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 အပ်ချုပ်ြခငး်- အာ�ှတိုက်၏ အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က��ှိ ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ်သိက�ာ�ှိေသာ အလုပ်' 1 

 က�ဆိငုရ်ာ ေယဘယုျ ေဖာ်ြပချက-် အမျိုးသမီး 

အလပ်ုသမားများအတကွ ်မေသချာေသာ အနာဂတ ်

 

ကိဗုစ-်၁၉ ကပ်ေရာဂါ မြဖစမီ်တငွ ် အာ�ှတိကု�်ငှ့ ် ပစဖိိတ�ိှ် အဝတအ်ထည၊် 

အထညအ်လပ်ိ�ငှ့ ် ဖိနပ် (GTF) ေပါငး်စပ်လပ်ုငန်း၏ ပုိက့န်ု တန်ဖုိးသည ်

အေမရိကန်ေဒါ်လာ ၆၀၁ ဘလီယီ�ိှံ�ပီး တစက်မ�ာလံးု�ိှ ဤလပ်ုငန်းမှ တန်ဖုိး၏ ၆၀ 

ရာခိုင�်�န်းကိ ုကိယုစ်ားြပုသည ်(ILO 2019g)။ 

၂၀၁၉ ခု�စ်ှတွင ် ဤေဒသ၌ ခန ့မှ်နး်ေြခ အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က�လုပ်သားေပါငး် ၆၅သနး်ကုိ အလုပ်ေပး�ိငု�်ပီး 

တရားဝငမှ်တ်ပုံတငထ်ားေသာ အလုပ်အကိုငရ်�ှိသူများ�ငှ့ ် မှတ်ပုံတငမ်ထားေသာ အလုပ်အကိုငရ်�ှိသူများ 

�စ်ှမျိုးလုံး ပါဝငက်ာ ကမ�ာတစ်ဝှမ်းလုံး�ှိ GTF အလုပ်သမားများ၏ ၇၅ရာခိုင�်�နး် �ှိသည့်အြပင ် တစ်ကမ�ာလုံး�ှိ 

ကုန�်ကမ်းစီးဆငး်မ��ငှ့ ်သက်ဆိုငေ်သာ ခန ့မှ်နး်ေြခ အလုပ်အကိုင ်၄၅၃ သနး်၏ �ကီးမားေသာ အချိုး ြဖစ်သည် (ILO, 

Better Work and Cornell University 2020; ILO 2016b)။ ဤေဒသအတွငး် GTF အလုပ်အကိုငရ်�ှိမ�သည ်

စုစုေပါငး် အလုပ်အကိုငရ်�ှိမ�၏ ၃ –၄ ရာခိုင�်�နး် �ှိ�ပီး အြခားေဒသများတွင ် အလုပ်အကိုငရ်�ှိမ� ေဝစုမှာ ၁.၆ 

ရာခိုင�်�နး် �ှိေ�ကာငး် ��ငိး်ယှဉ်ေတွ� �ှိရသည် (ILO, Better Work and Cornell University 2020)။  

မ�ကာေသးမီက ဆယ်စု�စ်ှများအတွငး် ေဒသတစ်ဝှမ်းတွင၊် ဤက�သည် အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစု်၊ 

ဥေရာပတိုက်�ငှ့ ် ဂျပန�်ိငုင်တွံင ် အများဆံုးတည်�ှိေသာေဈးကွက်များအတွက် ကုနက်ျစရိတ်နည်း၍ 

က�မ်းကျငမ်�နမ့်ိကာ အမျိုးသမီးအများစုပါဝငေ်သာ လုပ်သားထု အေပါ်အေြခခံသည့်ပုံစံတစ်ခုကိုယူ�ပီး 

ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ခဲ့ေသာ်လည်း၊ ယခုအခါ တ�တ်ု�ိငုင်သံည် ကမ�ာအ့�ကီးဆံုး အဝတ်အထည် ေဈးကွက်အြဖစ် 

ေပါ်ထွက်လာသည်။ တစ်ကမ�ာလုံးတွင ် အထည်ချုပ်က�လုပ်သားများ၏ ၈၀ရာခိုင�်�နး်သည် အမျိုးသမီးများ 

ြဖစ်သည်ဟု ခန ့မှ်နး်ထားသည် (Better Work 2019c)။ စုစုေပါငး် အမျိုးသမီး ၃၅ သနး်သည် အာ�ှတိုက်�ငှ့ ်

ပစိဖိတ်၏ GTF က�တွင ် အလုပ်လုပ်သည် (ILO, Better Work and Cornell University 2020)။ 

အာ�ှ�ိငုင်မံျားတွင ် အ�ိ�ယိ�ငှ့ ် ပါကစ�တနတွ်ငသ်ာ အထည်ချုပ်လုပ်သား အများစုသည် အမျိုးသားများ ြဖစ်�ပီး 

မ�ကာေသးမီက�စ်ှများတွငမူ်၊ အမျိုးသမီး အလုပ်သမား အချိုးသည် ြမင့လ်ာခဲ့သည်။ ထုိ ့ြပင ် GTF က�သည ်

အထည်ချုပ်စက်�ံုများတည်�ှိေသာစငတ်ာများကိုေကျာ်လွန၍် မိသားစုများ၊ လူမ�အသိုငး်အဝုိငး်များ�ငှ့ ်

ဆက်စပ်လုပ်ငနး်များ�ှိ သနး်�ငှ့ခ်ျီေသာလူများကုိ သွယ်ဝုိက်၍ ပ့ံပုိးလာသည်။  

မ�ကာေသးမီက၊ ဆယ်စု�စ်ှများအတွငး် အမျိုးသမီးဝါဒ ီသုေတသီများပါဝငခ်ဲ့ေသာ �ကီးမားသည့် ြငငး်ခံုေဆွးေ�းွမ�က 

အမျိုးသမီးများ၏အေြခအေနေပါ်တွငသ်က်ေရာက်ေသာ 

အရည်အေသွးနမ့်ိ၍တရားဝငမှ်တ်ပုံတငထ်ားေသာအလုပ်အကိုငရ်�ှိမ��ငှ့ ် ဆက် စပ်သည့ ်

အြပုသေဘာေဆာငေ်သာအကျိုးသက်ေရာက်မ�များ�ငှ့ ် သကိ�ာ�ှိေသာအလုပ်၌လုိေငြွပေနြခငး်များ အ�ကား�ှိသည့် 

အဝတ်အထည်တငပုိ်ရ့နထု်တ်လုပ်ြခငး်၏ ဟနခ်ျက်ကုိ အာ�ံု စုိက်သည်။  



 
 

 အပ်ချုပ်ြခငး်- အာ�ှတိုက်၏ အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က��ှိ ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ်သိက�ာ�ှိေသာ အလုပ်' 2 

 အများဆံုး အသားေပးေဖာ်ြပေသာ အြပုသေဘာေဆာငသ်ည့်��ေထာင့မ်ျားတွင၊် 

လူမ�ဖူလုံေရးအာမခံချက်မ�ှိေသာအေြခအ ေနများ�ငှ့ ် အြခား မှတ်ပုံတငမ်ထားေသာအဓိကအလုပ်များ၌ 

များစွာပုိဆိုးဝါးသည့်အလားအလာများ�ှိ�ိငုေ်သာ အေြခအေနများ အတွက်၊ အခွင့အ်ေရးများေပးထားြခငး်များ 

ပါဝငသ်ည်။ လူမ�ေရး�ငှ့ဘ်�ာေရးဆိုငရ်ာ ကိုယ်ပုိငလု်ပ်ပုိငခ်ွင့�်ှိ ဖွံ� �ဖိုး တိုးတက်မ�များသည် 

အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က� အလုပ်အကိုငရ်�ှိမ��ငှ့ ် ဆက်စပ်ေန�ပီး (Kabeer 2004) မ�ကာခဏဆိုသလုိ 

အသက်သွငး်မ� အဆင့မ်ျား အလွနက်ွဲြပားတတ်ေသာ်လည်း၊ တရားဝငမှ်တ်ပုံတငထ်ားေသာ 

အလုပ်အကိုငရ်�ှိမ��ငှ့ ် အတူလာသည့ ် လုပ်သားကာကွယ်မ�များ�ငှ့ ် လစာရ အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကိုရ�ှမိ�တို ့ 

ပါဝငသ်ည်။ သိုရ့ာတွင၊် ၎ငး်တုိ၏့ အလုပ်အကိုငရ်�ှိမ�ကို 

လွတ်လပ်စွာေရွးချယ်�ကေသာအလုပ်သမားများအတွက် ၎ငး်တုိ၏့စွမ်းအား အြပည့်အဝတုိးတက်ေစရန�်ငှ့ ်

၎ငး်တုိ�့ငှ့ ် ထုိက် တနေ်သာစီးပွားေရးဆိုငရ်ာဆုလာဘမ်ျားကို အကျိုးခံစား�ိငုရ်န ် တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ်

ခွဲြခားဆက်ဆံ မ�မ�ှိေရးကို ေလးစားရမည် (ILO 2019a)။ 

 အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က��ှိ အမျိုးသမီး အလုပ်သမားများအတွက် ေကာငး်မွနစွ်ာ မှတ်တမ်းတငထ်ားေသာ 

သကိ�ာ�ှိသည့် အလုပ်မှ လုိေငြွပမ�များတွင ်(�ိငုင်အံလုိက် ကွာြခားေသာလ်ည်း) ေအာက်ပါတို ့ ပါဝငသ်ည်-  

 လုပ်အားခ နမ့်ိြခငး်�ငှ့ ်ကျား/မ လုပ်အားခ ကွာဟမ�များ (မ�ကာေသးမီက �စ်ှများတွငမူ် အနည်းဆံုး 

လုပ်ခ ပမာဏများ တိုးြမင့ြ်ခငး်�ငှ့ ် လုပ်အားခ တနး်တူညီမ�ေရးအတွက် အစုိးရ၏ 

�ကိုးပမ်းအားထုတ်မ�များ �ှိခဲ့သည်)၊  

 အလုပ်ချိန ်�ကာြမင့ြ်ခငး်၊  

 အလုံးစုံ ခွဲြခားဆက်ဆံြခငး် (ကိုယ်ဝနေ်ဆာငမ်�အေပါ် အေြခခံြခငး် ပါဝငသ်ည)်၊  

 အဓိကအားြဖင့ ် အမျိုးသမီးများကလုပ်ရေသာ လုပ်ခရသည့်အလုပ်�ငှ့ ်

လုပ်ခမရေသာအလုပ်အတွက် ဝနထု်ပ်ဝနပုိ်း �စ်ှဆြဖစ်ြခငး်ကုိ လုံေလာက်စွာ ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ှငး်ရန ်

မူဝါဒများ�ငှ် ့အစီအစဉ်များ မ�ှိြခငး်၊  

 ကျား/မ အေြခြပု အ�ကမ်းဖက်မ� 0

1 �ငှ့ ်အေ�ာှင့အ်ယှက်ေပးမ�၊  

 စွမ်းရည ် ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်မ��ငှ့ ် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာငး်ဆိုငရ်ာ တုိးတက်မ�အတွက် 

ကန ့သ်တ်ထားေသာ အခွင့အ်ေရးများ �ှိြခငး်�ငှ့ ်  

 အဆင့အ်ားလုံး�ှိ ေခါငး်ေဆာငမ်��ငှ့ ်ဆံုးြဖတ်ချက်ချမ�တွင ်ပါဝငရ်န ်အတားအဆီးများ �ှိြခငး်။  

ကမ�ာတစ်ဝှမ်း�ှိ အဝတ်အထည် ကုန�်ကမ်းစီးဆငး်မ�များကုိ ဆိုးရွားစွာထိခိုက်ခဲ့ေသာ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ၏ 

ကမ�ာစီ့းပွားေရး ေ�ာှင့ယ်ှက်မ�အလွနတ်ွင၊် ထုိက��ှိ အမျိုးသမီးများအတွက် အနာဂတ် အလားအလာများမှာ 

လက်�ှိတွင ် မေသချာပါ။ အာ�ှတိုက်�ှိ သမား�ို းကျ အထည်ချုပ်က�လုပ်သားများသည် 

ကပ်ေရာဂါကာလအေစာပုိငး်တွင ် အနည်းဆံုး �စ်ှပတ်မှ ေလးပတ်အထိ အလုပ်ရ�ှိမ� ဆံုး�� ံးခဲ့ရ�ပီး အလုပ်သမား 

 
1အမျိုးသမီးများအား အ�ကမ်းဖက်မ� ပေပျာက်ေရးဆုိငရ်ာ ကုလသမဂ� ေ�ကညာချက်တွင ် "အမျိုးသမီးများကို �ုပ်ပိုငး်ဆုိငရ်ာ၊ လိင်ပိုငး်ဆုိငရ်ာ 

သိုမ့ဟုတ် စိတ်ပိုငး်ဆုိငရ်ာ အ��ရာယ် သိုမ့ဟုတ် နာကျငခ်ံစားမ� ြဖစ်ေစေသာ သိုမ့ဟုတ ် ြဖစ်ေစ�ိငုေ်သာ၊ ယငး်အြပုအမူများြဖင့ ် �ခိမ်းေြခာက်မ�၊ 

အကျပ်ကိုငမ်� သိုမ့ဟုတ် မိမိအလိုကျ လွတ်လပ်ခွင့ ် မေပးြခငး် အပါအဝင ် အများြပည်သူသိ�ိငုေ်သာ ဘဝတွငြ်ဖစ်ေစ၊ ကိုယ်ေရးကိုယ်တာဆနေ်သာ 

ဘဝတွငြ်ဖစ်ေစ မည်သည့် ကျား/မ အေြခြပု အ�ကမ်းဖက်မ�ကိုမဆုိ" အမျိုးသမီးများအား အ�ကမ်းဖက်မ�အြဖစ် ၁၉၉၃ တွင ် သတမ်ှတ်ထားသည်။ 

ဤေ�ကညာချက်၌ ယငး်အ�ကမ်းဖက်မ�တွင ် "လုပ်ငနး်ခွင၊် ပညာေရးဆုိငရ်ာ အဖွဲ�အစည်းများ�ငှ့ ် အြခားေနရာများ�ှိ လိငပ်ိုငး်ဆုိငရ်ာ 

အေ�ာှင့အ်ယှက်ေပးမ��ငှ့ ်�ခိမ်းေြခာက်မ�တို"့ ပါဝငေ်�ကာငး် ေဖာ်ြပထားသည် (Cruz and Klinger 2011)။ 



 
 

 အပ်ချုပ်ြခငး်- အာ�ှတိုက်၏ အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က��ှိ ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ်သိက�ာ�ှိေသာ အလုပ်' 3 

ငါးဦးတွင ် သံုးဦးကိုသာ စက်�ံုတွင ် ြပနလ်ည်ခန ့ထ်ားခဲ့သည် (ILO, Better Work and Cornell University 

2020)။ ထုိအေ�ာှင့အ်ယှက်များေ�ကာင့ ် အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က�၌ အလုပ်အကိုငမ်ျား သနး်�ငှ့ခ်ျီ၍ 

ဆံုး�� ံးရသည်ဟု ခန ့မှ်နး်ထားသည်။ တစ်ကမ�ာလုံး�ှိ တံဆိပ်များက ထပ်မံ ေဈးေလ�ာလုိ့ြခငး်၊ အမှာစာများ 

ေလ�ာြ့ခငး်�ငှ့ ် တငသွ်ငး်သူများထံ ေငေွပးေချမ� ေ�ာှင့ေ်�းှြခငး်ေ�ကာင့ ် အလုပ်အကိုင ် ဆံုး�� ံးမ�မှာ ဒတုိယလ�ိငး်တွင ်

ေနာက်ထပ် သနး်ချီ�ပီး တုိးလာ�ိငုသ်ည် (Anner 2020)။  

ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့ ် အာ�ှတိုကတ်ွင ် ဤက��ှိ ကျား/မ ကွာဟချက်များ�ငှ့ ် တုံ ့ြပနမ်�နည်းလမ်းများသည် 

ပုိမုိြပငး်ထနလ်ာခဲ့သည် (ILO, Better Work and Cornell University 2020)။ က�မ်းကျငမ်�နမ့်ိ�ပီး 

လစာနည်းေသာ အလုပ်များတွင ် အမျိုးသမီးများ စုြပံုေနြခငး်ေ�ကာင့ ် အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က��ှိ 

အမျိုးသမီးများသည် ကိုဗစ်-၁၉ ေ�ကာင့ ် အလုပ်အကိုငဆ်ံုး�� ံးမ�များ၏ အကျိုးသက်ေရာက်မ�ကို အချိုးအစား 

မမ�တစွာ ခံစားရသည်။ ထုိ ့ြပင ် ၎ငး်တုိသ့ည် အမ်ိေထာငစု်တွင ် လုပ်ခမရေသာ ြပုစုေစာင့ေ်�ှာက်သည့ ်

အလုပ်အတွက် တာဝနပုိ်များလာြခငး်၊ စိတ်ဖိစီးမ�ပမာဏ ြမင့လ်ာြခငး်၊ ကျား/မ အေြခြပု အ�ကမ်းဖက်မ� 

ြမင့လ်ာြခငး်၊ ဆငး်ရဲမဲွေတမ� တုိးြမင့လ်ာြခငး်�ငှ့ ် ဝငေ်ငမွ�ှိေသာ မိသားစုများကုိ ေထာက်ပ့ံရန ်

အေ�ကးတငသ်ည့်ပမာဏ များလာြခငး်တုိကုိ့ ရငဆ်ိုငရ်သည်။ ကပ်ေရာဂါ၏ရလဒအ်ေနြဖင်၊့ 

ပုိမုိကျယ်ြပန ့ေ်သာစီးပွားေရးလုပ်ငနး်တွင ် အလုပ်အကိုင�်ှားပါးလာ မ�ေ�ကာင့ ် ထုိက��ှိ အမျိုးသမီးများသည် 

တရားဝငမှ်တ်ပုံတငထ်ားေသာ အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က�အလုပ်များကို အမျိုးသားများက 

ဝငေ်ရာက်လုပ်ကိုင�်ိငုေ်ြခ�ှိြခငး်�ငှ်လ့ည်း ရငဆ်ိုငေ်နရသည်။  

ဤအေြခအေနတွင ် အေရး�ကီးေသာစဉ်းစားစရာတစ်ချက်မှာ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသံုးြပုြခငး်�ငှ့ ် လူအစား 

အလုိအေလျာက် စက်ကိရိယာကို အသံုးြပုြခငး်အပါအဝင ် က�ဆိုငရ်ာ ြပနလ်ည်တည်ေဆာက်ြခငး်�ငှ့ ်

နည်းပညာဆိုငရ်ာ အဆင့ြ်မ�င့ြ်ခငး်များအေပါ် ေရ�ှည် အကျိုးသက်ေရာက်မ�များသည် ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့ ်

အ�ှိနြ်မင့လ်ာ�ိငုြ်ခငး် ြဖစ်သည် (ILO 2020g)။ အာ�ှတိုက်၏ အေြခ အေနေ�ကာင် ့

ြဖစ်ပွားလာသည့ထုိ်ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်မ�အတုိငး်အတာအရ၊ ြဖစ်ေပါ်လာ�ိငုေ်ြခ�ှိေသာ အဓိက ြပဿနာ တစ်ခုမှာ 

နည်းပညာ ဆိငုရ်ာဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ��ငှ့အ်တူ လုပ်သားအငအ်ားတွင ် အမျိုးသမီးများကုိေလ�ာခ့ျသည့် လားရာများ 

�ှိလာ�ိငုြ်ခငး် ြဖစ်သည်။ အမှန ် စငစ်စ် ILO သုေတသနက၊ နည်းပညာဆိုငရ်ာတိးုတက်မ��ငှ့ ်

အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က�၌ လုပ်သားအငအ်ားတွင ်အမျိုးသမီးများကုိ ေလ�ာခ့ျြခငး်တုိအ့�ကား ဆက်� �ယ်မ��ှိေ�ကာငး် 

ထငြ်မငခ်ျက်ေပးထားသည် (Kucera and Tejani 2014)။  

က�ဆိုငရ်ာ ပါဝငသူ်များသည ် ကပ်ေရာဂါ ြပနလ်ည်ထူေထာငေ်ရးကာလကုိ ေမ�ာ်�ကည့်ရာ၌ ဤစာတမ်းကုိ 

ြပငဆ်ငရ်ာတွင ်အကျိုးသက်ဆိုငသူ် ထည့်သွငး်မ�အရ၊ အမျို းသမီးများ၏ အသ�ံငှ့ ်ကိုယ်စားြပုမ�သည် သက်ဆိုငရ်ာ 

ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်ေရး�ငှ့ ် လူမ�ေရး ည�ိ��ငိး်ေဆွးေ�းွမ� ြဖစ်စဉ်များ၌ များစွာေလျာန့ည်းသွားမည်ြဖစ်ေ�ကာငး် 

��နြ်ပသည်။ အလုပ်သမားသမဂ�များ၊ အလုပ်�ငှမ်ျား၏ အဖွဲ�အစည်းများ၊ စက်�ံု စီမံခန ့ခ်ွဲမ��ငှ့ ်

အြခားက�ပုိငး်ဆိုငရ်ာ�ငှ့ ် ကမ�ာလုံးဆိုငရ်ာ အလုပ်အကိုင ် အဖွဲ�အစည်းများ�ှိ ေခါငး်ေဆာငမ်��ငှ့ ်

ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်ေရး အခနး်က�များတွင ်အမျိုးသမီးများ ကုိယ်စားြပုမ� သသိာကျယ်ြပန ့စွ်ာ ပုိနည်းေနေ�ကာငး် 

ေထာက်��ရေသာ် ဤအချက်မှာ အံဩ့ဖွယ်မ�ှိပါ။ �ိငုင် ံ၃၀ ၏ ပုိမုိေယဘုယျကျေသာ CARE �ိငုင်တံကာ (2020a) 

စစ်တမ်း၏ �ှာေဖွေတွ� �ှိချက်များကို အဖွဲ�အစည်း၏ ေြမြပငအ်ေတွ�အ�ကံု၊ သက်ေသအေြခြပုမ��ငှ့ ်



 
 

 အပ်ချုပ်ြခငး်- အာ�ှတိုက်၏ အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က��ှိ ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ်သိက�ာ�ှိေသာ အလုပ်' 4 

ေပါငး်စပ်လုိက်ေသာအခါ ကိုဗစ်-၁၉ ကုိ တုံ ့ြပနရ်န ် တည်ေထာငထ်ား ေသာ�ိငုင်အံဆင်ေ့ကာ်မတအီများစုတွင ်

ညီမ�ေသာ ကျား/မ ကိုယ်စားြပုမ� မ�ှိေ�ကာငး် ထပ်မံ ��နြ်ပေနသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ထုိကဲသ့ို ့ အသ�ံငှ့ ် ကုိယ်စားြပုမ� မ�ှိြခငး်၏ အကျိုးဆက်မှာ ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်သည့် ေနရာတွင ်

အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က� (�ငှ့ ် အြခားက�များ) �ှိ သနး်�ငှ်ခ့ျီေသာ အမျိုးသမီး အလုပ်သမားများ၏ တိကျေသာ 

ဦးစားေပးမ�များ�ငှ့ ် လုိအပ်ချက်များကို မ�ကား�ိငုသ်ည့်အြပင၊် ဤအချက်က ၎ငး်တုိ၏့ ဘဝလမ်းေ�ကာငး်အေပါ် 

အကျိုးသက်ေရာက်မ� �ှိပါမည်။ ဤအေြခအေနသည် ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရာတငွ ်

အမျိုးသမီးများအားဖယ်ထားေလ�့ှိသည့်ခွဲြခားဆက်ဆံေသာလူမ�စံ��နး်များ၏လ�မ်းမုိးမ��ငှ့ ် အချိုးအစားမမ� သည့ ်

လုပ်ခမရေသာ ြပုစုေစာင့ေ်�ှာက်ေရးအလုပ်တည်းဟူေသာဝနထု်ပ်ဝနပုိ်း၏ရလဒေ်�ကာင့ ် အမျိုးသမီးအများစု 

ဆငး်ရဲဒကု��ငှ် ့ေတွ� �ကံုရသည့အ်ေ�ကာငး်ြခငး်ရာများ�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည်။  

အထက်ေဖာ်ြပပါ အာ�ှတိုက်�ှိ အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်၏ အလွနအ်ေရး�ကီးေသာ ကျား/မ စိနေ်ခါ်မ�များသည ်

အ�ှိနြ်မင့ေ်နေသာ ရာသဦတု ေဖာက်ြပနမ်�အခက်အခဲ၏ ြဖစ်�ိငုေ်ြခ�ှိေသာအကျိုးသက်ေရာက်မ�များေ�ကာင့ ်

ပုိမုိဆိုးရွားလာ�ိငုသ်ည်။ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ်ေရ�ှည်တည်တံေ့အာငထိ်နး်သိမ်း�ိငုမ်��ငှ့ ်ရာသဦတု အေြပာငး်အလဲ၊ 

၎ငး်တုိ�့ငှ့ ် ကျား/မ ဆံုရာအြပင ် ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအ�ပီး အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်၏ အနာဂတ်�ငှ့ ် ပတ်သက်၍ 

အြပနအ်လှနခ်ျိတ်ဆက်ေနေသာ ��ေထာင့သ်ံုးခုကို အသားေပးေဖာ်ြပထားသည်။  

 အပ်ချုပ်ြခငး်- အာ�ှတိုက်၏ အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က��ှိ ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ်သိက�ာ�ှိေသာ အလုပ်' 4 



 
 

 အပ်ချုပ်ြခငး်- အာ�ှတိုက်၏ အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က��ှိ ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ်သိက�ာ�ှိေသာ အလုပ်' 5 

 

 

 ပထမဦးစွာ ရာသဦတု ေြပာငး်လဲမ�ေ�ကာင့ ် ဤလုပ်ငနး်�ငှ့ ်

၎ငး်၏ အမျိုးသမီး �ကီးစုိးေသာ လုပ်သားအငအ်ားအေပါ် 

ကျေရာက်�ိငုသ်ည့် အမှနတ်ကယ်�ငှ့ ် ြဖစ်�ိငုေ်ြခ�ှိေသာ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ တုိးလာ�ိငုသ်ည်။ ဥပမာအားြဖင့ ်

အပူလွနက်ဲမ�ေ�ကာင့ ် စိတ်ဖိစီးမ�သည ် အမျိုးသမီး 

အလုပ်သမားများ၊ ၎ငး်တုိ၏့ မိသားစုများ�ငှ့ ်

အသိုငး်အဝုိငး်များ၏ ကျနး်မာေရး�ငှ့ ် ေကာငး်ကျိုးအေပါ် 

ေဒသတစ်ဝှမ်းလုံးတွင ် ထိခိုက်ေန�ပီြဖစ်သည့်အြပင ်

အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ခမရေသာ ြပုစုေစာင့ေ်�ှာက်ရသည့် 

အလုပ် ဝနထု်ပ်ဝနပုိ်းများကုိ အြခားအရာများ�ငှ့အ်တူ 

ပုိ၍များလာေနေစသည် (ILO 2019i)။  

 ဒတိုယအားြဖင့ ် ကမ�ာေပါ် �ှိ ညစ်ညမ်းမ�အြဖစ်ေစဆံုး 

လုပ်ငနး်များထဲမှ တစ်ခုြဖစ်ေသာ ဤလုပ်ငနး်သည ်

တစ်ကမ�ာလုံးတွင ် ထုတ်လ�တ်မ�များ၏အဓိကအရငး်အြမစ်�ငှ့ ်

မ�ကာခဏဆိုသလုိ၊ �ှားပါးထိခိုက်လွယ်ေသာ 

ေရအရငး်အြမစ်များ၏ အေရး�ကီးေသာသံုးစဲွသူ�ငှ့ ်

ညစ်ညမ်းေစသူ�စ်ှမျိုးစလုံး ြဖစ်ေနြခငး်ေ�ကာင့၊် ရာသဦတု 

အေြပာငး်အလဲ�ငှ့ ် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ် အေပါ်တွင ်

အကျိုးသက်ေရာက်မ� �ှိေနမည် ြဖစ်သည်။  

 တတိယအားြဖင့ ် ဖက်�ှငလု်ပ်ငနး်၏ ကမ�ာလုံးဆိုငရ်ာ 

"အြမနေ်ြပာငး်လဲေနေသာ ဖက်�ှင/်ေရ�ညှ်မခံေသာ 

ယဉ်ေကျးမ�" က မလုိအပ်ေသာ ြဖုနး်တီးမ� အပါအဝင၊် 

ေရ�ှည်တည်တံေ့အာင ် မထိနး်သမ်ိး�ိငုမ်ည့်ဖိအားများကုိ 

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငအ်ေပါ်သို ့ သက်ေရာက်ေစသည်။ 

မ�ကာေသးမီက ေလလ့ာချက်များအရ၊ ဥေရာပတိုက်�ငှ့ ်

ေြမာက်အေမရိကတိုက်�ှိ တိုးပွားလာေသာ သံုးစဲွသူအချို�သည် 

ပစ�ည်းဝယ်ယူဖို ့ ဆံုးြဖတ်ရာတွင ် ၎ငး်တိုဝ့ယ်ယူေသာ 

ထုတ်ကုနမ်ျား၏ ေရ�ှည်တည်တံ�့ိငုမ်�ကို အေရး�ကီးေသာ 

အချက်အြဖစ် ြမငလ်ာေ�ကာငး်ေတွ�ရသည် (Granskog et al. 

2020)။  

 

 

 

အလပု်' 



 
 

 အပ်ချုပ်ြခငး်- အာ�ှတိုက်၏ အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က��ှိ ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ်သိက�ာ�ှိေသာ အလုပ်' 6 

 

တစ်ချိနတ်ည်းတွင ် အေြပာငး်အလဲြဖစ်ေပါ်ရန ် အတားအဆီးများစွာ ေပါ်ေပါက်လာေ�ကာငး်ေတွ�ရသည်။ 

ပထမဆံုးအချက်မှာ ဤက�၏ တံဆိပ်အလုိက် ေဈးသတ်မှတ်ြခငး်၊ ဝယ်ယူြခငး်�ငှ့ ် စာချုပ်ချုပ်ြခငး် ပုံစံ၏ 

အာဏာတံု ့ြပနမ်�နည်းလမ်းများ ြဖစ်သည်။ က�တစ်ခုလုံး�ှိ မက်လုံးများကို "လုပ်အားခ ေလ�ာြ့ခငး်" ြပုလုပ်သည့ ်

နည်းလမ်းြဖင့ ် တည်ေဆာက်ထား�ပီး လုပ်ခနည်းသည့် အဆင့မ်ျား၊ နညး်ပါးေသာ အြမတ်အစွနး်များ၊ 

ချုပ်ဆိုထားသည့် လုပ်သားအငအ်ားများ�ငှ့ ် (အေနာက်တိုငး် ေဈးကွက်များ�ှိ ပ�ိုဖိုငြ်မင့ ် သံုးစဲွသူ ကမ်ပိနး်များ 

မပါဝငေ်သာ်လည်း) ေယဘုယျအားြဖင့ ် သံုးစဲွသူများအ�ကား၌ ၎ငး်တုိ ့ ဝယ်ယူေသာ အဝတ်အထည်များ၏ 

အမှနတ်ကယ်တနဖိ်ုးကို သတိြပုမိမ� အဆင့မ်ျား နမ့်ိြခငး်တုိ ့ြဖင့ ်ဤလက�ဏာများကို ခွဲြခား�ိငုသ်ည်။  

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါသည ် ထုိတံု ့ြပနမ်�နည်းလမ်းများကို ြပငး်ထနေ်စခဲ့ြခငး် ြဖစ်�ိငုသ်ည်။ သိုေ့သာ် 

တစ်ချိနတ်ည်းတွင ် ၎ငး်သည် အမျိုးသမီးများ၏ အေြခအေနတွင ် အြပုသေဘာေဆာငေ်သာ အေြပာငး်အလဲများကုိ 

ြမ�င့တ်ငရ်နအ်တွက် က�အတွငး် အခွင့အ်ေရးအသစ်များေပးသည်။ ေယဘုယျအားြဖင့ ် ဤသတငး်စကားကုိ 

�ိငုင်တံကာ အလုပ်�ှငမ်ျားအဖွဲ�အစည်း၊ �ိငုင်တံကာ အလုပ်သမား သမဂ�များ�ငှ့ ် လုပ်ငနး်အားလုံးပါဝငေ်သာ 

ကမ�ာလုံးဆိုငရ်ာ သမဂ�က ေရးသား�ပီး ILO က ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်သည့် ကမ�ာလုံးဆိုငရ်ာ အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်�ှိ 

ေယဘုယျ ကိုဗစ်-၁၉ လုပ်ေဆာငခ်ျက်တွင ် အသားေပးေဖာ်ြပထားသည် (ILO 2020d)။ 

ကမ�ာလုံးဆိုငရ်ာအထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က�၏အနာဂတ်�ငှ့သ်က်ဆိုငသ်ည့် 

အြခားကမ�ာလုံးဆိုငရ်ာမူေဘာငမ်ျား�ငှ့အ်တူ၊  ဤသေဘာတူ ညီချက်သည် လူမ�ေရးကာကွယ်ေစာင်ေ့�ှာက်ေရး၏ 

ေရ�ှည်တည်တံေ့အာင ် ထိနး်သမ်ိး�ိငုေ်သာစနစ်များကုိ အြခားအရာများ�ငှ့အ်တူ တည်ေဆာက်ြခငး်မှတစ်ဆင့၊် 

ကပ်ေရာဂါ၏အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကိုေလျာပ့ါးေစြခငး်၊ ပုိမုိတရားမ�တ�ပီး ဒဏခ်ံ�ိငုေ်သာ အထည် 

ချုပ်လုပ်ငနး်အတွက်အုတ်ြမစ်ပ့ံပုိးြခငး် �စ်ှမျိုးစလုံး၌၊ အကျိုးသက်ဆိုငသူ်ေပါငး်စုံ ပါဝငေ်ရးအတွက် 

အပုိေဆာငး်မူေဘာငက်ို ပ့ံပုိးေပးပါသည် (ILO 2020e)။  

 

 က� အေြပာငး်အလဲအတကွ ် အဟန်ု ြဖစေ်ပါ်ေစြခငး်- 

အဓိက သတငး်စကားများ 

 
၁၉၇၀ ြပည့်�စ်ှေကျာ်များမှစ၍ အာ�ှတိုက်�ှိ တငပုိ်ရ့န ် အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က�၏ �ကီးထွားမ��ငှ့အ်တူ 

ဤလုပ်ငနး်ကို တည်ေဆာက်ရာတွင ် အေြခခံထားေသာ ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ�မ�ှိြခငး်၊ ေရ�ှည်တည်တံေ့အာင ်

ထိနး်သိမ်း�ိငုမ်�မ�ှိြခငး်၏ နက်�� ိငး်စွာ အြမစ်တွယ်ေနေသာြဖစ်ေပါ်မ�သေကင်္တများကို ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ှငး်ရနအ်တွက် 

တိုးပွားလာေသာ အမျိုးအစားစုံလငသ်ည့် ကနဦးေြခလှမ်း များကုိပါ ေတွ�ရသည်။ 

ေဒသတွငး်�ှိ ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်မ�များအား ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ�ေပါ် အေြခခံြခငး်အြပင၊် ေရွးချယ်ထားေသာ 

အကျိုးသက်ဆိုငသူ်များ�ငှ့ ် ေတွ�ဆံုေမးြမနး်မ�များြပုလုပ်ြခငး်ြဖင့ ် ဤစာတမ်းသည် အာ�ှတိုက်�ှ ိ



 
 

 အပ်ချုပ်ြခငး်- အာ�ှတိုက်၏ အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က��ှိ ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ်သိက�ာ�ှိေသာ အလုပ်' 7 

အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က� ကုန�်ကမ်းစီးဆငး်မ�များအတွငး် ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ်

အမျိုးသမီးများ၏လုပ်ပုိငခ်ွင့အ်ာဏာရ�ှိမ�ကိုြမ�င့တ်ငရ်န ် အားေကာငး်လာေသာလုပ်ေဆာငခ်ျက်�ငှ့ ် အကျိုးရလဒ ်

ေကာငး်များကိုပ့ံပုိးသည့် အဓိကသတငး်စကားအနည်းငယ်ကုိ ခွဲြခားေဖာ်ထုတ်သည်။ ၎ငး်တုိကုိ့ “P” 

အေ�ကာငး်အရာခုနစ်ခု အြဖစ် ခွဲြခား�ိငုသ်ည်- (အေြပာငး်အလဲအတွက်) ြဖစ်�ိငုေ်ြခ၊ အာဏာ၊ ပါဝငမ်�၊ မိတ်ဖက်ြပုမ�၊ 

ကမ�ာ�ဂိုဟ်၊ မူဝါဒ�ငှ့ ်တုိးတက်မ�တုိ ့ ြဖစ်သည်။ 

ြဖစ�်ိငုေ်ြခ 

အထက်ေဖာ်ြပပါ ကမ�ာလုံးဆိုငရ်ာ အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်�ှိ ေတာငး်ဆိုမ�တွင ် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုငး်၊ ကိုဗစ်-၁၉ 

ကပ်ေရာဂါက လ�ံ�ေဆာ်သည့် ဤအကျပ်အတည်းသည ် ကမ�ာလုံးဆိုငရ်ာ အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က�တွင ်

ေရ�ှည်တည်တံေ့စရန ်ထိနး်သမ်ိး�ိငုေ်သာ စီးပွားေရး၊ လူမ�ေရး�ငှ့ ်သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်မ�ကုိ 

ပ့ံပုိးသည့ ် အလုပ်အကိုင ် အနာဂတ်ကုိ ေဖာ်ေဆာင�်ိငုသ်ည့် ေြပာငး်လဲ�ိငုေ်သာ အစီအစဉ်ကုိ ြမ�င့တ်ငရ်န ်

�ှားပါးအခွင့အ်ေရးတစ်ခုကို ေပးသည်။ ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ 

ေရ�ှည်တည်တံေ့အာငထိ်နး်သမ်ိး�ိငုမ်�သည် ဤအေြခအေနတွင ် အေြပာငး်အလဲအတွက် အဓိက 

တွနး်အားအေန�ငှ့ေ်ရာ ၎ငး်တုိ၏့ ကိုယ်ပုိငအ်ခွင့အ်ေရးဆိုငရ်ာ ရလဒမ်ျားအေန�ငှ့ပ်ါ အေရးပါမည်ြဖစ်သည။် 

တစ်ချိနတ်ည်းမှာပင ် ဤြဖစ်�ိငုေ်ြခကုိသြိမငြ်ခငး်ြဖင့ ် အြခားေသာ ေအာက်ပါအဓိကသတငး်စကား 

ေြခာက်ခုကိုလည်း အသအိမှတ်ြပုရမည်ြဖစ်�ပီး ၎ငး်တိုတ့စ်ခုစီသည် အေြပာငး်အလဲအတွက် 

ထိေရာက်မ��ှိေသာမဟာဗျူဟာများ�ငှ့ ်လုပ်ေဆာငခ်ျက်များအတွက် အလွနအ်ေရး�ကီး သည်။  

အာဏာ 

ဤကပ်ေရာဂါသည် အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က�အတွငး် တံဆိပ်များ�ငှ့ ် တငသွ်ငး်သူများ၊ အလုပ်သမားများ�ငှ့ ်

အလုပ်�ှငမ်ျားအြပင ် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ် အမျိုးသားများအ�ကား အာဏာခွဲြခားမ�များကို မီးေမာငး်ထုိးြပခဲ့သည်။ 

ဤအေ�ကာငး်အရာပါ မှတ်ချက်အများစုက လက်�ှိ က�ပုံစံေအာက်�ှိ အလုံးစုံအာဏာဟနခ်ျက်သည် �ိငုင်တံကာ 

တံဆိပ်များ�ငှ့ ် ဝယ်ယူသူများကို လုံးဝ ဦးစားေပးေ�ကာငး် အသားေပးေဖာ်ြပထားသည်။ ထုိစဉ် ဤက��ှိ 

တငသွ်ငး်သူများ�ငှ့ ် အမျိုးသမီး�ကီးစုိးေသာ လုပ်သားအငအ်ား၊ ၎ငး်တုိ၏့ မိသားစုများ�ငှ့ ် ၎ငး်တုိ၏့ 

အသိုငး်အဝုိငး်များသည် အလုပ်အကိုင�်ငှ့ ် ဝငေ်င ွ ဆံုး�� ံးရသည့် အဓိက ဝနထု်ပ်ဝနပုိ်းကုိ ထမ်းထားရ သည။် 

အာဏာတံု ့ြပနမ်�နည်းလမ်းများကို ြပနလ်ည်ဟနခ်ျက်ညီေစရန ် လုိအပ်ချက်သည်၊ ဒဏခ်ံ�ိငု�်ပီး တနး်တူညီမ�၍ 

ထုတ်လုပ်မ� အားေကာငး်သည့်အြပင ် အားလုံးအတွက် မ�ေဝထားေသာ �ကယ်ဝချမ်းသာမ�ကို ေဆာင�်ကဉ်းသည့် 

ပုိမုိေရ�ှည် တည်တံေ့အာင ် ထိနး်သိမ်း�ိငုမ်ည့် က�တစ်ခု ြဖစ်ေစေရးတွင ် မ�ှိမြဖစ်အေရးပါေ�ကာငး် 

အကျိုးသက်ဆိုငသူ်များစွာက အသားေပး ေဖာ်ြပထားသည်။ ထုိသိုေ့သာ အေရွ�အတွက် အဓိကတွနး်အားမှာ 

ကုမ�ဏမီျား၊ အလုပ်�ှငမ်ျား�ငှ့ ် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ�အစည်းများ�ငှ့ ် ဤက��ှ ိ

လူမ�ေရးည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်မှြဖစ်စဉ်များတွင ် အမျိုးသမီးများ၏ အသ၊ံ ကိုယ်စားြပုမ��ငှ့ ် ေခါငး်ေဆာငမ်�ကိ ု

တိုးြမင့ေ်စြခငး်ြဖစ်သည်။ 

မူဝါဒ 

အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က��ှိ ပုိမုိေကာငး်မွနေ်အာင ် ေြပာငး်လဲမ�အတွက် မ�ှိမြဖစ် အုတ်ြမစ်မှာ ထိေရာက်၍ 

သင့ေ်လျာ်သည့် သက်ေသအေြခြပု အများြပည်သူဆိုငရ်ာ မူဝါဒ မူေဘာငမ်ျားကုိ ကမ�ာလုံးဆိုငရ်ာ၊ ေဒသတွငး်�ငှ့ ်
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�ိငုင်ေံတာ် အဆင့မ်ျားတွင ် ထား�ှိေရးကို ေသချာေစရနြ်ဖစ်သည်။ �ိငုင်ေံတာအ်ဆင့တွ်င ် ဤမူဝါဒများကုိ 

ေရ�ှည်တည်တံေ့အာငထိ်နး်သမ်ိး�ိငုေ်သာ ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ�ဆိုငရ်ာ ပနး်တုိငမ်ျား (SDGs)၊ �ိငုင်တံကာ 

လူအ့ခွင့အ်ေရး မူေဘာငမ်ျား၊ �ိငုင်တံကာ လုပ်အားစံ��နး်များ�ငှ့ ် �ိငုင်တံကာ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ 

�ကိုးပမ်းအားထုတ်မ�များအေပါ် အစုိးရ၏ �ကိုးပမ်းအားထုတ်မ�များြဖင့ ် ေကျာေထာက်ေနာက်ခံ ြပုသင့ ် သည။် 

သက်ဆိုငရ်ာမူဝါဒဧရိယာများတွင ် အလုပ်သမားအခွင့အ်ေရးများ�ငှ့ ် ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ�မှ 

ကုနသွ်ယ်ေရးသေဘာတူညီချက် များ၊ လူမ�ေရး ကာကွယ်ေစာင်ေ့�ှာက်ေရး�ငှ့ ် ကျား/မ တံု ့ြပနမ်��ှိေသာ 

လူမ�အေြခခံအေဆာက်အအံု ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များ ပါဝငသ်ည်။ စနစ်တကျြဖစ်�ပီး ��ငိး်ယှဉ်၍ရေသာ၊ ကျား/မ 

သ�ိှိတုံ ့ြပန�်ပီး လိငအ်ရ စုြပံုြခငး်မ�ှိေသာ က� ေဒတာ မ�ှိြခငး်က ဤစာတမ်းတွင ် ေဆွးေ�းွထားေသာ အဓိက 

အေ�ကာငး်အရာများ အပါအဝင ် ဤအေြခအေနတွင ် ထိေရာက်ေသာ မူဝါဒ ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်မ�အတွက် အဓိက 

ခလုတ်ကနသ်ငး် ြဖစ်ေစသည်။  

ပါဝငေ်ဆာငရွ်ကမ်� 
ကိုဗစ်-19 အလွန ် "ပုံမှနလူ်ေနမ�ဘဝ" အသစ်အတွငး် အာ�ှတိုက်�ှိ အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က��ှ ိ

အမျိုးသမီးအလုပ်သမားများ၏ အေနအထားကုိ ပုိမုိေကာငး်မွနေ်အာင ် ေြပာငး်လဲရာတွင ် မ�ှိမြဖစ် 

အေရး�ကီးေသာအရာမှာ အနာဂတ် မဟာဗျူဟာများ�ငှ့ ် အစီအစဉ်များအတွက် ည�ိ��ငိး်ေဆွးေ�းွမ�၊ မူဝါဒ 

ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ��ငှ့ ်ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခငး်၏ အချက်အချာေနရာတွင ်အမျိုးသမီးများ၏ အသ၊ံ ကိုယ်စားြပုမ��ငှ့ ်

ေခါငး်ေဆာငမ်� �ှိေနေစရန ် ြဖစ်သည်။ အရည်အချငး်ြပည့်မီေသာ အမျိုးသမီးများကုိ လုပ်ငနး်၏ အဆင့အ်ားလုံးတွင ်

ေခါငး်ေဆာငမ်� အခနး်က�များသို ့ ေြပာငး်ေ���ေရးကို အ�ှိနြ်မ�င့ရ်န ် မူဝါဒများ�ငှ့ ် ေဆာငရွ်က်မ�များကုိ ချဲ�ထွင ်

ဦးစားေပးရမည်။ ထုိ ့ြပင ် ပုိမုိေကာငး်မွနေ်သာ အေြပာငး်အလဲအတွက် မ�ှိမြဖစ်အေရး�ကီးေသာ အရာမှာ ကျား/မ 

ြဖစ်တည်မ��ငှ့ ်လူမျိုး၊ မသနစွ်မ်းြဖစ်မ�၊ တုိငး်ရငး်သားြဖစ်မ� အေြခအေန၊ တုိငး်ရငး်သားြဖစ်မ�၊ ခိုလ�ံခွင့ ်အေြခအေန၊ 

အသက်အရွယ်၊ မိသားစုအေြခအေန၊ HIV အေြခအေန�ငှ့ ် လိငပုိ်ငး်ဆိုငရ်ာ စိတ်တိမ်း��တ်မ� အပါအဝင ် အြခား 

ခွဲြခားဆက်ဆံြခငး် ပုံစံများအ�ကား မူဝါဒ�ငှ့ ် လက်ေတွ�ကျင့သ်ံုးမ�တုိ ့ ဆံု�ိငုစွ်မ်း�ှိေရး ေသချာေစရနြ်ဖစ်သည်။ 

ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်ေရး လုပ်ငနး်စဉ်တွင ် ဤက��ှိ မြဖစ်စေလာက် အနည်းဆံုးြဖစ်ေသာ အလုပ်သမားများ၏ 

လုိအပ်ချက်များ�ငှ့ ် ��ေထာင့မ်ျားကုိ ကိုယ်စားြပု�ိငုေ်ရးသည် မည်သူမ� ချနထ်ားမခံရေရးကို ေသချာေစရန ်

အလွနအ်ေရးပါသည်။  

မိတဖ်ကြ်ပုမ� 
အချို�ေသာ အေ�ကာငး်အရာများသည် ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ်အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ပုိငခ်ွင့အ်ာဏာရ�ှမိ�အတွက် 

က�ဆိုငရ်ာ ပါဝငသူ်များအ�ကား ထိေရာက်ေသာ မိတ်ဖက်ြပုမ�များအတွက် အချက်အချာကျေ�ကာငး် 

ထင�်ှားသည်။ ၎ငး်တုိတွ့င ် မ�ေဝထားေသာ အကျိုးခံစားခွင့မ်ျား�ငှ့ ် ရည်ရွယ်ချက်၊ ပါဝငမ်��ှိြခငး် (အစုိးရများ၊ 

ဝယ်ယူသူများ၊ တငသွ်ငး်သူများ�ငှ့ ် အလုပ်သမားများ စသည်)၊ အာဏာ မ�ေဝြခငး်�ငှ့ ် �စ်ှဦး�စ်ှဘက်အကျိုး�ှိေသာ 

ရလဒမ်ျားကုိ ဦးတည်ြခငး်တုိ ့ ပါဝငသ်ည်။ ကျား/မ ပါဝငေ်သာ လူမ�ေရးည�ိ��ငိး်ေဆွးေ�းွမ��ငှ့ ်

သံုးဦးသံုးဖလှယ်စနစ်သည် ထုိမိတ်ဖက်ြပုမ�များ ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်မ�အတွက် သက်ေသြပ�ပီးေသာ အဓိက ယာဉ်များ 

ြဖစ်ကာ၊ စုေပါငး်ေတာငး်ဆိုြခငး်သည် ထုိအြပနအ်လှနဆ်က်ဆံမ�များ၏အဓိကအချက်အြဖစ် လုပ်ငနး်�ငှ့ ်

က�အဆင့ ်များတွင ်�ှိသည်။ ဤအေ�ကာငး်အရာတွင ် "အပ်ချုပ်ြခငး်" အတွက် မ�ှိမြဖစ်အေရး�ကီးသည့်အရာမှာ 

အမျိုးသမီးများသည် ၎ငး်တုိ၏့ လုပ်ေဖာ်ကိုငဖ်က် အမျိုးသားများ�ငှ့အ်တူ အလုပ်သမားများ�ငှ့ ် အလုပ်�ငှမ်ျား၏ 



 
 

 အပ်ချုပ်ြခငး်- အာ�ှတိုက်၏ အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က��ှိ ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ်သိက�ာ�ှိေသာ အလုပ်' 9 

အဖွဲ�အစည်းများ၊ အမျိုးသမီးများ၏ အဖွဲ�အစည်း များ�ငှ့ ် ကွနရ်က်များ၊ သံုးစဲွသူ အသငး်အဖွဲ�များ၊ �ိငုင်တံကာ 

ကမ်ပိနး်များ�ငှ့ ် က�တွငး် စုံလငလှ်ေသာ အြခား အဖွဲ�အစည်းပုိငး်ဆိုငရ်ာ ပုံစံများမှတစ်ဆင့ ် စုေပါငး်လျက် 

ပါဝငေ်ရးြဖစ်သည်။  

ကမ�ာ�ဂိုဟ ်

အမျိုးသမီး အလုပ်သမားများစွာသည ် လုပ်ငနး်ခွင၌် အပူချိနမ်ျားြမင့လ်ာြခငး်�ငှ့ ် ြပငး်ထနေ်သာ မုိးေလဝသ 

ြဖစ်ရပ်များေ�ကာင့ ်ြဖစ်ေပါ်ေသာ အေ�ာှင့အ်ယှက်များကဲသ့ို ့ ရာသဦတု အေြပာငး်အလဲ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ၏ 

ထိခိုက်မ�ေ�ကာင့ ် အဓိကထိခိုက်ေစမ�ကို ခံစားသည်းခံေနရ�ပီြဖစ်သည်။ ၎ငး်တုိအ့တွက် ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ�၊ 

လုပ်သားအခွင့အ်ေရးများ၊ ရာသဦတု အေြပာငး်အလဲ�ငှ့ ် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ 

ေရ�ှည်တည်တံေ့အာငထိ်နး်သမ်ိး�ိငုမ်�အ�ကား ဆက်စပ်မ�များမှာ ေနစ့ဉ် ရငဆ်ိုငရ်ေသာ အမှနတ်ရား ြဖစ်သည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါသည ် အထည်အလိပ်�ငှ့ ် အဝတ်အထည် ထုတ်လုပ်ေရးတွင ် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ 

ေရ�ှည်တည်တံေ့အာငထိ်နး်သမ်ိး�ိငုမ်� ပုိမုိရ�ှိေစေရးအတွက် �ကိုးပမ်းအားထုတ်မ�များကုိ အ�ှိနြ်မ�င့ရ်န ်

ထုိဆက်စပ်မ�များ�ငှ့ ် ပူးေပါငး်အကျိုးရလဒမ်ျားကိုအသံုးချရန ် အခွင့အ်ေရးတစ်ခု ေပးပါသည်။ 

ထုိ�ကိုးပမ်းအားထုတ်မ�များကုိ "တရားမ�တေသာ အကူးအ ေြပာငး်" အေြခခံသေဘာတရားများက လမ်း��နသ်င့�်ပီး၊ 

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငကုိ် မထိခိုက်ေသာထုတ်လုပ်မ��ငှ့ ် အဆင့အ်ားလုံးတွင ် အလုပ်အကိုငရ်�ှိမ�ကဲသ့ို ့ 

နည်းလမ်းများြဖင့ ် ဤက�၏ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငအ်ေပါ် အကျိုးသက်ေရာက်မ�ကျနရ်စ်ြခငး်ကို ေလ�ာခ့ျရန ်

ရည်ရွယ်�ပီး က�တွငး် ဒဏ်ခံ�ိငုမ်�၊ တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ် ထုတ်လုပ်အားေကာငး်မ� တိုးြမင့ေ်စေရးအတွက် 

ကူညီပ့ံပုိးရမည် (ILO 2015b)။  

တိးုတကမ်�။ 

အဆံုးတွင ် ေဒသတစ်ေလ�ာက် ပုိမုိဒဏခ်ံ�ိငု၍် တနး်တူညီမ�မ��ှိ�ပီး ထုတ်လုပ်အားေကာငး်ေသာ အဝတ်အထည ်

ကုန�်ကမ်းစီးဆငး်မ�များ ြဖစ်လာရန ် "အပ်ချုပ်ြခငး်" တွင ် လုပ်ေဆာငခ်ျက်သည် အေရးပါသည။် 

အြပုသေဘာေဆာငေ်သာ အေြပာငး်အလဲကုိ မ�ေဝထားေသာ ေမ�ာ်မှနး်ချက်�ငှ့ ် မူဝါဒ၊ အားလုံးပါဝငေ်သာ 

ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်မ��ငှ့ ် မိတ်ဖက်ြပုမ�တို၏့ �ှငး်လငး်ြပတ်သားမ�က ေကျာေထာက်ေနာက်ခံြပုထားသည့ ်

ရဲရင့ြ်ပတ်သားေသာ လုပ်ေဆာငခ်ျက်များြဖင့သ်ာ ရ�ှိ�ိငုမ်ည။် ကမ�ာလုံးဆိုငရ်ာ အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်�ှိ ေတာငး်ဆိမု� 

ေအာက်တွင ် တည်ေထာငထ်ားေသာ အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်၏ �ိငုင်တံကာ အလုပ်အဖွဲ�သည် ဤအေြခအေနတငွ ်

အေရး�ကီးေသာ ကုိးကားချက်တစ်ခ ု ေပးသည။် ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့ ် ြဖစ်ေပါ်လာသည့ ်

အေ�ာှင့အ်ယှက်များ�ငှ့ ်စိနေ်ခါ်မ�များအလယ်တွငပ်င ်ေဒသတစ်ေလ�ာက် တည်�ှိဆဲ ေကာငး်မွနသ်ည့် ကျင့သ်ံုးမ�များ၊ 

အေတွ�အ�ကံု�ငှ့ ် သငခ်နး်စာများကုိ မ�ေဝြခငး်�ငှ့ ် အသံုးချြခငး်သည် အလုံးစုံ ေြပာငး်လဲမ�အတွက် ကနဦး 

အေြပာငး်အလဲများ�ငှ့ ် အဟုနထိ်နး်သမ်ိးြခငး်၏ အကျိုးသက်ေရာက်မ� အားေကာငး်ေစရန ် အဓိက 

ကူညီပ့ံပုိးသည့်အရာ ြဖစ်လာပါမည။် 1

2  

 

 
2 ဤအစီရငခ်ံစာကို အားြဖည့်မည့် ေနာင်လာမည့် ILO ထုတ်ေဝမ�တွင ် အာ�ှတိုက်�ှိ အဝတ်အထည် ကုန�်ကမ်းစီးဆငး်မ�များတွင ် ကျား/မ 

တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ် အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ပိုငခ်ွင့အ်ာဏာရ�ှိမ�အတွက် ေဆာငရွ်က်ြခငး်ဆုိငရ်ာ ေကာငး်မွနသ်ည့ ် ကျင့သ်ံုးမ� ကိစ�ရပေ်လလ့ာမ� 

အနည်းငယ်ကို ေဖာ်ြပထားသည်။ 



 
 

 အပ်ချုပ်ြခငး်- အာ�ှတိုက်၏ အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က��ှိ ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ်သိက�ာ�ှိေသာ အလုပ်' 10 

 ေမ�ာ်�ကည့ြ်ခငး်- အေြပာငး်အလအဲတကွ ်မဟာဗျူဟာများ 

 

"ေြပာငး်လဲမ�သည် သဘာဝအေလျာက် ြဖစ်လာမည ် မဟုတ်သကဲသ့ို ့ ရည်ရွယ်ထား�ပီး ချိတ်ဆက်မ�မ�ှိေသာ 

အဆင့မ်ျားြဖင့လ်ည်း ြဖစ်လာမည်မဟုတ်ပါ" ဟု အေရး�ကီးေသာ ILO (2019a) အစီရငခ်ံစာ ကျား/မ 

တနး်တူညီမ�မ�အတွက် �ကီးမားေသာ တုိးတက်မ�-အားလုံးအတွက် ပုိမုိေကာငး်မွနေ်သာ အလုပ်အကိုင ်အနာဂတ် တွင ်

ေဖာ်ြပထားသည်။ ဤ��ေထာင့မှ် �ကည့်လ�င ် ကိုဗစ်-19 ကပ်ေရာဂါ၏ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို တုံ ့ြပနရ်န ်

�ကိုးပမ်းအားထုတ်မ�များ�ငှ့ ် စုေပါငး်ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်၍ အကျိုးြဖစ်ထွနး်ေစရန ် နည်းလမ်းများြဖင့ ်

အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က�တွငး် ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ် အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ပုိငခ်ွင့အ်ာဏာရ�ှိမ�ကိ ု

ြမ�င့တ်ငရ်ာတွင ် ေဒသတစ်ေလ�ာက် အကျိုးသက်ဆိုငသူ် ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ��ငှ့ ် လုပ်ေဆာငခ်ျက်များကုိ 

လမ်း��နရ်န ် ေြပာငး်လဲမ� သအီိုရီတစ်ခုကို အဆိုြပုထားသည်။ ဤေြပာငး်လဲမ� သအီိုရီ၏ အဓိကအချက်မှာ 

ေအာက်ပါတို ့ြဖစ်သည်-  

 က�တွငး် လုပ်အားခ တရားမ�တမ� ရ�ှိြခငး်၊  

 ခွဲြခားဆက်ဆံမ�၊ အေ�ာှင့အ်ယှက်ေပးမ��ငှ့ ်အ�ကမ်းဖက်မ�ကို အဆံုးသတ်ြခငး်၊  

 လုပ်ခမရေသာ ြပုစုေစာင့ေ်�ှာက်သည့် အလုပ်အတွက် တာဝနမ်ျားကုိ ြပနလ်ည်ဟနခ်ျက်ညီေစြခငး်၊  

 က�၏ အဆင့အ်ားလုံးတွင ်အမျိုးသမီးများအေန�ငှ့ ်တူညီေသာ အသ၊ံ ကိုယ်စားြပုမ��ငှ့ ်ေခါငး်ေဆာငမ်� 

ရ�ှိြခငး်။  

ေအာက်တွင ် အ�ကမ်းဖျဉ်းေဖာ်ြပထားေသာ အ�ကံြပုချက်များကုိ ဒဏခ်ံ�ိငု၍် တနး်တူညီမ�မ��ှိ�ပီး 

ထုတ်လုပ်အားေကာငး်သည့် ပုိမုိေရ�ှည်တည်တံေ့အာငထိ်နး်သမ်ိး�ိငုမ်ည့် အနာဂတ်အတွက် ဤက�ကုိ 

ြပနလ်ည်ပုံေဖာ်�ပီး ြပနလ်ည်ေနရာချရနအ်တွက် ကပ်ေရာဂါက ဖနတီ်းေပးေသာ အခွင့အ်လမ်းများကုိ 

အမိအရအသံုးချရန ်ပူးတွဲအကျိုးသက်ဆိုငသူ် လုပ်ေဆာငခ်ျက်အတွက် ထပ်မံအဆိ ုြပုထားပါသည်။  

 

 

 အ�ကြံပုချကမ်ျား  

 

ေအာက်ပါအ�ကံြပုချက်များသည ် အာ�ှတိုက်၏ အဝတ်အထည် ကုန�်ကမ်းစီးဆငး်မ�များအတွငး် ေဒသတွငး်�ငှ့ ်

�ိငုင်ေံတာ်အဆင့မ်ျား တွင ် ပူးတွဲအကျိုးသက်ဆိုငသူ် ည�ိ��ငိး်ေဆွးေ�းွမ��ငှ့ ်လုပ်ေဆာငခ်ျက်အတွက် အုတ်ြမစ်အြဖစ် 

ပ့ံပုိးရန ် ရည်ရွယ်သည်။ တစ်ဦးကုိတစ်ဦး အမီှြပုမ�များ�ပီး အြပနအ်လှန ် အားေပးေထာက်ခံ၍ ၎ငး်တုိသ့ည်- (i) 

အစုိးရများ၊ အလုပ်�ှငမ်ျား၊ အလုပ်သမားများ၊NGO များ၊ �ိငုင်တံကာ ေအဂျငစီ်များ�ငှ့ ်အြခားလုပ်ေဆာငသူ်များ၏  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf


 
 

 အပ်ချုပ်ြခငး်- အာ�ှတိုက်၏ အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က��ှိ ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ်သိက�ာ�ှိေသာ အလုပ်' 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်ကို စုေပါငး်၍ေသာ်လည်းေကာငး်၊ ၎ငး်၏ ကိုယ်ပုိင ်အခွင့အ်ေရးြဖင့ေ်သာ်လည်းေကာငး် ပ့ံပုိးရန�်ငှ့ ်

(ii) �ိငုင်ဆံိုငရ်ာ ကွဲြပားမ�ကို လက်ခံေနရာေပး၍ ေဒသတစ်ဝှမ်း စတငလု်ပ်ေဆာင ် ေန�ပီြဖစ်ေသာ 

များြပားစုံလငသ်ည့် တည်�ှိဆဲ ကနဦးေြခလှမ်းများအေပါ် တည်ေဆာက်ရန ်ရည်ရွယ်သည်။  

အ�ကံြပုချက်များသည ် ဤအစီရငခ်ံစာ�ငှ့အ်�ပိုင ် ထုတ်ေဝထားေသာ ြဖည့်စွက် လမ်းြပေြမပုံအေ�ကာငး်ကို ထပ်မံ 

အသေိပးသည်- ILO၊ ေဒသတွငး် လမ်းြပေြမပုံ – အပ်ချုပ်ြခငး်- အာ�ှတိုက်၏ အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က��ှိ ကျား/မ 

တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ် သိက�ာ�ှိေသာ အလုပ် (2021) ကုိ �ကည့်ပါ။ ဤလမ်းြပေြမပုံသည ် ေဒသတွငး် 

အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က�၌ ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ် အမျိုးသမီးများအား လုပ်ပုိငခ်ွင့အ်ာဏာေပးမ�ကို ရ�ှိရန ်

အကျိုးသက်ဆိုငသူ်ေပါငး်စုံ ည�ိ��ငိး်ေဆွးေ�းွမ��ငှ့ ် ပူးတွဲလုပ်ေဆာငခ်ျက်အတွက် ပုိမုိအေသးစိတ်ေသာ မူေဘာငက်ိ ု

ေပးသည။် 

ကုိဗစ-်19 ကပ်ေရာဂါ၏ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကုိ ဆက်လက်ေြဖ�ှငး်ရန် ဤက�၏ အဆင့အ်ားလံးု�ိှ 

ပူးတွအဲကျိုးသက်ဆိငုသ် ူ များ၏လပ်ုေဆာငခ်ျက်များကုိ ဦးစားေပး၍ ြမ�င့တ်ငရ်န်�ငှ့ ် တစ်�ပိုငတ်ည်းတငွပ်င ်

အာ�ှတိက်ု၏ အထညခ်ျုပ်လပ်ုငန်းက��ိှ ကျား/မ တန်းတညူမီ�မ��ိှေရးအေ�ကာငး်ကိစ�သည်  ေရ�ှည်၌ 

တိးုတက်မ��ိှေစရန်။  

 ကမ�ာလုံးဆိုငရ်ာ အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က� ILO ၏ ကမ�ာလုံးဆိုငရ်ာ အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်�ှိ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေတာငး်ဆိုမ�ကို ဤရည်ရွယ်ချက်ြဖင့ ် ပူးေပါငး်အားထတုမ်�များအတက်ွ အဓိက မူေဘာငအ်ြဖစ်၊ အထူးသြဖင့ ်

လုပ်ေဆာငခ်ျက်ကို ြမ�င့တ်င�်ပီး ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်ရနထူ်ေထာငထ်ားသည့် �ိငုင်တံကာလုပ်ငနး်အဖွဲ�က 

ကနဦးတွင ် ဦးစားေပးထားေသာ အာ�ှ�ိငုင်မံျားတွင ် ည�ိ��ငိး်ထား�ှိရန ် 2

3။ 

 
3ဤ�ိငုင်မံျားမှာ- ဘဂင်္လားေဒ�့ှ်၊ ကေမ�ာဒးီယား၊ အိ��ယိ၊ အငဒ်ိနုးီ�ှား၊ ြမနမ်ာ�ငှ့ ်ပါကစ�တနတ်ို ့ ြဖစ်သည်။ 

 အပ်ချုပ်ြခငး်- အာ�ှတိုက်၏ အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က��ှိ ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ်သိက�ာ�ှိေသာ အလုပ်' 11 



 
 

 အပ်ချုပ်ြခငး်- အာ�ှတိုက်၏ အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က��ှိ ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ်သိက�ာ�ှိေသာ အလုပ်' 12 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ကို ကမ�ာလုံးဆိုငရ်ာ�ငှ့ေ်ဒသတွငး် ကုန�်ကမ်းစီးဆငး်မ�များ၌ 

ေြပာငး်လဲမ�ကို ပ့ံပုိးေပးသည့ ် အြခားတည်ဆဲ �ိငုင်တံကာပလက်ေဖာငး်များ၊ သေဘာတူညီချက်များြဖင့ ်

ချိတ်ဆက်ရန။် 3

4  

 ဤက�၏ တရားဝင၊် အလွတ်သေဘာ ��ေထာင့�်စ်ှမျိုးလုံးအရ ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ်

အမျိုးသမီးများအား လုပ်ပုိငခ်ွင့ ် အာဏာေပးမ�အတွက် �ကိုးပမ်းအားထုတ်မ�များကို ကိုဗစ်-၁၉ တုံ ့ြပနမ်��ငှ့ ်

ြပနလ်ည်ထူေထာငမ်�၏ အဓိကအေ�ကာငး်အရာ ြဖစ်လာေစေရး ေသချာေစရနအ်တွက် မူဝါဒများ၊ 

မဟာဗျူဟာများ�ငှ့ ်ေဆာငရွ်က်ချက်များကို ြမ�င့တ်င�်ပီး အေကာငအ်ထည ်ေဖာ်ရန။် 

 ဤက��ှိ အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ခများ�ငှ့ ် လုပ်ငနး်ခွငအ်ေြခအေနများကိုထိခိုက်ေစသည့် ဝယ်ယူမ�ဆိုငရ်ာ 

ကျင့သ်ံုးမ�များကို လည်း အကျိုးသက်ဆိုငသူ်ေပါငး်စုံ က� ြပနလ်ည်ပုံေဖာ်ေရး ည�ိ��ငိး်ေဆွးေ�းွမ��ငှ့ ်

ကနဦးေြခလှမ်းများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိငး်အြဖစ် ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ှငး်ရန။်  

 အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က�တွင ်ြမငသ်ာေသာ လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ ေဆာငရွ်က်ရန�်ငှ့ ်ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ�ကို 

ေ�ှ�ေရာက်ေစရန ်အလုပ်အဖွဲ�အစည်းများ၏ လုပ်�ိငုစွ်မ်းကို အားေကာငး်ေစရန။် 

1951 ခု�စှ်၊ လစာစရိတ ် ညမီ�ေရး ညီလာခံ (နံပါတ ် 100) �ငှ့အ်ညီ အထည်ချုပ်လပ်ုငန်းက�အတငွး် 

တန်ဖုိးတညူီေသာ အလပ်ုအတက်ွ ညီမ�ေသာ လပ်ုအားခ ရ�ိှေရးကုိ ဦးစားေပး အာ�ုံစိုက်ရန်။  

 အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ �ကိုးပမ်းအားထုတ်မ�များ�ငှ့ ် �ိငုင်တံကာ အလုပ်သမားေရးရာစံချိနစံ်��နး်များမှ 

လမ်း��နခ်ျက်�ငှ့အ်ညီ တနဖိ်ုးတူညီေသာ အလုပ်အတွက် ညီမ�ေသာ လုပ်အားခအြပင၊် အနည်းဆံုး လုပ်ခလစာ 

ပမာဏများဆိုငရ်ာ �ိငုင်ေံတာ်မူဝါဒများ�ငှ့ ် ဥပေဒများကုိ ခိုငမ်ာေစ၍ ေစာင့�်ကည့်ထိနး်ချုပ်�ပီး 

အသက်သွငး်ရန။်  

 အမျိုးသမီးများ၏ အသံများ၊ ကုိယ်စားြပုမ��ငှ့ ်ေခါငး်ေဆာငမ်�သည် ကျား/မ လုပ်အားခ တရားမ�တေရး�ငှ့ ်

အနည်းဆံုး လုပ်အားခ ပမာဏများဆိုငရ်ာ ကနဦးေြခလှမ်းအားလုံး�ငှ့ ်လူမ�ေရး ည�ိ��ငိး်ေဆွးေ�းွမ�တွင ်

အဓိကကျေ�ကာငး် ေသချာေစရန။် �ိငုင်ေံတာ်အဆင့ ်အနည်းဆံုး လုပ်အားခ ပမာဏ ေဆွးေ�းွည�ိ��ငိး်မ�များတွင ်

အမျိုးသမီးများ ြပည့်�ကှ်ေနသည့် က�များကုိ ဦးစားေပး အာ�ံု စုိက်ရန။် 

 
4 ယငး်တိုတ့ွင ်ေအာက်ပါတို ့ ပါဝငသ်ည်-  

• အလုပ်အကိုင ်အနာဂတ်ဆုိငရ်ာ ILO ရာြပည့ ်ေ�ကညာချက်၊  

• မ�တေသာ ကမ�ာ့ရွာြဖစ်မ�အတွက် လူမ�ေရးတရားမ�တမ�ဆုိငရ်ာ ILO ေ�ကညာချက်၊  

• လုပ်ငနး်ခွင�်ှိ အေြခခံသေဘာတရားများ�ငှ့ ်အခွင့အ်ေရးများဆုိငရ်ာ ILO ေ�ကညာချက်၊  

• �ိငုင်ေံပါငး်စံ ုလုပ်ငနး်များ�ငှ့ ်လူမ�ေရးမူဝါဒဆုိငရ်ာ အေြခခံသေဘာတရားများ၏ သံုးဦးသံုးဖလှယ် ေ�ကညာချက်၊  

• လုပ်ငနး်�ငှ့ ်လူအ့ခွင့အ်ေရးဆုိငရ်ာ UN လမ်း��နခ်ျက် အေြခခံသေဘာတရားများ၊  

• �ိငုင်ေံပါငး်စံုလုပ်ငနး်များအတွက် စီးပွားေရးအရ ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ��ငှ့ ်ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ� (OECD) အတွက် အဖွဲ�အစည်း၊  

• အဝတ်အထည်�ငှ့ ်ဖိနပ်က��ှိ တာဝန�်ှိေသာ ကုန�်ကမ်းစီးဆငး်မ�များအတွက် OECD လံုလ့�ှိေသာ လမ်း��နမ်��ငှ့ ် 

• ကိုဗစ်-19 ကို လူမ�ေရး-စီးပာွးေရးအရ ချက်ချငး် တံု ့ြပနမ်�အတွက် ကုလသမဂ� (UN) မူေဘာင။် 



 
 

 အပ်ချုပ်ြခငး်- အာ�ှတိုက်၏ အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က��ှိ ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ်သိက�ာ�ှိေသာ အလုပ်' 13 

 ကုမ�ဏ/ီအလုပ်�ှင ် အဆင့တွ်င ် "တနဖိ်ုးတူညီေသာ အလုပ်" ကုိ ခွဲြခားသတ်မှတ်ရန ် ကျား/မ မခွဲြခားေသာ 

အလုပ်အကိုင ်အကဲြဖတ်မ�များကုိ အသံုးြပုေ�ကာငး် ေသချာေစရန ် လုပ်အားခ�ငှ့ ်လစာ စနစ်များကုိ သံုးသပ်၊ 

ချိနည်�ိရန။် 

အထည်ချုပ်လပ်ုငန်းက�၏ ��ေထာင့အ်ားလံးုတငွ ် အမျို းသမီးများ၏ အသ၊ံ ကုိယစ်ားြပုမ��ငှ့ ် ေခါငး်ေဆာငမ်�ကုိ 

တိးုြမ�င့ရ်န် မူဝါဒများ၊ မဟာဗျူဟာများ�ငှ့ ်ေဆာငရွ်က်ချက်များကုိ ဦးစားေပး၊ ေဖာ်ထတုေ်ရးဆွေဲစ�ပီး ပ့ံပုိးရန်။  

 လုပ်ငနတွ်ငး်အပါအဝင ် ေခါငး်ေဆာငမ်��ငှ့ ် စီမံခန ့ခ်ွဲမ� အဆင့အ်ားလုံးတွင ် အမျိုးသမီးများကုိ ြမ�င့တ်ငရ်န ်

တည်ဆဲ အမျိုးသား မူဝါဒများ၊ ဥပေဒများ၊ မဟာဗျူဟာများ�ငှ့ ် အစီအစဉ်များကုိ ြမ�င့တ်င၊် ခိုငမ်ာေစ�ပီး 

အေကာငအ်ထည်ေဖာရ်န ်(ဥပမာ- အမျိုးသား ခွဲတမ်း လျာထားချက်များ �ှိပါက)။ 

 ကိုဗစ်-19 တုံ ့ြပနမ်��ငှ့ ် ြပနလ်ည်ထူေထာငမ်�၊ စုေပါငး်ေတာငး်ဆိုြခငး် အပါအဝင ် (�ိငုင်ေံတာ်အဆင့မှ် 

လုပ်ငနး်အဆင့အ်ထိ) က�၏ အဆင့အ်ားလုံးတွင ် အမျိုးသမီးများ၏ အသ၊ံ ကိုယ်စားြပုမ��ငှ့ ်

ေခါငး်ေဆာငမ်�ဆိုငရ်ာ လူမ�ေရး ည�ိ��ငိး်ေဆွးေ�းွမ� ြဖစ်စဉ်များကုိ ြမ�င့တ်ငရ်နအ်တွက် မူဝါဒများ�ငှ့ ်

ေဆာငရွ်က်ချက်များကို စတင�်ပီး ြမ�င့တ်ငရ်န။် 

 ကျား/မ ခွဲတမ်းများ သိုမ့ဟုတ် ပစ်မှတ်များ သတ်မှတ်ြခငး်�ငှ့ ် အမျိုးသမီးများအတွက် ေခါငး်ေဆာငမ်�ဆိုငရ်ာ 

ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်မ� အခွင့အ်ေရးများ၊ သင�်ကားြပသေပးမ�များ�ငှ့ ် ကမကထြပုမ�များ လုပ်ေဆာငြ်ခငး်နည်းလမ်း 

အပါအဝင ် ဤက��ှိ အလုပ်�ငှမ်ျား�ငှ့ ် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ�အစည်းများအတွငး် ေခါငး်ေဆာငမ်��ငှ့ ်

စီမံခန ့ခ်ွဲမ�ဆိုငရ်ာ အခနး်က�များ�ှိ အမျိုးသမီးများ၏ အေရအတွက်�ငှ့ ် ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်မ�ကုိ တိုးြမ�င့ရ်န ်

မူဝါဒများ�ငှ့ ်ေဆာငရွ်က်ချက်များ တည်ေဆာက်ရန။် 

 လုပ်ငနး်ခွငတ်ွငး် ေခါငး်ေဆာငမ်�၊ စီမံခန ့ခ်ွဲမ�၊ �ကီး�ကပ်မ��ငှ့ ်ပါတီ�စ်ှခု�ငှ့ဆ်ိုငေ်သာ ေကာ်မတီ အခနး်က�များ�ှိ 

အမျိုးသမီး အေရအတွက်�ငှ့ ် ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်မ�ကို တုိးြမ�င့ရ်န ် လုပ်ေဆာငခ်ျက်များကို စတင�်ပီး ပ့ံပုိးရန။် 

ဤအေြခအေနတွင ် ခွဲြခားဆက်ဆေံသာ လူမ�စံ��နး်များ လ�မ်းမုိးြခငး်၊ အရည်အေသွးေကာငး်၍ တတ်�ိငုေ်သာ 

ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ� မ�ှိြခငး်၊ အ�ကမ်းဖက်ြခငး်�ငှ့ ် အေ�ာှင့အ်ယှက်ေပးြခငး်အြပင ် စွမ်းရည ်

ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ�ဆိုငရ်ာ အခွင့အ်ေရးများအပါအဝင ် အမျိုးသမီးများ၏ အသ၊ံ ကိုယ်စားြပုမ��ငှ့ ်

ေခါငး်ေဆာငမ်�ကို ချုပ်ချယ်သည့် အတားအဆီးများကုိ ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ှငး်ရန။် 

 အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က�အြပင ် စီးပွားေရးက�တစ်ခုလုံး၌ ေခါငး်ေဆာငမ်��ငှ့ ် စီမံခန ့ခ်ွဲမ�တွင ်

အြပုသေဘာေဆာငေ်သာ အမျိုးသမီး စံြပပုဂ�ိုလ်များကုိ ြမ�င့တ်ငရ်န။် 

၂၀၁၉ ခု�စှ်၊ ILO အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်အေ�ာှင့အ်ယက်ှေပးမ�ဆိငုရ်ာ ညီလာခံ (နံပါတ ်190) �ငှ့အ်ညီ ကျား/မ အေြခြပု 

အ�ကမ်းဖက်မ� အပါအဝင ် အထည်ချုပ်လပ်ုငန်းက�အတငွး် အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ် အေ�ာှင့အ်ယှက်ေပးမ�ကုိ 

အြမစ်ြဖတရ်န် မူဝါဒများ၊ မဟာဗျူဟာများ�ငှ့ ် ေဆာငရွ်က်ချက်များကုိ ဦးစားေပး၊ ေရးဆွသဲတမှ်တ�်ပီး 

ပ့ံပုိးရမည်။  

 ဤက�တွငး် အကျိုးသက်ဆိုငသူ်ေပါငး်စုံ အေရးဆိုြခငး်�ငှ့ ် လုပ်ေဆာငခ်ျက်အတွက် အဓိက 

အာ�ံု စုိက်မ�အြဖစ် ြပဌာနး်ချက် အမှတ် ၁၉၀ �ငှ့ ် ၎ငး်�ငှ့အ်တူ အ�ကံြပုချက် အမှတ် ၂၀၆ ကုိ ြမ�င့တ်ငမ်�၊ 



 
 

 အပ်ချုပ်ြခငး်- အာ�ှတိုက်၏ အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က��ှိ ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ်သိက�ာ�ှိေသာ အလုပ်' 14 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ��ငှ့ ် တရားဝငလ်က်ခ ံ အတည ် ြပုမ�ကုိ ဦးစားေပးလျက် ပုိမုိကျယ်ြပန ့ေ်သာ 

လူမ�အသိုငး်အဝုိငး်တွင ်ဤအပုိငး်�ငှ့ ်ချိတ်ဆက်ရမည်။  

 လိငပုိ်ငး်ဆိုငရ်ာ�ငှ့ ် မျိုးပွားမ�ဆိုငရ်ာ ကျနး်မာေရး�ငှ့ ် အခွင့အ်ေရးများ အပါအဝင ် ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ�၊ 

ကျား/မ အေြခြပု အ�ကမ်းဖက်မ� �ငှ့ ် အမျိုးသမီးများ၏ ကျနး်မာေရးဆိုငရ်ာ အမျိုးသားမူဝါဒများ၊ 

ဥပေဒများ�ငှ့ ်မဟာဗျူဟာများကုိ က�တွငး် ြမ�င့တ်ငမ်��ငှ့ ်အသံုးချမ� �ှိေစရန။်  

 အမျိုးသမီးများ၏ အသ၊ံ ကိုယ်စားြပုမ��ငှ့ ် ေခါငး်ေဆာငမ်�ကို ကျား/မ အေြခြပု အ�ကမ်းဖက်မ� အပါအဝင ်

အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ် အေ�ာှင့အ်ယှက်ေပးမ�ဆိုငရ်ာမူဝါဒများ�ငှ့ေ်ဆာငရွ်က်ချက်များအေ�ကာငး်သည ်

က�၏ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်မ��ငှ့ ်လူမ�ေရး ည�ိ��ငိး် ေဆွးေ�းွမ�အားလုံး၏ ဗဟုိတွင ်�ှိေနေစရန။်  

 ကျား/မ အေြခြပု အ�ကမ်းဖက်မ� အပါအဝင ် အလုပ်အကိုင ် ေလာက�ှိ အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်

အေ�ာှင့အ်ယှက်ေပးမ�ကို အြမစ်ြဖတ်ရန ် �ိငုင်တံကာ �ကိုးပမ်းအားထုတ်မ�များ�ငှ့ ် အမျိုးသားမူဝါဒများ�ငှ့ ်

ဥပေဒများကုိ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရးကို အလုပ်�ှငမ်ျား၏ အဖွဲ�အစည်းများ�ငှ့ ် အလုပ်သမားများ၏ 

အဖွဲ�အစည်းများက သတိြပုမိ�ပီး ကူညီပ့ံပုိးေ�ကာငး် ေသချာေစရန။်  

 
 ြပဌားချက် အမှတ် ၁၉၀ �ငှ့ ် အ�ကံြပုချက် အမှတ် ၂၀၆ �ငှ့အ်ညီ အလုပ်�ှငမ်ျား�ငှ့ ် အလုပ်သမားများ 

ပါဝငေ်သာ အြပနအ်လှန ်ည�ိ��ငိး်ေဆွးေ�းွမ� ြဖစ်စဉ်များမှတစ်ဆင့ ်ကျား/မ အေြခြပု အ�ကမ်းဖက်မ� အပါအဝင ်

အလုပ်ေလာက�ှိ အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ် အေ�ာှင့အ်ယှက်ေပးမ�ကို အြမစ်ြဖတ်ရန ် လုပ်ငနး်မူဝါဒများ၊ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ေဘးကငး်ေသာ တိုငတ်နး်ချက်များ�ငှ့ ် စနစ်များ၊ အလုပ်ခွင ် ေကာ်မတီများ၊ 

မနေ်နဂျာများ�ငှ့ ် �ကီး�ကပ်ေရးမ�းများအတွက် ေလ့ကျင့ေ်ရး အစီအစဉ်များအြပင ်

အလုပ်သမားများ၏အသကုိိြမ�င့တ်ငေ်ပးသည်အ့စီအစဉ်များ ေဖာ်ေဆာငရ်န။် 

အထည်ချုပ်လပ်ုငန်းက��ိှ အမျိုးသမီးများက ထမ်းေဆာငရ်ေသာ အချိုးအစားမမ�သည့ ် လပ်ုခမရေသာ 

ြပုစုေစာင့ေ်�ှာက်သည့် အလုပ်တာဝန်များကုိ ၁၉၈၁ ခု�စှ်၊ မိသားစုတာဝန်များ �ိှေသာ 

အလပ်ုသမားများဆိငုရ်ာြပဌာန်းချက် (အမှတ ်၁၅၆) �ငှ့ ်၂၀၀၀ ခု�စှ်၊ မိခငြ်ဖစ်မ� ကာကွယေ်ရးဆိငုရ်ာ ြပဌာန်းချက် 

(အမှတ ်183) �ငှ့အ်ညီ အသအိမှတြ်ပုမ�၊ ေလ�ာ့ချမ��ငှ့ ်ြပန်လည်ခဲွေဝမ�အား ဦးစားေပး အာ�ုံစိုက်ရမည်- 4

5  

 လုပ်ခမရေသာ ြပုစုေစာင့ေ်�ှာက်သည့် အလုပ်�ငှ့ ် ပတ်သက်၍ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ် အမျိုးသားများ၏ 

အခနး်က�များဆိုငရ်ာ ခွဲြခားဆက်ဆံသည့်လူမ�စံ��နး်များကို စိနေ်ခါ် �ပီး ေြပာငး်လဲပစ်ရန ် ပညာေပးြခငး်�ငှ့ ်

အများြပည်သူတုိ၏့အသအိြမငတ်ိုးပွားေရးကို ြမ�င့တ်ငရ်န။်  

 လုပ်ခမရေသာ ြပုစုေစာင့ေ်�ှာက်ရသည့် အလုပ်တွင ်အမျိုးသားများ ပါဝငမ်�ကုိ အားေပး�ပီး ြမ�င့တ်ငရ်န။် 

 
5 လုပ်ခမရေသာ ြပုစုေစာင့ေ်�ှာက်သည့် အလုပ်ဆုိငရ်ာ ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ဆုိ်ငသ်ည့် ILO မူဝါဒများ�ငှ့ ် စံ��နး်ကိနး်များ အြပည့်အစံုကို 

သိက�ာ�ှိေသာ ြပုစုေစာင့ေ်�ှာက်သည့် အလုပ်အတွက် ILO 5R မူေဘာငေ်အာက်တွင ်ချမှတ်ထားသည်။ 5Rs မှာ- လုပ်ခမရေသာ ြပုစုေစာင့ေ်�ှာက်သည့် 

အလုပ်ကို အသအိမှတ်ြပုြခငး်၊ ေလ�ာ့ချြခငး်�ငှ့ ် ြပန်လည်ခဲွေဝြခငး်၊ ြပုစုေစာင့ေ်�ှာက်သည့် အလပု်သမားများအတွက် ပိုများ�ပီး သိက�ာ�ှိေသာ 

အလုပ်ကို ြမ�င့တ်ငြ်ခငး်ြဖင့် လုပ်ခရေသာ ြပုစုေစာင့ေ်�ှာက်သည့ ်အလုပ်ကို ဆုေပးြခငး် �ငှ့ ်ြပုစုေစာင့ေ်�ှာက်သည့် အလုပ်သမားများ၏ ကုိယ်စားြပုမ�၊ 

အြပနအ်လနှည်�ိ��ငိး်ေဆွးေ�းွမ��ငှ့ ် စုေပါငး်ေတာငး်ဆုိမ�ကို အာမခံြခငး်တို ့ ြဖစ်သည်။ 5R �ငှ့သ်က်ဆုိငေ်သာ မူဝါဒများ�ငှ့ ် ေဆာငရွ်က်ချက်များကိ ု

�ိငုင်တံကာ အလုပ်သမားေရးရာစံချိန ်စံ��နး်များ (ILO 2018a) က လမ်း��နသ်ည်။ 



 
 

 အပ်ချုပ်ြခငး်- အာ�ှတိုက်၏ အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က��ှိ ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ်သိက�ာ�ှိေသာ အလုပ်' 15 

 သံုးဦးသံုးဖလှယ် ည�ိ��ငိး်ေဆွးေ�းွမ�ကို အသံုးြပုြခငး်�ငှ့ ် အမျိုးသမီးလုပ်သားများ ပါဝငေ်စြခငး်ြဖင့ ်

အလုပ်ခွင�်ငှ့ ်လူမ�အသိုငး်အဝုိငး် အဆင့မ်ျားတွင ်အရည်အေသွးမီ ြပုစုေစာင့ေ်�ှာက်ရသည့် ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်

သကိ�ာ�ှိေသာ ြပုစုေစာင့ေ်�ှာက်ရသည့် အလုပ်အတွက် မူဝါဒများ၊ မဟာဗျူဟာများ၊ စံ��နး်ကိနး်များ�ငှ့ ်

ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များကုိ ေရးဆွဲသတ်မှတ်ရန။် 

 စုေပါငး် ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံထားေသာ မီးဖွားခွင့ ် အခွင့အ်ေရးများ�ငှ့ ် ကာကွယ်မ�အြပင ် မိဘြဖစ်ြခငး်�ငှ့ ်

ဖခငြ်ဖစ်ြခငး်အတွက် ခွင့ရ်က်ကုိ �ိငုင်တံကာ အလုပ်သမားေရးရာစံချိန ်စံ��နး်များ�ငှ့အ်ည ီတိုးချဲ�၍ တုိးြမ�င့ရ်န။်  

 အမျိုးသမီးများ၏ လုိအပ်ချက်များ၊ အထူးသြဖင့ ် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့ ် ပုိမုိဆိုးရွားေစေသာ 

မှတ်ပုံတငမ်ထားဘ ဲ ထိခိုက်လွယ်သည့် အေြခအေနများတွင ် �ှိသူများ၏ လုိအပ်ချက်များကိ ု

ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ှငး်ရန ် လမူ�ကာကွယေ်စာင်ေ့�ှာက်ေရး မူဝါဒ�ငှ့ ် အကျံုးဝငမ်�ကုိ ချဲ�ထငွရ်န် 

ထိပုဏာမေြခလမ်ှးများကုိ ကမ�ာလံးုဆိငုရ်ာ အထည်ချုပ်လပ်ုငန်း�ိှ ကိုဗစ်-၁၉ လုပ်ေဆာငခ်ျက်�ငှ့ ်

အြခားအားထုတ်မ�များ�ငှ့ ်ချိတ်ဆက်ရန။်  

အလပ်ုခွငအ်တငွး် အပါအဝင ် အဆင့အ်ားလံးုတငွ ် ကျား/မ ပါဝငေ်သာ လမူ�ေရး ည�ိ��ငိး်ေဆးွေ�းွမ�ကုိ ဦးစားေပး၊ 

ြမ�င့တ်င၍် ကျင့သ်ံးုရန်။  

 အသ၊ံ ကိုယ်စားြပုမ��ငှ့ ် ေခါငး်ေဆာငမ်�တိုတ့ွင ် တနး်တူညီမ�မ� ရ�ှိရန ် ကျား/မ ပါဝငမ်�ကုိ စစ်မှန�်ပီး 

ထိေရာက်သည့်အြပင ် စနစ်ကျ�ပီး ေြခရာခံ�ိငု၍် တာဝနယ်ူမ��ှိေသာ လုပ်ေဆာငခ်ျက်များေပါ်တွင ်

အေြခခံထားေ�ကာငး် ေသချာပါေစ။  

အလပ်ုအကုိငေ်လာက�ိှ ကျား/မ မညမီ�မ�များအေပါ်တငွ ် တကိျေသာ သက်ေရာက်မ�လမ်းေ�ကာငး် �ိှသည့ ်

�ိငုင်တံကာ အလပ်ုသမားေရးရာြပဌာန်းချက်များ�ငှ့ ် အ�ကံြပုချက်များကုိ တရားဝငလ်က်ခံ အတည်ြပုရန်၊ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန်�ငှ့ ်ေစာင့�်ကည့်ထန်ိးချုပ်ရန်အတက်ွ �ကိုးပမ်းအားထတုမ်�များကုိ အ�ိှန်ြမ�င့ရ်န်။  

 ထုိြပဌာနး်ချက်များ�ငှ့ ် ဆက်စပ်ေနေသာ တရားဝငလ်က်ခံအတည်ြပုမ� �ကိုးပမ်းအားထုတ်မ�များ�ငှ့ ်

ကမ်ပိနး်များကုိ အာ�ှတိုက်�ှိ အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က� ကုန�်ကမ်းစီးဆငး်မ�များတွင ်ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ်

�ိငုင်တံကာ အလုပ်သမားေရးရာစံချိနစံ်�ွနး် များ အသံုးြပုမ�ကုိ ကူညီပ့ံပုိးသည့် မူဝါဒများ�ငှ့ ်

လုပ်ေဆာငခ်ျက်များကို ဦးစားေပး�ပီး ြမ�င့တ်ငရ်နအ်တွက် ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်ရန။်  

သဘာဝပတဝ်န်းကျငဆ်ိငုရ်ာ ေရ�ှည်တည်တံေ့အာငထ်န်ိးသမ်ိးမ�ကုိ အားေကာငး်ေစရန်�ငှ့ ်ရာသဦတ ုေြပာငး်လမဲ�၏ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကုိ ကုိငတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်ရန် အဆင့အ်ားလံးု�ိှ အထည်ချုပ်လပ်ုငန်းက� မူဝါဒများ၊ 

မဟာဗျူဟာများ၊ အစီအစဉ်များ�ငှ့ ် ပဏာမေြခလမ်ှးများတငွ ် ကျား/မ တန်းတညူီမ�မ� ��ေထာင့မ်ျားကုိ 

ေခတေ်ရစးီေ�ကာငး်အေန�ငှ့ ် စိမ့်ဝငေ်စရန် (ဥပမာ- သဘာဝပတဝ်န်းကျငကုိ် မထခုိိက်ေသာ အလပ်ုများ�ငှ့ ်

စွမ်းရည်များကုိ ြမ�င့တ်ငြ်ခငး်�ငှ့ ်ထတုလ်ပ်ုမ� လပ်ုငန်းစဉ်များတငွ ်သဘာဝပတဝ်န်းကျငကုိ် မထခုိိက်ေစေရးအတက်ွ 

ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှြံခငး်)။  

 အလားတူပင ် အဆင့အ်ားလုံး�ှိ ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ် အမျိုးသမီးများအား 

လုပ်ပုိငခ်ွင့အ်ာဏာေပးြခငး်ဆိုငရ်ာ မူဝါဒများ၊ မဟာဗျူဟာများ၊ အစီအစဉ်များ�ငှ့ ် ကနဦးေြခလှမ်းများက 



 
 

 အပ်ချုပ်ြခငး်- အာ�ှတိုက်၏ အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က��ှိ ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ်သိက�ာ�ှိေသာ အလုပ်' 16 

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ ေရ�ှည်တည်တံေ့အာငထိ်နး်သမ်ိးမ��ငှ့ ် ရာသဦတု အေြပာငး်အလဲဆိုငရ်ာ 

ထည့်သွငး်စဉ်းစားမ�များကုိ အေရးတယူြပုရန ် ေသချာပါေစ။ ၎ငး်တုိတွ့င ် (i) အလုပ်ခွင ် အပူချိနမ်ျား 

တုိးြမင့ြ်ခငး်�ငှ့ ် (ii) လွနက်ဲေသာမုိးေလဝသြဖစ်ရပ်များပုိမုိြပငး်ထနလ်ာ�ပီး ပုံမှနြ်ဖစ်ပွားလာြခငး် ကဲသ့ို ့ 

ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်မ�များကုိအေြခခံသည့် အမျိုးသမီး အလုပ်သမားများ၏ ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်

ထုတ်လုပ်အားေကာငး်မ�အေပါ် အကျို းသက် ေရာက်မ�များ ပါဝငသ်ည။်  

ေဒသတစ်ဝှမ်း�ိှ အထည်ချုပ်လပ်ုငန်းက��ိှ ကျား/မ တန်းတညူီမ�မ�ကုိ ြမ�င့တ်ငသ်ည့ ် များစွာေသာ 

အကျိုးသက်ဆိငုသ် ူ ကမ်ပိန်းများ၊ အစီအစဉ်များ�ငှ့ ် စီမံကိန်းများ၏ အလံးုစံု အကျိုးသက်ေရာက်မ�ကုိ 

ေအာက်ပါတို ့ြဖင့ ် တိးုြမ�င့ရ်မည-် (၁) ြဖစ်�ိငုပ်ါက ပူးတွပဲဏာမေြခလမ်ှးများ လပ်ုေဆာငြ်ခငး်�ငှ့ ် (၂) 

ပုိမုိကျယြ်ပန ့်ေသာ အကျို းေကျးဇူး�ငှ့ ်အကျိုးသက်ေရာက်မ�အတက်ွ အသပိညာ၊ အေတွ�အ�ကံု၊ သငခ်န်းစာများ�ငှ့ ်

ေကာငး်မွန်ေသာ ကျင့သ်ံးုမ�များကုိ မ�ေဝြခငး်။  

 အကျိုးသက်ေရာက်မ� အားေကာငး်ရန၊် ပုံမှန ် ဆက်ဆံေြပာဆိုမ�များကို အားေပးရန�်ငှ့ ် ရ�ှိ�ိငုေ်သာ 

အရငး်အြမစ်များကုိ ထိေရာက်စွာ အသံုးြပုေစရန ် သင့ေ်လျာ်သည့်ေနရာတွင ်

အကျိုးသက်ဆိုငသူ်ေပါငး်စုံပါဝငေ်သာ ပလက်ေဖာငး်များ အပါအဝင ် ဤက��ှိ ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ� 

ေဖာ်ေဆာငေ်နေသာ ေဆာငရွ်က်သူများအ�ကား ေဒသတွငး်၊ ေဒသငယ်တွငး်�ငှ့ ် �ိငုင်ေံတာ် အဆင့မ်ျား�ှ ိ

တက်�ကေသာ ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ�ကို အားေပး၊ ေထာက်ပ့ံ�ပီး ပ့ံပုိးရန။် 

 အချက်အလက်၊ သုေတသန�ငှ့ ် ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ�၊ အကဲြဖတ်မ� �ှာေဖွေတွ� �ှိချက်များ၊ သငခ်နး်စာများ�ငှ့ ်

ေကာငး်မွနေ်သာ ကျင့သ်ံုးမ�များကုိ ြဖန ့ြ်ဖူးရန ် ILO အာ�ှတိုက်တွငး် အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က� 

ကုန�်ကမ်းစီးဆငး်မ��ှိ သကိ�ာ�ှိေသာ အလုပ်က တည်ေထာငထ်ားသည့် ေဒသတွငး် အွနလုိ်ငး် 

အသပိညာမ�ေဝမ�ကုိ ေကာငး်စွာ အသံုးချရန။် 

အာ�ှတိက်ု�ိှ အထည်ချုပ်လပ်ုငန်းက� ကုန်�ကမ်းစီးဆငး်မ�အတငွး် ကျား/မ တန်းတညူီမ�မ��ငှ့ ်

အမျို းသမီးများအား လပ်ုပုိငခွ်င့အ်ာဏာေပးမ�ကုိ အားေပးရန်အတက်ွ မူဝါဒများ၊ ေဆာငရွ်က်ချက်များ�ငှ့ ်လမူ�ေရး 

ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်မ� ြဖစ်စဉ်များ၏ ဖံွ� �ဖိုးတိးုတက်မ�ကုိ အသေိပးရန် ေခတမီ်ေသာ၊ ��ငိး်ယဉှ်�ိငုေ်သာ၊ လငိ-်

စုေပါငး်မထားဘ ဲ ကျား/မ သးီြခားသ�ိိငုေ်သာ ေဒတာကုိ စနစ်တကျ စုေဆာငး်မ�၊ အသံးုြပုမ��ငှ့ ် ြဖန ့်ေဝမ�ကုိ 

အားေကာငး်ေစရန်။ တကိျေသာ ေဆာငရွ်က်ချက်များတငွ ်ေအာက်ပါတို ့ ပါဝငသ်င့သ်ည-်  

 ြပဿနာ မ�ှိေသးေသာ အဝတ်အထည် ထုတ်လုပ်သည့် �ိငုင်မံျားတွင ် ပုံမှနြ်ပုလုပ်သည့ ် ေနာက်ထပ် 

လုပ်သားအငအ်ား စစ်တမ်းများ၊  

 လုပ်သား စာရငး်အငး်ပညာ�ှငမ်ျား၏ ၁၉ �ကိမ်ေြမာက် �ိငုင်တံကာ ညီလာခံ (၂၀၁၃) မှ 

ဆံုးြဖတ်ချက်များ�ငှ့အ်ညီ လုပ်သားအငအ်ား စစ်တမ်းများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိငး်အြဖစ် အပါအဝင5်
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6 ILO သည် �ိငုင်ေံတာ်အဆင့် အချိနအ်သံုးြပုမ� စစ်တမ်းများကို ြဖည့်စွက်သည့်အေနြဖင့ ်လုပ်ခမရေသာ ထုတ်လုပ်အားေကာငး်သည့် လ�ပ်�ှားမ�များတွင ်

အချိနက်ုနဆုံ်းမ�ကို ပံုမှနေ်ကာက်ယူ�ိငုရ်န ် ေမာ်ဂျူးပံုစံြဖင့ ် လုပ်သားအငအ်ား စစ်တမ်းများတွင ် တွဲချိတ်�ိငုမ်ည့် အချိနအ်သံုးြပုမ� နည်းလမ်းများအား 

အသံုးြပု�ိငုေ်ြခကို စူးစမ်းေလလ့ာေနသည် (ILO, n.d.-f) 



 
 

 အပ်ချုပ်ြခငး်- အာ�ှတိုက်၏ အထည်ချုပ်လုပ်ငနး်က��ှိ ကျား/မ တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ်သိက�ာ�ှိေသာ အလုပ်' 17 

လုပ်ခမရေသာ အလုပ်၏ ကျား/မ အငအ်ားများဆိုငရ်ာ ေဒတာ ေကာက်ယူရန ် ေနာက်ထပ် ပုံမှနြ်ပုလုပ်ေသာ 

အချိနအ်သံုးြပု စစ်တမ်းများ။ 6

7 

 လုပ်အားခ မ�တမ��ငှ့ ် သက်ဆိုငေ်သာ လားရာများ၊ ြပဿနာများ�ငှ့ ် မူဝါဒ ေရွးချယ်မ�များဆိုငရ်ာ 

တုိးတက်လာေသာ ေဒတာ စုေဆာငး်မ�၊ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ��ငှ့ ် ရ�ှိ�ိငုမ်�၊ ခွဲြခားဆက်ဆံမ�၊ အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်

အေ�ာှင့အ်ယှက်ေပးမ�၊ လုပ်ခမရေသာ ြပုစုေစာင့ေ်�ှာက်ရသည့် အလုပ်�ငှ့ ် က�တွငး် 

ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင ်အမျိုးသမီးများ၏ အသ၊ံေခါငး်ေဆာငမ်��ငှ့ ်ကိုယ်စားြပုမ�၊ 

 ေအာက်ပါတုိအ့တွက် အကျိုးသက်ဆိုငသူ်ေပါငး်စုံ ပါဝငေ်သာ အစီအစဉ်တစ်ခု ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်လာေစရန-် (၁) 

အဓိက ေဒတာကွာဟမ�များကုိ ချိတ်ဆက်ရန�်ငှ့ ် (၂) အထက်ပါနယ်ပယ်များ အပါအဝင ် ဤအဆံုးဘက်�ှ ိ

အစုိးရ၊ ပုဂ�လိက က�၊ အလုပ်သမားသမဂ��ငှ့ ် အြခားသက်ဆိုငသ်ည်စ့ာရငး်အငး်ဆိုငရ်ာ 

�ကိုးပမ်းေဆာငရွ်က်မ�များ၏ ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်မ�ကို အား ေကာငး်ေစ�ပီး ပ့ံပုိးရန။် 

 

ဤသညမှ်ာ 'အပ်ချုပ်ြခငး်- အာ�ှတိကု၏် 

အထညခ်ျုပ်လုပ်ငန်းက��ှိ ကျား/မ တန်းတညူမီ�မ��ငှ့ ်

သကိ�ာ�ှိေသာ အလုပ်' မှ ေဆာငရွ်ကခ်ျက ်အ�စှခ်ျုပ်�ငှ့ ်

အ�ကြံပုချကမ်ျား ြဖစသ်ည။် ေနာကထ်ပ် 

အေသးစတိအ်ချက်အလက်အတကွ ်ေကျးဇူးြပု၍ ILO ၏ 

ဝကဘ်ဆ်ိကု်တငွ ်ရ�ိှ�ိငုေ်သာ အစရီငခ်ံစာ အြပည့အ်စံုကိ ု

�ကည့ပ်ါ။7
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7 2013 တွင ် ြပုလုပ်ေသာ လုပ်သား စာရင်းအငး်ပညာ�ှငမ်ျား၏ 19 �ကိမ်ေြမာက် �ိငုင်တံကာ ညီလာခံကို ေပါက်ေြမာက်ေသာ ြဖစ်ရပ်တစ်ခုအြဖစ် 

ကျယ်ြပန ့စ်ွာ မှတ်ယူထားသည်။ ထုိညီလာခံသည် အလုပ်၊ အလုပ်အကိုငရ်�ှိမ��ငှ့ ် လုပ်အား အသံုးြပုမ�ေလျာ့နည်းြခငး်ဆုိငရ်ာ စာရငး်အငး်၊ 

အဓမ�အလုပ်ခိုငး်ေစမ�၊ သမဝါယမများ�ငှ့ ် လုပ်သားေ���ေြပာင်းမ�ဆုိငရ်ာ ေနာက်ထပ ် အလုပ်သမားေရးရာညီလာခံ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်ဆုိငရ်ာ 

ဆုံးြဖတ်ချက် ငါးခုကို လက်ခံြပငဆ်ငခ်ဲ့သည် (ILO, n.d.-f)။ 

8 https://ilo.org/asia/publications/WCMS _789822/lang--en/index.htm 

https://ilo.org/asia/publications/WCMS_789822/lang--en/index.htm

