာ်လညာ်း အမျ ြုားသမီားအမျာားအ 

ပြာားသည ်ရရ ွဲ့တနာ်း၌ဆက်၍အလိုြ် လိုြ်က ိုင ်ကပြီား ရစာင့််ရရ ာက်မှုစနစ်မျာား၊ စီားြွောားရရားလိုြ်ငနာ်းမျာားန င့်် လူရ ာင ်

အဖွေ ွဲ့အစညာ်းက ို ဆက်၍ အကျ ြုားပြြု၊ တညတ်ံ့်ရစ လျက်ရ  သည။် ဤသညက် ကျာား-မ ပဖစ်ပခငာ်းက ို ည့်် 

သွေငာ်းစဉ်ားစာားသည့််ပြနလ်ည ် ူရ ာငရ်ရားအစီအစဉ်က ို လ ိုအြ်ရ ကာငာ်း မီားရမာငာ်း  ိုားပြရနြါသည။်   

၅။ ဤကြ်ရ ားသည ်လူငယ်မျာား၏ြညာရရား၊ သငတ်နာ်းန င့််အလိုြ်အက ိုငမ်ျာားအရြေါ်လညာ်း အကကီားအကျယ်အရန ာင့််အ 

ယ က်ပဖစ်ရစြါသည။် အလိုြ်အက ိုငရ် ာရဖွေရရား၊ စာသငခ်နာ်း/ရလ့်ကျင့််သငတ်နာ်းရကျာငာ်းမျာားမ  လိုြ်ငနာ်းခွေငသ် ို ့်ရအာင ်

ပမငစ်ွောကူားရပြာငာ်းရရား၊ ြညာဆက်၍သင ်ကာားရရား သ ို ့်မဟိုတ် စီားြွောားရရားအစပြြုလိုြ်က ိုငရ်ရား အစရ  သညက် ို ြ ို၍ 

ခက်ခ သွောား ရစသည။်   ို ့်ပြင၊် ဝငရ်ငွေရရ  န ိုင ်သည့််လမ်ားရ ကာငာ်းမျာားရလျာ့်နညာ်းသွောားသည့််အနတရာယ်၊ အလိုြ်အက ိုင ်

ဆ ိုငရ်ာ ဝလမ်ား ရ ကာငာ်းတ ိုားတက်ရရားအရြေါ်ကျရရာက်သည့််အနတရာယ်မျာားလညာ်း ပဖစ်ရြေါ်လျက်ရ  သည။်  

၆။ အစ ိုားရ၊အလိုြ်ရ ငန် င့််အလိုြ်သမာားအဖွေ ွဲ့အစညာ်းမျာားန င့်် န ိုငင်တံကာမ သာားစိုတ ို ့်၏ညီညညီွေတ်ညွေတ်စိုရြါငာ်း အာား ိုတ်မှု 

မရ  ပခငာ်းသည၊် အကျ ြုားပဖစ် ွေနာ်း၍ လွေတ်လြ်စွောရရွေ ားချယ်ြ ိုငခ်ွေင့်် အပြည့််အဝရ  ရသာအလိုြ်အက ိုင ် ပဖစ်ရစရရားအ 

ြါအဝင ်   လူမှုရရားတရာားမျှတမှုရ  ရစရရား၊ လူတ ိုငာ်းအတွေက် သင့််ရလျာ်ရကာငာ်းမွေနသ်ည့််အလိုြ် အက ိုငပ်ဖစ်ရစရရား 

တ ို ့်အတွေက် ကက ြုားြမ်ားရဆာငရ်ွေက်ပခငာ်းမျာား ရအာငပ်မငမ်ှုရရ  ရရားအရြေါ် ဂယက်ကကီားမာားစွော ရ ိုက်ခတ်သည့််အပြင၊်  အမျ ြုား 

မျ ြုားရသာ ကွောဟချက်ရ ကာင့််ပဖစ်ရြေါ်လာရသည့််ဤရ ိုက်ခတ်မှုအမျ ြုားမျ ြုားက ို ဤ ကြ်ရ ားအလွေနတ်ွေငြ်င ်  ဆက်၍ 

ရ  ရစရနလ မ့််မည ်ပဖစ်သည။်   ို ့်ပြင ်ကမာ့္်ကိုလသမဂဂ၏စဉ််ဆက်မပြတ်ဖွေံ ွဲ့ ပဖ ြုား တ ိုားတက်ရရားြနာ်းတ ိုငမ်ျာားအစီအစဉ်- 

၂၀၃၀ သ ို ့်ရအာငပ်မင ် စွောရရာက်ရ  ရရားအတွေက် ရရ  ပြီားရသာအကျ ြုားအပမတ်မျာားက ို ရပြာငာ်းပြန ် ပြနလ် ည့််ရစပြီား၊ 

တ ိုားတက်မှုမျာားက ိုလညာ်း ရလျာ့်ြါားရစြါလ မ့််မည။် 

ရ။ ကျနာ်းမာရရားဆ ိုငရ်ာနညာ်းြညာ၊ ရရာဂါအမျ ြုားအမညရ်ဖာ် ိုတ်ပခငာ်းြညာ၊ ကို ံိုားမျာား၊ က ိုဗစ်-၁၉ န င့််ဆ ိုငသ်ည့်် 

ကျနာ်းမာ ရရား  ိုတ်ကိုနြ်စစညာ်းမျာားက ့်သ ို ့်ရသာ အရညအ်ရသွေားရ  ပြီား အနတရာယ်ကငာ်းကာ အကျ ြုားရ    ရရာက်ရသာ 

က ိုဗစ-်၁၉ ကာကွေယ်ရဆား၊ ကိုသမှု၊ ကာကွေယ်ရရားအစီအမံမျာားက ို လူအာားလံိုားက အချ နန် င့််တစ်ရပြားည၊ီ သာတူညီမျှ၊ 

အမျာားတတ်န ိုငရ်သာရစျားပဖင့်် ကမာ္တစ်ဝနာ်းလံိုားကရရ  ခံစာားန ိုငရ်ရားအတွေက်  က်ရြါငာ်းစံိုကြူားရြါငာ်းြါဝင၍် အ 

ရဆာတလျငည်  နှု ငာ်းအရရားယူရဆာငရ်ွေက်ဖ ို ့်လညာ်း လ ိုအြ်ြါသည။် န ိုငင်အံတွေငာ်း၊ န ိုငင်မံျာားအ ကာား တ ိုားြွောားလာ ရန 

သည့််မညီမျှမှုမျာားက ို   နာ်းချြုြ်ပခငာ်း၊ စီားြွောားရရားလိုြ်ငနာ်းမျာားက ို ပြနလ်ညအ်စပြြုပခငာ်း၊ ရရ ွဲ့သ ို ့် ြ ို၍ ရကာငာ်းမွေန ်

စွောတညရ်ဆာက်ပခငာ်းတ ို ့်အတွေက်၊ ရ ားအနတရာယ်ကငာ်းရ ငာ်းရရားန င့််ကျနာ်းမာရရားအတွေက် အလွေနအ်ရရားြါရသာယငာ်းတ ို ့် 

က ို လူ ့်အလ ာအာားလံိုားတ ို ့်အ ကာား မျှတစွောပဖန် ့်ရဝရန ်အရရားကကီားြါသည။်  
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 ၈။ လူသာားက ိုဗဟ ိုပြြုကာ၊ တစ်မ ူာူးပခာားသည့််သံိုားြွေင့််ဆ ိုငဖ်ွေ ွဲ့စညာ်းမှုန င့််အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်ာအလိုြ်သမာားရရားရာအဖွေ ွဲ့၏ 

စညာ်းမျဉ်ားအပဖစ် သတ်မ တ်ရသာလိုြ်ြ ိုငခ်ွေင့််အာဏာအရြေါ်အရပခပြြု ာားရသာ အနာဂတ်အလိုြ်အက ိုငအ်တွေက် 

အ ိုငအ်ယ်လ်အ ို၏ ရာပြည့််ရ ကညာ စာတမ်ား-၂၀၁၉ သည ်ကြ်ရ ားမ ပြနလ်ည ်ရူ ာငရ်ရားလိုြ်ငနာ်းမျာားအတွေက် 

အရပခခံအိုတ်ပမစ်က ို တငပ်ြ ာားြါသည။် ယငာ်းအိုတ်ပမစ်သည ် လံိုားဝအာားလံိုားအတွေက်ပဖစ်ပြီား၊ ရရရ ညအ်တွေက် 

တညတ်ံ့်ခ ိုငပ်မ ကာ၊ အရပြာငာ်းအလ ေဏက် ိုအလ ိုက်သင့််တွေနာ်းလ နန် ိုငစ်ွေမ်ား ရ  သည၊် မျှတသည့််အကူားအ ရပြာငာ်းပဖစ် 

ရစရနြံ့််ြ ိုားသည။် ဤရ ကညာစာတမ်ားက မ မ တ ို ့်န ိုငင်မံျာားက ို အနာဂတ်၌မညသ် ို ့်ြ ို၍ရကာငာ်း ရကာငာ်းတည ်ရဆာက် 

န ိုငသ်ညဟ်ူသည့််အပြြုသရ ာရဆာငရ်သာရူြါရံိုန င့်် လမ်ားပြရပမြံိုက ို တငပ်ြ ာားြါသည။် အရလား ာားမှုန င့်် ရငာ်းန ာီး 

ပမ ြုြ် န မံှု တ ို ့်က ို တ ိုားပမင့််ပခငာ်းမ တစ်ဆင့်် မ မ ၏အရကာငအ် ညရ်ဖာ်ရရားလိုြ်ငနာ်းက ို အရ  နတ် ိုားပမ င့််လိုြ် ရဆာငပ်ခငာ်း 

သည ်ဥြရေ/ဥြရေမျာားက ို  နာ်းရကျာငာ်းပခငာ်း၊ လိုြ်ငနာ်းမျာား၏လိုြ်ရဆာငခ်ျက်၊ န ိုငင်တံကာ၏ြာူးရြါငာ်းရဆာငရ်ွေက် 

မှုတ ို ့်က ို   ြ်တနာ်းဦားစာားရြား လိုြ်ရဆာငရ်မည။်     

 

၁။ အ ားလံ ားအတကွပ်ြစ်က  ရရရှညတ်ည်တံံ့ခြိ ငပ်မြဲ၍ အရပ  ငာ်းအလြဲဒဏ်ကြိ အလြိ က်သင်ံ့တန်ွားလန်ှနြိ ငစ်ွမ်ားရှြိသည်ံ့ လသူ ား 

ဗဟြိ ပ ြုပ န်လည်ထရူထ ငရ်ရားလ  ်ငန်ားမျ ားကြိ ပမြှင်ံ့တငလ်  ်ရဆ ငရ်ရားအတကွအ်ရဆ တလျငရ်ဆ ငရွ်ကရ်မည်မျ ား 

၉။ ကျွန်ိုြ်တ ို ့်- အစ ိုားရ၊ အလိုြ်ရ ငမ်ျာားန င့််အလိုြ်သမာားအဖွေ ွဲ့အစည်ားမျာား- သညအ် ိုငအ်ယ်လ်အ ို၏ရာပြည့််ရ ကညာစာ 

တမ်ား၌ြါရ  သည့်် အဓ ကဦားတည ်ာားရသာ အရကာငအ် ညရ်ဖာ်ရရားအစီအစဉ်က ို အရ  နအ်ဟိုနပ်မ င့််လိုြ် 

ရဆာငပ်ခငာ်းမ တစ်ဆင့်် လူသာားဗဟ ိုပြြု က ိုဗစ်-၁၉ အကျြ်အတညာ်းမ  ပြနလ်ည ်ရူ ာငရ်ရားလိုြ်ငနာ်းက ို 

အ ိုငအ်ယ်လ်အ ို၏ြံ့်ြ ိုားမှုပဖင့််၊ တစ်ဖွေ ွဲ့ချငာ်းပဖစ်ရစ၊ စိုရြါငာ်း၍ပဖစ်ရစ လိုြ်ရဆာငရ်န ်သနန ဌာနခ်ျရြါမည။် ဤသ ို ့်ပဖင့်် 

လူတ ိုငာ်းအတွေက်သင့််ရလျာ်ရကာငာ်းမွေနရ်သာအလိုြ်ပဖစ်ပခငာ်းန င့််အတူ အာားလံိုားအတွေက်ပဖစ်ကာ ရရရ ညတ်ညတ်ံ့် ခ ိုင ်

ပမ ၍ အရပြာငာ်းအလ ေဏက် ို အလ ိုက်သင့််တွေနာ်းလ နန် ိုငစ်ွေမ်ားရ  ရသာဖွေံ ွဲ့ ပဖ ြုားမှုစီသ ို ့်  တက်လ မ်ားန ိုငြ်ါမည။်   

 

၁၀။ ကျွန်ိုြ်တ ို ့်သည ်န ိုငင်တံကာန င့််ရေသတွေငာ်းြာူးရြါငာ်းရဆာငရ်ွေက်မှု၊ တစ်ကမာ္လံိုား၏ညညီွေတ်မှု၊   ို ့်ပြင ်လူမှုရရား၊ စီားြွောား 

ရရား၊ သ ာဝြတ်ဝနာ်းကျင၊် လူသာားချငာ်းစာနာမှု၊ ကျနာ်းမာရရားစသည့််နယ်ြယ်မျာားတစ်လ ာား မဝူါေစိုဖွေ ွဲ့ မှုရ  ပခငာ်း တ ို ့်မ  

တစ်ဆင့်် ကမ္ာတစ်ဝ မ်ား၌ပဖစ်ရနသည့််ဤကြ်ရ ားက ို ရပဖရ ငာ်းဖ ို ့်သနန ဌာနခ်ျ ာားြါသည။် ယငာ်းနညာ်းပဖင့််   န ိုငင်မံျာား 

အာားလံိုားက ို ဤအကျြ်အတညာ်းမ ရအာငပ်မငစ်ွောရကျာ်လ ာားသွောားရစန ိုငြ်ါမည၊်    ို ့်ပြင ်၂၀၃၀ ခိုန စ်အစီ အစဉ် (2030 

Agenda) ၊ ရာသဦတိုရပြာငာ်းလ ပခငာ်းဆ ိုငရ်ာကိုလသမဂဂလိုြ်ငနာ်းမရူ ာငပ်ြဌာနာ်းချက်ပဖစ်ရသာ ြ ရစ်သရ ာတူ 

ညခီျက်(the Paris Agreement of the United Nations Framework Convention on Climate 

Change)၊ ဖွေ ွဲ့ ပဖ ြုားတ ိုားတက် ရရားအတွေက်ရငွေရ ကားဆ ိုငရ်ာ တတ ယအကက မ် န ိုငင်တံကာညလီာခံ၏ အေစ်အ ာ 

 ာလိုြ်ငနာ်းအစီအစဉ် (Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on 

Financing for Development). 


၁၁။ ကျွန်ိုြ်တ ို ့်သည ်နညာ်းဗျ ဟာ မျာားက ိုရရားဆွေ ရာ၌ အကျ ြုားပဖစ် ွေနာ်း၍လွေတ်လြ်မှုအပြည့််ပဖင့််ရရွေ ားချယ်ခွေင့််ရ  ရသာ   အ 

လိုြ်၊ သင့််ရလျာ်ရကာငာ်းမွေနရ်သာအလိုြ်ပဖစ်ရစမညဟ်ူရသာရညမ် နာ်းချက်၊ အကာအကွေယ်အမ ့်ဆံိုားရသာ ကြ်ရ ား 

၏အပြငာ်း နဆ်ံိုားရ ိုက်ခတ်မှုက ို ခံရရသာသူတ ို ့်၏လ ိုအြ်ချက်မျာား၊ လိုြ်ငနာ်းမျာားဆက်၍ရြ်တည်န ိုငရ်ရား၊ အလိုြ်အ 

က ိုငန် င့််ဝငရ်ငွေတ ို ့်အတွေက်ြံ့်ြ ိုားမှုမျာားက ို အရရားကကီား ဆံိုားအချက်မျာားအပဖစ် ည့််သွေငာ်းရနသ်နန ဌာနပ်ြြုသည။်   ိုနညာ်း 

ဗျ ဟာမျာားသည ်ကျာား/မ ပဖစ်ပခငာ်း၏မတူညသီည့်် အခနာ်းကဏ္ဍ မျာားက ိုသရ ာရြါက်နာားလညသ်ည၊် ကြ်ကာလ 

အကျြ်အတညာ်း  မ  ရရ ွဲ့သ ို ့်ဆက်၍ ြ ို၍ရကာငာ်းရကာငာ်း တညရ်ဆာက်ရနအ်တွေက်ပဖစ်သည၊် မ မ န ိုငင်၏ံ အရပခ 
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အရနမျာားန င့်် ဦားစာားရြားရာမျာားက ိုအပြည့််အဝ ည့််သွေငာ်းစဉ်ားစာားပြီား အချ ြု ွဲ့အရပခအရနန င့််အံဝင ်ခွေငက်ျရအာင ်ရရား 

ဆွေ  ာားသည။်  ရအာက်ြါတ ို ့်က ိုလိုြ်ရဆာငပ်ခငာ်းမျာားလညာ်း အြါအဝငပ်ဖစ်သည။်   

က။ အ ားလံ ား ါဝငရ်သ စ ား ွ ားရရားတြိ ားတကမ်ှုနငှ်ံ့ အလ  ်အကြိ ငရ်ရှြိမှု

(က) န ိုငင်၏ံအလိုြ်အက ိုငမ်ူဝါေအရြေါ်တံို ့်ပြန ်ာားသညမ်ျာားက ိုရြါငာ်းရံို ားရဖာ်ပြပခငာ်းပဖင့််လညာ်းရကာငာ်း၊ ြိုဂဂလ ကန င့်် အစ ိုား 

ရကဏ္ဍ၏အရရားြါမှု၊ လူမှုရရားဆ ိုငရ်ာအကျ ြုားအပမတ်က ိုြဓါန ာားပခငာ်း၏အရရားြါမှု က ိုအသ အမ တ်ပြြု၍ လညာ်း 

ရကာငာ်း၊ လူတ ိုငာ်းအတွေက်သင့််ရလျာ်ရကာငာ်းမွေနသ်ည့််အလိုြ်အက ိုငရ်ရ  မည့််အခွေင့််အလမ်ားမျာားပဖင့်် ကျယ်ပြန် ့်မှု၊ 

အလိုြ်အက ိုငရ်ြါကကမှုက ိုအရပခခံရသာ ပြနလ်ည ်ူရ ာငရ်ရားလိုြ်ငနာ်းက ိုစီမံရန၊်



(၁) ကျယ်ပြန် ့်ရသာအပမငပ်ဖင့််စီားြွောားရရားဆ ိုငရ်ာရလ့်လာမှု၊  ဏ္ဍာရရား၊ စက်မှုလိုြ်ငနာ်းတ ို ့်န င့််သက်ဆ ိုငရ်သာ 

အရ ာက်အကူပြြုမဝူါေမျာား၊ ၎ငာ်းတ ို ့်သည ်သာတူညမီျှရ  ရန ်န င့်် တညပ်င မ်မှုရ  ရန ်အာားရြားသည။် 

 
(၂)   ဤကြ်ရ ား၏ရ ိုက်ခတ်မှုက ိုအပြငာ်း နဆ်ံိုားခံရရသာလိုြ်ငနာ်းကဏ္ဍမျာား၌ အစ ိုားရန င့််ြိုဂဂလ ကလိုြ်ငနာ်းမျာားက 

ဆရီလျာ်စွောရငာ်းန ာီးပမ ြုြ်န ပံခငာ်း။ ဥြမာ- ဧည့််လိုြ်ငနာ်း၊ ခရီားသွောားလိုြ်ငနာ်း၊ သယ်ယူြ ို ့်ရဆာငရ်ရား၊ အနိုြညာန င့်် 

အြနာ်း ရပဖလိုြ်ငနာ်းမျာားန င့်် လက်လီအရရာငာ်းလိုြ်ငနာ်းအချ ြုွဲ့တ ို ့်ပဖစ်သည။်   ို ့်ပြင ်သင့််ရလျာ်ရကာငာ်းမွေနသ်ည့်် 

အလိုြ်အက ိုင ်အခွေင့််အလမ်ားမျာားပဖစ်လာရန ်အလာားအလာခ ိုငမ်ာသည့်် ရစာင့််ရရ ာက်ရရားလိုြ်ငနာ်း၊ ြညာရရား၊ 

အရပခခံအရဆာက်အအံို ရဖာရ်ဆာငရ်ရားလိုြ်ငနာ်းမျာား။  

(ခ) ရရရ ညတ်ညတ်ံ့်သည့််ခရီားသွောားန င့််ကမာ္လ ည့််ခရီားသညလ်ိုြ်ငနာ်း လျငပ်မနစ်ွောပြနလ်ည ်ရူ ာငလ်ာန ိုငရ်စရနရ်ရ ွဲ့ ရှု၍    

ကူညရီန။် အလိုြ်သမာားမျာားစွောလ ိုအြ်သည့်် ဤလိုြ်ငနာ်း၏သရ ာသ ာဝ၊ ဖွေံ ွဲ့ ပဖ ြုားတ ိုားတက်ဆ  ကျွနာ်းန ိုငင်ရံလားမျာား 

အြါအဝင ် ကမာ္လ ည့််ခရီားသွောားလိုြ်ငနာ်းအရြေါ်အလွေနအ်မငာ်းမ ီခ ိုရသည့််န ိုငင်မံျာား၌ အဓ ကကျရသာ၎ငာ်း၏အခနာ်း 

ကဏ္ဍက ို စ တ်  စွေ မ တ် ာားရန၊် 

 
(ဂ)  ကြ်ရ ားန င့််ဆက်စြ်ပြီားပဖစ်လာသည့််  ဏ္ဍာရငွေရလျာ့်နညာ်းမှု၊ ရငွေရ ကားဆ ိုငရ်ာစညာ်းမျဉ်ားကွောဟချက် သ ို ့်မဟိုတ် 

ပြငြ်ရကကားပမီအတွေက်မ မ တာဝနမ်ျာားက ိုဆက်မ  နာ်းန ိုငရ်တာ့်ပခငာ်းမျာားန င့််ရတွေွဲ့  ကံြုရနရရသာဖွေံ ွဲ့ ပဖ ြုားဆ န ိုငင်မံျာားက ိုြံ့်ြ ိုား 

ပခငာ်းမ တစ်ဆင့်် ကမာ္ကကီား၏ညီညွေတ်မှုက ို တ ိုားပမ င့််ရန၊် 

 
(ဃ)လိုြ်ငနာ်းမျာားအလျငမ်ပြတ်လညြ်တ်ရနန် င့််  ွေငဉ်ာဏန် င့််အသစ်တီ ွေငပ်ခငာ်း၊ ကိုန ်ိုတ်လိုြ်မှုတ ိုားတက်ပခငာ်း၊ 

အငယ်စာား၊အရသားစာားန င့််အလတ်စာားလိုြ်ငနာ်းမျာားအြါအဝင ်လိုြ်ငနာ်းမျာားက ိုဆက်  နာ်း ာားပခငာ်း တ ို ့်က ိုလိုြ်ရဆာင ်

န ိုငရ်သာဝနာ်းကျငပ်ဖစ်ရစရရားြံ့်ြ ိုားကူညရီန။် လိုြ်ငနာ်းမျာားက ိုဆက်  နာ်း ာားန ိုငပ်ခငာ်းသည ်အလိုြ်အက ိုငမ်ျာားက ိုဖနတ်ီား 

ရြားသည့််အပြင၊်  ွေငဉ်ာဏပ်ဖင့််အသစ်တီ ွေငရ်နလ်ညာ်းရကာငာ်း၊ သင့််ရလျာ်ရကာငာ်းမွေနရ်သာအလိုြ်အက ိုငမ်ျာားပဖစ် 

ရစရနလ်ညာ်းရကာငာ်း ပမ င့််တငရ်ြားသပဖင့်် ၎ငာ်း၏အရရားြါရသာကဏ္ဍက ိုအသ အမ တ်ပြြုရမညပ်ဖစ်သည။် 

 
(င) ကြ်ရ ားန င့််ဆက်နွေယ်သည့််စီားြွောားရရားလိုြ်ငနာ်းရဆာငရ်ွေက်န ိုငမ်ှုရလျာ့်ကျမှုမျာားရ  ရသာ်လညာ်း အလိုြ်သမာားက ိုဆက် 

  နာ်း ာားရနအ်တွေက် အလိုြ်ခွေ ရဝပခငာ်း၊အလိုြ်လိုြ်သည့််ရက်သတတ ြတ်က ိုရလျှာ့်ချပခငာ်း၊ သတ်မ တ် ာားသူမျာားအ 

တွေက်လိုြ်ခလစာရ ာက်ြံ့်ရငွေ ၊ အခွေန၊် လူမှုဖူလှုံရရား ည့််ဝငရ် ကားန င့််ဆ ိုငသ်ည့််ယာယီအစီအမံမျာား၊ အလိုြ်အက ိုင ်

န င့််ဝငရ်ငွေအလျဉ်မပြတ်ရစရရားက ို ဆက်၍  နာ်း ာားရနအ်တွေက် စီားြွောားရရားလိုြ်ငနာ်းမျာားက ိုရ ာက်ြံ့်သည့််အစီအမံ 

မျာားရရ  ပခငာ်း စသည့််မက်လံိုားမျာားက ို အလိုြ်ရ ငမ်ျာားအာား ရြားရန၊်  
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(စ) ကြ်ရ ားရ ကာင့််ပဖစ်ရသည့်် စီားြွောားရရားန င့််လိုြ်သာားရစျားကွေက်ရန ာက်ယ က်ခံရမှုမျာားက ိုရသားငယ်ရစရန ် အတွေက် 

အလိုြ်သမာားမျာားန င့််အလိုြ်ရ ငမ်ျာားသ ို ့်အရညအ်ရသွေားရ  အလိုြ်အက ိုငဆ် ိုငရ်ာဝနရ်ဆာငမ်ှုရြားရနအ်လ ို ့်င ာဝနရ်ဆာငခ်၊ 

ကိုနက်ျစရ တ်မျာားက ိုအလိုြ်သမာားမျာားကကျခံရသညက် ိုတာားပမစ်ပခငာ်းအြါအဝင၊် အလိုြ်အက ိုင ် ဆ ိုငရ်ာဝနရ်ဆာင ်

မှုန င့််ဆ ိုငသ်ည့််န ိုငင်၏ံစနစ်မျာား၊ န ိုငင်ံ့်ဥြရေမျာားက ိုအာားရကာငာ်းရအာငပ်ြြုလိုြ်ရန။် ဆရီလျာ်သည့််ရနရာ၌ န ိုငင် ံ

တကာအလိုြ်အက ိုငဆ် ိုငရ်ာစံချ နစံ်ည နာ်းမျာားန င့််အည ီ နာ်းရကျာငာ်း ာားသည့််ြိုဂဂလ ကကဏ္ဍအလိုြ်အက ိုငဝ်နရ်ဆာင ်

မှုလိုြ်ငနာ်းမျာား၏ အရ ာက်အကူပြြုရသာအခနာ်းကဏ္ဍ က ိုအသ အမ တ်ပြြုပခငာ်း၊ 

 
(ဆ) လူငယ်မျာားအတွေက် အရညအ်ရသွေားရ  ြညာရရား၊ သငတ်နာ်းန င့်် သင့််ရလျာ်ရကာငာ်းမွေနသ်ည့််အလိုြ်အက ိုငပ်ဖစ်ရစရရား 

ြံ့်ြ ိုားရြားရန။် အလိုြ်အက ိုငရ်လာက၌ စွေမ်ားအာား၊ ြငက် ိုယ်အရည်အရသွေား၊ တီ ွေငဖ်နတ်ီားမှု န င့်် ွေငဉ်ာဏပ်ဖင့််အသစ်တီ 

 ွေငပ်ခငာ်း၏အရငာ်းအပမစ်အပဖစ် ၎ငာ်းတ ို ့်၏အလာားအလာရ  မှုက ိုအပမင့််မာားဆံိုားပဖစ်ရစရနန် င့်် သာ၍ရကာငာ်းမွေနသ်ည့်် 

အနာဂတ်အလိုြ်အက ိုငက် ို ိုဆစ်ြံိုရဖာ်ရနအ်တွေက် ရမာငာ်းန ငအ်ာားပဖစ်ရစရန၊် 

 
(ဇ) ကျွမ်ားကျငမ်ှုဖွေံ ွဲ့ ပဖ ြုားတ ိုားတက်ရရားန င့််တစ်သက်တာသငယ်ူမှုပဖစ်စဉ်၌ အစ ိုားရန င့််ြိုဂဂလ က ကဏ္ဍမျာား၏ရငာ်းန ာီးပမ ြုြ်န မံှုက ို 

အာားရကာငာ်းရအာငပ်ြြုလိုြ်ရန။်အရညအ်ရသွေားရ  ြညာရရားက ိုလူတ ိုငာ်းသငယ်ူခွေင့််ရပခငာ်းအာားပဖင့််လညာ်းရကာငာ်း၊ အလိုြ် 

သင၊်အလိုြ်အက ိုငလ်မ်ားည န၊်အဆင့််ပမင့််ကျွမ်ားကျငမ်ှုမျာားက ို ြ်ရလာငာ်းသငယ်ူပခငာ်း၊ကျွမ်ားကျငမ်ှုအသစ်မျာားက ိုသင်

ယူပခငာ်းအြါအဝင ် သငတ်နာ်းမျာားက ိုသာတူညမီျှ     ရရာက်ရရာက် ြ ို၍တက်ရရာက်ခွေင့််ရပခငာ်းအာားပဖင့်် လညာ်း 

ရကာငာ်းရဆာငရ်ွေက်ရနပ်ဖစ်သည်။   ိုပြင ်ရအာငပ်မငရ်သာလိုြ်သာားရစျားကွေက်  ကာားကာလအကူားအရပြာငာ်းပဖစ်ရနြံ့်် 

ြ ိုားကူညသီည့််၊ အလိုြ်ရ ငလ် ိုအြ်သည့််ကျွမ်ားကျငမ်ှုန င့််အလိုြ်သမာားရ  ကျွမ်ားကျငမ်ှု၏မလ ိုက်ဖက်မှု (skills 

mismatches)၊ ကျွမ်ားကျငမ်ှုမရ  ပခငာ်း၊ ရရရ ည ်အလိုြ်ရ ာမရပခငာ်းတ ို ့်အြါအဝင ်လစ်ဟာချက်မျာားန င့််ပြတ်လတ်မှုမျာား 

က ိုရလျှာ့်ကျရစသည့်် လိုြ်သာားရစျားကွေက်ဥြရေမျာားန င့်် မ တ်ဖက်လိုြ်ငနာ်း လိုြ်ရဆာငပ်ခငာ်းမျာားပဖင့်် ရဆာငရ်ွေက်ရန ်

ပဖစ်သည။် 

 
(စျ) ရအာက်ြါတ ို ့်က ိုပဖစ်ရစမည့်် အလ ိုက်သင့််ရပြာငာ်းလ န ိုငစ်ွေမ်ားြ ိုရ  ရသာကိုနစ်ည ်ိုတ်လိုြ်ပဖန် ့်ပဖ ားမှုကွေငာ်းဆက်မျာားက ို 

အာားရြားရန-် 

 (၁) သင့််ရလျာ်ရကာငာ်းမွေနသ်ည့််အလိုြ်အက ိုင ်

      (၂) ကိုနစ်ည် ိုတ်လိုြ်ပဖန် ့်ပဖ ားမှုကွေငာ်းဆက်မျာားန င့််အတူလိုြ်ငနာ်းမျာား၏တညတ်ံ့်မှု။ ယငာ်းလိုြ်ငနာ်းမျာားတွေင ် အငယ် 

စာား၊ အရသားစာားန င့်် အလတ်စာားလိုြ်ငနာ်းမျာား ြါဝငသ်ည၊် 

     (၃) သ ာဝြတ်ဝနာ်းကျင၏်တည်တံ့်မှု န င့်် 

     (၄) လူ ့်အခွေင့််အရရားမျာားက ိုကာကွေယ်ပခငာ်းန င့််ရလားစာားပခငာ်း။ UN Guiding Principles on Business and Human 

Rights ၏မဏ္ဍ ြုငသ်ံိုားခို ၊ Multinational Enterprises and Social Policy န င့််စြ်လျဉ်ားရသာ the ILO 

Tripartite Declaration of Principles တ ို ့်န င့််အညပီဖစ်ရမည။်  

ယငာ်းတ ို ့်က ို တညတ်ံ့်သည့်် န ိုငင်တံကာကိုနသ်ွေယ် မှု၊ ရငာ်းန ာီးပမ ြုြ်န မံှုတ ို ့်န င့််ြံ့်ြ ိုားရမည။်  

(ည) ေဂီျစ်တယ်သံိုားစွေ မှုအကူားအရပြာငာ်း၊ သ ာဝြတ်ဝနာ်းကျငန် င့််ဆ ိုငရ်သာအကူားအရပြာငာ်း တ ို ့်မ ရရ  လာသည့််အ 

ခွေင့််အလမ်ားမျာားက ို သင့််ရလျာ်ရကာငာ်းမွေနသ်ည့််အလိုြ်အက ိုငပ်ဖစ်ရစဖ ို ့် တ ိုားပမ င့််လိုြ်ရဆာငရ်ာတွေင ် အကျ ြုားပဖစ် 

 ွေနာ်းမှုအမျာားဆံိုားရရ  ရစဖ ို ့်အသံိုားပြြုမည။် စိုရြါငာ်းရတာငာ်းဆ ိုမှုန င့်် သံိုားြွေင့််ဆ ိုငြ်ာူးရြါငာ်းရဆာငရ်ွေက်မှု အြါအဝင ်

အပြနအ်လွေနရ်ဆွေားရနွေားရပြာဆ ိုမှုမ တစ်ဆင့်် လိုြ်ရဆာငရ်နပ်ဖစ်သည။်  

 (ဋ) ဥြရေရ ာငအ်တွေငာ်းအခွေနအ်ခရဆာင၍်လိုြ်ရဆာငပ်ခငာ်းမဟိုတ်ရသာလိုြ်ငနာ်း (informal economy) မျာား 

ြျံွဲ့ န ံ ့်မှုက ိုကန် ့်သတ်  နာ်းချြုြ်ရနန် င့််ဥြရေရ ာငအ်တွေငာ်းလိုြ်ရသာလိုြ်ငနာ်း (formal economy) မျာားသ ို ့်ကူား 



6 

 

ရပြာငာ်းမှုက ိုအရ  နပ်မ င့််တငရ်န ် ကျယ်ပြန် ့်ပြည့််စံိုကာ ဆနာ်းသစ်တီ ွေင ် ရြါငာ်းရံို ား ာားရသာချဉ်ားကြ်ြံိုနညာ်းလမ်ား 

မျာားက ိုရဖာ် ိုတ်ရရားဆွေ ရနန် င့််အရကာငအ် ညရ်ဖာ်ရန။် အ ာူးသပဖင့်် လိုြ်ငနာ်းမျာားက ိုဖနတ်ီားပခငာ်း၊ မြျက်စီား 

ရစရန ် နာ်းသ မ်ားပခငာ်း၊ ဥြရေမူရ ာငအ်တွေငာ်းလိုြ်ပခငာ်း တ ို ့်ပဖစ်သည။်   ို ့်ပြင ်ရကျားလက်စီားြွောားရရားလိုြ်ငနာ်းက ို 

ယငာ်းတ ို ့်၏လ ိုအြ်မှုအရလျာက်သတ မအူာရံိုစ ိုက်လျက် သင့််ရလျာ်ရကာငာ်းမွေနသ်ည့််အလိုြ်အက ိုငပ်ဖစ်ရစပခငာ်း 

တ ို ့်ပဖစ်သည။်  

 

(ခ) အလ  ်သမ ားမျ ားအ ားလံ ားကြိ က ကယွရ်စ င်ံ့ရရှ ကပ်ခငာ်း 
(က) အလိုြ်သမာားမျာားအာားလံိုားက ို လံိုရလာက်ပြည့််မီရသာအကာအကွေယ်ရြားရန။် န ိုငင်တံကာအလိုြ်သမာားရရားရာစံ 

ချ နစံ်ည နာ်းမျာားက ိုရလားစာားလ ိုက်နာရရားက ို အာားရကာငာ်းရစပခငာ်း။ ယငာ်းတ ို ့်က ို လက်ခံကျင့််သံိုားရန၊် အရကာငအ် 

 ညရ်ဖာ်ရန၊် ကကီား ကြ်ရန ်တ ိုားပမ င့််လိုြ်ရဆာငပ်ခငာ်း၊ အ ာူးသပဖင့်် ဤကြ်ရရာဂါရ ားက လ စ်ဟပြလ ိုက်သည့်် 

စ ိုားရ မ်ရရသာလစ်ဟာမှုမျာားရ  ရနသည့််နယ်ြယ်မျာားက ိုအ ာူးအရလားရြားရနပ်ဖစ်သည။်ဤသည်တ ို ့်တွေင ်လိုြ်ငနာ်း 

ခွေငအ်ရပခခံစညာ်းမျဉ်ားမျာားန င့််အခွေင့််အရရားမျာားက ိုရလားစာားလ ိုက်နာပခငာ်း၊ လံိုရလာက်ပြည့််မီ သည့််အနညာ်းဆံိုား 

လိုြ်ခလစာက ိုပြဌာနာ်းဥြရေပဖင့် ်သ ို ့်မဟိုတ် ည  နှု ငာ်းမှုပဖင့်် သတ်မ တ်ပခငာ်း၊ အပမင့််ဆံိုားအလိုြ်လိုြ်ချ န ်ကန် ့်သတ် 

ပခငာ်းမျာား၊ က ိုဗစ်-၁၉ ကြ်ရရာဂါက တငပ်ြလ ိုက်သည့််လတ်တရလာစ နရ်ခေါ်မှုမျာားက ို အ ာူးအရလား ာားရသာ 

လိုြ်ငနာ်းခွေငရ် ားအနတရာယ်ကငာ်းရ ငာ်းရရားန င့််ကျနာ်းမာရရား တ ို ့်ြါဝငသ်ည။်   

 
(ခ) ဤကြ်ရရာဂါရ ကာင့််ပဖစ်လာရသည့်် တ ိုားြွောားလာရနရသာအခွေင့််အရရားဆ ိုငရ်ာအရပခခံစည်ားမျဉ်ားမျာားက ိုချ ြုား 

ရဖာက်မှုမျာားက ို က ိုငတ်ွေယ်ရနအ်တွေက် န စ်ဆတ ိုားကက ြုားြမ်ားအာား ိုတ်ရန။်     

 
(ဂ)  က ိုဗစ-်၁၉ကြ်ရရာဂါန င့််  ရတွေွဲ့ရနအ်နတရာယ်ြ ို၍ပမင့််ပမင့််မာားမာားရ  သူအလိုြ်သာားမျာား၊ ကျနာ်းမာရရား  ခ ိုက်န ိုင ်

သည့််အနတရာယ်ရ  ရသာအလိုြ်သမာားက ို လံိုရလာက်ပြည့််မီရသာအကာအကွေယ်ရြားရန။် ကျနာ်းမာရရားဝန ်မ်ား 

မျာားန င့််ရရ ွဲ့တနာ်း၌တာဝန ်မ်ားရဆာငသ်ူအပခာားအလိုြ်သမာားမျာားအာားလံိုားြါဝငသ်ည။် န ိုငင်ရံြ်ပခာား၌အလိုြ်လိုြ် 

က ိုငသ်ူမျာားသည် ကာကွေယ်ရဆား၊ တစ်က ိုယ်ရရကာကွေယ်ရရားဝတ်စံိုန င့််ြစစညာ်းမျာား၊သငတ်နာ်း၊ ရရာဂါြ ိုားစစ်ရဆား 

ပခငာ်း စ တ်ြ ိုငာ်းဆ ိုငရ်ာြံ့်ြ ိုားကူညီမှု ရရ  ရမည။် ၎ငာ်းတ ို ့်က ို လံိုရလာက်ပြည့််မီရသာလိုြ်ခရြားပခငာ်း၊ လွေနက် ရသာ 

လိုြ်ငနာ်းတာဝနရ်ြားအြ်ခံရမှုက ိုဆန် ့်ကျငပ်ခငာ်းအြါအဝင ်  လိုြ်ငနာ်းခွေင၌်အကာအကွေယ်ရြားပခငာ်း။                                                                                                                                                                                                                               

 
(ဃ) အစ ိုားရအဖွေ ွဲ့အစညာ်းမျာား၊ ြိုဂဂလ ကလိုြ်ငနာ်းမျာား၊ အလိုြ်ရ င ် အလိုြ်သမာားမျာားန င့််၎ငာ်းတ ို ့်၏က ိုယ်စာားလ ယ်မျာား 

န င့်် ြာူးရြါငာ်းပခငာ်းပဖင့်် လိုြ်ငနာ်းခွေငရ် ားအနတရာယ်ကငာ်းရ ငာ်းရရားန င့််ကျနာ်းမာရရားအစီအမံမျာားက ို အာားပဖည့််ရန ်

ရအာက်ြါတ ို ့်က ိုလိုြ်ရဆာငပ်ခငာ်း။  

 (၁)   လ ိုအြ်ချက်န င့််အံဝငခ်ွေငက်ျ စီမံ ာားသည့််လက်ရတွေွဲ့လမ်ားည နမ်ှုဆ ိုငရ်ာသတ်မ တ်ပြဌာနာ်းချက်မျာား၊ 

 (၂)    ရ ားအနတရာယ်စီမံခန် ့်ခွေ မှုက ို ကူညြံီ့်ြ ိုားပခငာ်း၊ 

 (၃)   ရလျာ်ကနရ်သာ  နာ်းချြုြ်မှုန င့်် အရရားရြေါ်အရပခအရန အရနသ်င့််ရ  မှု အစီအမံမျာားက ိုစတငက်ျင့််သံိုားပခငာ်း၊ 

(၄)  ရရာဂါသစ်မျာားပဖစ်ြွောားပခငာ်း သ ို ့်မဟိုတ် အပခာားလိုြ်ငနာ်းခွေငဆ် ိုငရ်ာအနတရာယ်မျာားက ို ဆာီးတာားရနအ်စီအမံ     

မျာား၊ 

(၅)  ကျနာ်းမာရရားအစီအမံမျာား၊ က ိုဗစ်-၁၉အရပခပြြုနညာ်းဥြရေမျာား၊ စညာ်းမျဉ်ား စညာ်းကမ်ားမျာားက ို ရလားစာား        

လ ိုက်နာပခငာ်း။ 

ရ ားအနတရာယ်ကငာ်း၍ ကျနာ်းမာရရားန င့််ညရီသာအလိုြ်အက ိုငဆ် ိုငရ်ာအရပခအရနမျာားသည ်သင့််ရလျာ်ရကာငာ်း 

မွေနသ်ည့််အလိုြ်၏အရပခခံပဖစ်ရ ကာငာ်း အသ အမ တ်ပြြုပခငာ်း။  
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(င) အလိုြ်အက ိုငမ်ျာားက ို  နာ်း ာားရနန် င့်် သင့််ရလျာ်ရကာငာ်းမွေနရ်သာအလိုြ်အက ိုငပ်ဖစ်န ိုငမ်ည့််အခွေင့််အခါရကာငာ်း 

မျာားြွေင့််ကာားလာရစရန ်ကွေနပ်ြ တာ/အာီးရမားလ်/ဖိုနာ်း ပဖင့််အ မ်မ အလိုြ်လိုြ်ပခငာ်း (teleworking) န င့််အလိုြ် လိုြ်  

ပခငာ်းန င့််ဆ ိုငသ်ည့််အပခာားအစီအစဉ်အသစ်မျာားန င့််မ တ်ဆက်ရြားရန၊် အသံိုားပြြုရန ် န င့််ယငာ်းတ ို ့်န င့်် လ ိုက်ဖက်မှုရ   

ရအာငပ်ြငဆ်ငရ်န။် န ိုငင်တံကာအလိုြ်သမာားရရားရာစံချ နစံ်နှုနာ်းမျာား၊ လူတစ်ဦား၏အရန ာင့််အယ က်မ ရအားပင မ်ား 

စွောရနလ ိုမှုက ိုရလားစာားလျက်၊ အချက်အလက်မျာားက ိုကာကွေယ်ရနန် င့်် အလိုြ်-လူမှု ဝ ဟနခ်ျက်မျှရန ်အာားရြား 

လျက်၊ အပခာားနညာ်းလမ်ားမျာားပဖစ်ရသာ စညာ်းမျဉ်ားစညာ်းကမ်ား၊ အပြနအ်လ နရ်ဆွေားရနွေားရပြာဆ ိုပခငာ်း၊ စိုရြါငာ်း 

အရရားဆ ိုပခငာ်း၊လိုြ်ခွေငအ်တွေငာ်းြူားရြါငာ်းရဆာငရ်ွေက်မှု၊ေဂီျစ်တယ် (ကွေနပ်ြ တာ/အငတ်ာနက်မျာားက ိုချ တ်ဆက်၍ 

လိုြ်ငနာ်းစဉ်တစ်ခိုခိုရဆာငရ်ွေက်ပခငာ်း) အသံိုားပြြုန ိုငမ်ှုရ  ပခငာ်း/မရ  ပခငာ်း ကွောဟချက်က ိုရလျှာ့်ချရနက်က ြုားြမ်ားမှုတ ို ့် 

မ တစ်ဆင့်် ရဆာငရ်ွေက်ရနပ်ဖစ်သည။် 

 
(စ) အလိုြ်ရ င-်အလိုြ်သမာားအ ကာား ဥြရေအရချ တ်ဆက်မှုသည် အပမ မပြတ်ဆက်စြ်မှုရ  ရစဖ ို ့်   နာ်းသ မ်ားရန။် 

ယငာ်းက ို အလိုြ်သမာားမျာားအာားရသချာမှုရြားရသာ၊ ဥြရေပဖင့််အကာအကွေယ်ရြားရသာနညာ်းလမ်ားအပဖစ် ပဖစ် 

ရစရန။်  ဥြရေရ ာငအ်တွေငာ်းအခွေနအ်ခမရဆာငြ် လိုြ်ရနသည့််လိုြ်ငနာ်းမျာား ကျယ်ကျယ်ပြန် ့်ပြန် ့်ရ  ရနမှု၊ 

ယငာ်းလိုြ်ငနာ်းမျာား ဥြရေအတ ိုငာ်း ကူားရပြာငာ်းလိုြ်က ိုငလ်ာ ကရစရနလ်ညာ်းရကာငာ်း၊ သင့််ရလျာ်ရကာငာ်းမွေန ်သည့်် 

အလိုြ်မျာားပဖစ်ရစရနလ်ညာ်းရကာငာ်း၊    ရရာက်သည့််အရရားယူရဆာငရ်ွေက်မှုရ  ရ ကာငာ်းရသချာရစဖ ို ့် အရရားတ 

ကကီား လ ိုအြ်ရ ကာငာ်း အသ အမ တ်ပြြုသည။်    

 
(ဆ)  အမျာားပြညသ်ူန င့််ဆ ိုငရ်သာမဝူါေ၊ လိုြ်ငနာ်းမျာား၏ကျင့််စဉ် တ ို ့်မ တစ်ဆင့်် ရအာက်ြါတ ို ့်က ိုလိုြ်ရဆာငပ်ခငာ်းပဖင့်် 

ကျာား/မညီမျှမှုအတွေက် ပြနလ်ညဆ်နာ်းသစ် ာားသည့််လိုြ်ငနာ်းစဥ်က ိုအရကာငအ် ညရ်ဖာ်ရန။်  

(၁)  တနဖ် ိုားတူအလိုြ်အတွေက် လစာတူ ရြားရ ကာငာ်းရသချာရစပခငာ်း။ အပခာားအချက်မျာားအြါအဝင ် လိုြ်ခ 

လစာ န င့််စြ်လျဉ်ား၍ြွေင့််လငာ်းပမငသ်ာမှုရ  ပခငာ်း၊ 

(၂) ဥြရေ၊ မူဝါေမျာားက ိုတ ိုားချ ွဲ့ ပြဌာနာ်းပခငာ်း။ - ပြြုစိုရစာင့််ရရ ာက်မှုအတွေက်လိုြ်ခပဖင့််ခွေင့််အလံိုအရလာက်ရြား 

ရရား၊ အလိုြ်န င့််မ သာားစိုတာဝနခ်ွေ ရဝမှုက ို ြ ို၍ဟနခ်ျက်ညလီာရအာငတ် ိုားပမ င့််လိုြ်ရဆာငရ်ရားတ ို ့်ပဖစ်သည။် 

(၃)  အလိုြ်အက ိုငဖ်နတ်ီားပခငာ်းန င့််  ဝတစ်သက်သာသငယ်ူမှု ဥြရေမူဝါေမျာားက ိုအာားရြားပခငာ်း။ ယငာ်းသည် 

ကျာား/မ ပဖစ်ပခငာ်းရ ကာင့်် ကျွမ်ားကျငမ်ှုကွောဟ ရပခငာ်းက ို ကျဉ်ားရပမာငာ်းရစသည။် 

(၄)    ြညာရရား၊ ကျနာ်းမာရရားရစာင့််ရရ ာက်မှု၊ လူမှုရရားလိုြ်ငနာ်း၊ ရစာင့််ရရ ာက်ရရားန င့််ဆ ိုငသ်ည့််စီားြွောားရရားလိုြ်ငနာ်း 

န င့််အပခာားကဏ္ဍမျာား၌ ရငာ်းန ာီးပမ ြ်န ပံခငာ်း။ ဝန ်မ်ားအရရအတွေက်နညာ်းသညက် ို ရပဖရ ငာ်းပခငာ်း၊ အလိုြ် လိုြ် 

က ိုငရ်နရသည့််အရပခအရနမျာားက ို ြ ိုရကာငာ်းလိုြ်ရအာငလ်ိုြ်ပခငာ်း တ ို ့်ပဖစ်သည။်  

(၅) ြညာသင ်ကာားရရား၊ သငတ်နာ်းတက်ရရာက်ရရား၊ အလိုြ်အက ိုငန် င့်် အသက်ရမွေားမှုလိုြ်ငနာ်းတ ို ့်က ို အဝငခ်က် 

ရနန် င့်် ရနာက်တစ်ဆင့််တက်ရနခ်က်ခ ရစသည့်် ဥြရေန င့်် အပခာားြံိုစံမျာား န င့််ရ  ရနရသာအတာားအဆာီးမျာားက ို 

ဖယ်ရ ာားပခငာ်း။  

(၆) အလိုြ်အက ိုငရ်လာက၌ ကျာား/မပဖစ်ပခငာ်းက ိုအရပခခံ၍ပဖစ်ရသာ အ ကမ်ားဖက်မှုန င့််ရန ာင့််ယ က်မှုမျာားက ို 

တာားဆာီးပခငာ်း၊မပဖစ်ရနက်ာကွေယ်ပခငာ်း။ 

(စျ)   အစ ိုားရန င့််ြိုဂဂလ ကလိုြ်ငနာ်း ကဏ္ဍမျာားတစ်ခွေင ် တနာ်းတူညမီျှမှု၊ မတူကွေ ပြာားမှု၊ အာားလံိုားြါဝငမ်ှု တ ို ့်အတွေက် 

ပြနလ်ည်ဆနာ်းသစ် ာားရသာလိုြ်ငနာ်းစဉ်က ိုအရကာငအ် ညရ်ဖာ်ရန။် ယငာ်းသ ို ့်လိုြ်ရဆာငရ်ာ၌ အလိုြ်အ 

က ိုငရ်လာက၌ အ ကမ်ားဖက်မှု၊အရန ာင့််အယ က်၊ အရ ကာငာ်းအမျ ြုားမျ ြုားပဖင့်် အဆင့််အတနာ်းခွေ ပခာားရနမှုမျာား ြ 

ရြျာက်သွောားရစရန ်ရညရ်ွေယ်ရမည။်   ိုအရ ကာငာ်းအမျ ြုားမျ ြုားတွေင၊် လူမျ ြုား၊ အသာားအရရာင၊် လ င်၊  ာသာရရား၊ 
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န ိုငင်ရံရားအသ အပမင၊် မညသ်ည့််န ိုငင်မံ မညသ်ည့််န ိုငင်သံာားပဖစ်ပခငာ်း၊ လူမှုရရားဇစ်ပမစ် (လူတနာ်းစာား/ဇာတ်) 

တ ို ့်ြါဝငသ်ည။်   ို ့်ပြင ် ရရ ွဲ့ရပြာငာ်းရန  ိုငသ်ူ၊ ဌာရနတ ိုငာ်းရငာ်းသာားန င့််မျ ြုားနွေယ်စို၊ အာဖရ ကမျ ြုားရ ို ား၊ လူနညာ်းစို 

တ ိုငာ်းရငာ်းသာား၊ သက်ကကီားသူ၊ မသနစ်ွေမ်ားသူ၊ HIV/AIDS ရဝေနာရ ငတ် ို ့်၏ သာီးပခာားအရပခအရန၊ အာားနညာ်း 

ချက်/ရြျာ့်ကွေက်မျာားက ို ည့််သွေငာ်းစဥ်ားစာားရနရ်ညရ်ွေယ်ရမည။်   

 

ဂ. အ ားလံ ားအတကွလ်မူှုက ကယွရ်စ င်ံ့ရရှ ကပ်ခငာ်း 
(က)   လူတ ိုငာ်း ကျယ်ပြန် ့်ပြည့််စံို၍ ပြည့််စံိုလံိုရလာက်မှုရ  ကာရရရ ညတ်ညတ်ံ့်သည့််လူမှုကာကွေယ်ရစာင့််ရရ ာက်မှုက ိုခံစာား 

ရရ  ရန။် ယငာ်းတွေင ် န ိုငင်အံလ ိုက်သတ်မ တ် ာားသည်အရပခခံလူမှုကာကွေယ်ရစာင့််ရရ ာက်ရရားအစီအမံမျာားြါ ဝင ်

သည။် ယငာ်းအစီအမံသည ် အနညာ်းဆံိုား၊ နွေမ်ားြါားသူတစ်ဦား၏သက်တမ်ားတစ်ရလျှာက်လံိုား အရပခခံဝငရ်ငွေလံိုပခံြုမှု၊ 

မပဖစ်မရနလ ိုအြ်ရသာကျနာ်းမာရရားရစာင့််ရရ ာက်မှု ရ  ရ ကာငာ်း ရသချာရစရမည။် ရိုြ်ြ ိုငာ်းန င့််စ တ်ြ ိုငာ်းဆ ိုငရ်ာကျနာ်း 

မာရရားစံနှုနာ်းမျာားက ိုအပမင့််မာားဆံိုားရရ  ခံစာားြ ိုငခ်ွေင့််ရ  ပခငာ်းသည ် ယခိုအခါ ြ ို၍အရရားကကီားရ ကာငာ်း အသ အမ တ်ပြြု 

ရမည။်   

(ခ) ဤကြ်ရရာဂါရ ကာင့််အလိုြ်အက ိုင၊် အသက်ရမွေားဝမ်ားရ ကာငာ်း ဆံိုားရှု ံားသွောားသူအလိုြ်သမာားမျာားအတွေက် ြံ့်ြ ိုားမှုရ 

ရ ကာငာ်းရသချာရစရနအ်တွေက် အလိုြ်လက်မ ့်ကာကွေယ်ရစာင့််ရရ ာက်မှုရရ  ရရားအစီအမံမျာား ြ ို၍ရကာငာ်းရစရန၊် 

  ိုသ ို ့်ရသာ အကူားအရပြာငာ်း၌ လွေယ်ကူရချာရမွေွဲ့ မှုရ  ရစရန။်  

(ဂ) ပြည့််မီလံိုရလာက်ရသာလစာပဖင့််ဖျာားနာခွေင့်် ခံစာားခွေင့််ရြားရန။်  မကျနာ်းမာမှုန င့််ဆ ိုငသ်ည့််အကျ ြုားခံစာားခွေင့််၊ အလိုြ် 

သမာား အာားလံိုားအတွေက် ကျနာ်းမာရရားန င့််ရစာင့််ရရ ာက်ရရားဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာား၊ မ သာားစိုခွေင့််န င့်် မ သာားစိုန င့််သင့််ရတာ် 

သည့််မူဝါေမျာား။ ရရာဂါရပခချြုြ်ပဖင့််ရနရသည့််ပဖစ်ရြ်၊ တစ်ဦားတညာ်းခွေ ရနရသည့််ပဖစ်ရြ်မျာားအတွေက်ကိုနက်ျစရ တ် 

ရြားရ ကာငာ်းရသချာရစရနန် င့်် အကျ ြုားခံစာားခွေင့််မျာားက ိုြ ို၍ပမနဆ်နစ်ွောရြားန ိုငမ်ည့််ယနတရာားမျာားက ို ရဖာ် ိုတ်ရရားဆွေ  

ပခငာ်း တ ို ့်ြါဝငသ်ည။်  

  (ဃ)     လူမှုကာကွေယ်ရစာင့််ရရ ာက်ရရားစနစ်မျာားအတွေက် သာတူညမီျှရ  ပြီား ရရရ ညတ်ည်မည့််ရငွေရ ကားရ ာက်ြံ့်မှုရြားရန။် 

ရငွေရ ကားအငအ်ာားအတွေက်  ရရာက်ရသာစညာ်းရံိုားမှု၊ မညသ်ူမျှမကျနရ်စ်ရ ကာငာ်းရသချာရစရန ် အာားလံိုား၏စညာ်း 

လံိုားညညီွေတ်မှု၊ ည  နှု ငာ်းရဆာငရ်ွေက်မှုက ို အာားပဖည့််ရမည။်   

(င) ရကာငာ်းစွောလိုြ်ငနာ်းလညြ်တ်သည့််စီားြွောားရရားန င့််လူမှုအဖွေ ွဲ့အစည်ားပဖစ်ရရားြံ့်ြ ိုားရာ၌ မရ  ၍မပဖစ်ရသာအစ ိုားရ၏အခနာ်း     

ကဏ္ဍက ိုအာားပဖည့််ရန။် အ ာူးသပဖင့်် ကျနာ်းမာရရားဆ ိုငရ်ာအရရား ကံြုကာလမျာား၌ လူ ိုကျနာ်းမာရရားန င့်် ရစာင့်် 

ရရ ာက်ရရားစနစ်မျာား၏အရရားကကီားရသာအခနာ်းကဏ္ဍက ိုလညာ်းရကာငာ်း၊ ရနာငတ်ွေငပ်ဖစ်လာမည့််  တ်လန် ့်မှုမျာား န င့်် 

ကြ်ရရာဂါမျာားက ိုကာကွေယ်ရနလ်ညာ်းရကာငာ်း အသ အမ တ်ပြြုရမည။်   

 

ဃ. အပ န်အလန်ှရဆာွးရနာွးရပ  ဆြိ ပခငာ်း 
(က)  န ိုငင်မံျာားစွော၊ လိုြ်ငနာ်းကဏ္ဍမျာားစွော၌ က ိုဗစ်-၁၉ ကြ်ရ ားက ိုချက်ချငာ်းတံို ့်ပြနရ်ာတွေင ်အပြနအ်လ နရ်ဆွေားရနွေားရပြာဆ ိုမှု     

- န စ်ဦားန စ်ဖက်န င့််သံိုားြွေင့််ဆ ိုင-် ၏အရရားြါသည့််ကဏ္ဍအရြေါ်မ  ြ်ဆင့််တညရ်ဆာက်ရန။် လွေတ်လြ်စွောအသငာ်းအဖွေ ွဲ့ 

ဖွေ ွဲ့စညာ်းြ ိုငခ်ွေင့််က ို ကျင့််သံိုားန ိုငရ်န ်စညာ်းရံိုားလှုြ်ရ ာားမှုန င့််ယငာ်းလိုြ်ြ ိုငခ်ွေင့််၏ပဖစ် ွေနာ်းမှုက ိုရလားစာားပခငာ်း၊ စိုရြါငာ်းအရရားဆ ို 

ခွေင့််၏  ရရာက်ရသာပဖစ် ွေနာ်းမှုက ိုရလားစာားပခငာ်းတ ို ့်အရြေါ် အရပခခံရြါမည။်     

(ခ) အပြနအ်လ နရ်ဆွေားရနွေားရပြာဆ ိုပခငာ်းက ိုအာားရြားရန။် အ ာူးသပဖင့်် ကမာ္အဝ မ်ားကအရရားယူတံို ့်ပြနြ်ါရနရ်တာငာ်းဆ ိုသည့်် 

ရ ကညာချက်တွေငပ်ြဌာနာ်း ာားသည့််ရလေက် ို ပဖန် ့်ရဝရာ၌ ပဖစ်သည။် အလိုြ်အက ိုငမ်ျာားစွောဖနတ်ီားရြားသည့််ပြနလ်ည် 

 ရူ ာငရ်ရားအစီအစဉ်ပဖစ်ရ ကာငာ်းရသချာရစရရားအတွေက်  သင့််ရလျာ်ရကာငာ်းမွေနသ်ည့််အလိုြ်မျာားက ို  နာ်း ာားရန ်

န င့််ဖနတ်ီားရနလ်ညာ်းရကာငာ်း၊ လိုြ်ငနာ်းမျာားအလျဥ်မပြတ်လည်ြတ်ရနလ်ညာ်းရကာငာ်း၊ အစ ိုားရန င့််ြိုဂဂလ က ကဏ္ဍန စ် ရြ် 
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စလံိုား၏ဦားစာားရြားကဏ္ဍမျာား၊နယ်ြယ်မျာား၌လညာ်းရကာငာ်း ရငာ်းန ာီးပမ ြုြ်န ရံနလ် ိုအြ်မှုမျာားက ို ရပဖရ ငာ်းရာ၌ မ မ န ိုငင်၏ံ 

ပြနလ်ည် ရူ ာငရ်ရားအစီအစဉ်န င့််မဝူါေမျာားက ို ရရားဆွေ ၊ အရကာငအ် ညရ်ဖာ်ရာတွေင ် န ိုငင်ံ့်အစ ိုားရမျာားသည ်မ မ တ ို ့် 

၏လူမှုရရား မ တ်ဖက်မျာားန င့်် တ ိုငြ်ငရ်ဆွေားရနွေားရနပ်ဖစ်သည။်    

(ဂ)      ိုက ့်သ ို ့်ရသာအပြနအ်လ နရ်ဆွေားရနွေားြွေ မျာားတွေငြ်ါဝငရ်န ်အစ ိုားရအိုြ်ချြုြ်မှုန င့်် အလိုြ်ရ င၊် အလိုြ်သမာားအဖွေ ွဲ့အစညာ်းမျာား        

၏စွေမ်ားရဆာငရ်ညက် ို အာားရကာငာ်းရအာငပ်ြြုလိုြ်ရန။် ယငာ်းက ို ရေသ၊ န ိုငင်၊ံ လိုြ်ငနာ်းန င့်် ရေသဆ ိုငရ်ာကဏ္ဍမျာား တ ို ့်၏ပြန ်

လည ်ရူ ာငရ်ရားနညာ်းဗျ ဟာမျာား၊ မူဝါေမျာားန င့််အစီအစဉ်မျာားက ို ရရားဆွေ ၊ အရကာငအ် ည်ရဖာ်ရနန်ညာ်းလမ်ားအပဖစ် 

အသံိုားပြြုန ိုငသ်ည။်  

 
၂။ အ ားလံ ား ါဝင၍်ရရရှညတ်ညတ်ံံ့ခြိ ငပ်မြဲက အရပ  ငာ်းအလြဲကြိ  အလြိ က်သင်ံ့တန်ွားလန်ှနြိ ငစ်ွမ်ားရှြိရသ  လူသ ားဗဟြိ ပ ြု 

ပ န်လည်ထရူထ ငရ်ရား အစ အစဉအရ ေါ် အြိ ငအ်ယလ်အ်ြိ ၏ ဦားရဆ င ် ံံ့ ြိ ားမှု 

၁၂။ လူမှုရရားတရာားမျှတမှုန င့််သင့််ရလျာ်ရကာငာ်းမွေနသ်ည့််အလိုြ်အက ိုငပ်ဖစ်ရရားအတွေက် မ မ က ိုအြ်န ငာ်း ာားသည့်် 

လိုြ်ြ ိုငခ်ွေင့်် အာဏာပဖင့််၊ အ ိုငအ်ယ်လ်အ ိုသည ် န ိုငင်တံကာြာူးရြါငာ်းမှုစနစ်အတွေငာ်းမ  လူသာားဗဟ ိုပြြုက ိုဗစ်-၁၉ 

ကြ်ရ ားမ ပြနလ်ည် ရူ ာငရ်ရားလိုြ်ငနာ်းက ို ရရ ွဲ့တ ိုားလိုြ်ရဆာငရ်ာတွေင ် ဦားရဆာငမ်ှုကဏ္ဍမ  လိုြ်ရမည။် 

ဤလိုြ်ငနာ်းသည ်အာားလံိုားြါဝငသ်ည့်် ရရရ ညတ်ညတ်ံ့်ခ ိုငပ်မ ကာအရပြာငာ်းအလ က ို  အလ ိုက်သင့််တွေနာ်းလ နန် ိုင ်

စွေမ်ားရ  သည။် အ ိုငအ်ယ်လ်အ ို ရာပြည့််ရ ကညာစာတမ်ားက ိုအရကာငအ် ညရ်ဖာ်ပခငာ်းအာား အာရံိုစ ိုက်၊ 

အရ  နပ်မင့််တငပ်ခငာ်းမ  တစ်ဆင့်် အဖွေ ွဲ့ဝငန် ိုငင်မံျာား၏ပြနလ်ည ်ူရ ာငရ်ရားကက ြုားြမ်ား အာား ိုတ်မှုအရြေါ် မ မ ၏ြံ့် 

ြ ိုားက ို အာားရကာငာ်းရစ လာြါမည။် ၂၀၃၀ အစီအစဉ်က ို သွေက်လက်ပမနဆ်နစ်ွောအရကာငအ် ညရ်ဖာ်ရန ်

ကိုလသမဂဂစနစ်၏ကက ြုားြမ်ား အာား ိုတ်မှုမျာား၌ တက်ကကစွောြါဝငလ်ှုြ်ရ ာားရငာ်းန င့််ြင၊်  က်ရြါငာ်းစံိုကြါဝင ်

သည့််အဖွေ ွဲ့အစညာ်းမျာားန င့်် န ိုငင်တံကာအဖွေ ွဲ့အစညာ်းမျာားတ ို ့်၏ြံ့်ြ ိုားမှုက ို အကျ ြုားရကျားဇူားအပမင့််ဆံိုားရရစရရား 

အတွေက် အသံိုားပြြုြါမည။်    

 
၁၃။ ဤကြ်ကာလ  မ ြင ် အစ ိုားရ၊ အလိုြ်ရ ငမ်ျာားန င့််အလိုြ်သမာားမျာားတ ို ့်၏အဖွေ ွဲ့အစညာ်းမျာားက ရရ ွဲ့သ ို ့် ြ ို၍ 

ရကာငာ်းရကာငာ်းတညရ်ဆာက်ဖ ို ့် ြံ့်ြ ိုားကူညီရနအ်လ ို ့်င ာ၊  မညသ်ူက ိုမျှမကျနရ်စ်ရစရသာ ပြနလ်ည ်ရူ ာငရ်ရား 

နညာ်းဗျ ဟာမျာားက ိုေဇီ ိုငာ်းဆွေ ရာန င့််အရကာငအ် ညရ်ဖာ်ရာတွေငြံ့််ြ ိုားရန ် ILO သညမ် မ ၏နညာ်းလမ်ားအာားလံိုား 

က ိုအသံိုားပြြုြါမည။် ဤသညရ်သာအရ ကာငာ်းရ ကာင့််၊ ILO သညရ်အာက်ြါတ ို ့်က ိုလိုြ်ရဆာငရ်သာအဖွေ ွဲ့ဝင ်

န ိုငင်မံျာား၏ကက ြုားြမ်ားမှုမျာားအရြေါ် မ မ ၏ြံ့်ြ ိုားမှုက ိုအာားပဖည့််ြါမည။်  

(က) အာားလံိုားြါဝငရ်သာတညတ်ံ့်ခ ိုငပ်မ သည့််စီားြွောားရရားတ ိုားတက်မှု။ အလိုြ်အက ိုငန် င့််လူမှုရရားဖွေံ ွဲ့ ပဖ ြုားတ ိုား 

တက်မှု။ရအာက်ြါတ ို ့်က ိုပဖစ်ရစမည့်် ဥြရေ မူဝါေမျာား၊ ချဥ်ားကြ်မှုနညာ်းလမ်ားမျာားက ိုရရားဆွေ ရဖာ် ိုတ် 

ရနအ်တွေက် တ ိုား၍ြံ့်ြ ိုားပခငာ်း- 

   (၁) အလိုြ်အက ိုငအ်ရပမာက်အမျာားပဖစ်ရြေါ်ရစမည့််ရငာ်းန ာီးပမ ြုြ်န မံှု၊ 

   (၂) လက်ရ  အသံိုားပြြုရနရသာလိုြ်သာားရစျားကွေက်မဝူါမျာားက ိုအာားပဖည့််မှု၊ 

(၃) စွေန် ့်ဦားတီ ွေငစီ်ားြွောားရရားလိုြ်ငနာ်းမျာား၊တညတ်ံ့်ခ ိုငပ်မ ရသာလိုြ်ငနာ်းမျာားက ိုပဖစ်ရပမာက်ရစ 

ရသာဝနာ်းကျငက် ို ရ ာက်ကူမှု၊  

(၄)  ိုတ်ကိုနအ်မျ ြုားမျ ြုား ိုတ်လိုြ်မှု၊  ွေငဉ်ာဏပ်ဖင့််ဆနာ်းသစ်မှုမ တစ်ဆင့်် ကိုန ်ိုတ်စွေမ်ားအာား 

က ိုပမ င့််တငမ်ှု၊ 

(၅) နညာ်းြညာန င့််ဆ ိုငရ်သာတ ိုားတက်မှုန င့်် ေဂီျစ်တယ်အသံိုားပြြုမှု (ကွေနပ်ြ တာ၊ အငတ်ာနက် 

ချ တ်ဆက်အလိုြ်လိုြ်ပခငာ်း) က ို  နာ်းချြုြ်အသံိုားချပခငာ်း၊ (ယငာ်းတွေင၊် အလိုြ်ရနရာ- သင့်် 
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ရလျာ်ရကာငာ်းမွေန ် ရသာအလိုြ်န င့််တညတ်ံ့်ခ ိုငပ်မ သည့််လိုြ်ငနာ်းမျာားက ိုဖနတ်ီားရန၊် အကျ ြုားအ 

ပမတ်က ို လူ ့်အသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းကျယ်ကျယ်ပြန် ့်ပြန် ့်က ခံစာားရဖ ို ့် ရ ာက်ကူရန ်တ ို ့်ြါဝငသ်ည။်) 

အနတရာယ်ပဖစ်န ိုငသ်ည်မျာား၊ စ နရ်ခေါ်မှုမျာားက ိုရပဖရ ငာ်းပခငာ်း (လူအချငာ်းချငာ်း န င့်် န ိုငင်အံချငာ်း 

ချငာ်းအ ကာား ေဂီျစ်တယ်အသံိုားပြြုသည့်် ကွောဟချက်က ို ရလျှာ့်ချပခငာ်း လညာ်းြါဝငသ်ည။်)   

(၆) လိုြ်သာားရစျားကွေက်ကလ ိုအြ်ရနသည့််ကျွမ်ားကျငမ်ှုမျာားက ို ဖွေံ ွဲ့ ပဖ ြုားတ ိုားတက်ရအာငလ်ိုြ်ရြား 

မည့််အခွေင့််အလမ်ားမျာားအတွေက်အရ ာက်အကူ၊ စာသငခ်နာ်းန င့််သငတ်နာ်းမျာားမ  လိုြ်ငနာ်းခွေင ်

ဝင ်ကမည့််လူငယ်မျာားအတွေက်   ရရာက်အကျ ြုားရ  ရသာအကူားအရပြာငာ်းပဖစ်ရနြံ့််ြ ိုားမှု၊ 

(၇) သက်ကကီားလိုြ်သာားမျာားအာား လ ိုအြ်သည့််ကျွမ်ားကျင ်လ မမာမှု၊ အ ကံဉာဏ၊် အကူအညမီျာား 

က ိုရြားမည့်် လမ်ားည နခ်ျက်၊ သငတ်နာ်း၊ အလိုြ်အက ိုငဆ် ိုငရ်ာ အစရ  သည့််ဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာားအ 

တွေက် အရ ာက်အကူ။   ိုသူတ ို ့်သည ် မ မ တ ို ့်၏ရရွေ ားချယ်န ိုငမ်ှုက ိုပဖန် ့် ကက်ရနလ်ညာ်း 

ရကာငာ်း၊ မ မ တ ို ့်အပင မ်ားစာားယူသညအ်   အရညအ်ရသွေားရကာငာ်း၍၊ အကျ ြုားရ  ကာ၊ အရပခအ 

ရနရကာငာ်းမျာားပဖင့်် အလိုြ် လိုြ်န ိုငရ်သာမ မ တ ို ့်၏အခွေင့််အလမ်ားမျာားက ို လညာ်းရကာငာ်း၊ 

အသက်ကကီားလာပခငာ်းန င့််အတူအရညအ်ရသွေားရ   ဝက ိုလညာ်းရကာငာ်း၊ သင့််ပမတ်စွောရရ  န ိုငရ်န ် 

  ိုအရ ာက်အကူမျာားက ိုလ ိုအြ်ရကာငာ်း လ ိုအြ်န ိုငသ်ည။်    

 
(ခ) အလိုြ်သမာားအာားလံိုားက ိုကာကွေယ်ပခငာ်း။ ယငာ်းတွေင၊် မဝူါေဆ ိုငရ်ာအ ကံဉာဏမ်ျာားက ိုအာားပဖည့််မှု၊ စွေမ်ား 

ရဆာငရ်ညတ်ညရ်ဆာက်မှု၊ န င့်် ရအာက်ြါတ ို ့်က ိုြံ့်ြ ိုားမည့်် နညာ်းြညာအကူအည ီတ ို ့်ြါဝငသ်ည။်  

(၁) ရကာငာ်းမွေနသ်ည့််အလိုြ်သမာားရရားရာဆက်ဆရံရား၊ န ိုငင်တံကာအလိုြ်သမာားရရားရာ စံချ နစံ် 

ည နာ်းအရြေါ်အရပခပြြုသည့်် ဥြရေန င့််အဖွေ ွဲ့အစညာ်းဆ ိုငရ်ာလိုြ်ငနာ်းမရူ ာငမ်ျာား။ ယငာ်းတွေင ်

လိုြ်ငနာ်းခွေငအ်ရပခခံစညာ်းမျဥ်ားမျာားန င့််အခွေင့််အရရားမျာား၊ အ ာူးသပဖင့်် က ိုဗစ်-၁၉ ကြ်ရ ားအ 

ရတွေွဲ့အ ကံြုန င့််ဆက်နွေယ်သည့်် လိုြ်ငနာ်းခွေငရ် ားအနတရာယ်ကငာ်းရ ငာ်းရရားန င့််ကျနာ်းမာရရား က ို 

အရလားရြားပခငာ်း တ ို ့်ြါဝငသ်ည။်  

(၂) ဥြရေရ ာငန် င့််မလိုြ်ရသာစီားြွောားရရားလိုြ်ငနာ်းမျာား န င့််မရရရာရသာအလိုြ်အက ိုငြံ်ိုစံမျာား 

က ိုရပဖရ ငာ်းရနအ်တွေက် နညာ်းဗျ ားဟာမျာားက ိုဦားစာားရြားအလ ိုက်ချမ တ်ပခငာ်း၊ ရခတ်ရရစီား 

ရ ကာငာ်းန င့််အညပီဖစ်ရစပခငာ်း။   ယငာ်းတ ို ့်သည ် ကြ်ရ ားေဏအ် ာူးရ ိုက်ခတ်ခံခ ့်ရသည။် 

ယငာ်းတွေငသ်ိုရတသနပြြုရလ့်လာပခငာ်း၊ ဖွေံ ွဲ့ ပဖ ြုားတ ိုားတက်ရရားအတွေက်ြာူးရြါငာ်းရဆာငရ်ွေက်ပခငာ်း၊  

မဝူါေ ပဖင့်် ကာားဝငရ်ဆာငရ်ွေက်ပခငာ်းန င့်် လမ်ားည နခ်ျက်မျာား တ ို ့်ြါဝငသ်ည။် 

(၃) မလူအလိုြ်အက ိုငအ်ရပခအရနက ို  နာ်း ာားပခငာ်း။ အရရားရြေါ်ကာလန င့််ကြ်ရ ားမျာားအရြေါ် 

သ ို ့် လိုြ်သာားရစျားကွေက်မျာား၏အလ ိုက်သင့််တံို ့်ပြနန် ိုငစ်ွေမ်ားရ  မှုက ို ပမ င့််တငပ်ခငာ်း။  

   
(ဂ) လူတ ိုငာ်း ကျယ်ပြန် ့်ပြည့််စံို၍ ပြည့််စံိုလံိုရလာက်မှုရ  ကာ ရရရ ည်တညတ်ံ့်သည့်် လူမှုကာကွေယ်ရစာင့်် 

ရရ ာက်မှုက ိုခံစာားရရ  ရန။် ယငာ်းတွေင ်ဝငရ်ငွေရရရာမှု၊ ကျနာ်းမာရရားကာကွေယ်ရစာင့််ရရ ာက်မှု၊ လူမျာားက ို 

တတ်န ိုငစ်ွေမ်ားရ  ရစမှု (က ိုယ်ြ ိုငအ်လိုြ်လိုြ်သူမျာား၊ ဥြရေရ ာငန် င့််မလိုြ်ရသာလိုြ်ငနာ်းမျာားမ အလိုြ် 

သမာားမျာား)အတွေက်အရပခခံအစီအမံမျာားြါဝငသ်ည။်  ဝန င့််လိုြ်ငနာ်းခွေငမ် စ နရ်ခေါ်မှုမျာား၊ အ ာူးသပဖင့်် 

က ိုဗစ-်၁၉ ရ ကာင့််ရိုတ်တရက်ရြေါ်လာသည့််စ နရ်ခေါ်မှုမျာားတ ို ့်က ို က ိုငတ်ွေယ်န ိုငရ်နပ်ဖစ်သည။်    

(ဃ) အလိုြ်သမာားရရားရာအိုြ်ချြုြ်စီမံခန် ့်ခွေ သူမျာား၊ အလိုြ်သမာားရရားရာစစ်ရဆားသူမျာားန င့််အပခာားသက ်

ဆ ိုငရ်ာအာဏာြ ိုငမ်ျာား၏စွေမ်ားရဆာငရ်ညက် ိုအာားပဖည့််ပခငာ်း။ ၎ငာ်းတ ို ့်သည ် နညာ်းဥြရေမျာား၊ စည်ားမျဉ်ား 

စညာ်းကမ်မျာား၊ အ ာူးသပဖင့်် လူမှုကာကွေယ်ရစာင့််ရရ ာက်ရရား၊ လိုြ်ငနာ်းခွေငရ် ားအနတရာယ်ကငာ်းရ ငာ်း 
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ရရားန င့််ကျနာ်းမာရရား တ ို ့်၏နည်ားဥြရေမျာား၊ စညာ်းမျဉ်ားစညာ်းကမ်ားမျာားက ို အရကာငအ် ညရ်ဖာ် 

ရ ကာငာ်း ရသချာရစရန ်ပဖစ်သည။်  

(င) ပြနလ်ည် ရူ ာငရ်ရားနညာ်းဗျ ဟာမျာားက ို ရရားဆွေ ၊ အရကာငအ် ညရ်ဖာ်ရန ်အပြနအ်လ နရ်ဆွေားရနွေား 

သည့််နညာ်းဗျ ဟာက ို အသံိုားပြြုပခငာ်း။ န ိုငင်အံဆင့်် ပြနလ်ည် ရူ ာငရ်ရားနညာ်းဗျ ဟာရရားဆွေ ပခငာ်းတွေင ်

ြါဝငရ်န ်အလိုြ်ရ ငမ်ျာားန င့််အလိုြ်သမာားမျာားတ ို ့်၏စွေမ်ားရဆာငရ်ညမ်ျာားက ို အာားပဖည့််ရနန် င့်် ပြနလ်ည ်

 ရူ ာငရ်ရား၌ ၎ငာ်းတ ို ့်မ သာားစိုဝငမ်ျာားက ိုြံ့်ြ ိုားရန ် ပဖစ်သည်။ ယငာ်းတွေင၊် အ ိုငအ်ယ်လ်အ ို၏ 

န ိုငင်တံကာဆ ိုငရ်ာဗဟ ိုသငတ်နာ်းရကျာငာ်း၊ အ ိုငအ်ယ်လ်အ ို၏မ တ်ဖက်သငတ်နာ်းသူမျာားမ တစ်ဆင့်် 

ရဆာငရ်ွေက်ပခငာ်းတ ို ့်ြါဝငသ်ည။်  

၁၄။ အ ာူးသပဖင့်် အလိုြ်အက ိုငရ်လာကအရြေါ်  က ိုဗစ်-၁၉ ၏သက်ရရာက်မှုမျာားက ို က ိုငတ်ွေယ်ရာ၌  က်ရြါငာ်း 

စံိုမ ြါဝငမ်ှု၏အရရားြါြံိုက ို အရလား ာားလျက်၊ ILO သည် ကဏ္ဍ က်ရြါငာ်းစံိုမ အဖွေ ွဲ့အစညာ်းမျာား၊ ရေသ 

တွေငာ်းအဖွေ ွဲ့အစညာ်းမျာားတ ို ့်န င့်် ၎ငာ်း၏ ြာူးရြါငာ်းရဆာငရ်ွေက်မှုက ိုအာားပဖည့််ြါမည။် န ိုငင်အံဆင့််ပြနလ်ည် ရူ ာင ်

ရရားနညာ်းဗျ ဟာမျာားက ိုြံ့်ြ ိုားရာ၌ အာားရကာငာ်း၍ တစ်ခိုန င့််တစ်ခိုဆက်စြ်မှုရ  ရသာန ိုငင်တံကာတံို ့်ပြနမ်ှုက ိုရရ   

ရအာငစ်ွေမ်ားရဆာငန် ိုငရ်န ်လိုြ်ငနာ်းစဉ်ချ၍လိုြ်ြါမည။် ယငာ်းတွေင ်ရအာက်ြါတ ို ့်က ိုလိုြ်ရဆာငရ်န ်ြါဝငသ်ည ်- 

(က) နညာ်းြညာန င့််ရငွေရ ကားြံ့်ြ ိုားမှုရြားရရားည  နှု ငာ်းရြားရန။် အ  ခ ိုက်လွေယ်ဆံိုားသူမျာား၊ ရ ိုက်ခတ်ခံရသူမျာား၊ အရ ိုကခ်တ် 

ခံရဆံိုားလိုြ်ငနာ်းကဏ္ဍမျာားက ိုအ ာူးအာရံိုစ ိုက်၍ လိုြ်ခရြားအလိုြ်အက ိုငရ်ရ  မှု၊ သင့််ရလျာ်ရကာငာ်းမွေနသ်ည့်် အ 

လိုြ်အက ိုငပ်ဖစ်မှုတ ို ့်အရြေါ် ၎ငာ်း၏အကျ ြုားပြြုရသာသက်ရရာက်မှုက ို ရန ိုငသ်မျှရရအာငလ်ိုြ်ရနအ်တွေက်ပဖစ်သည။်      

(ခ)      န ိုငင်ံ့်မူဝါေန င့်် ဖွေံ ွဲ့ ပဖ ြုားရရားအတွေက်ြာူးရြါငာ်းရဆာငရ်ွေက်မှုတ ို ့်က ို ဦားစာားရြားရန။် လိုြ်ငနာ်းခွေငအ်ရပခခံစညာ်းမျဉ်ားန င့််အခွေင့်် 

အရရားမျာားက ိုရလားစာားလ ိုက်နာပခငာ်း၊ န ိုငင်တံကာအလိုြ်သမာားရရားရာစံချ နစံ်ည နာ်းမျာားက ို ဥြရေမျာား၌ ည့််သွေငာ်း 

ပြဌာနာ်းပခငာ်းန င့််အရကာငအ် ညရ်ဖာ်ပခငာ်း၊ လက်ရတွေွဲ့ကျင့််သံိုားပခငာ်း။ ကျွမ်ားကျငမ်ှုဖွေံ ွဲ့ ပဖ ြုားတ ိုားတက်ရရား၊  ဝတစ် 

သက်တာသငယ်ူမှုန င့်် လက်ရ  လိုြ်သာားရစျားကွေက်မူဝါေမျာား။ ကျာား/မ တနာ်းတူရရား၊ လိုြ်ငနာ်းခွေငရ် ားအနတရာယ် 

ကငာ်းရ ငာ်းရရားန င့််ကျနာ်းမာရရား။ ကြ်ရရာဂါ၏အချ ြုားမညစီွောရ ိုက်ခတ်မှုက ိုခံရရသာစီားြွောားရရားလိုြ်ငနာ်းမျာားအလျဉ်မ 

ပြတ်လညြ်တ်န ိုငမ်ှုအတွေက်ရငွေရ ကား ည့််သွေငာ်းပခငာ်း - ယငာ်းတွေင ်အရသားစာား၊ အငယ်စာားန င့််အလတ်စာား လိုြ်ငနာ်း 

မျာားြါဝငသ်ည။်         

(ဂ)    ကျယ်ပြန် ့်ပြည့််စံို၍ ရရရ ညတ်ညတ်ံ့်မည့််လူမှုကာကွေယ်ရစာင့််ရရ ာက်ရရားစနစ်မျာားအတွေက် န ိုငင်တံကာြံ့်ြ ိုားမှုပဖင့်် 

အဖွေ ွဲ့ ဝငန် ိုငင်မံျာားက ရငွေရ ကားခွေ ရဝမှုနညာ်းဗျ ဟာရရားဆွေ ရာန င့််အရကာငအ် ညရ်ဖာ်ရာတွေင ်ကူညရီန။် ရညရ်ွေယ် 

ချက်မ ာ ကျယ်ပြန် ့်ပြည့််စံို၍ လံိုရလာက်ပြည့််မီမှုရ  ကာ ရရရ ညတ်ညတ်ံ့်ရသာ လူအာားလံိုားြါဝငခ်ံစာားန ိုငသ်ည့်် 

လူမှုကာကွေယ်ရစာင့််ရရ ာက်ရရားစနစ်က ိုတညရ်ဆာက်ရနပ်ဖစ်သည။် ၎ငာ်းတွေင ် န ိုငင်တံကာအလိုြ်သမာားရရားရာ စံ 

ချ နစံ်နှုနာ်းမျာားအရြေါ်အရပခခံသည့််အစီအမံမျာား ြါဝငမ်ည။် 

(ဃ)  သင့််ရလျာ်ရကာငာ်းမွေနရ်သာအလိုြ်အက ိုငပ်ဖစ်ရစရနရ်ညမ် နာ်းချက်မျာား န င့်် စွေမ်ားရဆာငရ်ညတ်ညရ်ဆာက်ရရားအ 

တွေက်အရ ာက်အကူမျာားသည် န ိုငင်တံကာကိုနသ်ွေယ်ရရားန င့််ရငာ်းန ာီးပမ ြုြ်န မံှုမူဝါေမျာားန င့််ြ ို၍နာီးစြ်မှုရ  ရရား ည  နှု ငာ်း 

ရြားရန။် န ိုငင်တံကာန င့််ကိုနသ်ွေယ်မှုန င့််ရငာ်းန ာီးပမ ြုြ်န မံှုမ ရရ  ရသာအကျ ြုားရကျားဇူားမျာားက ို ကျယ်ပြန် ့်ရစရနန် င့်် သင့်် 

ရလျာ်ရကာငာ်းမွေနရ်သာအလိုြ်အက ိုငမ်ျာားပဖစ်ရစဖ ို ့် ရ ာက်ကူရနပ်ဖစ်သည။် သ ာြတ်ဝနာ်းကျငတ်ညတ်ံ့်ခ ိုငပ်မ  

ရရား၊ ကိုနစ်ည ်ိုတ်လိုြ်ပဖန် ့်ပဖ ားစာားသံိုားမှုကွေငာ်းဆက်အတွေငာ်းရ  လိုြ်ငနာ်းမျာား တညတ်ံ့်ခ ိုငပ်မ ရရားအတွေက်  လူမှုရရား၊ 

ကိုနသ်ွေယ်ရရား၊ ရငွေရ ကား၊ စီားြွောားရရားတ ို ့်န င့်် သ ာဝြတ်ဝနာ်းကျငဆ် ိုငရ်ာမူဝါေမျာားအ ကာားရ   ခ ိုငမ်ာ၍ ဆက်စြ်မှု 

အမျ ြုားမျ ြုားရ  ရနသည့်် အရရားြါရသာချ တ်ဆက်မှုမျာားက ို  ည့််သွေငာ်းစဉ်ားစာားရြါမည။်   

(င)     အာားလံိုားြါဝင၍် တညတ်ံ့်ခ ိုငပ်မ ကာ ရပြာငာ်းလ မှုမျာားက ိုအလ ိုက်သင့််တံို ့်ပြနစ်ွေမ်ားရ  ရသာ စီားြွောားရရားတ ိုားတက်မှုပဖစ်ရန၊် 

အကျ ြုားပဖစ် ွေနာ်းကာလွေတ်လြ်မှုအပြည့််ပဖင့််ရရွေ ားချယ်န ိုငရ်သာအလိုြ်အက ိုငပ်ဖစ်ရန ် န င့်် သင့််ရလျာ်ရကာငာ်းမွေန ်
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ရသာအလိုြ်အက ိုငပ်ဖစ်ရန ် ဟူသည့််ရည်မ နာ်းချက်မျာားြါရ  သည့််  ဏ္ဍာရရား၊ ရငွေရ ကား၊ ကိုနသ်ွေယ်ရရားန င့််ရငာ်းန ာီး 

ပမ ြုြ်န မံျာားတ ို ့်န င့််ဆ ိုငသ်ည့််မူဝါေမျာားက ိုအာားရြားရန။်ILO၏ရာပြည့််ရ ကညာစာတမ်ားတွေငလ်ူသာားဗဟ ိုပြြုချဉ်ားကြ်

ြံိုက ိုတငပ်ြ ာားသည။် ယငာ်းမ ာ ကျယ်ပြန် ့်ရသာအပမငပ်ဖင့််စီားြွောားရရားဆ ိုငရ်ာမျာားက ိုရလ့်လာပခငာ်းပဖင့်် အလာားအ 

လာရ  သည့်် အပြြုသရ ာရဆာငရ်သာသက်ရရာက်မှုမျာားအရြေါ်နာားလည်မှုတ ိုားလာရစပခငာ်း ပဖစ်သည။်     

 (စ) မမျှတမှုမျာားက ိုရလျာ့်နညာ်းရအာငလ်ိုြ်ရန၊် ဥြရေရ ာငပ်ဖင့််မလိုြ်သည့််လိုြ်ငနာ်းမျာားက ိုတရာားဝငပ်ဖစ်လာရစ ဖ ို ့် 

လိုြ်ရဆာငရ်န၊် မရရရာသည့််အလိုြ်အက ိုငြံ်ိုစံမျာားအရ ကာငာ်းရဆွေားရနွေားရနန် င့်် စွေန် ့်ဦားတီ ွေငစီ်ားြွောားရရားလိုြ်ငနာ်း၊ 

ရရရ ညတ်ညတ်ံ့်သည့််လိုြ်ငနာ်း က ိုလိုြ်ရဆာငန် ိုငသ်ည့််ဝနာ်းကျငပ်ဖစ်ရစရရား အတွေက်အာားရြားရန၊်  

(ဆ) သင့််ရလျာ်ရကာငာ်းမွေနသ်ည့််အလိုြ်အက ိုငမ်ျာားက ိုဖနတ်ီားရြားရရား(စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွေံ ွဲ့ ပဖ ြုားမှုြနာ်းတ ိုငမ်ျာား  မ တစ်ခို 

ပဖစ်သည)်အလာားအလာအတွေက်  သိုရတသနကက ြုတငပ်ြြုလိုြ်ရနန် င့်် ရလာမည့််အချက်အလက်မျာား ရကာငာ်းမွေန ်

ရစဖ ို ့်လိုြ်ရဆာငရ်န။် ယငာ်းသည ် ပြနလ်ည ်ရူရားလိုြ်ငနာ်းစဉ်တွေငအ်ပြီားြါဝငရ်နရမည့််အစ တ်အြ ိုငာ်းပဖစ်သည။်    

 ိုတ်လိုြ်-စာားသံိုားမှုစက်ဝ ိုငာ်းစီားြွောားရရား (circular economy) အြါအဝင၊်  အလိုြ်အက ိုင ်အရပမာက်အမျာား ဖန ်

တီားရြားမည့််ရငာ်းန ာီးပမ ြုြ်န မံှုန င့််ဆ ိုငရ်သာဖွေံ ွဲ့ ပဖ ြုားတ ိုားတက်မှုနညာ်းဗျ ဟာမျာားအတွေက် ရငွေရ ကားြံ့်ြ ိုားရရားက ို အာရံို ာား 

ကူညရီနအ်တွေက်လညာ်းရကာငာ်း၊ ဖွေံ ွဲ့ ပဖ ြုားရရားန င့််သ ာဝ ြတ်ဝနာ်းကျင ် နာ်းသ မ်ားရရားက ို ဟနခ်ျက်ညစီွော  နာ်းည  ရန ်

အတွေက်လညာ်းရကာငာ်းပဖစ်သည်။    

(ဇ)     က ိုဗစ-်၁၉ ကာကွေယ်ရဆားက ိုသာတူညမီျှရရ  မှု၊ က ိုဗစ်-၁၉န င့််ဆက်နွေယ်သည့််ရ ာက်ခံချက်ရြားရာ၌ ခွေ ပခာားဆက် 

ဆပံခငာ်းမပြြုမှုတ ို ့်အတွေက်လိုြ်ရဆာငရ်ာတွေင ် န ိုငင်တံကာြာူးရြါငာ်းရဆာငရ်ွေက်မှုန င့်် တစ်ညတီစ်ညွေတ်တညာ်းရ  မှု 

(solidarity)တညာ်းဟူရသာနည်ားလမ်ားမျာားက ို အာားရြားရန။်      

  
၁၅။ ILO သညအ်ပခာားကဏ္ဍ က်ရြါငာ်းစံိုမ အဖွေ ွဲ့အစညာ်းမျာားန င့််အတူ မဝူါေန င့််ဆ ိုငရ်သာအရရားြါသည့််အစညာ်းအရဝားတစ် 

ခိုက ိုကျငာ်းြရန ် လိုြ်ရဆာငြ်ါမည၊် မညသ် ို ့်ကျငာ်းြမညက် ို အိုြ်ချြုြ်မှုအဖွေ ွဲ့ (Governing Body) ကဆံိုားပဖတ်ြါမည။် 

အဖွေ ွဲ့ဝင ် န ိုငင်မံျာား၏လူသာား ဗဟ ိုပြြုပြနလ်ည် ရူ ာငရ်ရားနညာ်းဗျ ဟာမျာားက ိုရ ာက်ခံရသာအာားပဖင့်် န ိုငင်တံကာ၏ 

ခ ိုငမ်ာ၍ တစ်ခိုန င့််တစ်ခိုဆက်စြ်မှုရ  ရသာတံို ့်ပြနမ်ှုက ို ရရ  ရရား စညာ်းရံိုားလှုံရဆာ်ရန ် ရညရ်ွေယ်သည။်   ိုနညာ်းဗျ ဟာမျာား 

သည ်အာားလံိုားြါဝငပ်ြီား ရရရ ည်တညတ်ံ့်ခ ိုငပ်မ ကာ အရပြာငာ်းအလ မျာားက ို အလ ိုက်သင့််တံို ့်ပြနန် ိုငစ်ွေမ်ားရ  သည။် န ိုငင်တံကာ 

န င့်် ရေသဆ ိုငရ်ာအဖွေ ွဲ့အစညာ်းမျာားအတွေငာ်း ြဏာမြာူးရြါငာ်းရဆာငရ်ွေက်မှုမျာား၊ အဖွေ ွဲ့အစညာ်းန င့််ဆ ိုငသ်ည့််အစီအစဥ်မျာား 

တ ို ့်က ို ြ ို၍ရကာငာ်းရစပခငာ်းတ ို ့်ြါဝငသ်ည။်    


