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"အပပည်ပပည်ဆိုင်ရ အလိုပ်

မ ်းမရ်းရ စံခ န်စံညွှန််းမတွဟ မရရှည်တည်တံခိုင်မမြဲမပ်း

တညမျှမှုရှတြဲ နာလန်ထမှုကိုအမလ်းထ ်းမ
စမ််း

ပ်စစ်မဆ်းထ ်းမပ်း

မဝါဒပိုင််းတံိုှံ့ပပန်မှုမတွအတွက်၊

်း ယံိုကကည်ထက
ို ်တြဲ အမပခခံအိုတ်ပမစ်ကို မပ်းပါတယ်။”

-ဂုင်ားရြုံက်ေါ (Guy Ryder) - ILO အမထွမထွအတွင်ားမရားေှျူားခ ြုံပ်

အ ပည် ပည်ဆုင်ရာ အလုပ်သောားမရားရာအြေွဲ့ဲ သည် လွတ်လပ်ေှု၊ သာတူညေ
ီ ေှု၊ လံုခခံြုံေ၊ှု ဂုဏ်သကခာရှေှု
နှင် ပည်စံုသည်

အမ ခအမနေ ာားတွင်

လူသာားအာားလံုားအတွက်

သင်မလ ာ်မကာင်ားေွန်ပပီား

အက ြုံား ြေစ်ထွန်ားသည် အလုပ်အကုင်ေ ာားရရှနင
ု ်ေည် အခွင်အလေ်ားေ ာားကု ေြှင်တင်မပားြေု ရည်သန်ကာ
နုင်ငံတကာအလုပ်သောားမရားရာစံခ န်စံညွှန်ားေ ာား

(ILS)

နှင်စပ်လ ဉ်ားသည်

စနစ်တစ်ခုကု

ထန်ားသေ်ားထာားပါသည်။
အလုပ်သောားမရားရာစံခ န်စံညွှန်ားေ ာားသည်
ကပ်မ

COVID

–

19

ဗုင်ားရပ်စ်ပ ံဲ့နှံေှုမကကာင်

ားကကံြုံမတွဲ့မနရသည် က ပ်တည်ားမသာအမ ခအမနကု တံု ပန်ရာတွင် သင်မလ ာ်မကာင်ားေွနမ
် သာ

အလုပ်အကုင် ဟုတ/် ေဟုတ် ကု ပမသာ အသံုားဝင်သည်သံလုက်အေ်မ ေြှာင် ြေစ်သည်။
ပထေအခ က်အမန ြေင်၊
မဆာင်ရက်ေေ
ှု ာား၊
မရှာက် ခင်ား၊

မ

ားအနတရာယ်ကင်ားရှင်ားမရားနှင်က န်ားောမရား၊

သတ်သတ်ေှတေ
် ှတ် ြေစ်မသာ
ခွဲ ခာားဆက်ဆံေှုေရှ ခင်ား၊

ကာကွယ်မစာင်မရှာက်ေှုတနှ
ု င်

အဓကလေ်ားညွှန် ပဌာန်ားခ က်ေ ာားကု
အဆင်မ ပကုက်ညမ
ီ အာင်
အစုားရတအမန
ု
ြေင်

အလုပ်သောားအေ ြုံားအစာားေ ာားကု

လူေှုြေူလံုမရား

ဆက်စပ်သည်

သေဟု
ု
တ်

ကာကွယ်မစာင်

အလုပ်အကုင်အတွက်

နုင်ငံတကာအလုပ်သောားမရားရာစံခ န်စံညွှန်ားေ ာား၏

မလားစာားလုက်နာ ခင်ားသည်

မဆာင်ရက်လ က်မနစဉ်ပင်

သင်မလ ာ်မကာင်ားေွနမ
် သာ

အလုပ်လုပက
် ုင်ေအ
ှု တွက်စီစဉ်

COVID–19

အလုပ်သောားေ ာား၊
အလုပ်အကင
ု ်ကု

ြေစ်မပေါ်မနေှုကု
အလုပ်ရင
ှ ်ေ ာားနှင်

ထန်ားသေ်ားနုင်မကကာင်ား

မသခ ာမစ ခင်ားပင် ြေစ်သည်။
ေုတယအခ က်အမန ြေင်၊
ကာကွယ်မစာင်မရှာက် ခင်ား၊

အလုပ်အကုင်၊
အမသားစာားနှင်

လူေက
ှု ာကွယ်မစာင်မရှာက်ေ၊ှု
အလတ်စာား

လုပ်ခလစာ

စီားပွာားမရားလုပ်ငန်ားေ ာားကု

ေြှင်တင်မဆာင်ရက် ခင်ား သေဟု
ု
တ် လုပ်ငန်ားခွင်ဆက်ဆံမရားတနှ
ု င်စပ်လ ဉ်ားမသာ အုင်အယ်(လ်)အု၏
အလုပ်သောားမရားရာစံခ န်စံညွှန်ားအေ ာားအ ပာား၌ တက မသာ ေူဝါေဆုင်ရာအစီအေံလေ်ားညွှန်ေ ာားပါရှကာ၊
5

ကပ်မ

ားကကံြုံမတွဲ့မနရသည်

အက ပ်အတည်ားကာလနှင်

နာလန်ထူခ န်တတွ
ု င်

လူသာားဗဟု ပြုံ

ခ ဉ်ားကပ်ေှုနည်ားလေ်ားကုက င်သံုားရန် တက
ု ်တွန်ားမလရှသည်။
၎င်ားတ၏လေ်
ု
ားညွှန်ေှုတွင်၊

လက်ရှအမ ခအမနေ ြုံားတွင်

ကျွန်ုပ်တုသရှထာားသည်
ပင်လယ်ကူားသမ

သူနာ ပြုံေ ာား၊

ဘာသာားေ ာား

သုေဟုတ်

အလွန်ထခုက်လွယ်သူေ ာားအ ြေစ်

အေ်အကူအလုပ်သောားေ ာား၊

မရဲ့မ ပာင်ားလုပ်သာားေ ာား၊

ငါားြေေ်ားသောား

အလုပ်သောားအေ ြုံားအစာား

ကဲသမသာ
ု

အခ ြုံဲ့တုအတွက် တက စွာ သတ်ေှတထ
် ာားသည်အမ ခအမနေ ြုံားအထ ပါရှသည်။
ဤစံခ န်စံညွှန်ားေ ာားကု

မလားစာားလုက်နာ ခင်ားသည်

ပူားမပါင်ားမဆာင်ရက်ေဟ
ှု ူမသာ

ယဉ်မက ားေှုတစ်ရပ်ကု

ပန်လည်နာလန်ထူရန်လည်ားမကာင်ား၊
ယင်ားသု ြေစ်မပေါ်ပပီား

အလုပ်အကုင်နှင်

တာားဆီားရန်အတွက်လည်ားမကာင်ား

အလုပ်သောားမရားရာစံခ န်စံညွှန်ားေ ာားသည်
ခ ေှတ်မပားပပီား၊

ြေစ်မပေါ်မစပပီား

ေ တပပီား

အလုပ်အကုင်ဝန်ားက င်မလာကရှ

လုပ်ငန်ားခွင်

ထုယဉ်မက ားေှုသည်

အမရားမပေါ်အက ပ်အတည်ား ြေစ်မပေါ်မနစဉ်

ကာလမနာက်ပုင်ား

ထုားဆင်ားက သွာားေှုကု

အ ပန်အလှန်မဆွားမနွားမ ပာဆုေှုနှင်

အခ န်အတွင်ားနှင်

အလုပ်သောားမရားရာအမ ခအမနေ ာား
အဓကက သည်။

သာတူညေ
ီ ေှုရမသာ
ှ

နုင်ငံတကာ

ေူမ

ခုင်လံုမသာအမ ခအမနေ ာားတွင်

ာင်တစ်ရပ်ကု
ေဏ်ခံနုင်ေက
ှု ု

အထင်အရှာားမပေါ်လွင်မစလ က်၊ COVID–19 အပါအဝင် ကပ်မရာဂါဆုားေ ာားကု အခ န်ကကာ ေင်စွာနှင်
မရရှညတ
် ံု ပန်ရာ၌အမ ခခံက လှသည်။ အလုပ်သောားေ ာားကုကာကွယ်ရန်ရည်ရယ်လ က်၊ ကုေဏ
ပ ီေ ာား
မရရှညတ
် ည်တခ
ံ ုင်ပေဲမရားအတွက်လုအပ်ေှုေ ာားကု

ထည်သွင်ားစာားလ က်၊

လွန်ခဲသည်ရာစုနှစ်က

မရားဆွဲမြော်ထုတက
် ာ၊ အခါအာားမလ ာ်စွာ ပန်လည်ဆန်ားစစ်ထာားပပီား လုအပ်သည်မနရာေ ာားကု ပန်လည်
တည်ား ြေတ်ထာားမသာ နုင်ငံတကာအလုပ်သောားမရားရာစံခ န်စံညွှန်ားေ ာားသည် အလုပ်အကုင်မလာက၏
မ ပာင်ားလဲမနမသာပံစ
ု ံေ ာားကု
ရာ ပည်နှစ်မကကညာစာတေ်ား

တံု ပန်လ က်ရှသည်။
(Centenary

အနာဂတ်အလုပအ
် ကုင်အမ ခအမနအတွက်

Declaration

for

the

Future

အ ပည် ပည်ဆုင်ရာအလုပ်သောားမရားရာစံခ န်စံညွှန်ားေ ာားကု

of

Work)

က

သတ်ေှတ် ခင်ား၊

အေ ာားသမအာင်မဆာင်ရက် ခင်ား၊ အတည် ပြုံလက်ေှတ်မရားထုား ခင်ားနှင် ကကီားကကပ်မဆာင်ရက် ခင်ားသည်
အုင်အယ်(လ်)အုအတွက်
ထပ်မလာင်ားအတည် ပြုံသည်။
ကေဘာလံုားဆုင်ရာစီားပွာားမရား၌

အမ ခခံက သည်
အုင်အယ်(လ်)အု၏

အမရားပါေှု ြေစ်မကကာင်ား
ဥပမေဆုင်ရာ

အဓကပါဝင်လှုပ်ရာှ ားသူအာားလံုားက

၂၀၁၉

ခုနှစ်၌

စာခ ြုံပ်စာတေ်ားေ ာားအာားလံုားက
သမ

ာတူထာားကကမသာ

အနည်ားဆံုားရှရေည် အမ ခခံလူေမ
ှု ရားဆုင်ရာစံခ န်စံညွှန်ားေ ာားကု ခ ေှတ်ထာားသည်။ နုင်ငံေ ာားအမန ြေင်
ကပ်မ

ားကကံြုံမတွဲ့မနရသည်

အက ပ်အတည်ားအခက်အခဲအမ ခအမန၏

ရုက်ခတ်ေှုကု

6

မလ ာနည်ားမစမရားအတွက်

ေင်ောားသည်ကာကွယ်မစာင်မရှာက်ေအ
ှု ဆင်ေ ာားနှင်

ပေ
ု မ
ု ကာင်ားေွန်သည်

မဆာင်ရက်ေေ
ှု ာားကု အမကာင်အထည်မြော် မဆာင်ရက်နုင်ပါသည်။
ဤစုစည်ားထာားခ က်သည် နုင်ငံတကာ အလုပ်သောားမရားရာစံခ န်စံညွှန်ားေ ာား၊ COVID – 19 နှင်ပတ်သက်၍
ေကကာခဏမေားမလရှသည်
အလုပ်သောားေ ာားတက
ု

မေားခွန်ားေ ာားကု
COVID

–

19

မ ြေကကာားထာားသည်။

အစုားရေ ာား၊

ကပ်မရာဂါ ြေစ်မပေါ်မနေှုနှင်

အလုပ်ရင
ှ ်ေ ာားနှင်

လုက်မလ ာညီမထွမသာ

ခ န်ညမဆာင်
ြှ
ရက်ေ၊ှု တံု ပန်ေတ
ှု က
ု ု အမထာက်အကူ ပြုံရန် ရည်ရယ်ပါသည်။ အစကနဦားေူကွဲကုေူ ၂၀၂၀
ခုနှစ်၊ ေတ်လ ၂၇ ရက်မနတွင် ဝက်(

ကပ်မ

်)ဆုက်တင
ွ ် ထုတ်မဝခဲပပီား ြေစ်ပါသည်။

်းအက ပ်အတည််းအမပေါ်

တံှံ့ိုပပန်မဆ င်ရွက်မှုနင
ှ ်ပတ် က်မပ်း

ဆင
ို ်ရ အလိုပ် မ ်း မရ်းရ စံခ န်စည
ံ န
ွှ ်း် မ ်းက မည်

ိုှံ့မ

်ပပထ ်းပါ

အပပည်ပပည်

လြဲ။

အ ပည် ပည်ဆုင်ရာ အလုပ်သောားမရားရာစံခ န်စံညွှန်ားေ ာားတွင် COVID – 19 အဆင်ဆင်ကူားစက်ပ ံဲ့နေှု
ှံ နှင်
ဆီမလ ာ်ေရ
ှု ှနင
ု ်မသာလေ်ားညွှန်ေှုအပါအဝင်၊
တံု ပန်မနသည်အမနအထာား၌
အတွက်

ကကံြုံမတွဲ့မနရသည်

ားအက ပ်အတည်ားကု

သင်မလ ာ်မကာင်ားေွန်မသာအလုပ်အကုင် ြေစ်မကကာင်ား

တက သည်လေ်ားညွှန်ေှုပါဝင်ပါသည်။

အတည် ပြုံလက်ခံခဲပပီား၊

ကပ်မ

ေကကာမသားေီက

မသခ ာမစရန်

ေတ်ြေက်အြေွဲ့ဲ ဝင်အာားလံုား၏အေ ာားစုက

ထွက်မပေါ်လာခဲသည်

နုင်ငံတကာအလုပ်သောားမရားရာ

စံခ န်စံညွှန်ားေ ာားထဲေှတစ်ခု ြေစ်သည် ပငေ်ားခ ေ်ားမရားနှင် ေဏ်ခံနုင်ေှု အတွက် အလုပ်အကုင်ခနအ
် ပ် ခင်ားနှင်
သင်မလ ာ်မကာင်ားေွနမ
် သာ အလုပ်အကုင် ဆုင်ရာ အကကံ ပြုံ တက
ု ်တွန်ားခ က်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် (အေှတ် - ၂၀၅)
က ကပ်မ

ားကကံြုံမတွဲ့မနရသည် အက ပ်အတည်ား အခက်အခဲအတွက် တံု ပန်မဆာင်ရက်ေေ
ှု ာားသည်

လုပ်ငန်ားခွင်ဆုင်ရာအမ ခခံေူသမ
ရာစံခ န်စံညွှန်ားေ ာား1

ာတရာားေ ာားနှင်

အခွင်အမရားေ ာား၊

ကုမလားစာားလုက်နာ ခင်ားအပါအဝင်၊

နုင်ငံတကာ

အလုပ်သောားမရား

လူူ့အခွင်အမရားအာားလံုားနှင်

တရာားဥပမေစုားေားု မရားကု မသခ ာစွာမလားစာားလုက်နာရန်လုအပ်မကကာင်ား အမလားမပား မြော် ပထာားပါသည်။
အကကံ ပြုံတက
ု ်တန
ွ ်ားခ က်တွင်
ေဟာဗ ျူဟာမ ောက်

1

ပငေ်ားခ ေ်ားမရားနှင်ေဏ်ခန
ံ ုင်ေအ
ှု တွက်

ကပ်မ

ား

အက ပ်အတည်ားအခက်အခဲကု

ခ ဉ်ားကပ်ေှုနည်ားလေ်ားကု

အလုပ်အကင
ု ်ခန်အပ် ခင်ားနှင်

တံု ပန်မဆာင်ရက်ရန်

အနှစ်ခ ြုံပ်မြော် ပထာားပါသည်။

သငမလ
်
ာ်မကာင်ားေွနမ
် သာအလုပ်အကင
ု ဆ
် ုင်ရာ

အကကံ

ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က်၊ ၂၀၁၇ (အေှတ် - ၂၀၅) ၏နေါန်ားနှင် စာပုေ် ၇ (ခ) နှင် ၄၃။
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ယင်ားအကကံ ပြုံတက
ု ်တွန်ားခ က်တင
ွ ်
ေဏ်ခံနုင်ေရ
ှု ှမစရန်အတွက်

အမ ခအမန

ပန်လည်မကာင်ားေွန်လာနုင်စွေ်ားရှမစရန်နှင်

မရှဲ့မနာက်ညီညွတ်ပပီား

အမကာင်အထည်မြော်မဆာင်ရက်သည်

ပပီား ပည်စံုသည်

နည်ားဗ ျူဟာေ ာားကု

အဆင်ဆင်စီေံမဆာင်ရက်မသာ

လေ်ားမကကာင်ားေ ြုံားစံု

ခ ဉ်ားကပ်ေှုကု အတည် ပြုံလက်ခံ ခင်ားနှင် မအာက်ပါတု ပါဝင်ပါသည်။
o လူေှုကာကွယ်မစာင်မရှာက်မရားနှင်

အလုပ်အကုင်ဆုင်ရာ

ခ က်ခ င်ားမဆာင်ရက် ခင်ားအာား ြေင်

အသက်မေွားဝေ်ားမက ာင်ားနှင်

အစီအေံေ ာားကု
ဝင်မငွတုကု

တည်ပငေ်မစ ခင်ား၊
o အလုပ်အကုင်နှင်သင်မလ ာ်မကာင်ားေွနမ
် သာအလုပ်အကုင်အခွင်အလေ်ားေ ာားရရှမရား
နှင် လူေှုစီားပွာား ပန်လည်မပါင်ားစည်ား ခင်ားတအတွ
ု
က် စီားပွာားမရားနာလန်ထူလာမအာင်
ေြှင်တင်လုပ် မဆာင် ခင်ား၊
o မရရှညတ
် ည်တခ
ံ ုင်ပေဲမသာ

အလုပ်အကုင်ခနအ
် ပ်ေှု၊

သင်မလ ာ်မကာင်ားေွနမ
် သာ

အလုပ်အကုင်၊ လူေှုကာကွယ်မစာင်မရှာက်မရားနှင် လူေှုမရားဆုင်ရာပါဝင်ေေ
ှု ာား၊ မရ
ရှညြေ
် ဲ့ွံ ပြေြုံားတုားတက်မရား၊ မရရှညတ
် ည်တခ
ံ ုင်ပေဲမသာ လုပ်ငန်ားေ ာားအာားြေန်တီား ခင်ား၊
အထူားသ ြေင်

အမသားစာားနှင်အလတ်စာားစီားပွာားမရားလုပ်ငန်ားေ ာား

မရရှညတ
် ည်တမစရန်
ံ

မဆာင်ရက် ခင်ား၊

ပင
ု ်စီားပွာားမရားေှ

စနစ်တက ြေစ်သည်

သ

စနစ်တက ေဟုတ်သည်

တစ်နုင်တစ်

စီားပွာားမရားသကူ
ု ားမ ပာင်ား ခင်ား၊

ာဝပတ်ဝန်ားက င်နှင် မလ ာ်ညီပပီား မရရှညတ
် ည်တခ
ံ ုင်ပေဲသည် စီားပွာားမရားဆီသု

ေှနက
် န်ေ တစွာ

ကူားမ ပာင်ား ခင်ားနှင်

အေ ာား ပည်သူဝန်မဆာင်ေေ
ှု ာားကု

လက်လှေား် ေှမ
ီ စရန် ေြှင်တင်မဆာင်ရက် ခင်ား၊
o

အမ ခအမန ပန်လည်မကာင်ားေွနလ
် ာမစေည် အေ ြုံားသာားအဆင် အစီအစဉ်ေ ာားနှင်
ပတ်သက်ပပီား

အလုပ်အကုင်ဆုင်ရာ

သက်မရာက်ေအ
ှု ကဲ ြေတ်ဆန်ားစစ်ေှုေ ာားကု

လုပ်မဆာင် ခင်ား၊
o အလုပ်ရင
ှ ်ေ ာားအမန ြေင် ၎င်ားတ၏လု
ု
ပင
် န်ားကလ
ု ည်ပတ်ရာတွင် လူူ့အခွင်အမရားေ ာား
နှင်

အလုပ်သောားအခွင်အမရားေ ာားအမပေါ်

ဆုားက ြုံား ြေစ်မစသည်ရုက်ခတ်ေှုေ ာား

သေဟု
ု
တ် ၎င်ားတနှ
ု င် တုက်ရုက်ခ တ်ဆက်ေရ
ှု ှနင
ု ်သည် ထုတ်ကုန်ပစစညား် ေ ာား၊ ဝန်
မဆာင်ေေ
ှု ာား သေဟု
ု
တ် လုပ်ငန်ား လည်ပတ်မဆာင်ရက်ေေ
ှု ာားတွင် သက်မရာက်
နုင်သည် ဆုားက ြုံားေ ာားကု မြော်ထုတ် ခင်ား၊ ကကြုံတင်တာားဆီားကာကွယ် ခင်ား၊ မလ ာပါား
သက်သာမစ ခင်ားနှင်

ယင်ားတုကုကုစာားမ ြေရှင်ားေည်

နည်ားလေ်ားနှင်ပတ်သက်ပပီား
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တာဝန်ယူမဆာင်ရက် ခင်ားေ ာားကု ထမရာက်စွာမဆာင်ရက်နုင်စွေ်ား ရှမစရန်အတွက်
အလုပ်ရင
ှ ်ေ ာားအာား လေ်ားညွှန်ေှုနှင် ပံပုားေှုေ ာားမပား ခင်ား၊
o အ ပန်အလှန်မဆွားမနွားမ ပာဆုေှုနှင် စုမပါင်ားညြှနှုင်ားမဆွားမနွားေှုတက
ု ု ေြှင်တင်မဆာင်
ရက် ခင်ား၊
o တည်ပငေ်ေှုရှမစရန်နှင်
အလုပ်အကုင်

အမ ခအမန ပန်လည်မကာင်ားေွနလ
် ာမစရန်အတွက်

ရှာမြေွမရားဝန်မဆာင်ေလ
ှု ုပ်ငန်ားေ ာားအပါအဝင်၊

လုပ်သာားမစ ားကွက်

အသင်ားအြေွဲ့ဲ ေ ာားကုတည်မဆာက် ခင်ား သေဟု
ု
တ် နဂုအမ ခအမနအတင
ု ်ား ပန်လည်
တည်ရှမစမရား လုပ်မဆာင် ခင်ား၊
o မေသအဆင်အာဏာပင
ု ်ေ ာားနှင်

နယ်မ ေအဆင်အာဏာပင
ု ်ေ ာား

အပါအဝင်၊

အစုားရေ ာား၏ စွေား် မဆာင်ရည်ေ ာားနှင် အလုပ်ရင
ှ ်အြေွဲ့ဲ အစည်ားေ ာားနှင် အလုပ်သောား
အြေွဲ့ဲ အစည်ားေ ာား၏ စွေား် မဆာင်ရည်ေ ာား တားု တက် ေင်ောားမစ ခင်ား၊
o ကပ်မ

ား

သဟဇာတ

အက ပ်အတည်ားေဏ်ကု

ခံစာားကကံြုံမတွဲ့ကကရသူေ ာား၏

မပါင်ားစည်ားညီညွတေ
် ှုရှမစရန်အတွက်

လူေှုစီားပွာား

၎င်ားတအလု
ု
ပ်အကုင်ရရှရန်

သင်မလ ာ်ေအ
ှု မနအထာား တားု တက် ေင်ောားမစရန်ရည်ရယ်သည် မလက င်သင်ကကာားေှု
အစီအစဉ်ေ ာားအပါအဝင်၊ မဆာင်ရက်သင်သည်ေ ာားကု မလ ာ်ကန်စွာ လုပ်မဆာင်
မပား ခင်ား၊2


ထုအ ပင်၊ အစုားရေ ာားအမန ြေင် မအာက်ပါတက
ု ု ြေစ်နုင်သေ အ ေန်ဆံုားမဆာင်ရက်ရန်လုအပ်ပါ
သည်။
o အမ ခခံဝင်မငွတည်ပေဲေှုရှမစရန် ကကြုံားပေ်ားမဆာင်ရက်ရန်လုအပ်သည်။ အထူားသ ြေင်၊ ကပ်
မ

ား ကကံြုံမတွဲ့မနရသည်အက ပ်အတည်ားအခက်အခဲအမ ခအမနမကကာင် အလုပ်အကုင်ေ ာား

သေဟု
ု
တ် အသက်မေွားဝေ်ားမက ာင်ား မနှာငယ
် ှကေ
် ှုေ ာားနှင်ကကံြုံမတွဲ့ရသူေ ာားအတွက် အမ ခခံ
ဝင်မငွတည်ပေဲေှု မသခ ာမစရန် ကကြုံားပေ်ားမဆာင်ရက်ရန် လုအပ်ပါသည်။
o နုင်ငံ၏ဥပမေ ပဌာန်ားခ က်ေ ာားနှင် နုင်ငံတကာသမ
လ က်၊

ပပီား ပည်စံုမသာ

လူေှုြေူလံုမရားအစီအစဉ်ေ ာားနှင်

မရှာက်မရားအစီအစဉ်ေ ာားကု

2

ာတူညီခ က်ေ ာားကု ထည်သွင်ားစဉ်ားစာား

မရားဆွဲမြော်မဆာင် ခင်ား၊

အ ခာားမသာလူေှုကာကွယ်မစာင်
နဂုအမ ခအမနအတင
ု ်ား ပန်လည်

အကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က်အေှတ် - ၂၀၅ ၏ စာပုေ် ၈။ စာပုေ် ၉ သည် ခ က်ခ င်ားလုပ်မဆာင်ရန်လုအပ်သည်မဆာင်ရက်ေှုေ ာား နှင်ပတ်သက်ပပီား

မနာက်ထပ်လေ်ားညွှန်ေှုကု ြေည်ဆည်ားမြော် ပထာားပါသည်။
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မကာင်ားေွနမ
် စ ခင်ား သုေဟုတ် တားု တက်မကာင်ားေွန်မစ ခင်ားေ ာားကု လုပ်မဆာင်ရန်လုအပ်
သည်။
o အထူားသ ြေင်၊ ကပ်မ
အထူားထခုက်
လုအပ်သည်

ားကကံြုံမတွဲ့မနရသည်အက ပ်အတည်ားအခက်အခဲအမ ခအမန မကကာင်

ခံစာားလွယ်သည်

လူအစုအြေွဲ့ဲ ေ ာားနှင်

က န်ားောမရားမစာင်မရှာက်ေန
ှု ှင်

တစ်ဦားခ င်ားတအတွ
ု
က်

အမ ခခံက သည်

အ ခာားမသာ

ေရှေ ြေစ်
လူေှုမရား

ဝန်မဆာင်ေေ
ှု ာား ထမရာက်မသခ ာစွာ ရရှခံစာားနုင်မစရန်အတွက် ကကြုံားပေ်ားမဆာင်ရက်ရန်လု
အပ်သည်။3

Covid-19 ကပ်မရ ဂါကို ကိုစ ်းမပ ရှင်း် ရ မှ အပပန်အလှန်မဆွ်းမနွ်းမပပ ဆိုမှုရြဲျံ့အခန််းကဏ္ဍက
မည်


ိုှံ့ရှပါ

လြဲ။

COVID–19

ဗုင်ားရပ်စ်ပုားကူားစက်ပ ံဲ့နှံေှုနင
ှ ်

ယင်ား၏ရုက်ခတ်ေှုေ ာားကု

ကုစာားမ ြေရှင်ားမရားအာား

ထမရာက်စွာအမကာင်အထည်မြော်ရာတွင်၊ အ ပန်အလှန်မဆွားမနွားမ ပာဆုေှုနှင် သံုားပွင်ဆုင်စနစ်
တေှ
ု တစ်ဆင် တည်မဆာက်ထာားမသာယံုကကည်ေှုကု ေရှေ ြေစ်လအ
ု ပ်ေည် ြေစ်သည်။ အ ပန်အလှန်
မဆွားမနွားမ ပာဆုေှုယနတရာားေ ာားကု မလားစာားလုက်နာ ခင်ားနှင် ယင်ားအမပေါ်ေှခ
ီ ုေှုကု အာားမကာင်ား
မအာင် ပြုံလုပ်ထာား ခင်ားသည် ေဏ်ခံနုင်ေှုကုတည်မဆာက် ခင်ား၊ နာက င်ေှုကု ြေစ်မစမသာ်လည်ား
ေ ြေစ်ေမနလုအပ်သည်

ေူဝါေအစီအေံေ ာားတက
ု ု

အလုပ်ရင
ှ ်ေ ာားနှင်

လုက်နာပါေည်ဟု

ကတကဝတ် ပြုံ ခင်ားတအတွ
ု
က်

အလုပ်သောားေ ာားက

ခုင်ောသည်အမ ခခံတစ်ရပ်ကု

ြေန်တီားမပားပါသည်။ အထူားသ ြေင် လူေှုမရားဆုင်ရာတင်ားောေှု ေင်ောားမနသည်အခ န်အတွင်ားတွင်
ဤအရာသည်

အဓကက လှသည်။

အလုပ်အကုင်ခန်

အပ် ခင်ား

အထူားသ ြေင်
နှင်

ပငေ်ားခ ေ်ားမရားနှင်

သင်မလ ာ်မကာင်ားေွနမ
် သာအလုပ်အကုင်ဆုင်ရာ

အကကံ ပြုံတက
ု ်တွန်ားခ က်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် (အေှတ် - ၂၀၅) သည် ကပ်မ
အက ပ်အတည်ား

အခက်အခဲအမ ခအမနေ ာားကု

မဆွားမနွားမ ပာဆုေှု၏

အမရားပါေှုနှင်

ေဏ်ခံနုင်ေအ
ှု တွက်
ားကကံြုံမတွဲ့မနရသည်

တံု ပန်မဆာင်ရက်ရာတွင်

ယင်ားအမ ခအမနကု

အ ပန်အလှန်

တံု ပန်မဆာင်ရက်ရာတွင်

အလုပ်ရင
ှ ်အြေွဲ့ဲ အစည်ားေ ာားနှင် အလုပ်သောား အြေွဲ့ဲ အစည်ားေ ာား၏ အမရားကကီားသည်အခန်ားကဏ္ဍကု
အမလားမပားမြော် ပထာားပါသည်။4

နုင်ငံတကာ

3

အကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က်၊ ၂၀၁၇ ခုနစ
ှ ် (အေှတ် - ၂၀၅) ၏ စာပုေ် ၂၁။

4

အကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က် အေှတ် - ၂၀၅ ၏ စာပုေ် ၇ (ဋ)၊ ၂၄ နှင် ၂၅။

အလုပ်သောားမရားရာစံခ န်စံညွှန်ားေ ာားသည်

10

ကပ်မရာဂါဆုား၏ရုက်ခတ်ေှုေ ာားကု ကုစာားြေအတွ
ု
က် သက်ဆုင်ရာ ပပီား ပည်စံုသည် လေ်ားညွှန်ေှုကု
မဆာင်ကကဉ်ားမပားပါသည်။

ဤကဲသမသာအမ
ု
ခအမနေ ြုံားတွင်

ထမရာက်သည်အမ ြေေ ာားကု

သတ်ေှတမ
် ြော်ထုတ်ရန်နှင် ယင်ားအမ ြေေ ာားနှင် ပတ်သက်ပပီား အေ ာားသမ

ာတူညီေရ
ှု ရှမစရန်

နုင်ငံတကာစံခ န်စံညွှန်ားအေ ာားအ ပာားက မေ ာ်ေန
ှ ်ားထာားသည်အတင
ု ်ား အက ြုံားရှသည် သံုားပွင်ဆုင်
တင
ု ်ပင်မဆွားမနွားေှုေ ာား

မသခ ာစွာ ြေစ်မပေါ်မစေည်

လုပ်ငန်ားစဉ်ေ ာားနှင်

ယနတရာားေ ာားတွင်

ပါဝင်မဆာင်ရက်ရန်အမရားကကီားပါသည်။


အထူားသ ြေင် အကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က်သည် ပန်လည်နာလန်ထူရန်နှင် ေဏ်ခံနုင်ေှု တအတွ
ု
က်
အစီအစဉ်ေ ာားမရားဆွဲ ခင်ား၊

အမကာင်အထည်မြော်မဆာင်ရက် ခင်ားနှင်

မစာင်ကကည်

မလလာေှုေ ာားတွင် အလုပ်ရင
ှ ်အြေွဲ့ဲ အစည်ားေ ာားနှင် အလုပ်သောားအြေွဲ့ဲ အစည်ားေ ာား၏ အာားတက်
သမရာပါဝင်မစရန် တင
ု ်ပင်မဆွားမနွား ခင်ားနှင် တုက်တွန်ားအာားမပား ခင်ား၏ အဓက အခန်ားကဏ္ဍကု
ေီားမောင်ားထုား ပထာားပါသည်။5 လွတ်လပ်စွာ အသင်ားအပင်ားြေွဲ့ဲ စည်ား ခင်ားနှင် စည်ားရံုားလံှုဲ့မဆာ်ခွင်
ကုကာကွယ်မစာင်မရှာက် ခင်ားဆုင်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ် (အေှတ် - ၈၇) နှင် စည်ားရံုားခွင်နှင်
စုမပါင်ားညြှနှုင်ားမဆွားမနွားခွင်ဆုင်ရာ

ပဌာန်ားခ က်၊

၁၉၄၉

ခုနှစ်

(အေှတ်

-

၉၈)6

တက
ု ုထညသ
် ွင်ားစဉ်ားစာားလ က်၊ အလုပ်ရင
ှ ်အြေွဲ့ဲ အစည်ား ေ ာားနှင် အလုပ်သောား အြေွဲ့ဲ အစည်ားေ ာား၏
မရားကကီားသည်အခန်ားကဏ္ဍကု

အသအေှတ် ပြုံပါရန်

ယင်ားအကကံ ပြုံတုက်တွန်ား

ခ က်က

အြေွဲ့ဲ ဝင်နုင်ငံေ ာားကု မတာင်ားဆုထာားပါသည်။


အ ပန်အလှန်မဆွားမနွားမ ပာဆုေှု ပြုံ ခင်ားကု အဆင်အာားလံုား (အေ ြုံားသာားဆင်၊ လုပ်ငန်ားကဏ္ဍအ
ဆင်၊

လုပ်ငန်ားအဆင်)

တွင်လုပမ
် ဆာင်သင်သည်။အ ပန်အလှန်မဆွားမနွားမ ပာဆု ခင်ားသည်

ထမရာက်စွာကုင်တယ
ွ ်မ ြေရှင်ားမဆာင်ရက်နုင်ေည်
စွာလက်ခံအတည် ပြုံမရားအတွက်
အလုပ်အကုင်နှင်
မလ ာခ မစနုင်သည်။

အဓကက သည်ေူဝါေဆုင်ရာ

ဝင်မငွေ ာားအမပေါ်တွင်
ယင်ားသည်

ေူဝါေေ ာားနှင်

၎င်ားတ၏
ု

အထူားသ ြေင်

အစီအစဉ်ေ ာားကု

မသခ ာ

နည်ားလေ်ားတစ်ခု ြေစ်သကဲသု

သက်မရာက်ရုက်ခတ်ေှုေ ာားကုလည်ား

လုပ်ငန်ားအဆင်တွင်

အမရားပါလှပါသည်။

အမကကာင်ားေှာ အလုပ်သောား ေ ာားကု ၎င်ားတ၏အလု
ု
ပ်အကုင်ဆုင်ရာစည်ားကေ်ားခ က်ေ ာား အမပေါ်
သက်မရာက်ေ၊ှု ေေကုယက
် ု

5

အကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က်အေှတ် - ၂၀၅ ၏ စာပုေ် ၈ (ဃ)။

6

အကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က်အေှတ် - ၂၀၅ ၏ စာပုေ် ၂၅။

ကာကွယ်ရန်အတွက်ကုယတ
် င
ု ်လုပန
် ုင်သည်အဆင်ေ ာား၊

11

ကန်သတ်ထန်ားခ ြုံပ်ေှု ေ ာားကုပံပုားေှု နှင်စပ်လ ဉ်ား၍ ဆက်လက်အသမပားရန်၊ တင
ု ်ပင်မဆွားမနွား
ရန်နှငယ
် င်ားတုကုဆက်၍သမနမစရန် လုအပ်မသာမကကာင် ြေစ်သည်။7

ကပ်မရ ဂါပ စ်ပွ ်းမန
မည်

ိုှံ့ရှပါ

ည် အမပခအမနမ ်းတွင် နိုငင
် ံ

်းဆိုငရ
် လွတ်လပ်မှုအမနအထ ်းက

လြဲ။

လွတ်လပ်စွာထင် ေင်ယူဆပုင်ခွင်၊

လွတ်လပ်စွာထုတ်မြော်မ ပာဆုနုင်ခွင်၊

အထူားသ ြေင်၊

တစ်စံုတစ်ဦား၏ထင် ေင်ယူခ က်ေ ာားအာား

အ ပစ်မပားအမရားယူနုင်ခွင်ေရှ ခင်ား

လွတ်လပ်စွာ

တသည်
ု

အသင်ားအပင်ားြေွဲ့ဲ စည်ားပင
ု ်ခွင်နှင် မလ ာ်ကန် ပတ်သက်ဆက်နွယ်လ က်ရှမသာ အခွင်အမရားေ ာား ြေစ်သည်။
အလုပ်သောားေ ာား၊ အလုပ်ရင
ှ ်ေ ာားနှင် ယင်ားတ၏အြေွ
ု
ဲဲ့အစည်ားေ ာားသည် ၎င်ားတု၏အစည်ား အမဝားေ ာား၊
ပံန
ု ှပ်ထုတ်မဝ ခင်ားေ ာားနှင်

လှုပ်ရာှ ားေှုေ ာားတွင်

လွတ်လပ်စွာထင် ေင်ယူဆခွင်နှင်

လွတ်လပ်စွာထုတ်မြော်မ ပာဆုပုင်ခွင် ရှသင်ပါသည်။8 တစ်စံုတစ်ရာမသာခခွင်ားခ က်အခ န်ကာလ ေ ာားတွင်
လွတ်လပ်စွာထုတ်မြော်မ ပာဆုခွင်နှင် အ ခာားဆက်စပ်ရာ အမ ခခံအခွင်အမရားေ ာားကု ကန်သတ်ေှုေ ာား
သေဟု
ု
တ် ဆုင်ားငံေှုေ ာားလုပ်မဆာင်နုင်ပါသည်။ ထုေရှေ ြေစ်လုအပ်သည်နုင်ငံသာားအခွင်အမရားေ ာားအမပေါ်
ကန်သတ်ေှုေ ာားကု အထူားစုားရေ်ြေယ
ွ ်ရာအဆင်ရအမ
ှ
ခအမနေ ာား၌သာ ကန်သတ်သင်သည်။ ထုအ ပင်၊
အမ ခခံအခွင်အမရားေ ာားအာားက င်သံုား ခင်ားကုထခုက်မစသည်
ပဿနာ ြေစ်မပေါ်မနသည်အမ ခအမနကု

ေည်သည်

ကုင်တွယ်မ ြေရှင်ားရန်လုအပ်သည်

အစီအေံေ ြုံား

ကုေဆု

နယ်ပယ်အတုင်ားအတာ၊

အခ န်ကာလအထသာ ကန်သတ်သင်သည် ဟူမသာ အမ ခအမနကု သတ်ေှတ်ထာားသင်သည်။9

7

ဥပောအမန ြေင် လုပ်ငန်ားအဆငပ
် ူားမပါင်ားမဆာင်ရက် ခင်ားဆင
ု ်ရာ အကကံ ပြုံတုက်တွနား် ခ က်၊ ၁၉၅၂ ခုနှစ် (အေှတ် - ၉၄) နှငအ
်

လုပ်သောားေ ာား၏ကုယ်စာားလှယ်ေ ာားဆုင်ရာအကကံ ပြုံတုက်တွနား် ခ က်၊ ၁၉၇၁ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၄၃) တွင်သတ်ေှတမ
် ြော် ပပါ ရှသည်
လေ်ားညွှန်ခ က်နှင် အတူေန
ွ ်တွဲလ က်ရှမသာ အလုပ်သောားေ ာား၏ ကယ
ု စ
် ာားလှယေ
် ာားဆင
ု ်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၇၁ ခု နှစ် (အေှတ် - ၁၃၅)။
8

အလုပ်သောားအြေွဲဲ့အစည်ားေ ာား၏သာေန်လုပ်ပုင်ခင
ွ ်ေ ာားအတွက်

လွတ်လပ်စွာထုတ်မြော်မ ပာဆု ခင်ားေ ာားနှင်စပ်လ ဉ်ား၍

ေရှေ ြေစ်လအ
ု ပ်သည်

အထူားအမလားထာားသည်

လွတ်လပ်စာွ ထင် ေင်ယဆ
ူ ခင်ားနှင်

အလုပ်သောားအြေွဲဲ့အစည်ားအခွင်အမရားေ ာား

နှင်

၎င်ားတ၏န
ု
င
ု ်ငံသာားအခွင်အမရားေ ာားနှင်ဆက်စပ်ေေ
ှု ာားနှင်ပတ်သက်သည်ဆံုား ြေတ်ခ က် (၁၉၇၀ ခုနှစ်)
9

xxxx

12

အလိုပ်အကင
ို ်ဆို်းံ ရံ်းှု မှုမ ်းကို မရှ င်လွှြဲပခင််းနှင် ဝင်မငွအဆငမ
် ်းကို ထန််း မ််းပခင််း
ပပန်လည်နာလန်ထနိုငမ
် ရ်း၊

အလိုပ်အကိုငရ
် ရှမရ်းနှင်

အလိုပ်အကိုငမ
် ်းပ စ်မစရန်

တို်းပမြှင်လိုပ်မဆ င်မရ်းတိုှံ့အတွက်

အဓကက


ည် အစအမံမ ်းပ စ်ပါ

င်မလ မ
် က င််းမွန်မ
မည်

ည်တိုှံ့

ည်

လြဲ။

ဤအက ပ်အတည်ားသည် ဝင်မငွေ ာားနှင် အလုပ်အကုင်ေ ာားအမပေါ် ဆုားရာားသည်သက်မရာက်
ေှုေ ာားနှင်အတူ၊

စီားပွာားမရားလုပ်ငန်ားလုပ်မဆာင်နုင်ေန
ှု ှင်

ေကကံြုံစြေူားမလ ာနည်ားေှုကု

ြေစ်မပေါ်မစလ က်ရှပါသည်။

ေှုနင
ှ ေ
် ေအရည်အခ င်ားနှင်ေညီ

မသာအဆင်နေ်အလုပ်

အလုပ်လုပခ
် န်ေ ာားကု

ယင်ားသည်

အလုပ်လက်ေဲ ြေစ်

ေ ာားတွင်အလုပ်လုပ်ကုင်ရ

ေည်

အမနအထာားသဦားတည်
ု
လ က်ရှပါသည်။10 (အလုပ်အကုင်ေဝ
ူ ါေဆုင်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၆၄
ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၂၂)11 နှင်အညီ) အ ပည်အဝအက ြုံား ြေစ်ထွန်ားပပီား လွတ်လပ်စွာ မရားခ ယ်
ထာားသည်အလုပ်အကုင်

ြေစ်မစရန်

စီားပွာားမရားတည်ပငေ်မစရန်

နှင်

မရှဲ့ရှုလ က်

တုား ေြှင်

မဆာင်ရက်ရာတွင်

အလုပ်အကုင် ပဿနာေ ာားကုမ ြေရှင်ားရန်

ထ

မရာက်ေရ
ှု ှaမသာအစီ အေံေ ာားကုထညသ
် ွင်ားရန်လုအပ်မပလေေ
် ည်။ယင်ားတတွ
ု င် အသက်မေွား
ဝေ်ားမက ာင်ားနှင်ဝင် မငွတည်ပငေ်မစရန်လည်ားမကာင်ား၊ စီားပွာားမရားဆက်လက် လည်ပတ်ေှုကု
အကာအကွယ်

မပားရန်လည်ားမကာင်ား

ရည်ရယ်သည်

ဏ္ဍာမရားနှင်မငွမကကားဆုင်ရာ

အာားမပားလံှုဲ့မဆာ်ေှု အစီအေံေ ာားပါဝင်သည်။12


ပန်လည်နာလန်ထူနုင်စွေ်ားရှမစမရားအတွက် အဆင်ဆင်စီေံမဆာင်ရက်မသာ လေ်ားမကကာင်ား
ေ ြုံားစံုခ ဉ်ားကပ်ေှုနည်ားလေ်ားတွင်၊

အ ခာားအခ က်ေ ာားစွာရှသညအ
် နက်

အမ ခအမန ပန်လည်မကာင်ားေွနလ
် ာမစမရားကု ေြှင်တင်မပားေည်

10

အုငအ
် ယ်(လ်)အု၏ခန်ေှန်ားခ က်ေ ာားအာား

အခ န်အခါနှင်အညီပံုေှန်မြော် ပခ က်ေ ာားအာား

ပည်တွင်ားစီားပွာားမရား
ခ က်ခ င်ားလည်ားမဆာင်

အုင်အယ်(လ်)အု၏မစာင်ကကည်

မလလလာေှုတင
ွ ်ကကည်ပါ - COVID – 19 နှင် အလုပ်အကင
ု ်ဝန်ားက င်မလာက - စတုတအ
ထ ကကေ် ပင်ဆင်တည်ား ြေတ် ခင်ားကု ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မေလ
၂၇ ရက်မနတွင်ထုတမ
် ဝခဲပါသည်။ ယင်ားကု အုငအ
် ယ်(လ်)အု၏ COVID – 19 နှင် အလုပအ
် ကင
ု ်ဝန်ားက င် မလာက (ILO’s COVID – 19 and
world of work page) တွငက် ကည်ရန
ှု ုင်ပါသည်။
11
12

အလုပအ
် ကင
ု ်ေူဝါေဆင
ု ်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၆၄ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၂၂) ၏ အပုေ် ၁
အလုပ်အကင
ု ်ေူဝါေဆင
ု ်ရာ အကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က်၊ ၁၉၆၄ ခုနစ
ှ ် (အေှတ် - ၁၂၂) ၏ စာပုေ် ၈ နှင် အလုပအ
် ကင
ု ်ေူဝေ

( ြေည်စွက်သတ်ေှတ် ပဌာန်ားခ က်ေ ာား) ဆင
ု ်ရာ အကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က်၊ ၁၉၈၄ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၆၉) ၏ အပုေ် ၁၊ ၆ နှင် ၁၀။

13

ရက်ရေည် ြေစ်သည်လူေက
ှု ာကွယ်မစာင်မရှာက်မရား၊ အလုပ်အကုင်ရရှမရားအစီအေံေ ာားပါဝင်
ရန်လုအပ်ပါသည်။13


စီားပွာားမရားက ဆင်ားမနသည်

အမ ခအမနေ ြုံားတွင်

နဂုအတုင်ားထန်ား

ထာား ခင်ားသည်

အမကကာင်ားေှာ၊

မယ

အနည်ားဆံုားလုပ်ခလစာအဆင်

ေ ာားကု

အထူားသင်မလ ာ်သည်လုပ်မဆာင်ေှု ြေစ်သည်။

ုယ အာား ြေင်

အနည်ား

ဆံုားလုပ်ခလစာေ ာားသည်

ထခုက်လွယ်သည်အမ ခအမနေ ြုံားတွင်
အလုပ်သောားေ ာားကုအကာအကွယ်မပားပပီား၊ဆင်ားရဲနွေ်ားပါားေှုကုမလ ာခ နင
ု ်ကာ၊ ဝယ်လုအာား ကု
ေငေ
် ာားမစပပီား၊စီားပွာားမရားတည်ပငေ်ေှုအတွက် ပံပုားမပားမသာမကကာင် ြေစ်သည်။14


COViD – 19 မရာဂါ အက ပ်အတည်ားကု တံု ပန်မဆာင်ရက် ခင်ားဆုင်ရာ အုင်အယ်(လ်)အု
၏ေူဝါေဆုင်ရာ

ေူမ

ာင်သည်

ကပ်မရာဂါမကကာင်လူေှုစီားပွာားအမပေါ်

မလ ာနည်ားသက်သာမစရန်ရည်ရယ်ပပီား၊

သက်မရာက်ေက
ှု ု

ယင်ားကပ်မရာဂါေှ ပန်လည်အဆင်မ ပမခ ာ

မေွဲ့

မစမရား အတွက်ပပ
ံ ားု ကူညီေှု ပြုံသည် နုင်ငံတကာအလုပ်သောားမရားရာစံခ န်စံညွှန်ားေ ာား နှင်
အ ပန်အ

လှန်မဆွားမနွားမ ပာဆုေှုအမပေါ်အမ ခခံသည်

မသာခ ဉ်ားကပ်ေှုနည်ားလေ်ားကုအသံားု ပြုံ

ပါသည်။ ဤေူမ

ပပီား ပည်စံု

ာင်တွင် ေဏ္ဍြုံင် ၄ ရပ်ရှပပီား

ေေနုင်ငံ၏ တကယ်လုအပ်ေှုနှင် အံဝင်ဂွင်က ြေစ်မစေည် မဆာင်ရက်ရေည်အခ က်ေ ာားကု
စုစည်ားတင် ပထာားသည်။15

13

အကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က်အေှတ် ၂၀၅ ၏ စာပုေ် ၈။

14

အနည်ားဆံုားအခမကကားမငွသတ်ေှတမ
် ရားဆုင်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၇၀ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၃၁) နှင် အကကံ ပြုံတက
ု ်တွန်ားခ က် (အေှတ် - ၁၃၅)

တသည်
ု

ဤအ ခင်ားအရာနှင်ပတ်သက်ပပီား

လေ်ားညွှန်ေမ
ှု ပားထာားပါသည်

(ကပ်မ

ား ြေစ်မပေါ်သည်

အက ပ်

အတည်ားအခက်အခဲအမ ခအမနေှ ပန်လည်မကာင်ားေွနလ
် ာ ခင်ား - ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၉ ရက်တင
ွ ် ဂန
ီ ီဗာပေြုံဲ့၌က င်ားပ ပြုံ လုပ်သည်
အ ပည် ပည်ဆုင်ရာ

အလုပ်သောားမရားရာညီလာခံ၏

အလုပ်အကင
ု ဆ
် ုင်ရာ သမ
15

၉၈ကကေ်မ ောက်အစည်ားအမဝားကကီားက

လက်ခအ
ံ တည် ပြုံ

ခဲသည်

ကေဘာ

ာတူညခ
ီ က် ၏ စာပုေ် ၂၃ ကလ
ု ည်ားကကည်ပါ)။

အမသားစတ်သရှလုပါက၊ COVID – 19 နှင်ပတ်သက်သည် အုင်အယ်(လ်)အု၏ အနှစ်ခ ြုံပ်တင် ပခ က်ကုကကည်ပါ။

14

အလိုပ်လိုပ်ကိုငပ် ခင််းကို
မည်


ိုှံ့ပ စ်

င်ပါ

ဆိုင််းငံထ ်းမည်

ိုှံ့မဟိုတ်

ရပ်စြဲလိုက်မည်ဆိုပါက

လြဲ။

စီားပွာားမရားအမပေါ် COVID – 19 ၏ ရုက်ခတ်ေှုမကကာင်မသာ်လည်ားမကာင်ား၊ က န်ားောမရားနှင် မ
အနတရာယ်ကင်ားရှင်ားမစမရားအတွက်မကကာင်မသာ်လည်ားမကာင်ား

ား

အလုပ်ရပ်စဲေှုခံရသည် အလုပ်

သောားေ ာားသည် အလုပ်အကုင်ရပ်စဲ ခင်ားဆုင်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၈၂ ခုနှစ် (အေှတ်် - ၁၅၈)16
နှင်အညီ၊ အလုပ်ထုတ်နစ်နာမကကားနှင် အ ခာားသီား ခာားအက ြုံားခံစာားခွင်ေ ာား၊ အလုပ်လက်ေဲ ြေစ်
ခင်ားအတွက်အာေခံ ထာားရှသည် အက ြုံားခံစာားခွင်ေ ာား သေဟု
ု
တ် အလုပ်ရပ်စဲ ခံရ ခင်ား၏ မနာက်
ဆက် တွရ
ဲ လေ်အမန ြေင် ဝင်မငွေ ာားဆံုားရံှုား ခင်ားအတွက် နစ်နာေှုဆုင်ရာအမထာက်အပံေ ာားကု
ရရှခံစာား ပင
ု ်ခွင်ရရန်
ှ လုအပ်ပါသည်။


အမ ခခံေူသမ

ာတရာားတစ်ရပ်အမန ြေင်၊ အလုပ်သောား၏ စွေား် မဆာင်ရည် သေဟု
ု
တ် လုပ်

မဆာင်ေန
ှု ှင်ဆက်စပ်၍မသာ်လည်ားမကာင်ား သေဟု
ု
တ် ကုေဏ
ပ ီ ၏ လုပ်ငန်ားမဆာင် ရက်ေဆ
ှု ုင်ရာ

16

ပဌာန်ားခ က် အေှတ် ၁၅၈ ၏ အပုေ် ၁၂

15

သတ်ေှတခ
် က်ေ ာားကုအမ ခခံ၍မသာ် လည်ားမကာင်ား ခုင်လံုမသာအမကကာင်ား ပ ခ က်ေရှ

ဲလ က်၊

အလုပ်သောားတစ်ဦားကု အလုပ်ေှ ရပ်စဲ ခင်ား ေ ပြုံရဟူ၍ ပဌာန်ားထာားပါသည်။17 နာေက န်ား ြေစ်ေှု
သေဟု
ု
တ် ေသာားစုတာဝန် ေ ာားကုမဆာင်ရက်ရ ခင်ားမကကာင် အလုပ်ေှယာ ယီပ က်ကွက် ခင်ားသည်
အလုပ်ရပ်စဲ ခင်ား အတွက် ခုင်လံုမသာ အမကကာင်ား ပခ က် သမ


အလုပ်သောားေ ာားကုအစုအမဝားလုက်
ပဌာန်ားခ က်အေှတ်

-

၁၅၈

အလုပ်ရပ်စဲ ခင်ားေ ာား ပြုံလုပ်ရန်

ာေသက်မရာက်ပါ။18

စုမပါင်ားအလုပ်ထုတ်ပယ် ခင်ားနှင်စပ်လ ဉ်ား၍၊
က

စီားပွာားမရားအမ ခအမနအမကကာင်ား ပခ က် ြေင်

စဉ်ားစာားသံုားသပ်လ က်ရှသည်အလုပ်ရှင်တစ်ဦားသည်

အလုပ်သောားကုယစ
် ာားလှယ်ေ ာားအာား

သက်ဆုင်ရာသတင်ားအခ က်အလက်ေ ာား

(အလုပ်ရပ်စဲ ခင်ားေ ာား ပြုံလုပ်ရန်စဉ်ားစာားသံုားသပ်ခဲ

သည်

အမကကာင်ား ပခ က်ေ ာား၊

ထခုက်နစ်နာေှုရှနုင်သည် အလုပ်သောား အမရအတွက်၊ အလုပ်သ ောားအေ ြုံားအစာားေ ာားနှင်
အလုပ်ရပ်စဲ ခင်ားေ ာား ပြုံလုပ်ရန်ရည်ရယ်ထာားသည်အခ န်ကာလတုအပါ အဝင်) ကု ခ ပရေည်။
နုင်ငံ၏ဥပမေေ ာား၊ အမလအက င်ေ ာားနှင်အညီ၊ အလုပ်ရပ်စဲေှုေ ာားကု မရှာင်လွှဲရန် သေဟု
ု
တ်
မလ ာနည်ားမစရန်အလုငှာ၊

မဆာင်ရက်ေည်အရာေ ာားနှင်

အလုပ်အကုင်ေ ာားကုအစာားထုားရှာမြေွ ခင်ားကဲသမသာု
အလုပ်ေှရပ်စဲ ခင်ားမကကာင်
မဆာင်ရက်ေေ
ှု ာား

သက်ဆုင်ရာ

ြေစ်မပေါ်လာေည်ဆုားက ြုံားေ ာား
နှင်ပတ်သက်ပပီား

အ ခာား
အလုပ်သောားေ ာားကု

မလ ာပါားသက်သာမစေည်

တင
ု ်ပင်မဆွားမနွားေည်အခွင်အလေ်ားကု

အလုပ်သောားကုယစ
် ာားလှယ် ေ ာားအာား ြေစ်နုင်သေ မစာစွာမပားရေည် ဟု ပဌာန်ားထာားပါသည်။19
ပဌာန်ားထာားသည်အတင
ု ်ား၊
အခွင်ရအာဏာပင
ု ်ထံ

အလုပ်ရပ်စဲေှုေ ာားကု

စဉ်ားစာားသံုားသပ်ေည်

အခ န်ကု

အသမပား အမကကာင်ားကကာားရေည် ြေစ်မကကာင်ားကုလည်ား

ပဌာန်ားခ က်၌

မြော် ပထာားပါသည်။20


ဤအ ခင်ားအရာနှင်ပတ်သက်ပပီား၊ အလုပ်အကုင်ရပ်စဲ ခင်ားဆုင်ရာ အကကံ ပြုံတုက်တွန်ားခ က်၊ ၁၉၈၂
ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၆၆)

က သက်ဆုင်ရာအြေွဲ့ဲ အစည်ားေ ာားအာားလံုားသည် ကုေပဏီ၊ အလုပ်ဌာန

သေဟု
ု
တ် ဝန်မဆာင်ေလ
ှု ုပ်ငန်ားေ ာား၏ အက ြုံားရှမသာလုပ်ငန်ားလည်ပတ်ေှုကု ငဲကွက် ခင်ားေရှ

ဲ၊

17

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် - ၁၅၈ ၏ အပေ
ု ် ၄။

18

မကကာင်ားက ြုံားေမလ ာ်ကန်သည် အလုပ်ထုတ်ပယ်ေှုေ ာားနှင်ပတ်သက်သည် အမထွမထွသုမတသနစစ်တေ်ား (၁၉၉၅) ၏ စာပုေ် ၁၃၆ - ၁၄၂

နှင် ေသာားစုတာဝန်ေ ာားထေ်ားမဆာင်ရသည်အလုပ်သောားေ ာားဆင
ု ်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၈၁ ခုနစ
ှ ် (အေှတ် - ၁၅၆) ၏ အပုေ် ၈။
19

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၅၈ ၏ အပုေ် ၁၃။

20

အလုပအ
် ကင
ု ်ရပ်စဲ ခင်ားဆုင်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၈၂ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၅၈) ၏ အပုေ် ၁၄။

16

စီားပွာားမရား၊

ြေွဲ့ဲ စည်ားတည်မဆာက်ေှု

အမကကာင်ား ပခ က်ေ ာား ြေင်

သေဟု
ု
တ်

အလုပ်ရပ်စဲ ခင်ားကု

အလာားတူသမ

အတတ်နုင်ဆံုား

ာသ

ာဝရှ

မရှာင်လွှဲရန်

သည်
သေဟု
ု
တ်

မလ ာနည်ားမစရန်လည်ားမကာင်ား၊ သက်ဆုင်ရာအလုပ်သောား သေဟု
ု
တ် အလုပ်သောားေ ာားနှင်ပတ်
သက်ပပီား၊

ဤအမကကာင်ား ပခ က်ေ ာား

ေ ာားကုမလ ာပါားမစရန်အတွက်
ေီားမောင်ားထုား ပထာားပါသည်။

အရ

အလုပ်ရပ်စဲ ခင်ားမကကာင် ြေစ်မပေါ်လာေည်ဆုားက ြုံား

ကကြုံားပေ်ားမဆာင်ရက်ရန်လုအပ်မကကာင်ားကုလည်ားမကာင်ား
အခွင်ရအာဏာပင
ု ်သည်

မလ ာ်ကန်သည်အမနအထာားေ ြုံား၌

အလုပ်ရပ်စဲရန်စဉ်ားစာားသံုားသပ်ေှုမကကာင် ြေစ်မပေါ်လာသည်အခက်အခဲ ပဿနာေ ာားကု

ကကြုံားစာား

မ ြေရှင်ားရာတွင် အြေွဲ့ဲ အစည်ားေ ာားအာားပံပုားကူညီရန် လုအပ်မကကာင်ားကုလည်ား အကကံ ပြုံတက
ု ်တန
ွ ်ား
ခ က်၌ ပဌာန်ားထာားသည်။21


ထုအ ပင်၊ လူေှုြေူလံုမရား (အနည်ားဆံုားရှရေည်စံခ န်စံညွှန်ားေ ာား) ဆုင်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၅၂ ခုနှစ်
(အေှတ် - ၁၀၂) သည် သင်မလ ာ်သည်အလုပအ
် ကုင်ရရှနင
ု ် ခင်ားေရှမသာမကကာင် ဝင်မငွေ ာားရပ်
ဆုင်ားလ က်ရှမသာ အလုပ်သောားေ ာားအမန ြေင် တစ်စံုတစ်ရာမသာ အမ ခအမနေ ာားအရ ရရှ
ခံစာားသင်သည်

အလုပ်လက်ေဲ ြေစ် ခင်ားဆုင်ရာ

အက ြုံားခံစာားခွင်ေ ာားနှင်စပ်လ ဉ်ားသည်

သတ်

ေှတ် ပဌာန်ားခ က်ေ ာားကု ပဌာန်ားထာားပါသည်။22 ထုအ ပင်၊ အလုပ်အကုင်တုား ေြှင်မရားနှင် အလုပ်
လက်ေဲ ြေစ် ခင်ားကု ဆန်က င်တုား ေြှင် ခင်ားဆုင်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၆၈) က
အလုပ်လက်ေဲ ြေစ် ခင်ားဆုင်ရာ

အက ြုံားခံစာားခွင်ေ ာားမပား ခင်ားကု

(၁)

အလုပ်ခ န်ေ ာားယာယီ

မလ ာခ ခင်ားမကကာင် ဝင်မငွေ ာားမလ ာနည်ားသွာားသည်် အလုပ်သောားေ ာား (တစ် စတ်တစ်ပုင်ား
အလုပ်လက်ေဲ ြေစ် ခင်ား ) နှင် (၂) အထူားသ ြေင် စီားပွာားမရားဆုင်ရာ၊ နည်ားပညာဆုင်ရာ၊ ြေွဲ့ဲ
စည်ားတည်မဆာက်ပုဆ
ံ ုင်ရာ သေဟု
ု
တ် အလာားတူသမ

ာသ

ာဝ နှင်ဆုင်သည်အမကကာင်ား ရင်ား

ေ ာားမကကာင် အလုပ်အကုင်နှင်ပတ်သက်ပပီား အလုပ်ရင
ှ ်နှင်အလုပသ
် ောားေ ာားအကကာားဆက်ဆံ မရား
ပတ်မတာက် ခင်ားေရှ
သေဟု
ု
တ်

ဲလ က်၊ အလုပ်ယာယီရပ်နာား ခင်ားမကကာင် ဝင်မငွေ ာားရပ်ဆုင်ားသွာား မသာ

ဝင်မငွေ ာားမလ ာနည်ားသွာားမသာ

အလုပ်သောားေ ာားအတွက်မပားမဆာင်ရန်

မတာင်ားဆုထာားပါသည်။23

21

အကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က်အေှတ် - ၁၆၆ ၏ စာပုေ် ၁၉။

22

လူေှုြေူလမ
ံု ရား (အနည်ားဆံားု ရှရေည်စခ
ံ န်စံညွှန်ားေ ာား) ဆုင်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၅၂ ခုနစ
ှ ် (အေှတ် - ၁၀၂) ၏ အပုင်ား (၄)

23

အလုပအ
် ကင
ု ်တားု ေြှင်မရားနှင် အလုပ်လက်ေဲ ြေစ် ခင်ားကဆ
ု န်က င်တုား ေြှင် ခင်ားဆင
ု ်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၈၈ ခုနစ
ှ ် (အေှတ် - ၁၆၈) ၏ အပုေ်

၁၀

17



အလုပ်အကုင်တုား ေြှင်မရားနှင် အလုပ်လက်ေဲ ြေစ် ခင်ားကု ဆန်က င်တုား ေြှင် ခင်ားဆုင်ရာ ပဌာန်ား ခ က်၊
၁၉၈၈ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၆၈) အ ပည်အဝအက ြုံား ြေစ်ထွန်ားပပီား လွတ်လပ်စွာမရားခ ယ်ေှု ပြုံ
နုင်သည်အလုပ်အကုင်ကု ေြှင်တင်မဆာင်ရက်ရန် နုင်ငံေ ာားကုပန်ကကာားထာားပပီား၊ အလုပ်အကုင်
ေ ာားဆံုားရံှုားသွာားမသာ

အလုပ်သောားေ ာားအြေု

ပန်လည်ဝင်မရာက်နုင်ရန်ရည်ရယ်လ က်

လုပ်သာားမစ ားကွက်ထဲတွင်

အလုပ်အကုင်မနရာခ ထာားမရားအပါအဝင်၊

အလုပ်အကုင်တုား ေြှင် ခင်ားဆုင်ရာမဆာင်ရက်ေေ
ှု ာားနှင် အသက်မေွားဝေ်ားမက ာင်ားဆုင်ရာသင်တန်ား
နှင်လေ်ားညွှန်ေှုေ ာားအပါအဝင်၊ သက်ဆုင်ရာဝန်မဆာင်ေှုေ ာား ရရှနင
ု ်စွေ်ားရှသင်မကကာင်ား သတ်ေှတ်
ပဌာန်ားထာားပါသည်။ 24

အလိုပ်လိုပ်ခ န်ကို ယ ယမလျှ ခ ပခင််းနှင်ပတ်


က်မပ်း မည်

ိုှံ့ရှပါ

လြဲ။

ပံေ
ု ှနအ
် လုပ်လုပခ
် န်ကုယာယီမလ ာခ ခင်ား၊ အထူားသ ြေင် စီားပွာားမရားဆုင်ရာ၊ နည်ားပညာဆုင်ရာ၊
ြေွဲ့ဲ စည်ားတည်မဆာက်ပုဆ
ံ ုင်ရာ

သေဟု
ု
တ်

အမကကာင်ားရင်ားေ ာားမကကာင်

အလာားတူသမ

အလုပ်အကုင်ယာယီဆုင်ားငံခံရ ခင်ား

ဝင်မငွမလ ာနည်ားေှုေ ာား၊

ဆံုားရံှုားေှေ ာားနှင်ရင်ဆုင်မနရသည်

အလုပ်လက်ေဲ ြေစ် ခင်ားဆုင်ရာ

ာသ

ာဝနှင်ဆုင်မသာ
နှင်ကကံြုံမတွဲ့ရပပီား

အလုပ်သောားေ ာားကု

အက ြုံားခံစာားခွင်ေ ာားမပားရန်အတွက်

အစုားရေ ာားအမန ြေင်

လုပ်မဆာင် ရန်လုအပ်ပါသည်။25

လိုပ်ခလစ မပ်းမခ မှုမ ်း နှငပ
် တ်


က်မပ်း မည်

ိုှံ့ရှပါ

လြဲ။

လုပ်ခလစာအကာအကွယ်မပား ခင်ားဆုင်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၄၉ ခုနှစ် (အေှတ် - ၉၅) က လုပ်ခ
လစာေ ာားကုပေ
ံု ှန်မပားမခ ရေည်ဟု ပဌာန်ားထာားပါသည်။ အလုပ်ခန်ထာားေှုဆုင်ရာ သမ

ာတူစာ

ခ ြုံပ်ရပ်စဲ ခင်ားနှင်ပတ်သက်ပပီား၊ အပပီားသတ်လုပ်ခလစာအာားလံုားမပားမခ ေှုကု သတ်ေှတ်ထာားသည်
အတင
ု ်ား

အာဏာသက်ဝင်ေရ
ှု ှမစရေည်

သေဟု
ု
တ်

သတ်ေှတ်ထာား ခင်ားေရှပါက၊

မကကာင်ားက ြုံားဆီမလ ာ်သည် အခ န်ကာလတစ်ခု အတွင်ား မပားမခ ရေည်။26

24

ပဌာန်ားခ က် အေှတ် ၁၆၈ ၏ အပုေ် ၇ - ၉။ အလုပ်အကင
ု တ
် ုား ေြှင်မရားနှင် အလုပ်လက်ေဲ ြေစ် ခင်ားကုဆန်က င်တုား ေြှင် ခင်ား ဆင
ု ်ရာ

အကကံ ပြုံတုက်တွနား် ခ က်၊ ၁၉၈၈ ခုနစ
ှ ် (အေှတ် - ၁၇၆) ၏ စာပုေ် ၂ ကလ
ု ည်ားကကည်ပါ။
25

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် - ၉၅ ၏ အပုေ် ၁၀။

26

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် - ၉၅ ၏ အပုေ် ၁၂။

18

မဒဝါလခံရ

ည်အမပခအမနမ ်းတွင် လိုပ်ခလစ အမပေါ် အက အကွယ်မပ်းမှုနှင်ပတ်

မည်

လြဲ။



ိုှံ့ရှ ပါ

က်မပ်း

ကုေဏ
ပ ီမေဝါလီခံသည်အမ ခအမနေ ြုံား သေဟု
ု
တ် တရာားမရားအရ ြေ က်သေ်ားလုက်သည် အမ ခ
အမနေ ြုံား (COVID – 19 ရုက်ခတ်ေှုမကကာင် ြေစ်မပေါ်လာသည်ရလေ်အပါအဝင်) တွင်၊ လုပ်ခလစာ
အကာအကွယ်မပား ခင်ားဆုင်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၄၉ ခုနှစ် (အေှတ် - ၉၅) က သက်ဆုင်ရာနုင်ငံ
၏ ဥပမေ ပဌာန်ားခ က် အရ အကာအကွယ်မပားထာားသည် ေမပားမခ ရမသားမသာ လုပ်ခလစာ
ေ ာားအတွက်၊

အလုပ်လုပက
် ုင်လ က်ရှမသာအလုပ်သောားေ ာားကု

အထူားအခွင်အမရားရှသည်

မ ကွားရှင်ေ ာားအမန ြေင် ပြုံေူဆက်ဆံရေည်ဟု သတ်ေှတ် ပဌာန်ားထာားပါသည်။27

လိုပင
် န််းခွင်မ

်းအနတရ ယ်ကင််းရှင်း် မရ်းနှင်က န််းမ မရ်း

မရ ဂါပို်းက်းစက်ပ ံျံ့နှံှံ့မနစဉ်အခ န်က လအတွင််း
င်ပါ


အလိုပ်ရှငမ
် ်းအမနပ င် မည်

ိုှံ့လိုပ်မဆ င်

လြဲ။
အလုပ်ရင
ှ ်ေ ာားအမန ြေင်

လုပ်ငန်ားခွင်အနတရာယ်ရန
ှ ုင်ေအ
ှု မ ခအမနေ ာား

(လုပ်ငန်ားခွင်မ

ား

အနတရာယ်ကင်ားရှင်ားမရားနှင်က န်ားောမရားဆုင်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၈၁ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၅၅)28
မလ ာနည်ားမစရန်အတွက် က င်သံုားနုင်သည် ကကြုံတင်တာားဆီားကာကွယ် ခင်ားနှင် အကာအကွယ်
မပား ခင်ားဆုင်ရာ အစီအေံေ ာားကု မသခ ာစွာလုပ်မဆာင်ရန် မယ
လုအပ်သည်မနရာတင
ု ်ားတွင်
က ခံ ခင်ားေရှမစရ

ဲ

ုယ တာဝန်ဝတတရာားရှပါ သည်။

မကကာင်ားက ြုံားဆီမလ ာ်စွာက င်သံုားမနသမရဲ့

အလုပ်ရင
ှ ်ေ ာားအမန ြေင်

လံုမလာက်သည်

အလုပ်သောားေ ာား

ကာကွယ်မရားဝတ်စံုေ ာားနှင်

ကာကွယ်မရားပစစည်ားကရယာေ ာား မထာက်ပမပားရန်
ံ
တာဝန်ရသည်
ှ
။29

27
28

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၉၅ ၏ အပုေ် ၁၁။
လုပ်ငန်ားခွငမ
်

ားအနတရာယ်ကင်ားရှင်ားမရားနှင်က န်ားောမရားဆုင်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၈၁ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၅၅) ၏ အပုေ် ၁၆ က

အလုပ်ရှင်ေ ာားသည် မကကာင်ားက ြုံားဆီမလ ာ်စွာက င်သံုားနုင်သည်အမနအထာားအထ ၎င်ားတ၏ထ
ု
န်ားခ ြုံပ်ေှုမအာက်တွင်ရှ မသာ လုပ်ငန်ားခွင်ေ ာား
(.......) သည် မ

ားအနတရာယ်ကင်ားရှင်ားပပီား၊ က န်ားောမရားအတွက် အနတရာယ် ြေစ်မပေါ်မစ ခင်ားေရှမကကာင်ား မသခ ာစွာလုပ်မဆာင်ရေည်ဟု

သတ်ေှတ် ပဌာန်ားထာားပါသည်။
29

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် - ၁၅၅ ၏ အပေ
ု ် ၁၆ (၃) နှင် ၂၁။
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အလုပ်ရင
ှ ်ေ ာားသည် လုပ်ငန်ားခွင်မ

ားအနတရာယ်ကင်ားရှင်ားမရားနှင်က န်ားောမရား နှင်ပတ်သက်ပပီား

လံုမလာက်မသာသတင်ားအခ က်အလက်ေ ာားနှင်

မလ ာ်ကန်မသာမလက င်သင်ကကာားေှုေ ာား

ြေညဆ
် ည်ားပံပုား ခင်ား၊30 အလုပ်သောားေ ာားလုပ်ကုင်သည် အလုပ်နှင်ဆက်စပ်မနသည် လုပ်ငန်ားခွင်
မ

ားအနတရာယ်ကင်ားရှင်ားမရားနှင်က န်ားောမရားနှင်ပတ်သက်ပပီား

မဆွားမနွား ခင်ား၊31

အမရားမပေါ်အမ ခအမနေ ာား

အလုပ်သောားေ ာားနှင်

တုင်ပင်

ကုကုင်တွယမ
် ြေရှင်ားမဆာင်ရက်ရန်လုအပ်သည်

အစီအေံေ ာားကု ပံပားု ခင်ား32နှင် လုပ်ငန်ားခွင်ဆုင်ရာမရာဂါ

ယေ ာား ြေစ်မပေါ်သည် ကစစရပ်ေ ာားကု

အလုပ်သောားမရားရာစစ်မဆားမရားအြေွဲ့ဲ ထံသု အမကကာင်ားကကာားရန် တာဝန်ရှပါသည်။33

မရ ဂါပို်းက်းစက်

ပ ံျံ့နှံှံ့မနစဉ်အခ န်က လအတွင်း်

တ ဝန် ဝတတရ ်းမတွက


လုပ်ငန်ားခွင်မ

အလိုပ်

မ ်းမ ်း၏

အခွင်အမရ်းမတွနြဲှံ့

ယ်အရ မတွလြဲ။

ားအနတရာယ်ကင်ားရှင်ားမရား၊ က န်ားောမရားနှင်ပတ်သက်ပပီား ေေတ၏အလု
ု
ပ်ရင
ှ ်ေ ာားက

ပည်ဝစံုလင်စွာမဆာင်ရက်မပားရာတွင် အလုပ်သောားေ ာားက ပူားမပါင်ားမဆာင်ရက်ရန် တာဝန်
ရှသည်။

ပဌာန်ားထာားသည်

မ

လုက်နာ ခင်ား၊ အ ခာားသူေ ာား၏မ

ားအနတရာယ်ကင်ားရှင်ားမရားဆုင်ရာ

အစီအေံေ ာားကု

ားအနတရာယ်ကင်ား ရှင်ားမရားအတွက် မကကာင်ားက ြုံားဆီမလ ာ်သည်

ဂရု ပြုံမစာင်မရှာက်ေှုေ ာားကုမဆာင်ရက် ခင်ား

(က န်ားောမရား၊

မ

ားအနတရာယ်ကင်ားရှင်ားမရားနှင်

ပတ်သက်ပပီားအနတရာယ်ရန
ှ ုင်သည်အမ ခအမနေ ာားကုအ ခာားသူေ ာားထမတွဲ့နုင် ခင်ား
ကကဉ် ခင်ားအပါအဝင်)၊

နှင်

မ

မလားစာား

ားအနတရာယ်ကင်ားရှင်ားမရားဆုင်ရာပစစည်ားေ ာားနှင်

ေ ြုံားေှမရှာင်
ကာကွယ်မရား

ဆုင်ရာ အသံုားအမဆာင်ပစစညား် ေ ာားကုေှန်ကန်စွာအသံုား ပြုံရန် တာဝန်ရပါသည်
ှ
။34


လုပ်ငန်ားခွင်မ

ားအနတရာယ်ကင်ားရှင်ားမရားနှင်က န်ားောမရားဆုင်ရာ မဆာင်ရက်ေတ
ှု ွင် အလုပ်သောား

ေ ာားအြေု ေည်သည်ေ ေကုန်က မစရပါ။35

30

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၅၅ ၏ အပုေ် ၁၉ (ဂ) နှင် (ဃ)။

31

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၅၅ ၏ အပုေ် ၁၉ (င)။

32

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၅၅ ၏ အပုေ် ၁၈။

33

အလုပ်သောားမရားရာစစ်မဆားမရားဆုင်ရာ ပဌာန်ားခ က်အေှတ်၊ ၁၉၄၇ ခုနစ
ှ ် (အေှတ် - ၈၁) ၏ အပုေ် ၁၄ နှင် လုပင
် န်ားခွင်

မ

ားအနတရာယ်ကင်ားရှငား် မရားနှင်က န်ားောမရားဆုင်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၈၁ ခုနှစ် နှင်ဆင
ု ်သည် ပရုတမ
ု ကာလ် (၂၀၀၂ ခုနှစ်) ၏ အပုေ် ၄။

34

ပဌန်ားခ က်အေှတ် ၁၅၅ ၏ အပုေ် ၁၉ နှင် လုပ်ငန်ားခွငမ
်

ားအနတရာယ်ကင်ားရှငား် မရားနှင်က န်ားောမရားဆုင်ရာအကကံ ပြုံတုက် တွန်ားခ က်၊ ၁၉၈၁

ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၆၄) ၏ စာပေ
ု ် ၁၆။
35

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၅၅ ၏ အပုေ် ၂၁။
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လုပ်ငန်ားခွင်အတွက်အစီအေံေ ာားခ ေှတ်ရာတွင် အလုပ်သောားေ ာား၏အသက်နှင် က န်ားောမရားကု
ထခုက်မစေည်

က မရာက်အံဆဲဆဲ ြေစ်မသာဆုား

ရာားလှသည်မ

ားအနတရာယ်ရမနမကကာင်
ှ
ား

မကကာင်ားက ြုံားမလ ာ်ကန်စွာယံုကကည်နုင်သည်ေည်သည်အမ ခအမနေ ြုံားတွင်ေဆု
ကကပ်မရားေှျူားထံသုအစီရင်ခံ
ရေည်။

အလုပ်ရှင်က

တင် ပနင
ု ်သည်လုပ်ပုင်ခွင်ကု
ကုစာားမ ြေရှင်ားေှု

သည် မ

အလုပ်သောားေ ာားအာားမပားအပ်ထာား

ေလုပ်ပပီားေခ င်ား၊

အလုပ်သောားေ ာား၏အသက်နှင်က န်ားောမရားအတွက်

အနီားကပ်ကကီား

လုအပ်ပါက၊

အလုပ်ရင
ှ ်သည်

က မရာက်အံဆဲဆဲ ြေစ်မသာ

ဆုားရာားလှ

ားအနတရာယ်ဆက်လက်တည်ရှမနသည် လုပ်ငန်ားခွင်သု အလုပ်သောားေ ာားအာား ပန်လည်

ဝင်မရာက်အလုပ် လုပခ
် ုင်ား၍ေရပါ။36


အလုပ်သောားေ ာားအာား

၎င်ားတ၏အလု
ု
ပ်

တွင်ရှမနသည်

က န်ားောမရားဆုင်ရာမ

ားအနတရာယ်

ေ ာားနှင်စပ်လ ဉ်ားပပီား လံုမလာက် မလ ာ်ကန်စွာ အသမပားထာားရေည်။37

အလိုပ်


မ ်းမ ်းအ ်း လိုပ်ငန််းခွငမ
် ှထွက်ခွ
အလုပ်သောားေ ာားအမန ြေင်
မသာ ဆုားရာားလှသည် မ

ွ ်းရန် ခွင်ပပ ပါ

လ ်း။

၎င်ားတ၏အသက်
ု
နှင်က န်ားောမရားအတွက်

က မရာက်အံဆဲဆဲ ြေစ်

ားအနတရာယ်တည်ရှမနမကကာင်ား က ြုံားမကကာင်ားညီညွတ်စွာ ြေင် ယံုကကည်

ရသည်အမ ခအမနေ ြုံားရှပါက၊ အလုပ်လုပက
် ုင်မနသည်မနရာေှ ထွက်ခွာသွာားပင
ု ်ခွင်ရပါသည်
ှ
။
ဝန်ထေ်ားအြေွဲ့ဲ ဝင်တစ်ဦားကဤအခွင်အမရားကုက င်သံုားမသာအခါ ေမလ ာ်ကန်သည် မနာက်ဆက်
တွဲ အက ြုံားဆက်ေ ာားေခံစာားရမစြေ်ု ၎င်ားကု ကာကွယ်မစာင် မရှာက်ရေည်။38

36

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၅၅ ၏ အပုေ် ၁၉ (စ)။

37

လုပ်ငန်ားခွငမ
်

38

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် - ၁၅၅ ၏ အပုေ် ၁၃ တွင် ေေ၏အသက်နှင်က န်ားောမရားအတွက် ထခုကမ
် စေည် က မရာက်အံဆဲဆဲနှင် ဆုားရာား ပင်ားထန်

ားအနတရာယ်ကင်ားရှင်ားမရားနှင်က န်ားောမရားဆင
ု ်ရာ အကကံ ပြုံတုက်တွန်ားခ က်၊ ၁၉၈၅ ခုနစ
ှ ် (အေှတ် - ၁၇၁) ၏ စာပုေ် ၂၂။

သည်အနတရာယ်က မရာက်နုငမ
် ကကာင်ား

ယံုကကည်နင
ု ်မလာက်သည်အမကကာင်ား ပခ က်မြော် ပပပီား

သည်အမ ခအမနေှထွကခ
် ွာသွာားသည်အလုပ်သောားကု
အက ြုံားဆက်ေ ာားအနတရာယ်ေှ

နုင်ငံ၏အမ ခအမနေ ာားနှင်

ကာကွယ်မစာင်မရှာက်ရေည်ဟု

ထုအနတရာယ်ရှ

အမလအက င်ေ ာားနှင်အညီ

သတ်ေှတ် ပဌာန်ားထာားပါသည်။

လွန်ကသ
ဲ ည်

ပဌာန်ား ခ က်ေ ာားနှင်

အကကံ ပြုံ

တုက်တွန်ားခ က်ေ ာားက င်သံုားမရားဆင
ု ရ
် ာ ကျွေ်ားက င် ပညာရှင်ေ ာားမကာ်ေတီ (CEACR) က နုငင
် ံအေ ာားအ ပာားတွင် ကစစရပ် ြေစ်မပေါ်သည်
အလုပ်အကင
ု ်သမ

ာသ

ာဝတွင်

ေှတ်သာားထာားပပီား ြေစ်ပါသည်။

အလုပ်လုပ်ကုင်ေှုရပ်စဲပုင်ခင
ွ အ
် ာားမလက င်လုပမ
် ဆာင်ေှုအမပေါ်တွင်
ဥပော၊

အလုပ်အကင
ု ်၏သာေန်အမ ခအမနတစ်ခု ြေစ်ပါက၊

နုငင
် ံအေ ာားအ ပာားတွင်
လုပ်ငန်ား

ခွင်ေှ

ထွကခ
် ွာသည်

အကယ်၍
မလက င်ေှုကု

လွှေ်ားေုားေှုရှမနမကကာင်ား
မ

ားအနတရာယ်သည်

လုပမ
် ဆာင်၍ေရပါ

(ဥပော၊

ေီားသတ်သောားေ ာားအတွက)် ။ ထုကသ
ဲ မသာက
ု
စစရပ်ေ ာားတွင်၊ သတ်ေှတမ
် ြော် ပထာားသည် အမ ခအမနတစ်ခတ
ု ွင် သရှနာား လည်ထာားပပီားမသာ
ဆုားရာားသည် ထခုက်ေှုအနတရာယ်သည် အမ ခ ခံအာား ြေင် ေင်ောားလာပါက၊ အလုပ်သောားေ ာားအမန ြေင် ထက
ု သ
ဲ မသာအလု
ု
ပ်အကင
ု ေ
် ြုံားကသ
ု ာ
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တ်မှတ်
မည်


ိုှံ့ရှပါ

လိုပ်ငန််းကဏ္ဍမ ်းတွင်

လိုပ်ငန််းခွငမ
် ှထွက်ခွ

ွ ်းပိုင်ခွင်အမနအထ ်းက

လြဲ။

ပည်သူူ့က န်ားောမရားသံုားသပ်ေှုေ ာားက လုပ်ငန်ားကဏ္ဍေ ာားစွာတွင် သုေဟုတ် ဝန်မဆာင်ေလ
ှု ုပ်ငန်ား
ေ ာားစွာတွင် အမဝားေှမန၍ လုပ်ကုငန
် ုင်သည် အလုပ်အကုင်စီေံမဆာင်ရက်ေှု အမနအထာားေ ာားသု
မ ပာင်ားလဲရန်၊

စီားပွာားမရားလုပ်မဆာင်ေေ
ှု ာား

ယာယီရပ်နာားေှုေ ာား ပြုံလုပ်ရန်
ြေစ်ပါသည်။

ပံေ
ု ှနအ
် ာား ြေင်

လုပ်ကုင် ခင်ားေရှ

ဲလ က်)

မလ ာခ ရန်နှင်

အြေွဲ့ဲ ဝင်နုင်ငံေ ာားကု

အတင်ားအက ပ်

စီားပွာားမရားလုပ်

ယင်ားတုကု
မဆာင်ရက်မစခဲပပီား

မဆာင်ေေ
ှု ာားကု

ဆက်လက်လုပ်ကုင်ခွင် ပြုံထာားသည်

(အမဝားေှမန၍
တစ်ခ ြုံဲ့မသာ

လုပ်ငန်ားကဏ္ဍေ ာားတွင် မဆာက်လုပမ
် ရားနှင် သတတြုံတူားမြော်မရားလုပ်ငန်ားေ ာား ပါဝင်ပါသည်။


သတ်ေှတလ
် ုပ်ငန်ားကဏ္ဍေ ာား၏
က န်ားောမရားအတွက်၊

အထူားသ ြေင်

လုပ်ငန်ားခွဲေ ာား၏အခက်အခဲေ ာားကု

လုပ်ငန်ားခွင်

မ

ားအနတရာယ်ကင်ားရှင်ားမရားနှင်

စီားပွာားမရားလုပ်မဆာင်ေေ
ှု ာား၏
ကုစာားမ ြေရှင်ားရန်

မ

ားအနတရာယ်ရှမသာ

နုင်ငံတကာအလုပ်သောားမရားရာ

စံခ န်စံညွှန်ားေ ာားကု မရားဆွဲမြော်မဆာင်ထာားပပီား ြေစ်ပါသည်။ ယင်ားတတွ
ု င်မဆာက်လုပမ
် ရားလုပ်ငန်ား
နှင်ပတ်သက်ပပီား

မဆာက်လုပမ
် ရားလုပ်ငန်ားခွင်

မ

ားအနတရာယ်ကင်ားရှင်ားမရား

နှင်

က န်ားောမရားဆုင်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၆၇) နှင် သတတြုံတူားမြော်မရား
လုပ်ငန်ားနှင်ပတ်သက်ပပီား သတတြုံတူားမြော်မရားလုပ်ငန်ားခွင်မ

ားအနတရာယ်ကင်ားရှင်ားမရားနှင်က န်ားော

မရားဆုင်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၉၅ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၇၆) တပါဝင်
ု
သည်။ ဤစံခ န်စံ ညွှန်ားေ ာားတွင်
ဤလုပ်ငန်ားကဏ္ဍေ ာားတွင် သင်မလ ာ်မကာင်ားေွန်မသာအလုပ်အကုင်အတွက် အမရားကကီားသည်
ကာကွယ်မစာင်မရှာက်ေေ
ှု ာားပါဝင်ပါသည်။


တတ တ်းမ

်မရ်းလိုပင
် န််း - သတတြုံတူားမြော်မရားလုပ်ငန်ားေ ာားမဆာင်ရက်ရာတွင် အလုပ်သောား

ေ ာားအမန ြေင် ၎င်ားတ၏မ
ု

ားအနတရာယ်ကင်ားရှင်ားမရားနှင်က န်ားောမရားအတွက် အနတရာယ် ြေစ်မစ

နုင်သည်အမ ခအမနေ ာား ြေစ်မပေါ်လာမသာအခါတွင်

မကကာင်ားက ြုံားဆီမလ ာ်သည်အမကကာင်ား ပ

ခ က် ြေင် သတတြုံတူားမြော်မရားလုပ်ငန်ား၏ ေည်သည်မနရာေှေဆု ထွက်ခွာသွာားပင
ု ်ခွင်ရသည်
ှ
။
အခွင်မရားသည်

တာဝန်ဝတတရာားေ ာားစွာ၏သ

ာဝအက ြုံားဆက် ြေစ်သည်။

39

ဤ

တစ်ြေက်တင
ွ ်

ေလုပ်ကုင်ရန် ငင်ားပယ်နင
ု ်ပါသည်။ ယင်ားသည် ထခုက်နုင်ေအ
ှု နတရာယ်သည် အထင်အ ရှာားပုပပီား ြေစ်မပေါ်လာသည်အမနအထာား ြေစ်ပါသည်။
ဥပော၊ လုပင
် န်ား ခွငမ
်
39

ားအနတရာယ်နင
ှ ်က န်ားောမရားဆင
ု ်ရာ အမထွမထွ သုမတသနစစ်တေ်ား (၂၀၀၉ ခုနှစ်) ၏ အပုေ် ၁၄၉ ကု ကကည်ပါ။

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၇၆ ၏ အပေ
ု ် ၁၃ (၁) (င)
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အလုပ်သောားေ ာားအမန ြေင်

ေေတု၏မ

ားအနတရာယ်ကင်ားရှင်ားမရားနှင်က န်ားောမရားအတွက်နှင်

ေေတု၏လုပ်မဆာင်ေမ
ှု ကကာင် သေဟု
ု
တ် လုပ်ငန်ားခွင်တွင် တစ်စံုတစ်ရာခ န်လှပ်ထာား ခင်ားမကကာင်
ထခုက်ေှု ြေစ်မပေါ်မစနုင်သည်အ ခာားသူေ ာား၏မ
ဆီမလ ာ်စွာ

ဂရု ပြုံလုပ်မဆာင်ရန်တာဝန်ရပါသည်
ှ
။40

အလုပ်ရင
ှ ်ေ ာားအမန ြေင်
မ

ားအနတရာယ်ကင်ားရှင်ားမရားနှင်က န်ားောမရားအတွက်

ရုပဝ
် တထြုံပစစည်ားဆုင်ရာ

အ ခာားတစ်ြေက်တင
ွ ်လည်ား၊

ဓာတုပစစညား် ဆုင်ရာနှင်

ဇီဝဆုင်ရာ

ားအနတရာယ်ေ ာားေှ ထွက်မပေါ်လာနုင်မသာ အနတရာယ်ရန
ှ ုင်သည်အမ ခအမနေ ာားကု ြေယ်ရှာားရန်

သေဟု
ု
တ်

မလ ာနည်ားသွာားမစရန်

တာဝန်ရပါသည်
ှ
။41

မလ ာ်ကန်မသာမဆာင်ရက်ေေ
ှု ာား

အလုပသ
် ောားေ ာား၏

မ

လုပ်မဆာင်ရန်

ားအနတရာယ်ကင်ားရှင်ားမရားနှင်က န်ားောမရားအတွက်

ဆုားရာားစွာအနတရာယ် ြေစ်မပေါ်မစသည် အခ န်အခါတွင် လုပ်ငန်ားမဆာင်ရက်ေှုေ ာားကုရပ်တန်ကာ၊
အလုပ်သောားေ ာားကု မ


ားကင်ားလံုခခံြုံ သည်မနရာသု မရဲ့မ ပာင်ားမပားရန်တာဝန်ရှပါသည်။42

မဆ က်လိုပမ
် ရ်းလိုပင
် န််း - မဆာက်လုပမ
် ရားလုပ်ငန်ားတွင်လည်ား အလုပ်သောားေ ာားအမန ြေင်
၎င်ားတ၏
ု

မ

ားအနတရာယ်ကင်ားရှင်ားမရားနှင်က န်ားောမရားကု

က မရာက်အံဆဲဆဲ

သေဟု
ု
တ်

မ

ယံုကကည်နုင်မလာက်သည်အမကကာင်ား ပခ က် ြေင်
အခွင်အမရားနှင်

၎င်ားတု၏ကကီားကကပ်မရားေှျူားေ ာားထံ

ရှကကပါသည်။43
မ

အလုပ်သောားေ ာား၏မ

ထခုကမ
် စေည်

မ

ားအနတရာယ်

ားအနတရာယ်ဆုားရာားစွာ ြေစ်မပေါ်မစနုင်မကကာင်ား
မ

ားအနတရာယ်ရသည
ှ
်မနရာေှထွက်ခွာရန်

အသမပားရေည်တာဝန်ေ ာား

ားအနတရာယ်ကင်ားရှင်ားမရားကု

တန်ားတူညီေ
ထခုက်မစေည်

ားအနတရာယ်က မရာက်အံဆဲဆဲ ြေစ်သည် အမ ခအမနေ ြုံားတွင် အလုပ်ရင
ှ ်သည် အလာားတူပင်

လုပ်ငန်ားမဆာင်ရက်ေရ
ှု ပ်တန်မစေည်
အလုပ်သောားေ ာားအာား မ
အလုပ်သောားသည်

မဆာင်ရက်စရာအဆင်ေ ာားကု

ခ က်ခ င်ားလုပ်မဆာင်ပပီား

ားကင်ားလံုခခံြုံရာသု မလ ာ်ကန်သလု ပမဆာင်
ု
မပားရပါေည်။ 44 ထုအ ပင်၊
ဇီဝဆုင်ရာအနတရာယ်ရှသည်အရာေ ာားအာား

ထခုက်မစနုင်သည်အတင
ု ်ားအတာအထ

က န်ားောမရားကု

ထမတွဲ့လုပမ
် ဆာင်ရေည်အမနအထာားေ ြုံားတွင်ထုသု

ထမတွဲ့ေအ
ှု တွက် မလ ာ်ကန်သည် ကကြုံတင်တာားဆီားကာကွယ်မရားဆုင်ရာ မဆာင်ရက်ေေ
ှု ာားကု
လုပ်မဆာင်ရေည်။45

40

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၇၆ ၏ အပေ
ု ် ၁၄ (ခ)

41

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၇၆ ၏ အပေ
ု ် ၉ (ခ)

42

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၇၆ ၏ အပေ
ု ် ၇ (ဈ)

43

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၆၇ ၏ အပေ
ု ် ၁၂ (၁)

44

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၆၇ ၏ အပေ
ု ် ၁၂ (၂)

45

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၆၇ ၏ အပေ
ု ် ၂၈ (၁)
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COVID-19

မရ ဂါက်းစက်ခံရပခင််းကို

(လိုပ်ငန််း

ခွင်ဆိုင်ရ မရ ဂါ

ယ

တစ်ခိုအမနပ င် မှတ်ယ၍ရနိုင် ပါ


အလိုပ်အကိုင်နှင်ဆက်စပ်
ိုှံ့မဟိုတ်

ည်ထခိုက်ဒဏ်ရ ရရှမှု

လိုပ်ငန််းခွင်ဆိုင်ရ မမတ ်တဆပ စ်မှု)

လ ်း။

အလုပ်အကုင်မကကာင် ြေစ်မပေါ်လာသည်ရလေ်အမန ြေင် COVID – 19 ကူားစက်ခံရ ခင်ားကု အလုပ်
သေဟု
ု
တ် လုပ်ငန်ားခွင်ဆုင်ရာ ထခုက်ေဏ်ရာရရှေှု အမန ြေင် ေှတ်ယူ၍ရပါသည်။46 လုပ်ငန်ားခွင်
ဆုင်ရာထခုက်ေဏ်ရာရရှေှုနှင်စပ်လ ဉ်ားသည် အက ြုံားခံစာားခွင်ဆုင်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၆၄ ခုနှစ်
)အေှတ် - ၁၂၁( နှင် လူေှုြေူလံုမရား (အနည်ားဆံုားရှရေည်စံခ န်စံညွှန်ားေ ာား) ဆုင်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊
၁၉၅၂ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၀၂) အရ၊ ဤထခုက်ေဏ်ရာရရှေှုေ ာားတွင် လုပ်ငန်ားခွင်ဆုင်ရာ
ေမတာ်တဆ ြေစ်ေန
ှု ှင် လုပ်ငန်ားခွင်ဆုင်ရာ မရာဂါ

ယေ ာားပါဝင်ပါသည်။47 အလုပအ
် ကုင်မကကာင်

COVID – 19 ကူားစက်ခံရသည် အလုပ်သောားေ ာားအမန ြေင် ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၂၁ တွင်
အမသားစတ်သတ်ေှတ် ပဌာန်ားထာားသည်အတင
ု ်ား

အလုပ်လုပက
် ုင်နုင်စွေ်ားေရှသည်အခ န်ကာလ

အတင
ု ်ားအတာအထ မဆားဝါားကုသခံယူေှုနှင် မငွမကကားအက ြုံားခံစာားခွင် သေဟု
ု
တ် မလ ာ်မကကား
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လုပ်ငန်ားခွငဆ
် ုင်ရာထခုက်ေဏ်ရာရရှေှုနှင်စပ်လ ဉ်ားသည် အက ြုံားခံစာားခွင်ဆုင်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၆၄ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၂၁) ၏အပင
ု ်ား (၁)

ကကု ကည်ပါ။

စာပုေ်

၁၉။

နင
ု ်ငံ၏လက်ရအမလ
ှ
အက င်ေ ာားအာားစစ်မဆား ခင်ားက

ထခုက်ေှုအေ ာားဆံုား ြေစ်သည်နုင်

ငံအခ ြုံဲ့တွင်

အာဏာပုင်ေ ာားသည် ဆက်စပ်မနသည်အက ြုံားခံစာားခွငေ
် ာားကု လွယက
် ူလ င် ေန်စာွ ရရှနုငမ
် စမရားအတွက် COVID – 19 ကူားစက်ခံရေှုကု
အလုပ်နှငဆ
် က်စပ်မနသည်

ေမတာ်တဆ ြေစ်ေှုအမန ြေင်

အ ခာားမသာနုငင
် ံအေ ာားအ ပာားသည်လည်ား

ေှတ်ယူခဲကကပပီား ြေစ်ပါသည်။

ေှတ်သာားြေွယ်ရာအမန ြေင်

အ ခာားမသာအလုပ်သောားေ ာား၏က န်ားောမရားနှင်ပတ်သက်ပပီား၊
အသအေှတ် ပြုံခဲကကပါသည်။

အ ခာားနုငင
် ံေ ာားတွင်

အေ ြုံားအစာားသတ်ေတ
ှ ် ခင်ားေရှ
မဆာင်ရက်ေေ
ှု ာားကု

ဲ၊

ေှတ်သာားထာားသည်အတင
ု ်ား၊

ယင်ားကု

အာဏာပင
ု ်ေ ာားက

အလုပ်နှငဆ
် က်စပ်သည်

မကက ငာသည်အခ န်တွင်

အထူားသ ြေင်

ထုရည်ေှန်ားခ က်

ထမတွဲ့ေှုရှမသာ

လုပင
် န်ားခွင်ဆုင်ရာမရာဂါ

အလုပအ
် ကင
ု ်မကကာင်

COVID

ထခုက်ေဏ်ရာရရှေှုအမန ြေင်

–

19

နှင်

ယတစ်ခုအမန ြေင်
ကူားစက်ခံရ ခင်ားကု

သတ်ေှတ်ခဲကကပပီား ြေစ်ပါသည်။

သက်ဆုငရ
် ာနုင်ငအ
ံ ေ ာားအ ပာား၏

နင
ု ်ငံ၏အမလအက င်ေ ာားကု

နှင်အတူ

အလုပ်သောားေ ာား

ဤ

အေ ြုံားသာားအဆင်အာဏာပင
ု ်ေ ာားက

အဆင်ဆင် ြေစ်မပေါ်မ ပာင်ားလဲလာသညအ
် မ ခအမနအတုင်ား

ပုေုတုား

တက်မကာင်ားေွနမ
် စရန်မေ ာ်လင်ကကပါသည်။ အမသားစတ်နှင်မနာက်ထပ်သတင်ားအခ က်အလက်ေ ာားနှငပ
် တ်သက်ပပီားပုေုသရှ လုပါက၊ ILO’s
collection of state practice to address infection by COVID – 19 as a work-related injury တွင်ကကည် ရှုနုင်ပါသည်။
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ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၂၁ ၏ အပုေ် ၇ နှင် ၈ နှင်၊ လူေှုြေူလမ
ံု ရား (အနည်ားဆံုားရှရေည်စံခ န်စည
ံ ွှန်ားေ ာား) ဆင
ု ်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၅၂ ခုနှစ်

(အေှတ်

-

၁၀၂)

၏

အပုေ်

၃၂။

ပဌာန်ားခ က်အေှတ်

၁၂၁

၏

အစီအစဉ်

(၁)

၏

မကကာငတ
် စ်စတ
ံု စ်ရာညစ်ညေ်ားေှုေ ာားရှမနသည်လုပ်ငန်ားခွင်မကကာင် ြေစ်မပေါ်သည် ကူားစက်မရာဂါေ ာား
က န်ားောမရား

သေဟု
ု
တ်

သည်အ ခာားအလုပေ
် ာားအပါအဝင်

သပပံစေ်ားသပ်ေှုအလုပန
် ှင်

စာပုေ်

၂၉

မရာဂါပုားေ ာား

သေဟု
ု
တ် ကပ်ပါားမရာဂါ ေ ာားကု

မရာဂါပုားမကကာင်ညစ်ညေ်ားသည်အနတရာယ်ရှေှုကု

အနတရာယ်ရှသည်ထမတွဲ့ေှုေ ာားပါဝင်မသာအလုပ်အတွက်

အရ၊

လုပ်ငန်ားခွင်ဆုင်ရာ

မဆာင်ယလ
ူ ာနင
ု ်
မရာဂါအမန

ြေင်

ေှတ်ယူနုင်သည်။ လုပင
် န်ားခွင်မကကာင် ြေစ်မပေါ်သည်မရာဂါစာရင်ားဆုငရ
် ာအကကံ ပြုံတုက်တွနား် ခ က်၊ ၂၀၀၂ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၉၄) ၏
မနာက်ဆက်တွဲတွင်ပါရှသည် စာပုေ် ၁.၃.၉ ကု ကကည်ပါ။
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မငွတက
ု ု

ခံစာားပင
ု ်ခွင်ရရှရန်လုအပ်သည်။

အလုပ်နှင်ဆက်စပ်သည်လုပမ
် ဆာင်ေေ
ှု ာားမကကာင်

COVID – 19 ကူားစက်ခံ ရပပီား မသဆံုားသွာားမသာအ လုပ်သောားအာား ေှခ
ီ ုမနရသူေ ာား (ဇနီား/ခင်
ပွနား် နှင် သာားသေီေ ာား) သည် မငွမကကားအက ြုံားခံစာားခွင်ေ ာား သေဟု
ု
တ် မလ ာ်မကကားနှင်အတူ
အသု

ကုန်စရတ်အတွက် မထာက်ပမကကား
ံ
သေဟု
ု
တ် အက ြုံားခံစာားခွင်ေ ာားကု ခံစာားရရှပုင်

ခွင်ရသည်
ှ
။48 နုင်ငံေ ာား၏အမလအက င်ေ ာားနှင် မနာက်ထပ်သတင်ားအခ က်အလက်ပုေုသရှလပ
ု ါ
က၊ ILO’s collection of state practice to address infection by COVID – 19 as a workrelated injury တွင် ကကည်ရှုပါ။

က န််းမ မရ်းမစ င်မရှ က်မှုအခွင်အလမ််းရရှနိုင်မှုအမနအထ ်းက မည်


COVID

–

19

မရာဂါပားု ကူားစက်ခံရသူေ ာားသည်

ိုှံ့ရှပါ

လြဲ။

လုအပ်သေ ကာလပတ်လံုား

အမထွမထွ

မရာဂါကုဆရာဝန်၏ကုသ ပြုံစုေ၊ှု အထူားကုဆရာဝန်၏ကုသ ပြုံစုေှု (မဆားရံုမပေါ်နှင် မဆားရံု ပင်ပ)
မဆားဝါားအမထာက်အပံေ ာား၊ လုအပ်ပါက မဆားရံုတွင်ကုသေှုခံယူ ခင်ား နှင် က န်ားောမရား ပန်လည်
မကာင်ားေွနလ
် ာမစေှု တအပါအဝင်
ု
၊ ကကြုံတင်တာားဆီားကာကွယ်ေှုနှင် ကုသေှုဆုင်ရာ လံုမလာက်
သည်က န်ားောမရားမစာင်မရှာက်ေန
ှု ှင် ဝန်မဆာင်ေေ
ှု ာားရရှနင
ု ်ရန်လုအပ်ပါသည်။49

လိုပ်ငန််းခွငတ
် ွင် အလိုပ် မ ်းမ ်းကို ဇဝဆိုင်ရ မ
နှငပ
် တ်


က်မပ်း စံ

လုပ်ငန်ားခွင်မ

တ်မှတ်ထ ်း

ည် လမ််းညွှန်ခ က်ရှပါ

လ ်း။

ားအနတရာယ်ကင်ားရှင်ားမရားနှင် က န်ားောမရားဆုင်ရာ အမထွမထွ ပဌာန်ားခ က်ေ ာားက

လုပ်ငန်ားခွင်တွင် ြေစ်မပေါ်သည် ဇီဝဆုင်ရာ မ

48

်းအနတရ ယ်မှက ကွယ်မစ င်မရှ က်ပခင််း

ားအနတရာယ်ေ ာားနှင်ပတ်သက်ပပီား ကကြုံတင်တာား

ေှတ်သာားြေွယ်ရာ ြေစ်သည် လုပ်ငန်ားခွင်ဆင
ု ်ရာထခုက်ေဏ်ရာရရှေှုနှင်စပ်လ ဉ်ားသည် အက ြုံားခံစာားခွင်ဆု င်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၆၄ ခုနစ
ှ ်

(အေှတ် - ၁၂၁) ၏ အပုေ် ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၈ နှင် အလုပအ
် ကင
ု ်မကကာင်ထခုက်ခံစာားရေှုအတွက် အက ြုံားခံ စာားခွငဆ
် ုင်ရာ အကကံ
ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က်၊ ၁၉၆၄ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၂၁) နှင်အတူ၊ လုပင
် န်ားခွင်မကကာင် ြေစ်မပေါ်သည် မရာဂါစာရင်ားဆုင်ရာ အကကံ ပြုံတုကတ
် ွန်ားခ က်၊
၂၀၀၂ (အေှတ် - ၁၉၄) မနာက်ဆက်တွဲပါ စာပေ
ု ် ၂.၁.၁၂ နှင် ၂.၄.၁ တက
ု ကု ကည် ပါ။
49

ေှတ်သာားြေွယ်ရာ ြေစ်သည် လူေှုကာကွယ်မစာင်မရှာက်မရားအမ ခခံကကေ်ားခင်ားဆင
ု ်ရာ အကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် (အေှတ် - ၂၀၂)

အပုေ် ၄၊ ၅ နှင် ၈ နှင်၊ က န်ားောမရားမစာငမ
် ရှာက်ေန
ှု ှင် နာေက န်ား ြေစ်ေှု အက ြုံားခံစာားခွင်ဆင
ု ်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၆၃ ခုနစ
ှ ် (အေှတ် - ၁၃၀)
အပုင်ား (၁) နှင် လူေှုြေူလမ
ံု ရား (အနည်ားဆံုားရှရေည်စံခ န်စည
ံ ွှန်ားေ ာား) ဆင
ု ်ရာ ပဌာန်ားခ က််၊ ၁၉၅၂ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၀၂) ၏ အပုင်ား (၂) တက
ု ု
ကကည်ပါ။
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ဆီားကာကွယ်ေှုေ ာားလုပ်မဆာင်ရန်အတွက် အခါအာားမလ ာ်စွာ မတာင်ားဆုေှု ပြုံထာားပါသည်။50 သု
မသာ်၊

အ ပည် ပည်ဆုင်ရာ

အလုပ်သောားေ ာား

သေဟု
ု
တ်

အလုပ်သောားမရားရာစံခ န်စံညွှန်ားမရားအြေွဲ့ဲ
အလုပ်အကုင်ဝန်ားက င်ကု

ကာကွယ်မစာင်မရှာက် ခင်ားနှင်ပတ်သက်ပပီား

ILS

ဇီဝဆုင်ရာမ

Body

သည်

ားအနတရာယ်ေ ာားေှ

အထူားအမလားထာားမသာ

ပည်စံုသည်

ပဌာန်ားခ က်ေ ာားကု လက်ရှတွင် ေထည်သွင်ားထာားပါ။


ဇီဝဆုင်ရာ မ

ားအနတရာယ်ေ ာားသည် ဇီဝသက်ရှေ ာား သေဟု
ု
တ် ယင်ားဇီဝသက်ရှေ ာားေှထုတ်လုပ်

သည်အရာေ ာား ြေစ်ပပီား၊

၎င်ားတသည်
ု

အာား ြေင်မတွဲ့ရှရသည် ဇီဝဆုင်ရာ မ

လူသာားတ၏က
ု
န်ားောမရားကုထခုက်မစပါသည်။
ားအနတရာယ်ေ ာားတွင်

အေ ာား

က်တီားရီားယာားေ ာား၊ ဗင
ု ်ားရပ်စ်ေ ာား၊

အဆပ်အမတာက်ေ ာားပါဝင်ပါသည်။ ယင်ားတသည်
ု
စပ်ြေ င်ားြေ င်ား ြေစ် ခင်ားနှင် ယာားနာေ ာားေှမန၍
မရာဂါကူားစက် ခင်ား၊ ကင်ဆာမရာဂါနှင် အ ခာားမသာမရာဂါေ ာားအထ က န်ားောမရားကု ပံစ
ု ံအေ ြုံား
ေ ြုံား ြေင်ထခုက်မစနုင်ပါသည်။

အခ ြုံဲ့မသာလုပ်ငန်ားကဏ္ဍေ ာားရှအလုပသ
် ောားေ ာားသည်

အ ခာား

မသာလုပ်ငန်ားကဏ္ဍေ ာားရှအလုပ်သောားေ ာားထက် ဇီဝဆုင်ရာမရာဂါကူားစက်သည် ပစစည်ားေ ာားနှင်
ပေ
ု ထ
ု မတွဲ့ကကရပါသည်။ ဥပော၊ က န်ားောမရားမစာင်မရှာက်ေလ
ှု ုပ်ငန်ားေ ာား၊ လယ်ယာစုက်ပ ြုံား မရား၊
သန်ရှင်မရားနှင်

အညစ်အမကကားထန်ားသေ်ားစွန် ခင်ား

(ဥပော၊

သမ

ဘာြေ က်ဆီား ခင်ားလုပ်ငန်ားအ

ပါအဝင်) တု ြေစ်သည်။


အလုပ်လုပက
် ုင်ရင်ား ဇီဝဆုင်ရာမရာဂါကူားစက်သည်ပစစည်ားေ ာားကု ထမတွဲ့သည် အမ ခအမန
ေ ြုံား၌၊

ယင်ားကု

လုပ်ငန်ားခွင်မရာဂါ ြေစ်ပွာားသည်

အလုပ်လုပ်ကုင်စဉ်

အမကကာင်ားရင်ားအ ြေစ်

ေှတ်ယူရပါေည်။

ဇီဝဆုင်ရာမရာဂါကူားစက်သည်ပစစည်ားေ ာားနှင်ထမတွဲ့ေန
ှု ှင်

ေ ာား၏ မရာဂါကူားစက်ခံရေှုအကကာား တုက်ရုက်ခ တ်ဆက်ေက
ှု ု သပပံနည်ားက

50

အလုပ်သောား
အတည် ပြုံထာား

ဥပော၊ ပဌာန်ားခ က်အေှတ် - ၁၅၅ က အလုပ်သောားေ ာား၏က န်ားောမရားကထ
ု ခုက်မစနင
ု ်သည် အနတရာယ်ရှေှုနှင်ပတ်သက် ပပီား၊ ဇီဝဆုင်ရာ

မရာဂါပုားသယ်မဆာင်သည်

ပစစည်ားေ ာားကု

စစ်မဆားရန်အတွက်

အခွင်ရအာဏာပုင်ေ ာားသည်

စစ်မဆား

သည်စနစ်

ေ ာား၏တုားတက်ေှုကနဦားအမနအထာား သေဟု
ု
တ် တားု ခ ဲဲ့မဆာင်ရက်ေေ
ှု ာားကု မသခ ာစွာမဆာင်ရက်ရေည် (နုင်ငံ၏အမ ခအ မနေ ာားနှင်
ြေစ်နုင်ေတ
ှု က
ု ထ
ု ည်သွင်ားစဉ်ားစာားလ က်) ဟု သတ်ေှတ် ပဌာန်ားထာားပါသည် (အပုေ် - ၁၁ (စ))။ ပဌာန်ားခ က် အေှတ် - ၁၅၅ ၏ အပုေ် ၅ (က)
နှင် ၁၂ (ခ) တက
ု လ
ု ည်ားကကည်ပါ။ လုပ်ငန်ားကဏ္ဍအဆင်အခ ြုံဲ့မသာ စာခ ြုံပ်စာတေ်ားေ ာားတွင် ဇီဝဆင
ု ်ရာ မ

ားအနတရာယ်ေ ာားနှင်/သေဟု
ု
တ်

ကူားစက်မရာဂါေှ ကာကွယ်မစာငမ
် ရှာက် ခင်ား ေ ာားပါဝင်ပါသည် - တစ်ကယ
ု ်မရနှင်ပတ်ဝန်ားက င်သန်ရှင်ားမရား (ကုန်သွယ်ေှုနှင် ရံုားေ ာား) ဆုင်ရာ
အကကံ ပြုံတုက်တွနား် ခ က်၊ ၁၉၆၄ ခုနစ
ှ ် (အေှတ် - ၁၂၀) ၏ စာပုေ် ၇၆၊ သူနာ ပြုံဝန်ထေ်ားေ ာားဆင
ု ်ရာ အကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က်၊ ၁၉၇၇ ခုနှစ်
(အေှတ် - ၁၅၇) ၏ စာပုေ် ၂၄ နှင် ၂၆၊ ပဌန်ားခ က်အေှတ် ၁၆၇ ၏ အပေ
ု ် ၂၈ နှင် ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၇၆ ၏ အပုေ် ၉၊ လယ်ယာစုက်ပ ြုံားမရား
လုပ်ငန်ားနှငဆ
် ုင်သည် မ

ားအနတရာယ်ကင်ားရှငား် မရားနှင် က န်ားောမရားဆင
ု ်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၂၀၀၁ ခုနစ
ှ ် (အေှတ် - ၁၈၄) ၏ အပုေ် ၁၄၊

လယ်ယာစုက်ပ ြုံား မရားလုပ်ငန်ားရှ မ
၏ စာပုေ် ၈၊ နှင် ပင်လယ်ကားူ သမ

ားအနတရာယ်ကင်ားရှင်ားမရားနှင်က န်ားောမရားဆုင်ရာ အကကံ ပြုံတုက်တွနား် ခ က်၊ ၂၀၀၁ ခုနစ
ှ ် (အေှတ် - ၁၉၂)
ာဘ သာားေ ာားဆုင်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ် (MLC. ၂၀၀၆) လေ်ားညွှန်ခ က် B4.3.1
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ရာတွင်၊

(သုေဟုတ်

အ ခာားမသာအေ ြုံားသာားအဆင်

မဆာင်ရက်ေန
ှု ည်ား

စနစ်ေ ာား

အရ)

ထုကဲသမသာမရာဂါက
ု
ု ကကြုံတင်တာားဆီားရန်၊ ေှတ်တေ်ားတင်ရန်၊ အသမပားအမကကာင်ားကကာားရန်နှင်
မလ ာ်မကကားမပားရန် ရည်ရယ်ခ က်ေ ာားအတွက် လုပ်ငန်ားခွင်မရာဂါတစ်ခုအ ြေစ် အသအေှတ် ပြုံရန်
အကကံ ပြုံတက
ု ်တန
ွ ်ားပါသည်။51


ဇီဝဆုင်ရာမ

ားအနတရာယ်အေ ာားစုမကကာင် ြေစ်မပေါ်သည်မရာဂါေ ာားအာား

ကကြုံတင်တာားဆီားကာကွယ်ေ52
ှု

တွင်

လစ်ဟာေှုရှမနပါသည်။
ဇီဝဆုင်ရာမ

စည်ားကေ်ားထန်ားသေ်ားမရားနှင်ဆုင်သည်

အ ပည် ပည်ဆုင်ရာအလုပ်သောားမရားရာအြေွဲ့ဲ အမန ြေင်

ားအနတရာယ်အာားလံုားကု

သတ်ေှတရ
် န်အတွက်

လက်ရှအခ န်၌

ကုစာားေှု ပြုံေည်

အဆု ပြုံခ က်ေ ာားကု

စာခ ြုံပ်စာတေ်ားအသစ်တစ်ခု
စဉ်ားစာားသံုားသပ်လ က်ရှမနပါသည်။

အ ပည် ပည်ဆုင်ရာအလုပ်သောားမရားရာအြေွဲ့ဲ ၏ရံုားအမန ြေင်

ဇီဝဆုင်ရာမ

ားအနတရာယ်ေ ာား

နှင်ပတ်သက်ပပီား နည်ားပညာဆုင်ရာလေ်ားညွှန်ခ က်ေ ာားမရားဆွဲ ခင်ားကု တားု ေြှင်လုပ်မဆာင်လ က်
ရှပါသည်။ စံခ န်စံညွှန်ားနှင် လေ်ားညွှန်ခ က်ေ ာားသည် လုပ်ငန်ားခွင် မ
က န်ားောမရားဆုင်ရာေူဝါေ၏

အဓကမေ ာ်ေှနား် ခ က်ကု

ားအနတရာယ်ကင်ားရှင်ားမရားနှင်

အမထာက်အကူ ပြုံေည် ြေစ်ပါသည်။

ဆုလုသည်ေှာ မကကာင်ားက ြုံားဆီမလ ာ်စွာ လက်မတွဲ့က ေှုရှမနသေ ၊ အလုပ်အကုင်ဝန်ားက င်တင
ွ ်ားရှ
ရှရင်ားစွဲမ

ားအနတရာယ်ေ ာား ြေစ်မပေါ်ရသည်အမကကာင်ားရင်ားေ ာားကုမလ ာနည်ားမစ ခင်ားသည်

က န်ားောမရားကု

ထခုက်မစသည်

အလုပ်အကုင်နှင်ဆက်စပ်

မနမသာေမတာ်တဆေှုေ ာားနှင်

ထခုက်ေေ
ှု ာားကု ကကြုံတင်တာားဆီားကာကွယ် ခင်ားပင် ြေစ်သည်။53

51

လုပ်ငန်ားခွငမ
် ကကာင် ြေစ်မပေါ်သည် မရာဂါစာရင်ားဆုင်ရာ အကကံ ပြုံတုကတ
် ွန်ားခ က်၊ ၂၀၀၂ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၉၄)။ ပဌာန်ားခ က် အေှတ် ၁၂၁

နှင် ၁၉၈၀ ခုနစ
ှ ်တင
ွ ် ပင်ဆင်ခဲသည် ယင်ား ပဌာန်ားခ က်၏ အစီအစဉ် (၁) ကလ
ု ည်ားကကည်ပါ။
52

မထာင်သန်ားမရာဂါဆုင်ရာ အကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က်၊ ၁၉၁၉ ခုနှစ် (အေှတ် - ၃) နှင် အက ံြုံားဝင်သည် မထာင်သန်ားမရာဂါေှ တစ်ပါား

မထာင်သန်ားမရာဂါဆုင်ရာ အကကံ ပြုံတုက်တွန်ားခ က်၊ ၁၉၁၉ ခုနစ
ှ ် (အေှတ် - ၃) ကု ပန်လည်ဆန်ားစစ်ခဲပပီား ြေစ်ပါသည်။ စံခ န်စံညွှနား် ကု
စံခ န်စံညွှနား် ေ ာားနှင်စပ်လ ဉ်ားသည်
အထူားသ ြေင်

ပန်လည်ဆန်ားစစ်မရားယနတရာားဆုင်ရာ သံုားပွငဆ
် ုင်လပ
ု ်ငန်ားအြေွဲဲ့ က

မထာင်သန်ားမရာဂါကာကွယ်မရားနှင်

မယ

ုယ အာား ြေင်

ပတ်သက်ပပီားနယ်ပယ်က ဉ်ားမ ောင်ားလွန်ားသည်ဟု စဉ်ားစာားသံုားသပ်ခဲကကပါသည်။ ဇီဝဆုင်ရာမ

ပန်လည် ဆန်ားစစ်ပပီား ြေစ်ကာ၊

ဇီဝဆင
ု ်ရာမ

ားအနတရာယ်

ေ ာားနှင်

ားအနတရာယ်ေ ာားအာား လံုားကု ကုစာားသည်

စာခ ြုံပ်စာ်တေ်ားတစ်ခအ
ု ာား ြေင် အကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က် အေှတ် ၃ ကု ပန်လည် ပင်ဆင်တည်ား ြေတ်ရန် အဆု ပြုံ ပါသည်။
53

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၅၅ ၏ အပုေ် ၄ (၂)။
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ခွြဲပခ ်းဆက်ဆမ
ံ ှု၊

အကကမ််း က်မှုနင
ှ ်

က ကွယ်ပခင််း၊ ယင််းတှံ့ိုကြဲ ိုှံ့မ

ထပါ်းမနှာင်ယှကမ
် ှုတိုှံ့ကို

ကက တင်တ ်းဆ်း

အမပခအမနမ ်းမ ်းမှ က ကွယ်မစ င်မရှ က်ပခင််းနှင်

ကိုယ်မရ်းကယ
ို ်တ ထန်ခ န်လွတလ
် ပ်ပိုငခ
် ွင် (privacy) ကို က ကွယ်မစ င်မရှ က်ပခင််း
ကိုယ်မရ်းကိုယ်တ
မည်


ိုှံ့ရှပါ

ထန်ခ န်လွတ်လပ်ပိုငခ
် ွင် ကစစရပ်မ ်း(privacy issues) နှငပ
် တ်

က်မပ်း

လြဲ။

က န်ားောမရားနှင်စပ်လ ဉ်ားသည်မစာင်ကကည်ေန
ှု ှင်ပတ်သက်ပပီား၊ လုပ်ငန်ားခွင်က န်ားောမရားဝန်မဆာင်
ေှုလုပ်ငန်ားေ ာားဆုင်ရာ အကကံ ပြုံတက
ု ်တန
ွ ်ားခ က်၊ ၁၉၈၅ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၇၁) က အလုပ်သောား
ေ ာား၏

(privacy)

ကုယ်မရားကယ
ု တ
် ာထန်ခ န်လွတ်လပ်ပင
ု ်ခွင်

ကုအကာအကွယ်မပားရန်နှင်

က န်ားောမရားနှင် စပ်လ ဉ်ားသည်မစာင်ကကည်ေအ
ှု မပေါ် ခွဲ ခာားဆက်ဆံေှု ပြုံလုသည်ရည်ရယ်ခ က်ေ ာား
သေဟု
ု
တ်

၎င်ားတု၏အက ြုံားစီားပွာားေ ာားကု

ထခုက်မစေည်ေည်သည်ပုစ
ံ ံေ ြုံား ြေင်ေဆု

မသခ ာမစမရားအတွက်

ပဌာန်ားခ က်ေ ာားကုအတည် ပြုံလက်ခံရန်

အသံုားေ ပြုံမကကာင်ား

လုအပ်မကကာင်ား ညွှန် ပထာားပါသည်။54

ခွြဲပခ ်းဆက်ဆံပခင််း၊

အဂတတရ ်းပ င်မ က်စမှတ်

စမ််းမကက က်ပခင််း (xenophobia) တိုှံ့နှင် ပတ်


လူေ ြုံားမရားဝါေနှင်

က်လိုက်ပခင််း

က်မပ်း မည်

သူစေ်ားမကကာက်ရံဲ့သည် ြေစ်ရပ်သည်

ြေစ်မပေါ်လာနုင်သည်အလာားအလာရှသည်။
မနာက်ခံအမကကာင်ားေ ာားရှသည်

ိုှံ့ရှပါ

လြဲ။

မရာဂါပားု ကူားစက်ပ ံဲ့နှံပပီားမနာက်တွင်

အထူားသ ြေင်

ပုဂြုံဂ လ်ေ ာားနှင်

(prejudice)၊

လူေ ြုံားစုဆုင်ရာတစ်စံုတစ်ရာမသာ

ဗင
ု ်ားရပ်စ်ပုား

ပေ
ု ုကူားစက်ပ ံဲ့နှံလ က်ရှသည်

နုင်ငံေ ာားေှ ပုဂြုံဂ လ်ေ ာားကု မကကာက်ရံဲ့ကကသည်။ သရာတွ
ု
င် လူေ ြုံားဟူသည်အခ က်သည် ခွဲ ခာားဆက်
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အကကံ ပြုံတုက်တွနား် ခ က်အေှတ် - ၁၇၁ ၏ စာပုေ် ၁၁ (၂)။ အကကံ ပြုံတုကတ
် ွန်ားခ က်အေှတ် - ၁၇၁ တွင် လုပ်ငန်ားခွင်က န်ား

ောမရားဝန်မဆာင်ေလ
ှု ုပ်ငန်ားေ ာားက မဆာင်ရက်ခဲမသာ က န်ားောမရားဆုင်ရာ အကဲ ြေတ်ဆန်ားစစ်ခ က်ေ ာား (အပေ
ု ် ၁၄) – “က န်ား ောမရားဆုင်ရာ
အကဲ ြေတ်ဆန်ားစစ်ခ က်ေ ာားနှငစ
် ပ်လ ဉ်ားသည်
အသမပားသမ

ာတူညီခ က် ြေင်

အခ က်အလက်ေ ာားအာား

ပုဂဂြုံလ်မရားဆုင်ရာအခ က်အလက်ေ ာားကု

အ ခာားမသာသူေ ာားကု

ဆက်သယ
ွ ်မပားပန
ု ုင်သည်”

အကာအကွယ်မပား ခင်ားနှငစ
် ပ်လ ဉ်ားသည်

အလုပ်သောားေ ာား၏ပုဂဂြုံလမ
် ရားဆင
ု ်ရာအခ က်အလက်ေ ာားအာား

သက်ဆုင်ရာ
နှင်သက်ဆုငသ
် ည်

အလုပ်

သောား၏

ပုဂဂြုံလ်မရား

မနာက်ထပ်သတ်ေှတ် ပဌာန်ားခ က်ေ ာားပါဝင်ပါ

အကာအကွယ်မပား ခင်ားနှငစ
် ပ်လ ဉ်ားသည်

အုင်အယ်(လ်)အု

ဆုင်ရာ
သည်။
၏

က င်ဝတ်ဆုင်ရာစည်ားကေ်ား (၁၉၉၇ ခုနှစ်) တွင် အသံုားဝင်သည် မနာက်ထပ်လေ်ားညွှန်ခ က်ပါဝင်ပါသည်။
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ဆံေှု ပြုံ ခင်ား (အလုပ်အကုင်နှင် အတတ်ပညာဆုင်ရာ အသက်မေွားဝေ်ားမက ာင်ားအလုပ်) ဆုင်ရာ ပ
ဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၅၈ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၁၁) တွင် စာရင်ား ပြုံစုမြော် ပထာားသည် အမ ခခံအမကကာင်ား
အရာေ ာားထဲေှ တစ်ခု ြေစ်မကကာင်ား

ပန်လည်အေှတ်ရရန်လုအပ်ပါသည်။ ယင်ား ပဌာန်ားခ က်က

အလုပ်အကုင်နှင်အတတ်ပညာဆုင်ရာအသက်မေွားဝေ်ားမက ာင်ားအလုပ်အာားလံုားတွင်

ခွဲ ခာား

ဆက်ဆံေှု ပြုံ ခင်ားကု တာား ေစ်ထာားပါသည်။ ဤအခ က်တင
ွ ် တက
ု ်ရုက်ခွဲ ခာားဆက်ဆံေှု ပြုံ ခင်ား၊
သွယ်ဝုက် မသာနည်ား ြေင် ခွဲ ခာားဆက်ဆံေှု ပြုံ ခင်ားနှင် ခွဲ ခာားဆက်ဆံေှု ပြုံ ခင်ားကုအမ ခခံသည်
ထပါားမနှာင်ယှက်ေန
ှု ှင် အထူားသ ြေင်၊ လူေ ြုံားမရားဆုင်ရာ ထပါားမနှာင်ယက
ှ ်ေ55
ှု တပါဝင်
ု
ပါသည်။
လူတစ်ဦားသည်

လူေ ြုံားကုအမ ခခံသည၊်

ကုယ်ထလက်မရာက်

နှုတ် ြေင်ေဟုတသ
် ည်အ ခာားမသာအ ပြုံအေူ ြေင်

မနှာင်ယက
ှ ်ခံရပပီား၊

(သု)

နှုတ် ြေင်

ထုအရာက

(သု)

၎င်ားတ၏
ု

ဂုဏ်သကခာကု မသားသေ်မစ ခင်ား သေဟု
ု
တ် ခံရသူ၏ အလုပ်အကုင်ဝန်ားက င်ကု ပခေ်ားမ ခာက် ခင်ား၊
ရန်လု ခင်ား

သေဟု
ု
တ်

အရှက်တကွဲအက ြုံားနည်ား

ြေစ်မစသည်အခါ

လူေ ြုံားမရား

ဆုင်ရာထပါားမနှာင်ယက
ှ ်ေှု(racial harassment) ကု ြေစ်မပေါ်မစပါသည်။56


နုင်ငံေ ာားစွာတွင် က န်ားောမရားကုအမ ခခံသည် ခွဲ ခာားဆက်ဆံေှု ပြုံ ခင်ားကု ဥပမေ ြေင်တာား ေစ်
ထာားပါသည်။ အကယ်၍၊ ခွဲ ခာားဆက်ဆံေှု ပြုံ ခင်ား (အလုပ်အကုင်နှင် အတတ်ပညာဆုင်ရာ
အသက်မေွားဝေ်ားမက ာင်ားအလုပ်)ဆုင်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊၁၉၅၈ခုနှစ်(အေှတ်-၁၁၁)
သံုားရန်သမ

ကုလက်ခံက င်

ာတူလက်ေှတ်မရားထုားထာားမသာအြေွဲ့ဲ ဝင်နုင်ငံေ ာားသည်၊ ၎င်ားတန
ု ုင်ငံ၏ ဥပမေဆုင်

ရာလုပ်ငန်ားေူမ

ာင်၌ ”က န်ားောမရားအမ ခအမန health status” (ဗင
ု ်ားရပ်စပ
် ားု ကူားစက်ခံရသည်

အခါ) ကုအမ ခခံသည် အလုပ်အကုင်နှင်အသက်မေွားဝေ်ားမက ာင်ားအလုပ်၌ခွဲ ခာားဆက်ဆံခံရေှုေှ
အကာအကွယ်မပား ခင်ား”

တည်ားဟူမသာအခ က်ကု

ခွဲ ခာားဆက်ဆံေှုေ ပြုံရန်တာား ေစ်သည်

မနာက်ဆက်တွအ
ဲ မကကာင်ား ပခ က်တစ်ခုအ ြေစ်ထည်သွင်ားထာားပါက၊
အက ံြုံားဝင်သည်ဟုေှတ်ယူနုင်သည်။57

55

မယ

ုယ

သမ

ဤ ပဌာန်ားခ က်မအာက်
ာတရာားတစ်ရပ်အမန ြေင်၊

ခွဲ ခာားဆက်ဆံေှု ပြုံ ခင်ား (အလုပ်အကင
ု ်နှင် အတတ်ပညာဆုင်ရာ အသက်မေွားဝေ်ားမက ာင်ားအလုပ်) ဆုငရ
် ာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၅၈ ခုနှစ်

(အေှတ် - ၁၁၁)။
56

ပဌာန်ားခ က် အေှတ် - ၁၁၁ နှငပ
် တ်သက်ပပီား၊ ပဌာန်ားခ က်ေ ာားနှင် အကကံ ပြုံတုက်တွနား် ခ က်ေ ာားက င်သံုားမရားဆုင်ရာ အုင်အယ်(လ်)အု

ကျွေ်ားက င်ပညာရှင်ေ ာားမကာ်ေတီ (CEACR) ၏ အမထွမထွမလလာထင် ေင်ခ က်
57

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၁၁ ၏ အပုေ် ၁ (၁) (ခ) အရ၊ လူေှုေတ်ြေက်အြေွဲဲ့အစည်ားေ ာားနှငတ
် ုင်ပင်မဆွားမနွားပပီားမနာက် တွင် ြေည် စွက်

ထာားမသာအမ ခခံအခ က်ေ ာားကအ
ု မ ခခံသည်
လက်ခံအတည် ပြုံပပီား ြေစ်မကကာင်ား၊
အလက်ေ ာားကရ
ု ရှမသာအခါတွင်

အစားု ရေ ာား၊

ခွဲ ခာားဆက်ဆံေှုေ ာားနှငစ
် ပ်လ ဉ်ားသည်
အလုပ်သောားအြေွဲ့ဲ အစည်ားေ ာားနှင်

ပဌာန်ားခ က်ေ ာားနှင်

ဥပမေ ပဌာန်ားခ က်

သေဟု
ု
တ်

အလုပ်ရင
ှ ်အြေွဲ့ဲ အစည်ားေ ာား

အကကံ ပြုံတုက်တွနား် ခ က်ေ ာားက င်သံုားမရားဆုင်ရာ

ထံေှ

ေူဝါေေ ာားကု
သတင်ားအခ က်

အင
ု ်အယ်(လ်)အု
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“က န်ားောမရားအမ ခအမန”

(health

status)

နှင်လည်ားအက ံြုံားဝင်မနသည်အခါ၊

အလုပ်သောားေ ာား၏ က န်ားောမရားအမ ခအမနကု အမ ခခံသည်ခွဲ ခာားဆက်ဆံေှုေ ာားကု ကကြုံတင်
တာားဆီားကာကွယ်ရန်နှင်

အလုပ်သောားေ ာားအာားအကာအကွယ်မပားရန်အတွက်

ဥပမေအတင
ု ်ား

လက်မတွဲ့လုပ်မဆာင် သင်သည်။


လူေှုေတ်ြေက်အြေွဲ့ဲ အစည်ားေ ာားနှင်တုင်ပင်မဆွားမနွားပပီားမနာက်၊
ေဟုတ် ပံပားု ကူညီေမ
ှု ပားရန်လုအပ်သည်ဟု မယ

အထူားအကာအကွယ်မပားေှု

သု

ုယ အာား ြေင်အသအေှတ် ပြုံခံထာားရသူေ ာား၏

လုအပ်ေှုအတအက ကု ြေည်ဆည်ားရန်အတွက် အထူားလုပ်မဆာင်ေှုေ ာားကု အတည် ပြုံလက်ခံနုင်
မကကာင်ားနှင်

ခွဲ ခာားဆက်ဆံေှု ပြုံ ခင်ားအ ြေစ်

ေှတ်ယူရေည်ေဟုတမ
် ကကာင်ားကု

ပဌာန်ားခ က်က

အသအေှတ် ပြုံမကကာင်ားမြော် ပထာားပါသည်။58 ထုအ ပင်၊ ပဌာန်ားခ က်အေှတ် - ၁၁၁ က ပင်ကုယ်
ရှရင်ားစွဲလုအပ်ခ က်ေ ာားကုအမ ခခံကာ၊ အလုပ်အကုင်နှင်ပတ်သက်၍ ခွဲ ခာား ခင်ား၊ ထုတ်ပယ်
ထာား ခင်ား

သုေဟုတ်

ဟုတမ
် ကကာင်ား

ဦားစာားမပား ခင်ားေှန်သေ ကု

ပဌာန်ားထာားပါသည်။59

ကန်သတ် ခင်ားအာား
လုအပ်သည်)

သရာတွ
ု
င်၊

မရှာင်ကကဉ်ရန်အတွက်

ဤခခွင်ားခ က်ကု

ခွဲ ခာားဆက်ဆံေှု ပြုံ ခင်ားဟု
အကာအကွယ်မပားေှုကု

(ကစစရပ်တစ်ခုခ င်ားစီကု

ကန်သတ်ခ က် ြေင်

ပန်လည်အေှတ်ရရန်အမရားကကီားပါသည်။

ေှတ်ယူရေည်ေ
အလွန်အေင်ား

မသခ ာစွာစစ်မဆားရန်

အဓပပာယ်ြေွင်ဆုရေည် ြေစ်မကကာင်ား

မနာက်ဆံုားအမန ြေင်၊

ဗုင်ားရပ်စ်မရာဂါပားု သည်

ကေဘာနှင်အဝှေား် ကူားစက် ပ ံဲ့နှံလ က်ရှမသာမကကာင်၊ ကပ်မရာဂါဆုားကု တန် ပန်လုပ်မဆာင်သည်
မဆာင်ရက်ေေ
ှု ာား၏ က ာား-ေ ဆုင်ရာ သက်မရာက်ေှုေ ာားကု အမလားထာားရန်လုအပ်ပါသည်။
ပငေ်ားခ ေ်ားမရားနှင်

ေဏ်ခံနုင်ရည်ရှေှုအတွက်

အလုပ်အကုင်ခနအ
် ပ် ခင်ားနှင်

သင်မလ ာ်မကာင်ားေွနမ
် သာအလုပ်အကုင်ဆုင်ရာ အကကံ ပြုံတက
ု ်တန
ွ ်ားခ က် ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် (အေှတ်
-

၂၀၅)

က

ကပ်မရာဂါ ြေစ်မပေါ်သည်

အက ပ်အတည်ားအခက်

အခဲအမ ခအမနကု

တံု ပန်မဆာင်ရက်သည် ေီဇုင်ားပံစ
ု ံ၊ အမကာင်အထည်မြော်မဆာင်ရက်ေ၊ှု မစာင်ကကည်မလလာေှု
နှင် ပန်လည်သံုားသပ် ခင်ား ဆုင်ရာလုပ်မဆာင်ေေ
ှု ာားအာားလံုားတွင် က ာား-ေ မရားရာရှုမထာင်အ ေင်ကု
က င်သံုားရန် မတာင်ားဆုထာားပါသည်။60 လက်ရှအမ ခအမနတွင်၊ အေ ြုံားသေီားေ ာားသည် လူေှုမရားနှင်

ကျွေ်ားက င်ပညာရှင်ေ ာားမကာ်ေတီသည် အစုားရအမန ြေင် အပုေ် ၁ (၁) (ခ) အရ ြေစ်နင
ု ်ြေွယ်ရာ ေှန်ားဆထာားပပီားမသာအရာေ ာားကု ၎င်ားကယ
ု ်တင
ု ်
အသံုားခ ပပီား ြေစ်မကကာင်ားသံုားသပ်ပပီား ြေစ်ပါ သည်။
58

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် - ၁၁၁ ၏ အပေ
ု ် ၅ (၂)။

59

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် - ၁၁၁ ၏ အပေ
ု ် ၁ (၂)။

60

အကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က်အေှတ် - ၂၀၅ ၏ စာပုေ် ၈။

30

စီားပွာားမရားဆုင်ရာ

ပ က်ယွင်ားေှုေဏ်ကု

ခံစာားကကရေည် ြေစ်

မကကာင်ား

ခန်ေန
ှ ်ားကကပါသည်။

လက်မတွဲ့တွင် ၎င်ားတသည်
ု
ဂရု ပြုံမစာင်မရှာက်ေမ
ှု တွကု ပေ
ု လ
ု ုပ်မဆာင်မနကကဆဲ ြေစ်ပါသည်။
သု ြေစ်၍၊ ဗင
ု ်ားရပ်စ်မရာဂါပားု မကကာင် စာသင်မက ာင်ားေ ာား ပတ်ထာား ခင်ား၊ ခရီားသွာားလာေှုေ ာားကု
ကန်သတ် ခင်ားေ ာား ြေစ်မပေါ်လာပပီား၊

သက်ကကီားရယ်အုမဆွ

ေ ြုံားေ ာား

နာေက န်ား ြေစ်သည်အခါ၊

အေ ြုံားသေီားေ ာားသည် အေ်တွင် ပေ
ု ုေ ာား ပာားလှသည် တာဝန် ဝတတရာားဝန်ထုပ်ေ ာားကု ထေ်ားမဆာင်
ကကရပါသည်။

ဤကပ်မရာဂါမကကာင်ထွက်မပေါ်လာသည်

ေညီေ ေှုေ ာားအမပေါ်၌ မနာက်ထပ်ကန်သတ်ေှုေ ာားကု

စန်မခေါ်ေှုေ ာားသည်

တည်ရှပပီားသာား

ြေစ်မပေါ် မစပါသည်။ ေသာားစုတာဝန်

ဝတတရာားေ ာား သေဟု
ု
တ် အေ်အလုပ်ေ ာားကု ညီတူညေ
ီ ခွဲမဝလုပ် ကုင် ခင်ားေရှပါက၊ ကမလားေ ာား
အွန်လုင်ားေှတစ်ဆင်

အေ်တွင်

စာသင်ယူ ခင်ား၊

အေ်တွင်

အစာားအမသာက်နှင်

အ ခာားလုအပ်သည်အရာေ ာားကု အဆင်သင် ြေစ်မအာင်လုပမ
် ဆာင်ရ ခင်ားနှင် မယ

ုယ အာား ြေင်

ဤကပ်မရာဂါ ြေစ်ပွာားသည် အက ပ်အတည်ားအခက်အခဲမကကာင် ြေစ်မပေါ်လာသည် သက်မရာက်
ေှုေ ာားကု ကုင်တယ
ွ ်မ ြေရှင်ား မဆာင်ရက် ခင်ားအတွက် တာဝန်ယူမဆာင်ရက်ကကေည် ြေစ်ပါသည်။
ကပ်မရာဂါ ြေစ်ပွာားသည်

အက ပ်အတည်ားအခက်အခဲအမ ခအမနကုတံု ပန်မဆာင်ရက်ေတ
ှု ွင်

ရှင်ားလင်ားေှုရှသည် က ာား-ေ မရားရာရှုမထာင်အ ေင်နှင်အတူ၊ မလ ာ်ကန်မအာင် ညြှနှုင်ားထာား သည်
အာားလံုားပါဝင်မသာ အကဲ ြေတ်ဆန်ားစစ်ေှု ပါဝင်ရန်လုအပ်ပါသည်။61

အလိုပ်အကိုငဝ
် န််းက င်မလ ကတွင်
နှငပ
် တ်


က်မပ်း မည်

ိုှံ့ရှပါ

အကကမ််း က်မှုနှင်

ထပါ်းမနှာင်ယှက်မှုအမနအထ ်းမ ်း

လြဲ။

အုင်အယ်(လ်)အု၏ နှစ် ၁၀၀ ပည်တွင် လက်ခံအတည် ပြုံခဲမသာ အကကေ်ားြေက်ေှုနင
ှ ် ထပါားမနှာင်
ယှက်ေဆ
ှု ုင်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၉၀)62 နှင် ယင်ားနှင်ေွန်တဲလ
ွ က်ရှမနသည်
အကကံ ပြုံတက
ု ်တန
ွ ်ားခ က် (အေှတ် - ၂၀၆) တတွ
ု င် အလုပ်သောားေ ာားအာားလံုား၊ အလုပ်ရင
ှ ်ေ ာားအာား
လံုားနှင်

လုပ်ငန်ားခွင်တင
ွ ်ရှသည်

အ ခာားသူေ ာားသာေက

ဲ

ယင်ားနယ်ပယ်ထက်မက ာ်လွန်ပပီား

အ ခာားသူေ ာားအမပေါ်ကုပါ အကကေ်ားြေက် ပြုံ ခင်ားနှင် ထပါားမနှာင်ယက
ှ ်ေှု ပြုံ ခင်ားေ ာားကု မလ ာ်ကန်

61

အကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က်အေှတ် ၂၀၅ ၏ စာပုေ် ၉။ ဥပော၊ တူညီမသာအခမကကားမငွဆင
ု ်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၅၁ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၀၀) ၏

အပုေ် ၁ နှင် ၂၊ ပဌာန်ားခ က်အေှတ် - ၁၁၁ ၏ အပုေ် ၁ နှင် ၂ နှင်၊ ပဌာန်ားခ က်အေှတ် - ၁၅၆ ၏ အပုေ် ၁ - ၆ တက
ု လ
ု ည်ားကကည်ပါ။
62

အာဏာသက်ဝင် ခင်ားေရှမသားပါ။ ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၉၀ နှင် COVID – 19 နှငပ
် တ်သက်ပပီား သတင်ားအခ က်အလက်ေ ာားပု ေုသရှလုပါက၊

အုင်အယ်(လ်)အု၏အခ က်အလက်အနှစ်ခ ြုံပ် ြေစ်မသာ Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190) : 12 ways it can
support the COVID – 19 response and recovery တွင်ကကည်ရှုနင
ု ်ပါသည်။
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သည်နည်ားလေ်ား ြေင်

မသခ ာစွာကကြုံတင်တာားဆီားကာကွယ် ခင်ားနှင်

ြေယ်ရှာားေည်ခ ဉ်ားကပ်ေှု

ယင်ားအမ ခအမနေ ာားအာား

နည်ားလေ်ားမဆာင်ရက်ေေ
ှု ာား

နှင်ပတ်သက်သည်

လေ်ားညွှန်ခ က်ပါရှပါသည်။63


COVID

–

19

အက ပ်အတည်ားကာလအတွင်ား၊

လုပ်ငန်ားတွင်

လုပ်ကုင်လ က်ရှကာ၊

အလုပ်ကုဆက်လက် အစီရင်ခံတင် ပရန် ေရှေ ြေစ်လုအပ်သူေ ာားအ ြေစ် ေှတ်ယူ ခင်ားခံရမသာ
သူေ ာားအပါအဝင်၊ အလုပ်သောားေ ာားအမန ြေင် မနာက်ထပ်စတ်ြေစီားေှုေ ာားကကံြုံမတွဲ့ရနုင်ပါသည်။
အုင်အယ်(လ်)အု၏ နုင်ငံတကာစံခ န်စံညွှန်ားေ ာားက လုပ်ငန်ားခွင်မ

ားအနတရာယ်ကင်ားရှင်ားမရားနှင်

က န်ားောမရားကုစီေံမဆာင်ရက်ရာတွင် အကကေ်ားြေက်ေ၊ှု ထပါားမနှာင်ယက
ှ ်ေန
ှု ှင် ယင်ားတနှ
ု င်ဆက်
စပ်မနသည် စတ်ပုင်ားဆုင်ရာအနတရာယ်ရှေှုေ ာားကု ထည်သွင်ားစဉ်ားစာားလ က် သတ်ေှတ် ပဌာန်ား
ထာားပါသည်။64

လက်ရှအမ ခအမနတွင်

အလုပ်သောားေ ာား၏

အလုပ်အကုင်နှင်

မ

ား

အနတရာယ်ကင်ားရှင်ားမရားဆုင်ရာ အမ ခအမနေ ာားကု အကဲ ြေတ်ဆန်ားစစ်မသာအခါတွင် လုပ်ငန်ား
ခွင်ရှ အကကေ်ားြေက်ေ၊ှု ထပါားမနှာင်ယက
ှ ်ေန
ှု ှင် ယင်ားတနှ
ု င်ဆက်စပ်မနသည် စတ်ပုင်ားဆုင်ရာ
အနတရာယ်ရေှု
ှ တက
ု ု
ရက်ေေ
ှု ာားကု

ထည်သွင်ားစဉ်ားစာားသံုားသပ်သင်ပါသည်။

လက်ခံအတည် ပြုံသင်ပါသည်။

အနတရာယ်ရေှု
ှ အမ ခအမနေ ာား

မယ

အံဝင်ဂွင်က စီေံထာားသည်မဆာင်

အထူားသ ြေင်၊

ုယ အာား ြေင်

က န်ားောမရားကဏ္ဍကဲသမသာ
ု

ပေ
ု ေ
ု ာား ပာားသည်လုပ်ငန်ားကဏ္ဍေ ာားနှင်

အတတ်ပညာဆုင်ရာ အလုပ်အကုင်ေ ာားတွင် ြေစ်ပါသည်။65 မရှဲ့တန်ားတွင်ောားောားေတ်ေတ်ရပ်
တည်လုပက
် ုင်မနသည် အလုပ်သောားေ ာားနှင်စပ်လ ဉ်ား၍၊ အကကေ်ားြေက်ေန
ှု ှင် ထပါားမနှာင်ယက
ှ ်ေှု
ဆုင်ရာအကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် (အေှတ် - ၂၀၆) က က န်ားောမရား၊ ဧည်ခံ ပြုံစု ခင်ား၊
လူေှုဝန်မဆာင်ေှုေ ာားနှင် အမရားမပေါ်ဝန်မဆာင်ေလ
ှု ုပ်ငန်ားေ ာား66 အပါအဝင်၊ အကကေ်ားြေက်ေန
ှု ှင်
ထပါားမနှာင်ယက
ှ ်ေေ
ှု ာားနှင် ပေ
ု ကု ကံြုံမတွဲ့ရြေွယ်ရာရှမသာ လုပ်ငန်ားကဏ္ဍေ ာား၊ အတတ်ပညာဆုင်
ရာအလုပ်အကုင်ေ ာားနှင်

အလုပ်အကုင်စီေံမဆာင်ရက်ေေ
ှု ာားအတွက်

မလ ာ်ကန်သည်မဆာင်

ရက်ေေ
ှု ာားအာား လက်ခံအတည် ပြုံရန် အထူားမတာင်ားဆုထာားပါသည်။


ကပ်မရာဂါဆုားမကကာင် စီားပွာားမရားဆုင်ရာနှင် လူေှုမရားဆုင်ရာ စတ်ြေစီားေှုေ ာား ြေစ်မပေါ်မစခဲကာ၊
ခ ြုံပ်ခ ယ်ကန်သတ်သည်မဆာင်ရက်ေေ
ှု ာားမကကာင်

63

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၉၀ ၏ အပုေ် ၃။

64

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၉၀ ၏ အပုေ် ၉။

65

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၉၀ ၏ အပုေ် ၈။

66

အကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က်အေှတ် ၁၉၀ ၏ စာပုေ် ၉။

တင်ားောေှုေ ာား ေင်ောားလာပပီား၊

အေ်တွင်ားအ

32

ကကေ်ားြေက်ေအ
ှု နတရာယ် ြေစ်မပေါ်ေှုအရှန်ကု ေင်ောားမစပါသည်။ ကေဘာတစ်ဝှေား် လံုားတွင် အေ်တွင်ားအ
ကကေ်ားြေက်ေှု ြေစ်မပေါ်ေှု

ေင်ောားလာေှုေ ာားနှင်ပတ်သက်ပပီားအစီရင်ခံတင် ပခဲကကပပီား ြေစ်ပါသည်။ 67

ဤကစစနှင်ပတ်သက်ပပီား၊ အထူားသ ြေင် အကကေ်ားြေက်ေှုနင
ှ ် ထပါားမနှာင်ယက
ှ ်ေှုဆုင်ရာ စံခ န်စံညွှန်ား
ေ ာားက အလုပ်အကုင်ဝန်ားက င်တွင် အေ်တွင်ားအကကေ်ားြေက်ေှု၏ရုက်ခတ်ေှုေ ာား မလ ာနည်ားသွာား
မစေည် မလ ာ်ကန်မသာမဆာင်ရက်ေေ
ှု ာားလုပ်မဆာင်ရန် မတာင်ားဆုထာားပါသည်။68 အလုပ်သ
ောားအေ ာားအ ပာားအတွက် အေ်သည်လုပ်ငန်ားခွင်တစ်ခု ြေစ်လာခဲပပီား ြေစ်မသာမကကာင်၊ အလုပ်အ
ကုင်ဝန်ားက င်မလာကတွင် အေ်တွင်ားအကကေ်ားြေက်ေှုနင
ှ ် ယင်ား၏ရုက်ခတ်ေှုေ ာားကု ကုင်တယ
ွ ်မ ြေ
ရှင်ားမဆာင်ရက် ခင်ားနှင်

အထူားသ ြေင်

အေ ြုံားသေီားေ ာားအမပေါ်

ယင်ား၏ပ က်စီားမစသည်အက ြုံား

သက်မရာက်ေေ
ှု ာားကု အသအေှတ် ပြုံ ခင်ားသည် ေရှေ ြေစ်နှင် အမရားတကကီားလုအပ်သည်အရာေ ာား
ြေစ်လာပါသည်။

COVID

–

19

မရာဂါနှင်ပတ်သက်ပပီား

နုင်ငံမတာ်အဆင်

တံု ပန်မဆာင်ရက်ေအ
ှု စီအစဉ်ေ ာားတွင်အကကေ်ားြေက်ေှုနှင်ထပါားမနှာင်ယက
ှ ်ေတ
ှု ုကု
တာားဆီားကာကွယ် ခင်ားနှင်

ထထမရာက်မရာက်

ညွှန်ားဆုကုင်တယ
ွ ် ခင်ားေ ာား

ကကြုံတင်
မသခ ာစွာ

ပါဝင်မစရန်အတွက် ေတ်ြေက်အြေွဲ့ဲ အစည်ားေ ာားက အမလားထာားအာရံုစုက်ရေည် ြေစ်သည်။69

ခွင်ရက်ခံစ ်းပိုင်ခင
ွ မ
် ်းနှင်

အလိုပလ
် ိုပ်ကင
ို ်ပခင််းအတွက်

အထ်းစစဉ်

မဆ င်ရွကထ
်
်းရှမှုမ ်း
အလိုပ်


မ ်းမ ်း

ည် လစ ပ င် ခွင်ရက်ခံစ ်းပိုငခ
် ွင်ရှပါ

လ ်း။

COVID – 19 ကူားစက်ခံထာားရသည် အလုပ်သောားေ ာားသည် အလုပ်လုပက
် ုင်ရန် စွေား် မဆာင်နုင်ေှု
ေရှသေ ကာလပတ်လံုား လုပ်ခလစာ ြေင် ခွင်ခံစာားပင
ု ်ခွင် သေဟု
ု
တ် နာေက န်ား ြေစ်ေှုဆုင်ရာ
အက ြုံားခံစာားခွင်ေ ာားခံစာားပုင်ခွင်၊ မနာက်ဆက်တဆ
ွဲ ုားက ြုံား အမန ြေင် ၎င်ားတခံ
ု စာားကကံြုံမတွဲ့ရ သည်
ဝင်မငွေ ာားဆုင်ားငံ ခင်ားအတွက် မလ ာ်မကကားခံစာားပင
ု ်ခွင်ရှသင်ပါသည်။70
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68

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၉၀ ၏ အပုေ် ၁၀ နှင် အကကံ ပြုံတုကတ
် ွန်ားခ က်အေှတ် ၂၀၆ ၏ စာပေ
ု ် ၁၈။

69

ယင်ားနှင်စပ်လ ဉ်ား၍၊ ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၉၀ ၏ အပုငား် ၄ (ကာကွယ်မစာင်မရှာက် ခင်ားနှင် ကကြုံတင်တာားဆီားကာကွယ် ခင်ား) ကု

အမလားထာားကကည်ရှုပါ။
70

ေှတ်သာားြေွယ်ရာ ြေစ်သည် ပဌာန်ားခ က်အေှတ် - ၁၃၀ ၏ အပုင်ား (၃) နှင် ပဌာန်ားခ က်အေှတ် - ၁၀၂ ၏ အပုငား် (၃) ကကု ကည် ပါ။

33

လကမရ
ို
ဂါမက်းစက်မစရန်
အလိုပ်ပ က်ကွက်မှုနှငပ
် တ်


်းပခ ်းခွြဲထ ်း
က်မပ်း မည်

ိုှံ့ရှပါ

ည်

ကွ ရန်တင််း

အခ န်က လအတွက်

လြဲ။

မရာဂါေကူားစက်မစရန်သီား ခာားခွဲထာားသည် ရည်ရယ်ခ က်မကကာင် သေဟု
ု
တ် ကကြုံတင်တာားဆီား
ကာကွယ်ေှုခံယူမန ခင်ားမကကာင် သေဟု
ု
တ် မဆားကုသေှုခံယူမန ခင်ားမကကာင် အလုပ်ေဆင်ားနုင်

ဲ

လုပ်ခလစာေ ာားကု ဆုင်ားငံထာား ခင်ားခံရမသာ အလုပ်သောားေ ာားကု (နာေက န်ားဆုင်ရာ) မငွမကကား
ခံစာားခွင် မပားရန်လုအပ်ပါသည် (က န်ားောမရားမစာင်မရှာက်ေန
ှု ှင် နာေက န်ား ြေစ်ေှုအတွက် အက ြုံား
ခံစာားခွင်ဆုင်ရာ အကကံ ပြုံတက
ု ်တန
ွ ်ားခ က်၊ ၁၉၆၉ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၃၄)71။

ကျွန်မတ ် ၊ ကျွန်မ မ


်းစိုဝင်တစ်ဦ်း နာမက န််းပ စ်ပါက မည်

ေှခ
ီ ုသူ ြေစ်သည်

ကမလားငယ်တစ်ဦားနှင်ပတ်သက်၍မသာ်လည်ားမကာင်ား

ဂရု ပြုံမစာင်မရှာက်ေှု
မသာ်လည်ားမကာင်ား

ိုှံ့ပ စ်မလြဲ။

သုေဟုတ်

ပံပုားေှုကုလုအပ်သည်

အလုပ်သောား၏

အနီားကပ်ေသာားစုဝင်တစ်ဦားအတွက်

ေသာားစုတာဝန်ေ ာားကုထေ်ားမဆာင်ရမသာ

အလုပ်သောားတစ်ဦားအြေု

ေသာားစုတာဝန်ေ ာားထေ်ားမဆာင်ရသည်အလုပ်သောားေ ာားဆုင်ရာ အကကံ ပြုံတက
ု ်တွန်ားခ က်၊ ၁၉၈၁
ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၆၅)72 တွင်မြော် ပထာားသည်အတင
ု ်ား ေသာားစုဝင်နာေက န်ား

ြေစ်သည်

ကစစေ ြုံားတွင် ခွင်ရရှသင်ပါသည်။


လက်မတွဲ့က ပပီား ဆီမလ ာ်ေှုရှသည် အခ န်တင
ု ်ားတွင်၊ ေသာားစုတာဝန်ဝတတရာားေ ာားေှ ထွက်မပေါ်
လာသည်လုအပ်ေှုေ ာားအပါအဝင် အလုပ်သောားေ ာား၏ အထူားလုအပ်ေှုေ ာားကု အဆုင်ားေ ာား ြေင်
လုပက
် ုင်မစရန်အစီအစဉ်ေ ာား နှင် ညပုင်ားအလုပ်တာဝန်ေ ာား မပားအပ် ခင်ားေ ာားတွင် ထည်သွင်ား
စဉ်ားစာားရန်လုအပ်ပါသည်။73 နာေက န်ား ြေစ်သည် ေသာားစုဝင်ေ ာားကု

ပြုံစုမစာင်မရှာက်ရေည်

အလုပ်သောားေ ာားကုလည်ား ပံပားု ကူညေ
ီ ှုေ ာား ြေည်ဆည်ားမပားရန်လုအပ်ပါသည်။74

71

က န်ားောမရားမစာင်မရှာက်ေန
ှု ှင် နာေက န်ား ြေစ်ေှုအတွက် အက ြုံားခံစာားခွင်ဆုင်ရာ အကကံ ပြုံတုက်တွနား် ခ က်၊ ၁၉၆၉ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၃၄) ၏

စာပုေ် ၈။
72

ေသာားစုတာဝန်ေ ာားထေ်ားမဆာင်ရသည် အလုပ်သောားေ ာားဆင
ု ်ရာ အကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က်၊ ၁၉၈၁ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၆၅) ၏ စာပုေ် ၂၃ (၁)

နှင် (၂)။
73

အကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က်အေှတ် - ၁၆၅ ၏ စာပုေ် ၁၉။

74

အကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က်အေှတ် - ၁၃၄ ၏ စာပုေ် ၁၀။

34

အလိုပ်


မ ်းတစ်ဦ်း

ည် အလိုပ်ပတ်ရက်မ ်းကိုအ

ံို်းပပ ိုှံ့ လိုအပ်နိုင်ပါ

လ ်း။

ြေစ်နင
ု ်ြေယ
ွ ်ရာထမတွဲ့ေေ
ှု ာားကု မရှာင်ကကဉ်ရန်အတွက် ကကြုံတင်ကာကွယ်ေှုမဆာင်ရက်သည်အ
မန ြေင်

ခွငက
် ု

ယူရန်လုအပ်သည်ဟူမသာ

ဆံုား ြေတ်ခ က်ခ ေှတ်သည်ကစစရပ်

ေ ာားတွင်

အလုပ်ရင
ှ ်သည် အလုပ်သောားေ ာားအာား နှစ်ပတ်လည်အလုပ်ပတ်ရက်ကု အသံုား ပြုံရ ေည်ဟူ၍
တစ်ြေက်သတ်သတ်ေှတ် ခင်ား ေ ပြုံလုပ်ြေု လုအပ်ပါသည်။ လုပ်ခလစာ ြေင်အလုပ်ပတ်ရက်ေ ာား
ဆုင်ရာ ပဌာန်ားခ က် ( ပန်လည် ပင်ဆင်တည်ား ြေတ်ထာားမသာ)၊ ၁၉၇၀ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၃၂) က
အလုပ်သောားေ ာားနှင်တုင်ပင်မဆွားမနွားပပီားမနာက်တင
ွ ်
သတ်ေှတ် ခင်ားကု

အလုပ်ပတ်ရက်ေ ာား

အလုပ်ရင
ှ ်ကဆံုား ြေတ်သတ်ေှတ်ရေည်ဟူ၍

အလုပ်ပတ်ရက်အ ြေစ်

ခွငယ
် ူြေအခ
ု
န်သတ်ေှတ်ရာတွင်၊

အခ န်ကုက်

ပဌာန်ားထာားပါသည်။
လုပ်ငန်ားလုအပ်ေှုေ ာားနှင်

အနာားယူအပန်ားမ ြေရန် အတွက် အခွင်အလေ်ားေ ာားကု ထည်သွင်ားစဉ်ားစာားရေည်။75

နိုငင
် တ
ံ က

အလိုပ်

အို်းမကွ အမ်မကွ
အမပေါ်


ံို်း

မ ်းမရ်းရ စံခ န်စံညန
ွှ ််းမ ်း

ည် တယ်လ ိုန််း၊ ကွန်ပ ျူတ စ

ည်တိုှံ့ပ င်

အလိုပ်လိုပ်နိုင်မည်စစဉ်မဆ င်ရွက်မှုမ ်း(telework/work from home)

ပ်ခ က်မပ်းထ ်း ပါ

လ ်း။

တယ်လီြေန
ု ်ား၊ ကွန်ပ ျူတာစသည်တု ြေင် အုားေကွာအေ်ေကွာ အလုပ် လုပ် ခင်ား (telework/work
from

home)

ကု

ကုေပဏီေ ာား

စွာနှင်

ပည်သူပုင်အသင်ားအြေွဲ့ဲ ေ ာားစွာတွင်

ဗုင်ားရပ်စ်ပုား

ကူားစက်ပ ံဲ့နှံေှုကု မရှာင်ကကဉ်ရန်အတွက် အသံုား ပြုံလ က်ရှမနကကပါသည်။ အ ပည် ပည်ဆုင်ရာ
အလုပ်သောားမရားရာစံခ န်စံညွှန်ားေ ာားက ထုသု အလုပ်လုပက
် င
ု ်သည် ကစစရပ်နှင်ပတ်သက်ပပီား
တတက က
အလုပ်ခ န်ဆုင်ရာ

75

သံုားသပ်ထာား ခင်ားေရှပါ။
စာခ ြုံပ်စာတေ်ားေ ာားနှင်

သရာတွ
ု
င်ကျွေ်ားက င်ပညာရှင်ေ ာားမကာ်ေတီက
ပတ်သက်သည်ယင်ား၏အမထွမထွသုမတသန

လုပခ
် လစာ ြေင် အလုပ်ပတ်ရက်ေ ာားဆုင်ရာ ပဌာန်ားခ က် ( ပန်လည် ပင်ဆင်တည်ား ြေတ်ထာားမသာ)၊ ၁၉၇၀ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၃၂) ၏ အပုေ်

၁၀။ ပဌာန်ားခ က်ေ ာားနှင် အကကံ ပြုံတုက်တွန်ားခ က်ေ ာားက င်သံုားမရားဆင
ု ရ
် ာ ကျွေ်ားက င်ပညာရှင်ေ ာားမကာ်ေတီ က ၁၉၈၄ တွင် ပြုံလုပ်သည်
ယင်ား၏အမထွမထွသုမတသနစစ်တေ်ားတွင်၊

အနာားယူအပန်ားမ ြေရန်အတွက်

အနည်ားဆံုားရှရေည်အခ န်ကာလတစ်ခု ြေစ်မသာ

အလုပ်ပတ်ရက်ေ ာား၏ရည်ရယ်ခ က်သည်

အလုပ်သောားေ ာားကု
ထုအလုပ်ပတ်ရက်ေ ာား

မပားေည်
ကု

အလုပ်သောားေ ာားနှင်ကုက်ညီသည်အခ န်ကာလတွင်မပား ခင်ားသည် အလုပ်သောားေ ာားအနာားယူအပန်ားမ ြေေှုရရှရန်အ မကာင်ားဆံားု ြေစ်မကကာင်ား
အမလားမပားမြော် ပထာားသည် (စာပုေ် ၂၇၅)။
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စစ်တေ်ား76

ေူမ

ာင်နှင်

ေကကာမသားေီကမဆာင်ရက်ခဲမသာယင်ား၏

မ ေ ပင်အမနအထာားတွင်

အလုပ်အကုင်ခန်အပ် ခင်ားနှင်

မ ပာင်ားလဲမနမသာ

သင်မလ ာ်မကာင်ားေွနမ
် သာ

အလုပ်အကုင်ဆုင်ရာ အမထွမထွသုမတသနစစ်တေ်ား တတွ
ု င် telework/work from home နှင်
ပတ်သက်ပပီား တင် ပ ထာားပပီား ြေစ်ပါသည်။77

76

ဤအမထွမထွသုမတသနစစ်တေ်ားတွင်

သတင်ားအခ က်အလက်ေ ာားနှင်

ဆက်သွယ်မဆာင်ရက်ေှုဆင
ု ်ရာနည်ားပညာရပ်ေ ာား

သည်

အလုပ်အကင
ု အ
် ြေွဲဲ့အစည်ားနှငအ
် တူ အလုပ်ခ န်ကကာခ န်နှင် အလုပအ
် ကင
ု ် စီေံမဆာင်ရက် ခင်ားတအတွ
ု
က် ပု၍အမရား ပါလာခဲပပီ ြေစ်ကာ၊
တယ်လီြေုနား် ၊ ကွန်ပ ျူတာစသည်တု ြေင် အုားေကွာအေ်ေကွာအလုပလ
် ုပက
် င
ု ် ခင်ားြေွဲ့ံ ပြေြုံားတားု တက်လာေှုနင
ှ ် အလုပ်ခ န်နှငန
် ာားခ န်ေ ာားအကကာား
ရှင်ားလင်ား ပတ်သာားေှုေရှ ခင်ားတက
ု အ
ု မထာက်အကူ ပြုံမပားလာမကကာင်ားကု
အကကံ ပြုံတုက်တွနား် ခ က်ေ ာားက င်သံုားမရားဆုင်ရာ

အုငအ
် ယ်(လ်)အု

ပဌာန်ားခ က်ေ ာား

နှင်

ကျွေ်ားက င်ပညာရှင်ေ ာားမကာ်ေတီက

ေှတ်သာားခဲပါ

သည်။

ဤအလုပ်အကင
ု စ
် ီေံမဆာင်ရက်ေှုေ ာားသည် အလုပ်သောားေ ာားနှင် အလုပ်ရှင်ေ ာားအတွက် မကာင်ားေ ြုံားေ ာားကမ
ု ဆာင် ကကဉ်ားမပားနုငမ
် ကကာင်ား
အသအေှတ် ပြုံမသာ်လည်ား၊

ယင်ားစီေံမဆာင်ရက်ေှုေ ာားသည်

အလုပ်ေလုပ်ကုင်သည်အခ န်နှငန
် ာားခ န်တု

အလုပ်ခ န်ေ ာားနှင်ပတ်သက်ပပီားကကြုံတင်ခန်ေန
ှ ်ားနင
ု ်ေှုေရှ ခင်ား၊

ဝင်မငွေတည်ပေဲ ခင်ားနှင်

တွင်အလုပ်လုပ်ကုင်ရ ခင်ား၊

သတ ပြုံေ

ထာားသည်

အလုပ်အကင
ု န
် ှင်ပမ
ံု သခ တ်ဆက်ေရ
ှု ှမနရန်လအ
ု ပ်ေှုနင
ှ ်ဆက်စပ် ြေစ်မပေါ်သည်စတ်ြေစီားေှုေ ာားအပါအဝင်၊
ေ ာားအ ပာားနှင်လည်ားဆက်စပ်မနမကကာင်ား
ပုင်ားဆင
ု ်ရာက န်ားောမရားနှင်

မကာ်ေတီက

မလလာမတွဲ့ရှခဲပါသည်။

အလုပ်လုပ်ကင
ု ် ခင်ားနှင်

ဆုားက ြုံားအ

အလုပ်သောားေ ာား၏ရုပ်ပုငား် ဆုင်ရာနှငစ
် တ်

ဝရှင်သန်ေှုတအကကာားေ
ု
တေှုရှမရားတနှ
ု င်ဆုင်သည်လုအပ်ေေ
ှု ာားနှင်

လုပ်ငန်ားေ ာား၏သတ်ေတ
ှ ်ခ က်ေ ာား ပင်လွယ်မ ပာင်ားလွယ်နုင်ေတ
ှု က
ု ု

ထည်သွင်ားစဉ်ားစာားလ က်၊

နုငင
် ံ၏ဥပမေ ပဌာန်ားေ ာားက

စဉ်ားေ ဉ်ားစည်ားကေ်ားသတ်ေတ
ှ ်ထာားသည် ဤကစစရပ်ေ ာား၏အမရားပါေှုကု မကာ်ေတီက အမလားထာားပါသည်။ အလုပ်ခ န်ကန် သတ်ခ က်ေ ာားနှင်
နာားခ န်ကာလတက
ု ု

မသခ ာစွာမစာင်ကကည်ေှတ်သာားနင
ု ်ရန်အတွက်

အုားေကွာအေ်ေကွာအလုပ်လုပ်ကုငသ
် ူေ ာား၏

အလုပ်ခ န်ကု

တယ်လီြေုန်ား၊

ကွန်ပ ျူတာစသည်တု

ြေင်

ထမရာက်စွာစီေံမဆာင်ရက် ခင်ားနှင်ေှတတ
် ေ်ားတင် ခင်ားတက
ု ု

မသခ ာစွာကကြုံားပေ်ားအာားထုတမ
် ဆာင်ရက်သင်မကကာင်ား မကာ်ေတီက ပန်လည်အေှတ်ရပါသည်။ သက်ဆုငရ
် ာအြေွဲဲ့အစည်ားေ ာား အမန ြေင်
ဤကဲသမသာ
ု

အလုပ်အကင
ု စ
် ီေမ
ံ ဆာင်ရက်ေတ
ှု ွင်

အနတရာယ်ရှေှုေ ာားပါဝင်မနမကကာင်ားကု

ဤကဲသမသာသီ
ု
ား ခာားစီအလုပလ
် ုပက
် င
ု ်ေှုအေ ြုံားအစာားနှင်ပတ်သက်ပပီား
မလက င်သင်ကကာားေှုေ ာားနှင်
မနာက်ဆားံု အမန ြေင်

အလုပ်ရှင်ေ ာားနှင်

အ ေြေွင်အစီအစဉ်ေ ာားမဆာင်ရက်မရားကလ
ု ည်ား
ဤကဲသမသာ
ု

မသခ ာစွာသရှနာားလည်
အလုပသ
် ောားေ ာားအ

မကာ်ေတီအမန ြေင်စဉ်ားစာား

အလုပ်လပ
ု ်ကင
ု ်ေှုအေ ြုံားအစာားအတွက်

မစရန်အတွက်

တွကလ
် ုအပ်သည်
သံုားသပ်ခဲပါသည်။

အလုပ်ခ န်ဆုင်ရာစံခ န်စံညွှနား်

ေ ာားကု

မသခ ာစွာမလားစာားလုကန
် ာမစေည် ဆန်ားသစ်မသာအမ ြေေ ာားကရ
ု ှာမြေွမတွဲ့ရှရန် လူေှုေတ်ြေက်အြေွဲဲ့အစည်ားေ ာားနှင် တုင်ပင်မဆွားမနွားကာ၊
ကကြုံားပေ်ားအာားထုတမ
် ဆာင်ရက်သင်မကကာင်ား

မကာ်ေတီကစဉ်ားစာားသံုားသပ်ထာားပါသည်

(အလုပ်ခ န်ဆင
ု ်

ရာစာခ ြုံပစ
် ာတေ်ားေ ာားနှင်စပ်လ ဉ်ားသည် အမထွမထွသုမတသနစစ်တေ်ား ၏ စာပုေ် ၈၅၄ နှင် ၉၂၂)။
77

မ ပာင်ားလဲမနမသာမ ေ ပင်အမနအထာားတွင်

အမထွမထွသုမတသနစစ်တေ်ား၏

စာပုေ်

အလုပ်အကင
ု ်ခန်အပ် ခင်ားနှင်

၆၁၄-၆၂၃

ကကု ကည်ပါ။

ယင်ားက

သင်မလ ာ်မကာင်ားေွန်မသာအလုပ်အကင
ု ဆ
် ုင်
တယ်လီြေန
ု ်ား၊

ကွန်ပ ျူတာစသည်တု ြေင်

ရာ
အုားေ

ကွာအေ်ေကွာအလုပ်လုပ်ကင
ု ် ခင်ား၏ မကာင်ားက ြုံားေ ာားနှင် ဆုားက ြုံားေ ာားကု ေီားမောင်ားထုား ပထာားပါသည်။

36

နိုငင
် တ
ံ က အလိုပ်

မ ်းမရ်းရ စံခ န်စံညန
ွှ ််းမ ်း

ပမြှငတင်
်
မရ်းနှင် အက ံ ်းဝင်ပါ


ည်

လိုပ်ငန််းခွင်ဆိုင်ရ လိုပ်အ ်းစွမ်း် ရည်

လ ်း။

အလုပ်သောားအေ ာားအ ပာားအြေု
အလုပ်လုပက
် ုင် ခင်ားသု

ကွန်ပ ျူတာ၊

တယ်လီြေုန်ားစသည်တု ြေင်

မ ပာင်ားလဲလုပ်ကုင် ခင်ားသည်

သီား ခာားစီအလုပ်လုပက
် ုင်သည် လုပ်ငန်ားခွင်မနရာ၊ မ
ညီညွတမ
် သာအလုပ်လုပက
် ုင်သည်
ေီားမောင်ားထုား ပခဲပါသည်။
အေ ာားအ ပာားသည်

နည်ားပညာအကူအညီ ြေင်

လုပ်ငန်ားခွင်ဝန်ားက င်၏အမရားပါေှုကု

ကွန်ပ ျူတာ၊

ရုတ်ခ ည်ားဆုသလု

ဲလ က်

တယ်လီြေန
ု ်ားစသည်တု ြေင်

ဤလ င် ေန်မသာမ ပာင်ားလဲေှုက

လုပ်အာားစွေား် ရည် ေြှင်တင်မရားနှင် ပတ်သတ်သည်

အမဝားေှ

ားအနတရာယ်ကင်ားရှင်ားပပီား က န်ားောမရားနှင်

မလ ာ်ကန်သည်လုပင
် န်ားခွင်မနရာေရှ

လုပ်ကုင်ရလာမသာမကကာင်

အုားေကွာအေ်ေကွာ

လုပ်ကုင်သူလူသစ်
အုားေကွာအေ်ေကွာ
လုပ်ငန်ားခွင်ဆုင်ရာ

စဉ်ားစာားစရာေ ာားကု

မဆာင်ကကဉ်ားမပားခဲပပီား

ြေစ်သည်။


လက်ရှအခ န်တွင်နုင်ငံတကာအလုပ်သောားမရားရာစံခ န်စံညွှန်ားမရားဆွဲမရားအြေွဲ့ဲ သည်အလုပ်သောား
ေ ာားကု လုပ်ငန်ားခွင်နှင် လုပ်အာားစွေား် ရည် ေြှင်တင်မရားအမပေါ် အနတရာယ်သက်မရာက်မစသည်မ

ား

(ergonomic hazards) ေှကာကွယ်ရန် အထူားအမလားထာားသည် ပပီား ပည်စံုမသာ စည်ားကေ်ား
သတ်ေှတခ
် က်ေ ာားကု ေထည်သွင်ားထာားပါ။78
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လုပ်ငန်ားခွငန
် ှငလ
် ုပ်အာားစွေား် ရည် ေြှင်တင်မရားဆင
ု ်ရာအမကကာင်ားအရာကု လုပ်ငန်ားခွင်က န်ားောမရားဝန်မဆာင်ေှုေ ာားဆင
ု ်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊

၁၉၈၅ ခုနစ
ှ ် (အေှတ် - ၁၆၁) တွင်ရည်ညွှန်ားထာားပပီား၊ ယင်ားတွင် လုပ်ငန်ားခွင်က န်ားော မရားဝန်မဆာင်ေှုေ ာား ( ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၆၁ ၏ အပုေ်
၅) ၏ မဆာင်ရက်ေှုေ ာားအနက် လုပ်ငန်ားခွင်နင
ှ ် လုပအ
် ာားစွေ်ားရည် ေြှင်တင် ခင်ား နယ်ပယ်နှင်သက်ဆုငသ
် ည် သတင်ားအခ က်အလက်ေ ာား၊
မလက င်သင်ကကာားေှုေ ာားနှင် အသပညာမပား ခင်ားေ ာားကု ြေည်ဆည်ား မဆာင်ရက်မပားရာတွင် လုပ်ငန်ားခွငန
် င
ှ ်လုပ်အာားစွေား် ရည် ေြှငတ
် င် ခင်ား၊
ပူားမပါင်ားမဆာင်ရက် ခင်ားေ ာားနှင်သက်ဆုင်သည်အ

ကကံအဉာဏ်ေ ာားကု

မြော် ပထာားပါသည်။

လက်ရှစံခ န်စံညွှနား် ေ ာားသည်လည်ား

ကွက်သာားေ ာားနှင် အရုားေ ာားနဂုပံုေန
ှ ်အမနအ ထာားေရှ ခင်ားနှင်အက ံြုံားဝင်ပါသည် (လုပ်ငန်ားခွင်မကကာင် ြေစ်မပေါ်သည်မရာဂါစာရင်ားဆုင်ရာ
အကကံ ပြုံတုက်တွနား် ခ က်၊

၂၀၀၂

ခုနှစ်

(အေှတ်

-

၁၉၄)

၏

မနာက်ဆက်တတ
ွဲ င
ွ ်ပါရှသည်

စာပုေ်

၂.၃)။

အုင်အယ်(လ်)အု၏စံခ န်စည
ံ ွှန်ားေ ာားသည် အ ပန်အလှန် ကင
ု တ
် ွယ်မ ြေရှင်ား ခင်ား (အေ ာားဆံုားအ မလားခ န်ဆင
ု ်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၆၇ ခုနစ
ှ ်
(အေှတ် - ၁၂၇) နှင် (အေ ာားဆံုားအမလားခ န် ဆင
ု ်ရာအကကံ ပြုံတုကတ
် ွန်ားခ က်၊ ၁၉၆၇ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၂၈) နှင်အက ံြုံားဝင်ပါသည်။ သမသာ်
ု
၊
ထုစံခ န်စည
ံ ွှန်ားေ ာားကု
ယင်ားတက
ု ု

စံခ န်စံ

နယ်ပယ်အ

သပပံနည်ားက ြေွံဲ့ပြေြုံားတုား

ညွှန်ားေ ာား ပန်လည်ဆန်ားစစ်မရားယနတရာားဆုင်ရာ

တုငား် အတာနှင်ပတ်သက်ပပီား
တက်ေှု

ဤစည်ားေ ဉ်ားစည်ားကေ်ား ြေင်ထန်ားသေ်ားေှုကွာဟ

သံုားပွင်ဆင
ု ်လုပင
် န်ားအြေွဲဲ့က

ကန်သတ်ထာားရှရန်နင
ှ ်

လုပင
် န်ားခွင်နှငလ
် ုပ်အာားစွေ်ားရည် ေြှင်တင် မရားတွင်

အ ပည်အဝကက
ု ်ညီေှုေရှမကကာင်ားကု
ခ က်ကု

ပန်လည်ဆန်ားစစ်ထာားပပီား၊
စဉ်ားစာားသံုားသပ်ခဲကကပါသည်။

လူသာားဆုင်ရာအမကကာင်ား ခင်ားရာေ ာားနှင်

လုပ်ငန်ားခွငန
် ှင်

လုပ်အာားစွေ်ားရည် ေြှင်တင်မရားတနှ
ု ငပ
် တ်သက်ပပီား စာခ ြုံပ် စာတေ်ားအသစ် သေဟု
ု
တ် စာခ ြုံပ် စာတေ်ားအသစ်ေ ာားခ ေှတ် ခင်ား ြေင် အနာဂတ်တွင်
မ ြေရှငား် နုင်ေည် ြေစ်သည် (အ ပည် ပည်ဆုင်ရာအလုပ်သောားမရားရာညီလာခံ၊ ၂၀၂၀ (GB.338/INS/2/1) စာပေ
ု ် ၄၁ - ၄၄ ကု ကကည်ပါ)။
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နိုငင
် တ
ံ က အလိုပ်

မ ်းမရ်းရ စံခ န်စံညန
ွှ ််းမ ်း

စမ ်းအတွက် စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််း


တ်မှတ်မပ်းပါ

ကပ်မရာဂါ ြေစ်မပေါ်မနစဉ်အခ န်အတွင်ားနှင်
အလုပ်သောားေ ာားသည်

ည် ပိုဂဂလကအလိုပ်အကင
ို ်ရှ မ မ
ွ ရ်းမအဂ င်
လ ်း။

ြေစ်မပေါ်ပပီားမနာက်ပုင်ားအခ န်တွင်

အလုပ်အကုင်၊အသက်မေွားေှု

သန်ားနှင်ခ မီ သာ

ဆံုားရံှုားေှုေ ာားနှင်ရင်ဆုင်ကကံြုံမတွဲ့

ကကရေည် ြေစ်ပါသည်။ COVID – 19 မကကာင် အသွာားအလာပတ်ဆုထာားသ ြေင် နုင်ငံေ ာားစွာတွင်
ထခုက်ေအ
ှု ေ ာားဆံုား ြေစ်သည် လုပ်ငန်ားကဏ္ဍေ ာား79 သည် ပုဂဂလက အလုပ်အကုင်ရှာမြေွမရား
မအဂ င်စီေ ာားအာား ြေင် လုပ်သာားသစ်စုမဆာင်ားမခေါ်ယူေှုေ ာားကု မလ ာခ ခဲကကပါသည်။ ယင်ားလုပ်
ငန်ားကဏ္ဍေ ာားနှင်ဆန်က င်

က်အမန ြေင်

လုပ်ငန်ားလည်ပတ်ေေ
ှု ာားကုထန်ားသေ်ားရန်အတွက်

ရုန်ားကန်လှုပ်ရှာားမနပပီား၊ ဝန်ထေ်ားေ ာားကုအမရားတကကီားရှာမြေွလ က်ရှသည် အ ခာားမသာလုပ်ငန်ား
ကဏ္ဍေ ာား80 သည် ယင်ားတု၏ဝန်ထေ်ားလုအပ်ေှုအတွက် ယာယီအလုပ်သောားေ ာားကုသာမခေါ်ယူ
လ က်ရှကကပါသည်။ ယင်ားယာယီအလုပ်သောားေ ာားကု ပုဂဂလကအလုပ်အကုင်ရှာမြေွမရားမအဂ င်
စီေ ာားအာား ြေင် မခေါ်ယူခန်အပ်ကကပါသည်။ ပုဂဂလကအလုပ်အကုင်ရှာမြေွမရားမအဂ င်စီေ ာားဆုင်ရာ
ပဌန်ားခ က်၊ ၁၉၉၇ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၈၁) နှင် ယင်ား၏ အကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က် အေှတ် ၁၈၈ တု
သည် ဤကဲသမသာအလ
ု
င်အ ေန်မ ပာင်ားလဲေှုအမနအထာားနှင်ပတ်သက်ပပီား အဓကလေ်ားညွှန်ေှု
ကု သတ်ေှတ် ပဌာန်ားထာားပါသည်။


လုပ်သာားမစ ားကွက်တွင် မကာင်ားစွာမဆာင်ရက်နုင်သည် ပုဂဂလကအလုပ်အကုင်ရှာမြေွမရားမအ
ဂ င်စီေ ာား81၏အခန်ားကဏ္ဍကု ဤစာခ ြုံပ်စာတေ်ားေ ာားက အသအေှတ် ပြုံပါသည်။ ထုနည်ားတူစွာ၊

79

ဤ

“ထခုက်ေအ
ှု ေ ာားဆံားု ြေစ်သည်လုပ်ငန်ားကဏ္ဍေ ာား”

နှင်စာားမသာက်ဆင
ု ်လုပင
် န်ား၊

တွင်

ကုန်ထုတ်လပ
ု ်ေှုလုပင
် န်ား၊

မဆာက်လုပ်မရားလုပင
် န်ားနှင်

ခရီားသွာားလုပင
် န်ား၊

ဟတ
ု ယ်လုပင
် န်ား

အစာားအမသာက်ေဟုတသ
် ည်ကုန်ပစစည်ားလက်လီမရာင်ားခ သည်

ဝန်မဆာင်ေှုလပ
ု ်ငန်ားေ ာားပါဝင်ပါသည်။
80

ဝန်ထေ်ားေလံုမလာက်ေှုေ ာားနှင်ကကံြုံမတွဲ့ရသည် လုပ်ငန်ားကဏ္ဍေ ာားတွင် က န်ားောမရား၊ သယ်ယူပမဆာင်
ု
မရား၊ မထာက်ပံ ပု မဆာင်မရား၊နှင်

အစာားအ မသာက်လက်လမ
ီ ရာင်ားခ သည်ဝန်မဆာင်ေှုေ ာားပါဝင်သည်။
81

ပဌာန်ားခ က်၏နေါန်ားကကု ကည်ပါ။

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၈၁ ၏ အပုေ် ၁ က ပုဂဂလကအလုပအ
် ကင
ု ်ရှာမြေွမရားမအဂ င်စီ ကု

အလုပ်အကင
ု ်ကေ်ားလှေား် ေှုေ ာားနှင် အလုပ်မလ ာက်ထာားေှုေ ာားကု တွဲြေက်မပားသည်ဝန် မဆာင်ေှုေ ာားကု မပားမသာတစ်ဦားခ င်ား သေဟု
ု
တ်
လုပ်ငန်ား ဟု အဓပပာယ်ြေွင်ဆုသည်။ ဤမနရာတွင် မအဂ င် စီသည် အလုပ်ရှင်နင
ှ ်မရာ အလုပ်သောားနှင်ပါ ေသက်ဆုင်သည်အြေွဲဲ့ ြေစ်သည်။
ယင်ားသည် တတယအြေွဲဲ့အစည်ား(တစ်ဦားခ င်ား သေဟု
ု
တ် လုပ်ငန်ား တစ်ခု ြေစ်ပပီား၊ “အသံုား ပြုံသူ လုပ်ငန်ား” ဟူ၍ရည်ညွှန်ားပါသည်) အတွက်
အလုပ်သောားေ ာားရရှမစရန်

အလုပ်အကင
ု ်ရှာမြေွမပားသည်ဝန်မဆာင်ေက
ှု မ
ု ပားသည်။

အလုပ်တာဝန်မပားသည်၊ယင်ားတ၏လု
ု
ပ်ငန်ားမဆာင်ရက်ေှုကုကကီားကကပ်

ထုတတယအြေွဲဲ့အစည်ားသည်အလုပ်သောားေ ာားကု
သည်။

ဤမအဂ င်စေ
ီ ာားသည်

အေ ြုံားသာားအဆင်အာဏာပုင်ေ ာားကအဓပပါယ်သတ်ေှတထ
် ာားသည် အ ခာားမသာ အလုပ်အကင
ု ်ရှာမြေွမရားဝန်မဆာင်ေှုေ ာားကလ
ု ည်ားမပားသည်။
ယင်ားတတွ
ု င်

သတင်ားအခ က်အလက်ေ ာား

ြေည်ဆည်ားပံပားု -မပား

ခင်ား၊

မလက င်သင်ကကာား ခင်ား

သေဟု
ု
တ်

အလုပ်နှငဆ
် က်စပ်သည်
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အလုပ်အကုင်ရှာမြေွမရားဝန်မဆာင်ေဆ
ှု ုင်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ် (အေှတ် - ၈၈) သည် ထ
မရာက်သည်လုပသ
် ာားစုမဆာင်ားခန်အပ် ခင်ား၊ အလုပ်မနရာခ ထာား ခင်ား၊ အလုပ်သောားနှင် လုပ်
ကုင်ေည်အလုပတ
် ြေ
ွဲ က်မပားရာတွင်ပပ
ံ ုားကူညီ ခင်ား၊
တက
ု ု ြေည်ဆည်ားပံပားု မပား ခင်ား၊

အသက်မေွားဝေ်ားမက ာင်ားပညာနှင်လေ်ားညွှန်ေှု

အလုပ်အကုင်မစ ားကွက်၏လုအပ်ေှုေ ာားနှင်သက်ဆုင်သည်သ

တင်ားအခ က်အလက်ေ ာားစုစည်ား ခင်ား၊ အလုပ်လက်ေဲအာေခံဆုင်ရာစီေမ
ံ ဆာင်ရက်ေန
ှု ှင် အလုပ်
လက်ေဲ ြေစ်သူေ ာားအတွက်အက ြုံားခံစာားခွင်ေ ာားနှင်ပတ်သက်သည်

ကူညီမဆာင်ရက်ေေ
ှု ာားတွင်

ပူားမပါင်ားမဆာင်ရက် ခင်ားေ ာားအာားမသခ ာမစ ခင်ားအပါအဝင်၊ လုပ်သာားမစ ားကွက်နှင်ဆုင်သည် အ
မကာင်ားဆံုား ြေစ်နုင်သည်အြေွဲ့ဲ အစည်ား ြေစ်မကကာင်ားမသခ ာမစမရားအတွက်

လွတ်လပ်သည်

ပည်သူပုင်အလုပ် အကုင်ရှာမြေွမရားဝန်မဆာင်ေ၏
ှု
ေရှေ ြေစ်လုအပ်သည်တာဝန်ကုအသအေှတ်
ပြုံသည်။82 ပဌာန်ားခ က် အေှတ် ၁၈၁ နှင် အကကံ ပြုံတုက်တွန်ားခ က်အေှတ် ၁၈၈ တုသည် ပုဂဂလက
အလုပ်အကုင်ရှာမြေွမရားမအဂ င်စီေ ာား နှင် ပည်သူပင
ု ် အလုပ်အကုင်ရှာမြေွမရားဝန်မဆာင်ေေ
ှု ာား
အကကာား

ပူားမပါင်ားမဆာင်ရက်ေက
ှု ု

ရှာမြေွမရားမအဂ င်စီေ ာားကု

ေြှင်တင်မပားသည်အ ပင်

အသံုား ပြုံရာတွင်

ြေစ်နင
ု ်ြေယ
ွ ်ရာ

ပုဂဂလကအလုပ်အကုင်
အလွှဲသံုားစာား ပြုံ ခင်ားေ ာားေှ

အလုပ်သောားေ ာားအာားကာကွယ်မစာင် မရှာက်ရန်လုအပ်မကကာင်ားကု ေီားမောင်ားထုား ပထာားပါသည်။
ထုကဲသမသာအလွှ
ု
ဲသံုားစာားေှုေ ာားတွင်
မ

လှည်စာားပပီားမကကာ် ငာ ခင်ား၊

အလုပ်သောားအာား

ားအနတရာယ်ရှသည်အလုပ် သေဟု
ု
တ် အလွှဲသံုားစာား ပြုံ ခင်ား သေဟု
ု
တ် ခွဲ ခာားဆက်ဆံေှုေ ာား

ရှသည်အလုပ်အကုင်ေ ာားတွင်
ကုယစ
် ာားလှယ်ေ ာား၊

မနရာခ ထာားမပား ခင်ားတု

အလုပ်သောား

လုင်စင်ထုတ်မပားသည်စနစ်နှင်
မအဂ င်စီေ ာား၏

ပါဝင်ပါသည်။83

ကုယစ
် ာားလှယ်ေ ာားနှင်

စည်ားေ ဉ်ားတနှ
ု င်အညီ

လုပ်ငန်ားမဆာင်ရက်ေေ
ှု ာားကု

ပုဂဂလက

ထန်ားခ ြုံပ်သည်

အလုပ်ရှင်

တုင်ပင်မဆွားမနွားလ က်
အလုပ်အကုင်ရှာမြေွမရား
အမ ခအမနေ ာားအာား

ခ ေှတ်မရားဆုင်ရာမဆာင်ရက်ေေ
ှု ာားကု လုပ်မဆာင်ရန် ပဌာန်ားခ က်က မတာင်ားဆုထာားပါသည်။


ထုကဲသမသာမအဂ
ု
င်စီေ ာားအမန ြေင် ေည်သည်အြေားု အခ ကုန်က စရတ်ကုေ တက
ု ်ရုက် ြေစ်မစ၊
သွယ်ဝက
ု ်၍ ြေစ်မစ၊

အလုပ်သောားအာား

အ ခာားမသာဝန်မဆာင်ေှုေ ာားကမ
ု ပား ခင်ားတု

ပါဝင်ပါသည်။

မပားမဆာင်ခုင်ားမစ ခင်ားေ ပြုံမစရန်

ဤအဓပပါယ်ြေွငဆ
် ုခ က်သည်

ပဌာန်ားခ က်က

အလုပ်အကင
ု ်ခန်အပ်ေဆ
ှု ုင်ရာ

သံုားပွင်ဆုငဆ
် က်နွယ်ေှုကုမြော် ပလ က်ရသည်
ှ
။ ယင်ားတွင် ပုဂဂလကအလုပ်အကင
ု ်ရှာမြေွမရားမအဂ င်စီသည် အသံုား ပြုံသူ လုပင
် န်ားအတွက်
အလုပ်သောားေ ာားကရ
ု ှာမြေွမပားသည်။ ယာယီ သေဟု
ု
တ် အခ န်ကာလသတ်ေှတ်ခ က် ြေငလ
် ုပ်ကုင် ခင်ား တအတွ
ု
က် ြေစ်ပါသည် (အပုေ် ၁ (ခ)။
82

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၈၁ ၏ အပုေ် ၁၃ နှင် အကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က်အေှတ် ၁၈၈ ၏ စာပုေ် ၁၆ - ၁၇။ အလုပ်အကင
ု ်ရှာမြေွ

မရားဝန်မဆာင်ေှုဆုင်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ် (အေှတ် - ၈၈) ၏ အပုေ် ၁ (၂)၊ ၆ - ၇ နှင် ၁၁ တက
ု လ
ု ည်ားကကည်ပါ။
83

အကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က်အေှတ် ၁၈၈ ၏ စာပုေ် ၄ - ၈။

39

ရှင်ားလင်ားစွာ သတ်ေှတ် ပဌာန်ားထာားပါသည်။84 အခွင်အမရားနှင်တန်ားတူညီေ ပြုံေူဆက်ဆံမရား၏
အမရားပါေှုကုလည်ား

ေီားမောင်ားထုား ပထာားကာ၊

ခ ြုံဲ့ငဲေှုအေ ာားဆံုား ြေစ်မသာ

အလုပ်အကုင်ရှာမြေွသူေ ာားအတွက်ေီဇုင်ားပံမ
ု ြော်ထာားမသာ

အထူားသတ်ေှတထ
် ာားသည်

ဝန်မဆာင်ေေ
ှု ာားကုပုဂဂလကအလုပ်အကုင်ရှာမြေွမရားမအဂ င်စီေ ာားအာား ြေင် ြေည်ဆည်ားပံပားု ေှု
ကုလည်ားစဉ်ားစာားသံုားသပ်ထာားပါသည်။85

ထုအ ပင်

ပုဂဂလက

အလုပ်အကုင်ရှာမြေွမရား

မအဂ င်စီေ ာားက အလုပ်မနရာခ ထာားမပားမသာ မရဲ့မ ပာင်ားလုပ်သာားေ ာားအတွက် လံုမလာက်သည်
ကာကွယ်မစာင်မရှာက်ေေ
ှု ာား

မပားနုင်သည်

သတ်ေှတ် ပဌာန်ားထာားပါသည်။

တာဝန်ယူသည် ြေစ်မစ၊

အသံုား ပြုံသည်လုပ်ငန်ားေ ာားတွက်

မအဂ င်စီေ ာားေှတစ်ဆင်ခန်အပ်သည်
အသင်ားအပင်ားြေွဲ့ဲ စည်ား ခင်ား၊
အလုပ်ခ န်ေ ာား၊

လုပမဆာင်
်
သင်မကကာင်ား

ကာကွယ်မစာင်မရှာက်ေတ
ှု ာဝန်ဝတတရာားကု

အလုပ်အကုင်ရှာမြေွမရားမအဂ င်စီက
တာဝန်ယူသည် ြေစ်မစ၊

အစီအေံေ ာားကုလည်ား

အသံုား ပြုံသည်လုပ်ငန်ားက

ပုဂဂလက

အလုပ်အကုင်ရှာမြေွမရား

အလုပ်သောားေ ာားသည်လည်ား

စုမပါင်ားညြှနှုင်ားမဆွားမနွား ခင်ား၊

အ ခာားမသာအလုပ်အကုင်

၎င်ားတ၏အလု
ု
ပ်သောားအခွင်အမရားေ ာားအာား

ပုဂဂလက

လွတ်လပ်စွာ

အနည်ားဆံုားအခမကကားမငွေ ာား

အမ ခအမန

စည်ားကေ်ားခ က်ေ ာားအပါအဝင်၊

လံုမလာက်စွာကာကွယ်မစာင်မရှာက်မပား ခင်ားကု

ရရှခံစာားသင်သည်။

84

၏

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၈၁ ၏ အပုေ် ၇ (၁) က အလုပ်အကင
ု ရ
် ှာမြေွ ခင်ားအတွက် အခမပားမဆာင်ရ ခင်ားကု တာား ေစ်ထာားပါ သည်။ အပေ
ု ်၇
အပုေ်ခွဲ

(၂)

နှင်

(၃)

တတွ
ု င်

အမ ခအမနေ ာားနှင်ပတ်သက်ပပီား

အခ ြုံဲ့မသာအလုပ်သောားအေ ြုံားအစာားေ ာားနှင်
ဝန်မဆာင်ေှုအေ ြုံားအစာားအခ ြုံဲ့ကု

ယင်ားအမ ခအ

ပုဂဂလကအလုပအ
် ကင
ု ်ရှာမြေွမရားမအဂ င်စီေ ာားက ြေည်ဆည်ားပံပုား

ခခွငား် ခ က်အမန ြေင်

ေ ာား၏အက ြုံားစီားပွာားရှသည်အမနအထာားေ ာား

ပြုံစုမြော် ပထာားပါသည်။

နှင်

(၂)

ထာားရှပုင်ခွင်မပားနင
ု ်ပါသည်

-

ကယ
ု ်စာား ပြုံေှုအေ ာားဆံုား ြေစ်သည်

(၁)

မနေ ာားအရ၊
မပားသည်

သက်ဆုင်ရာ

အလုပ်သောား

အလုပ်ရင
ှ ်ြေွဲဲ့အစည်ားေ ာားနှင်

အလုပ်သ

ောားအြေွဲ့ဲ အစည်ားေ ာားနှငတ
် ုင်ပင်မဆွားမနွားပပီားမနာက်။ လုပ်သာားစုမဆာင်ားခန်အပ်ေှုအတွက် မဆာင်ရက်ခနှင်ကန
ု ်က စရတ်နှင် ပတ်သက်သည်
မနာက်ထပ် ြေည်စွက်လေ်ားညွှန်ခ က်ေ ာားနှင်စပ်လ ဉ်ား၍၊ ေ တသည်လုပသ
် ာားစုမဆာင်ားခန်အပ် ခင်ားဆုင်ရာ အမထွမထွေူသမ
လုပ်ငန်ားမဆာင်ရက်ေှုဆင
ု ်ရာလေ်ားညွှန်ေ ာားနှင်

လုပ်သာားစုမဆာင်ားခနအ
် ပ်ေှုအတွက်

ာ တရာားေ ာားနှင်

မဆာင်ရက်ခနှင်ကုန်က စရတ်ေ ာားအာား

အဓပွါယ်ြေွင်ဆု ခင်ား၊ အုင်အယ်(လ်)အု (၂၀၁၉) တွင်လည်ားကကည်ရှုပါ။
85

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၈၁ ၏ အပုေ် ၅။

40

အမရ်းမပေါ်အမပခအမနမ ်းတွင် အပပည်ပပည်ဆင
ို ်ရ အလိုပ် မ ်းမရ်းရ စံခ န်စည
ံ န
ွှ ်း် မ ်း
(ILS) ပပင်လယ
ွ ် မပပ င််းလွယ် နိုငမ
် ှု
အ ပည် ပည်ဆုင်ရာအလုပ်သောားမရားရာစံခ န်စံညွှန်ားေ ာား (ILS)သည် ပင်လွယ် မ ပာင်ားလွယ်နုင်ေရ
ှု ှပပီား
ေတူညီကွဲ ပာားသည်အမ ခအမနေ ာားနှင်အံဝင်ဂွင်က ြေစ်မစနုင်စွေ်ားရှပါသည်။ ယင်ားတသည်
ု
“ေမေ ာ်ေှန်ား
နုင်သည် ြေစ်ရပ်” သေဟု
ု
တ် အမရားမပေါ်အမ ခအမနေ ာားတွင် ပင်လွယ်မ ပာင်ားလွယ်နုင်ေှုအမနအထာားကု
ပံပားု မပားပါသည်။ ဥပော- အလုပ်ခ န်နှင် ေ ြေစ်ေမနလုပ်ရေည်အလုပ် တနှ
ု င်စပ်လ ဉ်ား၍ ြေစ်သည်။

နိုငင
် ံ၏အမရ်းမပေါ်အမပခအမနမ ်းအတွင််း
ည်မ ်း မည်


ိုှံ့ရှပါ

မန်အလိုပ်ခ န်မ ်းအတွက်

ခခွင််းခ က်မပ်းထ ်း

လြဲ။

အလုပ်ခ န် မလ ာခ ခင်ားဆုင်ရာ အကကံ ပြုံတက
ု ်တွန်ားခ က်၊ ၁၉၆၂ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၁၆) က
နုင်ငံတုင်ားရှအခွင်ရ အာဏာပင
ု ် သေဟု
ု
တ် အြေွဲ့ဲ သည် ပံေ
ု ှနအ
် လုပ်ခ န်ကု ခခွင်ားခ က်အ ြေစ်
သတ်ေှတခ
် ွင် ပြုံနုင်သည်

အမ ခအမနေ ာားနှင်ကန်သတ်ခ က်ေ ာားကု

ညွှန် ပထာားပါသည်။

ယင်ားအမ ခအမနေ ာားနှင် ကန်သတ်ခ က်ေ ာားတွင် ေမေ ာ်ေန
ှ ်ားနုင်သည် ြေစ်ရပ်ေ ာား ြေစ်မပေါ်သည်
ကစစရပ်ေ ြုံားတွင်လည်ားမကာင်ား၊

အလုပ်နှင်ပတ်သက်၍

သာေန်ေဟုတ်သည်ြေအာားမပားေှုေ ာား

ြေစ်မပေါ်သည် ကစစရပ်ေ ြုံားတွင်လည်ားမကာင်ား၊ သေဟု
ု
တ် ကပ်မ
လည်ားမကာင်ား၊

နုင်ငံကအမရားမပေါ်အမ ခအမနနှင်

ားေုကခကကံြုံမတွဲ့မသာမကကာင်

ကကံြုံမတွဲ့မနရသည်အခါေ ြုံားတွင်

စုမပါင်ားသပတ်မေှာက် ခင်ားမကကာင် ဆံုားရံှုားသွာားသည်အခ န်ေ ာားကု ပန်လည်အစာားထုားရန်အလုငှာ
သာေန်အလုပခ
် န်အမပေါ် ခခွင်ားခ က် အမန ြေင်ခွင် ပြုံနုင်ပါသည်။86

ကပ်မရ ဂါပ စ်မပေါ်မနစဉ်အခ န်အတွင််း မပ စ်မမနလိုပ်မဆ င်ရမည်အလိုပ်မ ်းနှင်ပတ်
ခခွင််း ခ က်မပ်းထ ်း


ည်မ ်းရှပါ

က်မပ်း

လ ်း။

အုင်အယ်(လ်)အု၏စံခ န်စည
ံ ွှန်ေ ာား {ေှတ်သာားြေွယရ
် ာ ြေစ်သည် အဓေမအလုပ်ခင
ု ်ားမစ ခင်ားဆုင်ရာ
ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၃၁ ခုနှစ် (အေှတ် - ၂၉)} အရ၊ ေ ြေစ်ေမနအလုပ်ခင
ု ်ားမစ ခင်ား၏အဓပပာယ်ြေွင်
ဆုခ က်တင
ွ ် မ

86

ားဆုားကပ်ဆုားက မရာက်ေမ
ှု ကကာင် လူဦားမရတစ်ရပ်လံုား သေဟု
ု
တ် တစ်စတ်

အလုပ်ခ န်မလ ာခ ခင်ားဆုင်ရာ အကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က်၊ ၁၉၆၂ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၁၆) ၏ စာပုေ် ၁၄ (ခ) (၃) ေှ (၆)။
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တစ်မေသ၏

တည်တေှု
ံ

သေဟု
ု
တ်

မကာင်ားက ြုံားခ ေ်ားသာအမပေါ်

အနတရာယ်သက်မရာက်

မစသည်အမ ခအမနအပါအဝင်၊ အမရားမပေါ်အမ ခအမနေ ာား၌လုပ်ကုင်မစမသာအလုပ် သေဟု
ု
တ်
ဝန်မဆာင်ေှု ေပါဝင်ပါ။87


သမသာ်
ု
လည်ား၊

ဤခခွင်ားခ က်ကစစရပ် ြေစ်မပေါ်သည်အခ န်ကာလအတွင်ား

မစ ခင်ားကု ေရှင်ားေလင်ားပံစ
ု ံ ြေင် အခွင်ရအာဏာပင
ု ်ေ ာား၏ကကီားကကပ်ေှုေရှ

ေ ြေစ်ေမနအလုပ်ခင
ု ်ား

ယင်ားသုမသာအမနအထာားအတွက်ရည်ရယ်လ က်

ဲလ က် ခုင်ားမစ၍ေရ ပါ။

ေ ြေစ်ေမနဝန်မဆာင်ေှုကုအသံားု ပြုံရာတွင်၊

ေ ြေစ်ေမနဝန်မဆာင်ေှုမပားရေည်အခ န်ကာလကု

ြေစ်မပေါ်သည်အမရားမပေါ်အမ ခအမနက

လုအပ်သည်အခ န်အတင
ု ်ားအတာအတင
ု ်ား တက စွာ ကန်သတ်ရန်လုအပ်ပါသည်။88


နုင်ငံသာားလွတ်လပ်ခွင်ေ ာားကု ကန်သတ်ခ ြုံပ်ခ ယ် ခင်ားသည် ခ ေှတ်ထာားသည်အေန်ကု ဆန်
က င်သည်ရှုမထာင်အ ေင်ေ ာား သေဟု
ု
တ် အ ေင်ေ ာားနှင်ပတ်သက်ပပီား၊ တစ်ဦားခ င်ားထုတ်မြော်မ ပာ
ဆုခွင်အမပေါ်

ပ၍
ု က ယ်က ယ် ပန် ပန်ရုက်ခတ်ေှု ြေစ်မပေါ်နုင်ပါသည်။

ဤအ ခင်ားအရာနှင်ပတ်

သက်ပပီား၊ အဓေမအလုပ်ခင
ု ်ားမစ ခင်ားကု ြေ က်သေ်ား ခင်ားဆုင်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၅၇ ခုနှစ် (အေှတ် ၁၀၅)89

သည်

အယူအဆသမ

“ခ ေှတ်ထာားမသာ
ာတရာားအရ ဆန်က င်

သည်သူေ ာားအာား

အက ဉ်ားမထာင်တင
ွ ်

နုင်ငံမရား၊

လူေှုမရား

သေဟု
ု
တ်

စီားပွာားမရားစနစ်ကု

က် ပြုံသည် နုင်ငံမရားရှုမထာင် အ ေင်ေ ာား ကုကုင်စွဲထာား
ေလုပ်ေမနရ

အလုပ်ခင
ု ်ား

မစ ခင်ားအပါအဝင်၊

ေလုပ်ေမနရအလုပ် ခုင်ားမစ ခင်ားပါဝင်မသာ အမရားယူမဆာင်ရက် ခင်ားေ ာားေှ ကာကွယ်မစာင်
မရှာက်ေမ
ှု ပားမကကာင်ား”
အစီအေံေ ာားကု

ကု

ပန်လည်အေှတ်ရရန်ေှာ

ေည်သု

မလ ာ်ကန်ေရ
ှု ှနင
ု ်ပါသည်။

က င်သံုားရေည် ြေစ်မကကာင်ားကု

အလွန်အေင်ားအမလားအနက်ထာားရေညအ
် မရားမပေါ်

ဆန်ားစစ်

အမ ခအမနေ ြုံားေ ာားတွင်သာ

အမရားမပေါ်
ရာတွင်၊
ထု

ကဲသမသာကန
ု
်သတ်ခ ြုံပ်ခ ယ်ေှုေ ြုံားကု လုပ်မဆာင်သင်မကကာင်ား အုင်အယ်(လ်)အုက စဉ်ားစာားသံုား
သပ်ခပပီ
ဲ ား ြေစ်ပါသည်။

ထုအ ပင်

ထုအစီအေံေ ာားကုက င်သံုားရာ၌

တပစွာရှမနသည်

အမရားမပေါ်လုအပ်ခ က်ေ ာားကု ြေည်ဆည်ားမပားရန်အတွက်လုအပ်သည် အခ န်အတင
ု ်ားအတာနှင်
နယ်ပယ်အက ယ်အဝန်ားအထသာက င်သံုားြေု ကန်သတ်ထာားသင်သည်။90

87
88

အဓေမအလုပ်ခုငား် မစ ခင်ားဆုင်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၃၀ ခုနှစ် (အေှတ် - ၂၉) ၏ အပုေ် ၂ (၂) (ဃ)။
ေ တမသာ ဂလု

ယ်လုက်မဇားရှငား် အတွက် လူေှုတရာားေ တေှုဆင
ု ်ရာ အုင်အယ်(လ်)အု၏ မကကညာစာတေ်ားအရ လုပင
် န်ား ခွင်ဆင
ု ်ရာ

အခွင်အမရားေ ာားနှင်စပ်လ ဉ်ားသည် အမ ခခံ ပဌာန်ားခ က်ေ ာား နှင်သက်ဆုင်မသာ အမထွမထွသုမတသနစစ်တေ်ား၊ အုငအ
် ယ်(လ်)အု၊ ၂၀၁၂
ခုနှစ်၊ စာပေ
ု ် ၂၈၀။
89

ပဌာန်ားခ က် ၁၀၅ ၏ အပုေ် ၁ (က)

90

၂၀၁၂ စစ်တမ််း၏ အပုေ် ၃၀၂-၃၀၄
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တ်မှတအ
် လိုပ် မ ်းအမ ်းအစ ်းမ ်းနှင် လိုပ်ငန််းကဏ္ဍအမ ်းအစ ်းမ ်း
က န််းမ မရ်းလိုပ်


်းမ ်းအတွက် က ကွယ်မစ င်မရှ က်မှုအမနအထ ်း မည်

ိုှံ့ရှပါ

လြဲ။

က န်ားောမရားလုပ်သာားေ ာားသည် လုပ်ငန်ားခွင်တင
ွ ် COVID – 19 ကဲသမသာ
ု
ကူားစက်နုင်သည်
မရာဂါေ ာားနှင်ထမတွဲ့နုင်သည်အနတရာယ်ရှကကသူေ ာား ြေစ်ကကပါသည်။ သူနာ ပြုံ ဝန်ထေ်ားေ ာားဆုင်
ရာ ပဌာန်ားခ က်၊၁၉၇၇ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၄၉) က အစုားရေ ာားကု လုအပ်ပါက လုပ်ငန်ားခွင်
မ

ားအနတရာယ်ကင်ားရှင်ားမရားနှင်က န်ားောမရားဆုင်ရာ

တည်ဆဲဥပမေေ ာား၊

ေ ာားကု သူနာ ပြုံအလုပ်အကုင်၏ထူား ခင်ား ခာားသည်သမ
ထူား ခာား

ာသ

စည်ားေ ဉ်ားစည်ားကေ်ား

ာဝနှင် ထုအလုပ်အကုင်ကု

သည်ဝန်ားက င်တင
ွ ်လုပ်ကုင်မဆာင်ရက်မနေှုနှင်

ပန်လည် ပြုံ ပင် ခင်ားအာား ြေင်

ဆီမလ ာ်မအာင်

ယင်ားဥပမေေ ာားနှင်စည်ားေ ဉ်ားစည်ားကေ်ားေ ာားကု

ပေ
ု ု

တားု တက်မကာင်ားေွန်မအာင် လုပ်မဆာင်ြေု အတွက် မတာင်ားဆုထာားပါသည်။91


သူနာ ပြုံဝန်ထေ်ားေ ာားဆုင်ရာ အကကံ ပြုံတက
ု ်တန
ွ ်ားခ က်၊ ၁၉၇၇ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၅၇) သည်
သူနာ ပြုံလုပ်ငန်ားကဏ္ဍရှ လုပ်ငန်ားခွင်ဆုင်ရာ က န်ားောမရားကာကွယ်မစာင်မရှာက်ေက
ှု ု ကုစာား
မ ြေရှင်ားမပားပပီား၊ သူနာ ပြုံဝန်ထေ်ားေ ာားအမန ြေင် အထူား ြေစ်မပေါ်သည်အနတရာယ်ေ ာားကု ထမတွဲ့ေှု
ေရှမကကာင်ားမသခ ာမစမရားအတွက်

ြေစ်နင
ု ်သည်အဆင်ေ ာားကု

လုပ်မဆာင်ရန်မတာင်ားဆု

ထာားပါသည်။ ထုကဲသုမသာအနတရာယ်ေ ာားကု မရှာင်လွှဲ၍ေရနုင်သည် အမ ခအမနေ ြုံားတွင်၊ ထု
အနတရာယ်ေ ာားနှင်ထမတွဲ့ရသည်အမနအထာား၌ ကာကွယ်မရားဝတ်စံုေ ာားပံပားု ခင်ား၊ ဝတ်ဆင်မစ
ခင်ား၊

အခ န်တလ
ု ုပ်ကုင်မစ ခင်ား၊

ေကကာခဏအနာားယူမစ ခင်ား၊

အနတရာယ်ရသည
ှ
်မနရာေှ

ယာယီြေယ်ခွာမစ ခင်ားနှငမ
် လ ာ်မကကားမငွေ ာားမပား ခင်ားအပါအဝင်၊ ဤအနတရာယ်ေ ာားကမ
ု လ ာနည်ား
မစေည်

အစီအေံေ ာားထာားရှ

မတာင်ားဆုထာားပါသည်။92

91
92

လုပ်မဆာင်ရန်

အကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က်က

ထုအ ပင်အကကေ်ားြေက်ေန
ှု ှင်ထပါားမနှာင်ယက
ှ ်ေဆ
ှု ုင်ရာ

နုင်ငံတကာ

သူနာ ပြုံဝန်ထေ်ားေ ာားဆုင်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၇၇ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၄၉) ၏ အပုေ် ၇။
သူနာ ပြုံဝန်ထေ်ားေ ာားဆင
ု ်ရာ အကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က်၊ ၁၉၇၇ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၅၇) ၏ စာပုေ် ၄၉။ အေ ာား ပည်သူဆုင်ရာ

အမရားမပေါ်ဝန်မဆာင်ေှုလုပ်ငန်ားေ ာားတွင်
ညွှန်ခ က်ေ ာားက

“အလုပ်သောားေ ာား၏

သင်မလ ာ်မကာင်ားေွနမ
် သာ
မ

အလုပ်အကင
ု ်နင
ှ ်စပ်လ ဉ်ားသည်

ားအနတရာယ်ကင်ားရှင်ားမရားနှင်က န်ားောမရား

အုငအ
် ယ်(လ်)အု၏

(အေ ာား ပည်သူဆုင်ရာ

လေ်ား

အမရားမပေါ်

ဝန်မဆာင်ေှုလပ
ု ်ငန်ားေ ာား) နှင်ပတ်သက်ပပီား တံု ပန်မဆာင်ရက်သည် စီေံခန်ခွဲမရားအစီအစဉ်ေ ာား၊ နုငင
် ံ၏ေူဝါေေ ာား၊ ကူားစက် မရာဂါေ ာား

43

အလုပ်သောားမရားရာစံခ န်စံညွှန်ားေ ာားက က န်ားောမရားနှင် အမရားမပေါ်ဝန်မဆာင်ေှုေ ာားအပါအဝင်၊
အကကေ်ားြေက်ေန
ှု ှင်ထပါားမနှာင်ယက
ှ ်ေေ
ှု ာား
အတတ်ပညာဆုင်ရာ

အလုပ်အကုင်ေ ာား

ြေစ်မပေါ်နုင်ေေ
ှု ာားနှင်
နှင်

ကကံြုံမတွဲ့နုင်သည်

အလုပ်အကုင်စီေံမဆာင်ရက်ေေ
ှု ာားအတွက်

လုအပ်သည် အစီအေံေ ာားအာား လက်ခံအတည် ပြုံရန် မတာင်ားဆုထာားပါသည်။93

အမ်အကအလိုပ်


မ ်းမတွရြဲျံ့အခွင်အမရ်းမတွက

အထူားသ ြေင်

အေ်အကူအလုပ်သောားေ ာားနှင်

မတွလြဲ။
ကမလားသူငယ်ေ ာား/သက်ကကီားရယ်အု

ေ ာားကု

ပြုံစုမစာင်မရှာက်သူေ ာားသည် COVID – 19 နှင်ထမတွဲ့ရန်လွယ်ကူသူေ ာား ြေစ်ပပီား၊ ၎င်ားတသည်
ု
က န်ားောမရား ဝန်မဆာင်ေေ
ှု ာားနှင် လူေှုကာကွယ်မစာင်မရှာက်ေေ
ှု ာားကု လံုမလာက်စွာေရရှကကပါ။


အေ်အကူအလုပ်သောားေ ာားဆုင်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၈၉) က အေ်အကူအ
လုပ်သောားတင
ု ်ားသည် မ

ားအနတရာယ်ကင်ားရှင်ားပပီား က န်ားောမရားနှင်ညီညွတ်မသာ လုပ်ငန်ားခွင်ဝန်ား

က င်ကုရရှပုင်ခွင်ရပပီ
ှ ား၊

အေ်အကူအလုပ်အကုင်၏

လုပ်ငန်ားခွင်မ

အလုပ်သမ

ာသ

ာဝအရ

၎င်ားတု၏

ားအနတရာယ်ကင်ားရှင်ားမရားနှင်က န်ားောမရား မသခ ာမကာင်ားေွနစ
် ွာ ရှမစရန်အတွက်

ထမရာက်သည်အစီအေံေ ာားထာားရှရန် လုအပ်ပါသည်။94


အေ်အကူအလုပ်သောားေ ာားဆုင်ရာ အကကံ ပြုံတက
ု ်တွန်ားခ က်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် (အေှတ် - ၂၀၁) နှင်အ
ညီ၊

အေ်အကူအလုပ်သောားေ ာားအတွက်

မဆားစစ်မဆားေှုလုပမ
် ပားရန်

အြေွဲ့ဲ ဝင်နုင်ငံေ ာားက

မအာက်ပါအခ က်ေ ာားကု အမလားထာားစဉ်ားစာား သင်ပါသည်။
(က)

နုင်ငံအမ ခအမနအရ အမ ခခံက န်ားောမရား၊ မရာဂါနှင်ပတ်သက်၍ မဆားစစ်ရန်လုအပ်

သည်အခါ သက်ဆုင်ရာအေ်မထာင်စုေ ာား၏ေသာားစုဝင်ေ ာားနှင် အေ်အကူအလုပ်သောား ေ ာားက
ပည်သူူ့က န်ားောမရားဆုင်ရာသတင်ားအခ က်အလက်ေ ာားကု ရရှမအာင် မဆာင် ရက်ထာား ခင်ား။

(အထူားသ ြေင်

အမရားမပေါ်က န်ားောမရားလုပ်သာားေ ာား)

အကကေ်ားြေက်ေှုနင
ှ ်ထပါားမနှာင်ယှကေ
် ှုေ ာားနှင်

မဆာင်ရက်ေှုေ ာား၊

လုပင
် န်ားခွင်တင
ွ ်

(တစ်ကုယမ
် ရကာကွယ်မရားပစစည်ားကရယာေ ာား)မထာက်ပံ ခင်ား

ကကြုံတင်တာားဆီားကာကွယ်မရားဆုင်ရာ

ဆင
ု ်ရာ

စံုစေ်ားစစ်မဆားေှုပရုတုမကာလ်ေ ာား၏ တုားတက်ေှုအမနအထာားကု မစာင်ကကည်မလလာရန်နှင် ပန်လည်သံုားသပ်ရန် အမရားကကီားမကကာင်ား ”
သတ်ေှတ်မြော် ပထာားလ က်၊

အမရားမပေါ်က န်ားောမရားလုပ်သာားေ ာားအပါအဝင်၊

မရားမပေါ်က န်ားောမရားလုပ်သာားေ ာားအာား

အေ ာား ပည်သူဆုင်ရာ

အ

ကူားစက်နင
ု ်မသာမရာဂါေ ာားနှငထ
် မတွဲ့ေှုေှကာကွယ်မစာင်မရှာက်ရန်လုအပ်ေှုကု

မ ြေရှငား် မပားထာားပါသည်။
93

အကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က်အေှတ် ၂၀၆ ၏ စာပုေ် ၉။

94

အေ်အကူအလုပ်သောားေ ာားဆင
ု ်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၂၀၁၁ (အေှတ် - ၁၈၉) ၏ အပုေ် ၁၃။

44

(ခ)

မယ

ုယ အာား ြေင်

လူေှုအသုင်ားအဝုင်ားအတွက်

အေ ာား ပည်သူက န်ားောမရားဆုင်ရာ

ကနဦားမဆာင်ရက်ေှုေ ာားနှင်ကုက်ညီမသာ ဆနဒအမလ ာက်မဆားစစ်မဆားေှုခံယူ ခင်ား၊ မဆားကုသ
ေှုခံယူ ခင်ား၊ က န်ားောမရားမကာင်ားရန်နှင် တစ်ကုယမ
် ရသန်ရှင်ားေှုအတွက် အမလအက င်ေ ာားနှင်
ပတ်သက်ပပီား အေ်မထာင်စုေ ာား၏ ေသာားစုဝင်ေ ာားနှင် အေ်အကူ အလုပ်သောားေ ာားအတွက်
သတင်ားအခ က်အလက်ေ ာားရရှမအာင်မဆာင်ရက် ခင်ား။
(ဂ)

အလုပ်အကုင်နှင်ဆက်စပ်သည်

မဆားစစ်မဆားေှုအတွက်

အမကာင်ားဆံုားမသာအမလ

အက င်ေ ာားနှင်ပတ်သက်သည်သတင်ားအခ က်အလက်ေ ာားကု ြေန်မဝ ခင်ား။
ကုင်၏ထူား ခာားသည်သမ

ာသ

အေ်အကူအလုပ်အ

ာဝကု ထင်ဟပ်မပေါ်လွင်မစရန် အလုငှာ မလ ာ်ကန်စွာမဆာင်

ရက်ထာားရှ ခင်ား95


ထုအ ပင်၊ အြေွဲ့ဲ ဝင်နုင်ငံေ ာားအမန ြေင် အလုပ်အကုင်နှင်ဆက်စပ်သည် မဆားစစ်မဆားေှုဆုင်ရာ
စီေမ
ံ ဆာင်ရက်ေေ
ှု ာားသည် ပုဂြုံဂ လ်မရားဆုင်ရာကုယပ
် ုင် အခ က်အလက်ေ ာားအာား လ ြုံဲ့ဝှက်ထာားရှေှု
ဆုင်ရာေူသ

မ

ာတရာားကု

မလားစာားလုက်နာကာ၊

အုင်အယ်(လ်)အု၏စံခ န်စံညွှန်ားေ ာားနှင်

အ ခာားမသာသက် ဆုင်ရာနုင်ငံတကာ အခ က်အလက်ကာကွယ်မစာင်မရှာက်မရားဆုင်ရာ စံခ န်
စံညွှန်ားေ ာားကုလည်ား မသခ ာစွာမလားစာားလုက်နာမစရေည်။ ယင်ားတုသည်
မဆာင်ရက်ေေ
ှု ာားနှင်ဆက်စပ်သည်ခွဲ ခာားဆက်ဆံေှုေှန်သေ ေှ

ထုကဲသမသာစီ
ု
ေံ

ကကြုံတင်တာားဆီားကာကွယ်

မပားသင်သည်။96

ပင်လယ်မရမကက င််းဆိုင်ရ လိုပ်ငန််း
အုင်အယ်(လ်)အုသည်

ကပ်မရာဂါ ြေစ်မပေါ်သည်အမနအထာားအရ၊

ပင်လယ်ကူားသမ

ဘာ

သာားေ ာား

ဆုင်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ပင်ဆင်ခ က်အတင
ု ်ား (MLC, 2006) အာား အမကာင်အထည်မြော်မဆာင် ရက်
ခင်ားနှင်ဆုင်သည်

ကဏ္ဍရပ်အေ ြုံားေ ြုံားကု

ကုစာားမပားမသာ

ပင်လယ်ကူားသမ

ဘာသာားေ ာားဆုင်ရာကစစ

ရပ်ေ ာားနှင် COVID – 19 နှင်ဆုင်သည် သတင်ားအခ က်အလက်ေတ
ှ ်စုကု ပံန
ု ှပ်ထုတ်မဝခဲပါသည်။

95
96

အေ်အကူအလုပ်သောားေ ာားဆင
ု ်ရာ အကကံ ပြုံတုက်တွနား် ခ က်၊ ၂၀၁၁ ခုနစ
ှ ် (အေှတ် - ၂၀၁) စာပေ
ု ် ၄။
အကကံ ပြုံတုကတ
် ွန်ားခ က်အေှတ်

၂၀၁

၏

စာပုေ်

၃။

အလုပ်သောားေ ာား၏ပုဂဂြုံလ်မရားဆုင်ရာကယ
ု ်ပုင်အခ က်အလက်ေ ာားကာ

ကွယ်မစာင်မရှာက်မရားဆင
ု ်ရာ အုငအ
် ယ်(လ်)အု၏ က င်ဝတ်စည်ားကေ်ား (၁၉၉၇ ခုနှစ်) ကလ
ု ည်ားကကည်ပါ။
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မရ ဂါပ်းို က်းစက်ပ ံျံ့နှံှံ့မနစဉ်အခ န်အတွင််းတွင်
မ

ပင်လယ်က်း

်းအနတရ ယ်ကင််းရှင််းမရ်းဆိုင်ရ အခွင်အမရ်းမတွက

မ

ဘ

်းမ ်း၏

က န််းမ မရ်းနှင်

မတွလြဲ။

ပင်လယ်မရမကကာင်ားသွာားလာေှုလုပ်ငန်ားကဏ္ဍသည် COVID – 19 မရာဂါပားု ကူားစက်ပ ံဲ့နှံေှုကု ပင်ား ပင်ား
ထန်ထန်ခံစာားခဲရပပီား ြေစ်ပါသည်။ ဤအမ ခအမနေ ြုံားတွင် ပင်လယ်ကူားသမ
မစာင်မရှာက် ခင်ားကု ဦားစာားမပားမဆာင်ရက်ရပါေည်။ ပင်လယ်ကူားသမ
၂၀၀၆ က ပင်လယ်ကူားသမ
မလားစာားလုက်နာသည် မ

ဘာသာားတုင်ားသည် မ

ဘာသာားေ ာားအာားကာကွယ်

ဘာသာားေ ာားဆုင်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊

ားအနတရာယ်ကင်ားရှင်ားမရားဆုင်ရာစံခ န်စံညွှန်ားေ ာားကု

ားကင်ားလံုခခံြုံမသာလုပ်ငန်ားခွင်တင
ွ ်လုပ်ကုင် ခင်ား၊ က န်ားောမရားကာကွယ်မစာင်

မရှာက်ေ၊ှု မဆားကုသေှု၊ သက်သာမခ ာင်ခ မရားဆုင်ရာ မဆာင်ရက်ေေ
ှု ာားနှင် အ ခာားမသာလူေှုကာကွယ်
မစာင်မရှာက်ေေ
ှု ာားရရှခံစာားပင
ု ်ခွင်ရှမကကာင်ား ပဌာန်ားထာားပါသည်။97
ကမ််းဆင််းခွင်နှင်ပတ်

က်မပ်း မည်

ိုှံ့ရှပါ လြဲ။

COVID – 19 ကပ်မရာဂါ ြေစ်မပေါ်မနသည်အမနအထာားေ ြုံားတွင်ပင်၊ ပင်လယ်ကူားသမ
၎င်ားတ၏က
ု
န်ားောမရားနှင်မကာင်ားက ြုံားခ ေ်ားသာအတွက်

၎င်ားတရာထူ
ု
ားတာဝန်ေ ာား၏

ဘာသာားေ ာားအာား
လုပင
် န်ားမဆာင်

ရက်ေသ
ှု တ်ေှတခ
် က်ေ ာားနှင်အညီ ကေ်ားဆင်ားခွင်မပားရေည်။98
မ
သမ

ဘ တွင် မမတိုှံ့အလံလွှင်ထထ ်း

ည်နိုင်ငံမ ်း၏တ ဝန်ဝတတရ ်းမ ်း

ဘာမပေါ်တွင် ေေတုအလံလွှင်ထူထာားသည်နုင်ငံေ ာားသည် သမ

ဘာမပေါ်တွင်ရှသည် သမ

ဘာသာား

အာားလံုားအတွက် အရက်ပါဝင်သည်လက်သန်မဆားရည်နှင် ေ က်နှာအကွယ်အကာေ ာားအလံုအမလာက်
ရမစရန်လည်ားမကာင်ား၊ သမ

ဘာမပေါ်တွင်အလုပ်လုပက
် ုင်မနစဉ်အခ န်အတွင်ားမဆားကုသေှုကု ခ က်ခ င်ား

လက်ငင်ားရရှမစရန်လည်ားမကာင်ား၊ ၎င်ားတအတွ
ု
က်က န်ားောမရားကာကွယ်မစာင်မရှာက်ေေ
ှု ာား လံုမလာက်
စွာရရှမအာင် မဆာင်ရက်မပားရေည်။99

97

ပင်လယ်ကားူ သမ

ဘာသာားေ ာားဆင
ု ်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ် (MLC, 2006) အပုေ် ၄၊ (MLC, 2006) ပင်ဆင်ခ က်အတုင်ား၊ စာပုေ် ၁ နှင်

၄။
98
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မ

ဘ ဆပ်ကမ််းနိုင်ငံမ ်း၏ တ ဝန်ဝတတရ ်းမ ်း

နုင်ငံေ ာားအမန ြေင် ေေတုနယ်နေတ်အတွင်ားတွင်ရှမနသည် သမ
ကုခ က်ခ င်ားလုအပ်လ က်ရှမသာ ပင်လယ်ကူားသမ

ဘာေ ာားမပေါ်ေှ အမရားမပေါ်မဆားကုသေှု

ဘာသာားေ ာားက ကေ်ားမ ခတွင် (ဤ ပဌာန်ားခ က်ကု

အတည် ပြုံလက်ေှတ်မရားထုားထာားသည်) အြေွဲ့ဲ ဝင်နုင်ငံေ ာားထံေှ မဆားဝါားကုသေှုဆုင်ရာအမထာက်အပံေ ာား
ရရှမအာင် မသခ ာစွာမဆာင်ရက်ရေည်။100
မက င််းမွန် ည်အမလအက င်မ ်း
COVID – 19 မရာဂါပားု ကူားစက်ပ ံဲ့နှံေှု ြေစ်မပေါ်မနသည် အမ ခအမနေ ြုံားတွင် ပင်လယ်ကူားသမ
ေ ာား၏

အမ ခအမနကု

ရည်ညွှန်ားပပီား

နုင်ငံတကာ

ပင်လယ်ကူားသမ

ဘာသာားေ ာားအြေွဲ့ဲ အ

ဘာသာား
စည်ားက

နုင်ငံတကာအသုင်ားအဝုင်ားသု ြေန်မဝမပားပုသည်စာတွင် အုင်အယ်(လ်)အု ပါဝင်ခဲပါသည်။ MLC 2006 ၏
သက်ဆုင်ရာ

သတ်ေှတ် ပဌာန်ားခ က်ေ ာားကု

ပင်လယ်ကူားသမ

အဓကအမလားမပားထာားပါသည်။

ဘာသာားေ ာား၏က န်ားောမရားမထာက်ခံခ က်ေ ာားနှင်စပ်လ ဉ်ား

အာားကုစာားရန်အတွက်

အ ပည် ပည်ဆုင်ရာ

ကေဘာက န်ားောမရားအြေွဲ့ဲ

(WHO)

တနှ
ု င်

အုင်အယ်(လ်)အုသည်
သည်

မရဲ့မ ပာင်ားလုပ်သာားေ ာားမရားရာအြေွဲ့ဲ

ကစစရပ်ေ ာား
(IMO)

နှင်

ပူားတွမ
ဲ ြော် ပခ က်တစ်မစာင်ထုတ် ပန်ရာတွင်လည်ားပါ

ဝင်ခဲပါသည်။101 ကေဘာက န်ားောမရား အြေွဲ့ဲ ကကီားက သမ

ဘာေ ာားမပေါ်တွင် COVID – 19 မရာဂါ ြေစ်ပွာား

ေှုေ ာား/ကူားစက်ပ ံဲ့နှံေှုေ ာားကု ကုင်တယ
ွ ်မ ြေ ရှင်ားရန်အတွက် လုပ်ငန်ားမဆာင်ရက်ေှုဆုင်ရာ စဉ်ားစာားသံုား
သပ်ခ က်ေ ာားကု မရားသာားထုတ်မဝခဲပါသည်။
နုင်ငံတကာပင်လယ်ကူားသမ
သက်ပပီား ပင်လယ်ကူားသမ

ဘာလုပ်ငန်ားရှင်ေ ာားအသင်ားက ကုရုနာဗုင်ားရပ်စ် (COVID – 19) နှင်ပတ်
ဘာသာားေ ာား၏က န်ားောမရားကု ကာကွယ်မစာင်မရှာက်ရန်အတွက် သမ

ဘာ

မအာ်ပမရတာေ ာားအတွက် လေ်ားညွှန် ကု မရားသာားထုတ်မဝခဲပါသည်။ နုင်ငံတကာ သယ်ယူပုမဆာင်
မရားအလုပ်သောားသေဂဂေ ာားအြေွဲ့ဲ ခ ြုံပ်သည်လည်ား COVID – 19 နှင်ပတ်သက်ပပီား သမ
ကူားသမ

ဘာေ ာားနှင် ပင်လယ်

ဘာသာားေ ာားအတွက် အကကံ ပြုံခ က်ကု မရားသာားပံန
ု ှပ်ထုတ်မဝခဲပါသည်။
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အုင်အယ်(အု)မရားသာားပံန
ု ှပ်ထုတ်မဝခဲသည် COVID – 19 နှင် ပင်လယ်မရမကကာင်ားသွာားလုပ်ငန်ားနှင်
ပင်လယ် ပင်ငါား ြေေ်ားလုပ်ငန်ားေ ာားနှင်စပ်လ ဉ်ားသည် လုပ်ငန်ားကဏ္ဍအဆင်ဆုင်ရာမြော် ပခ က်အနှစ်ခ ြုံပ်
သည် လက်ရှ ြေစ်မပေါ်မနမသာအက ပ်အတည်ားအခက်အခဲကုရင်ဆုင်ရန်အတွက် အစုားရေ ာား၊ လူေှုေတ်
ြေက်အြေွဲ့ဲ အစည်ားေ ာားနှင် နုင်ငံတကာအြေွဲ့ဲ အစည်ားေ ာားက တာဝန်ယူမဆာင်ရက်ရေည် ပပီား ပည်စမ
ံု သာ
ရုပပ
် လ
ံု ွှာကု ြေည်ဆည်ားပံပုားမပားထာားပါသည်။

မရျံ့မပပ င််းလိုပ်
မဆ င်

င်ပါ

်းမ ်းအတွက် က ကွယ်မစ င်မရှ က်မှုရှမကက င််းမ

ိုှံ့လိုပ်

လြဲ။102

မဆ်းကို မှုဆိုင်ရ ဝန်မဆ င်မလ
ှု ိုပ်ငန််းမ ်းနှင် စမ််း


ခ မစရန် မည်

ပ်စစ်မဆ်းမှု

အလုပ်အကုင်အတွက် မရဲ့မ ပာင်ားမနထုင် ခင်ားဆုင်ရာ

ပဌာန်ားခ က် ( ပန်လည် ပင်ဆင်တည်ား

ြေတ်ထာားမသာ)၊၁၉၄၉ ခုနှစ် (အေှတ် - ၉၇) နှင်အညီ၊ အစုားရေ ာားသည် မရဲ့မ ပာင်ားလုပ်သာားေ ာား
အတွက် မလ ာ်ကန်သည် မဆားကုသေှုဆုင်ရာဝန်မဆာင်ေလ
ှု ုပ်ငန်ားေ ာား ပံပားု မပားရေည်။ ဤဝန်
မဆာင်ေလ
ှု ုပ်ငန်ားေ ာားသည် မဆားစစ်မဆားေှုေ ာားအတွက်၊ ဥပောအမန ြေင် COVID – 19 မရာဂါပားု
စေ်ားသပ်စစ်မဆား ခင်ားနှင် မရဲ့မ ပာင်ားလုပ်သာားေ ာားနှင် ၎င်ားတ၏ေ
ု
သာားစုေ ာားက မနရင်ားမေသ
ေှထွက်ခွာခ န်၊ ခရီားသွာားလာခ န်အတွင်ားနှင် သွာားမရာက်ေည်မေသသမရာက်
ု
ရှခ န်ေ ာားတွင် လံု
မလာက်သည်မဆားစစ်ေှုရရှမစရန်နှင်မရာဂါကင်ားရှင်ားမစမရားအတွက် မကာင်ားေွန်သည်တစ်ကုယ်
မရသန်ရှင်ားေှုနှင် ပတ်ဝန်ားက င်သန်ရှင်ားမရားေှု ရှမစရန်အလုငှာ မသခ ာစွာ မဆာင်ရက်မပားရန်
တာဝန်ရပါသည်
ှ
။103

102

ေူဝါေမရားဆွဲသူေ ာားနှင်

အင
ု ်အယ်(လ်)အုေတ်ြေက်အြေွဲဲ့အစည်ားေ ာားအတွက်

ကပ်မရာဂါ ြေစ်မပေါ်မနစဉ်အခ န်အတွင်ား

မရဲ့မ ပာင်ားလုပ်သာားေ ာားအာား

အကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က်ေ ာားကု

ကာကွယ်မစာငမ
် ရှာက် ခင်ား

COVID

နှင်စပ်လ ဉ်ားသည်

–

19

အုင်အယ်(လ်)

အု၏အနှစ်ခ ြုံပမ
် ြော် ပခ က်တင
ွ ် မတွဲ့ရှနုင်ပါသည်။
103

အလုပအ
် ကင
ု ်အတွက် မရဲ့မ ပာင်ားမနထုင် ခင်ားဆင
ု ်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၄၉ ခုနှစ် (အေှတ် - ၉၇) ၏ အပုေ် ၅။

48

မရျံ့မပပ င််းလိုပ်

်းမ ်း၏ က န််းမ မရ်းအမပခအမနမ ်း၊

ကွယ်မစ င်မရှ က်မှုမ ်းနှင်စပ်လ ဉ််း


ည်

တင််းအခ က်အလက်မ ်း

မရဲ့မ ပာင်ားလုပ်သာားေ ာားထမတွဲ့ေှုခံရနုင်သည်
တင်တာားဆီားကာကွယ်ရန်အတွက်

အနတရ ယ်ရှနိုင်မမ
ှု ်းနှင် က န််းမ မရ်းက

က န်ားောမရားဆုင်ရာအထူားအနတရာယ်ေ ာားေှ

မလ ာ်ကန်သည

အစီအေံအာားလံုားကု

ကကြုံ

လုပ်မဆာင်ရန်

လုအပ်သည်ဟု မရဲ့မ ပာင်ားလုပ်သာားေ ာားဆုင်ရာ အကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က်၊ ၁၉၇၅ ခုနှစ် (အေှတ် ၁၅၁) က ပဌာန်ားထာားပါသည်။104


အစုားရေ ာားသည် မရဲ့မ ပာင်ားလုပ်သာားေ ာားအာား တက သည်သတင်ားအခ က်ေ ာားကု လံုမလာက် စွာ
အခေဲပံပားု မပားရေည်။105 ဤဝန်မဆာင်ေလ
ှု ုပ်ငန်ားေ ာားသည် မရဲ့မ ပာင်ားလုပ်သာားေ ာားနှင် ၎င်ားတု ၏
ေသာားစုေ ာားအာား

(၎င်ားတနာားလည်
ု
နုင်သည်

ာသာစကာား ြေင်)

သွာားမရာက်ေည်မေသရှ

က န်ားောမရားအမ ခအမနေ ာားနှင်ပတ်သက်ပပီား အကကံဉာဏ်ေ ာားမပားရန်လုအပ်ပါသည်။106


COVID – 19 နှင် ဆက်စပ်သည်အခ က်ေ ာားအပါအဝင်၊ လုပ်ငန်ားခွင်တွင် မ
ရှင်ားမရားနှင်က န်ားောမရားဆုင်ရာညွှန်ကကာားခ က်ေ ာား၊
(symbols)

ေ ာားကု

ားအနတရာယ်ကင်ား

သတမပားခ က်ေ ာားနှင်

အေှတ်လကခဏာ

မရဲ့မ ပာင်ားလုပ်သာားေ ာားအ ပည်အဝနာားလည်မစရန်

အလုပ်ရင
ှ ်ေ ာားက

လုပ်ငန်ားခွင်၌ လုအပ်သည်အစီအေံေ ာားကု မဆာင်ရက်ထာားရပါေည်။107
လမှု လံိုမရ်းအက ံ ်းဝင်မန
ှု ှင် မငွမကက်းနှင်က န််းမ မရ်းမစ င်မရှ က်မှုဆိုင်ရ အက ်းခံစ ်းခွင်မ ်း ရရှ နိုင်မှု


နုင်ငံတစ်ခု၏နယ်နေတ်ထဲတွင် တရာားဝင်ရှမနသည် မရဲ့မ ပာင်ားလုပ်သာားေ ာားနှင် ၎င်ားတ၏ေ
ု
သာားစုေ ာားသည် လူေှုြေူလမ
ံု ရားအက ံြုံားဝင်ေှုေ ာားနှင် အက ြုံားခံစာားခွင်ေ ာား (မဆားကုသေှုအပါ အဝင်
မငွမကကား

သေဟု
ု
တ်

မငွမကကားေဟုတသ
် ည်

ပစစည်ား)

ကု

ထုနုင်ငံ၏နုင်ငံသာားေ ာားနည်ားတူ

ရရှခွင်ရသင
ှ
်ပါသည်။108

104

မရဲ့မ ပာင်ားလုပ်သာားေ ာားဆုင်ရာ အကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က်၊ ၁၉၇၅ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၅၁) ၏ စာပုေ် ၂၀။

105

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် - ၉၇ ၏ အပုေ် ၂။

106

အလုပ်အကင
ု အ
် တွက် မရဲ့မ ပာင်ားမနထုင် ခင်ားဆုင်ရာ အကကံ ပြုံတုကတ
် ွန်ားခ က် ( ပန်လည် ပင်ဆင်တည်ား ြေတ်ထာားမသာ)၊ ၁၉၄၉ ခုနှ စ်

(အေှဝ် - ၈၆) ၏ စာပုေ် ၅ (၂)။
107

မရဲ့မ ပာင်ားလုပ်သာားေ ာားဆုင်ရာ အကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က်၊ ၁၉၇၅ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၅၁) ၏ စာပုေ် ၂၂။

108

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် - ၉၇ ၏ အပုေ် ၆ (၁) (ခ) နှင် ပဌာန်ားခ က်အေှတ် - ၁၄၃ ၏ အပုေ် ၁၀။ သမသာ်
ု
လည်ား၊ ပဌာန်ားခ က် အေှတ် - ၉၇ ၏

ပုေ် ၆ (၁) (ခ) (၃) အရ၊ နုငင
် ံမတာ်၏ဥပမေ ပဌာန်ားခ က်ေ ာားသည် ပည်သူူ့

ဏ္ဍမငွေမ
ှ န၍ အက ြုံားခံစာားခွင် ေ ာား သေဟု
ု
တ် အက ြုံားခံစာားခွင်

ခွဲတေ်ားေ ာားထုတမ
် ပား ခင်ားနှင်ပတ်သက်ပပီား အထူားစီစဉ်မဆာင်ရက်ေှုေ ာားကု သတ်ေှတ် ပဌာန်ား နုင်သည်။ အကကံ ပြုံတုကတ
် ွန်ားခ က် အေှတ် -

49



နုင်ငံအတွင်ား၌တရာားေဝင်အလုပ်လုပက
် ုင်လ က်ရှသည် သေဟု
ု
တ် တရာားေဝင်မနထုင်မနသည်
မရဲ့မ ပာင်ားလုပ်သာားေ ာား နှင် ၎င်ားတ၏ေ
ု
သာားစုေ ာားသည်လည်ား ယခင်အလုပ်အကုင်၌ လူေှုြေူ
လံုမရားအသင်ားဝင် ြေစ်ခသည်
ဲ
ဟူသည်အခ က်ေှထွက်မပေါ်လာသည်

အခွင်အမရားေ ာားအရ၊

တန်ားတူညီေ ဆက်ဆံခံရသင်သည်။ 109
အလိုပ်လိုပက
် ိုင်နိုင်စွမ််းမရှပခင််းနှင် အလိုပ်အကိုင်ဆံို်းရံှု်း

ည် အမပခအမနမ ်းတွင် နိုင်ငံတွင််းမနထိုင်

မ ်း၏ အခွင်အမရ်းမ ်း


အပေဲတေ်ားမနထုင်ခွင်ရရှထာားသည်မရဲ့မ ပာင်ားလုပ်သာားေ ာားနှင်၎င်ားတ၏ေ
ု
သာားစုေ ာားသည်

နုင်ငံ

အတွင်ားသဝင်
ု မရာက်လာပပီားမနာက် (COVID–19အပါအဝင်) မရာဂါကူားစက်ခံရပပီား နာေက န်ား ြေစ်
ကာ

၎င်ား၏အလုပ်ကု

လုပ်ကုင်နုင်စွေ်ားေရှမတာပါလ င်၊

စတ်ဆနဒေရှလ င်မသာ်လည်ားမကာင်ား

သေဟု
ု
တ်

သက်ဆုင်ရာအလုပ်သောားက

နုင်ငံတကာသမ

ာတူစာခ ြုံပ်က

ထုသု

ပဌာန်ားထာား ခင်ားေရှလ င်မသာ်လည်ားမကာင်ား၊ မရဲ့မ ပာင်ားအလုပ်သောားေ ာားနှင် ၎င်ားတ၏ေ
ု
သာား
စုဝင်ေ ာားကု မနရင်ားမေသသု ပန်ခုင်ား ခင်ား ေ ပြုံရပါ။110


ထုအ ပင်၊

အလုပ်လုပက
် ုင်ရန်ရည်ရယ်ခ က် ြေင်

ြေစ်သည်

မရဲ့မ ပာင်ားလုပ်သာားေ ာားကု

နယ်နေတ်အတွင်ားတရာားဝင်မနထုင်မနပပီား

၎င်ားတ၏အလု
ု
ပ်အကုင်ဆံုားရံှုားခဲမသာမကကာင်ဟူသည်

အမကကာင်ား ပခ က်ေ ြေင် (ဥပော၊ COVID – 19 ၏ စီားပွာားမရားအမပေါ်ရုက်ခတ်မသာရလေ် တစ်ခု

၂၀၂

က

နုင်ငံသာားေ ာားနှင်

နင
ု ်ငံသာားေဟုတ်သည်မနထုင်သူေ ာားအကကာား

နုင်ငံအတွငား် မနထုင်သူေ ာားအာားလံုားနှင်

ရှင်ားရှင်ားလင်ားလင်ားမြော် ပထာား ခင်ားေရှ

၎င်ားတ၏ကမလားငယ်
ု
ေ ာားအာားလံုားအတွက်

ဲ၊

အမ ခခံဝင်မငွတည်ပေဲမရားနှင်

ေရှေ ြေစ်လအ
ု ပ်သည်က န်ားောမရားမစာင်မရှာက်ေှုဆင
ု ်ရာ အာေခံခ က်ေ ာား ြေည်ဆည်ားပံပားု မပား ရန်မတာင်ားဆထ
ု ာားမသာ်လည်ား (စာပုေ် ၄ နှင်
၅)၊ ပဌာန်ားခ က်အေှတ် - ၁၀၂ ၏ အပုေ် ၆၈ က လူေှုြေူလမ
ံု ရားနှင်ပတ်သက် ပပီား ထုေတူညီသည် လူအေ ြုံားအစာား နှစ်ေ ြုံားအကကာားတွင် သာနာညီေ
ပြုံေူဆက်ဆံ ခင်ားဆုင်ရာ ေူသမ

ာတရာားကလ
ု ည်ား ခ ေှတ်ထာားပါသည်။ ေ တသည်မ ပာင်ားမရဲ့မနထုငေ
် ှု ေြှင်တင်မဆာင်ရက် ခင်ားဆင
ု ်ရာ

အမထွမထွသုမတသနစစ်တေ်ား (၂၀၁၆) စာပုေ် ၃၉၀ ကလ
ု ည်ားကကည်ပါ။
109

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် - ၁၄၃ ၏ အပေ
ု ် ၉။ ေ တမသာမရဲ့မ ပာင်ားမနထုင်ေှု ေြှင်တင်မဆာင်ရက် ခင်ားဆင
ု ်ရာ အမထွမထွသုမတ သနစစ်တေ်ား

(၂၀၁၆) ၏ စာပုေ် ၃၁၃ ကလ
ု ည်ားကကည်ပါ။
110

ပဌာန်ားခ က်အေှတ်

မ ပာင်ားလုပ်သာားေ ာားနှင်

-

၉၇

၏

အပုေ်

၈။

၎င်ားတေ
ု သာားစုဝင်ေ ာား၏

သတ်ေှတ် ပဌာန်ားခ က်ေ ာားထဲေှ

က န်ားောမရား

ထခုက်ေဏ်ရာရရှသည်ကစစရပ်ေ ြုံားတွင်

မနထုင်ခင
ွ ်ခုငလ
် ံုေှုသည်

တစ်ခုပင် ြေစ်မကကာင်ား

အုင်အယ်(လ်)အုကျွေ်ားက င်ပညာရှငေ
် ာားမကာ်ေတီက

သေဟု
ု
တ်

ပဌာန်ားခ က်ေ ာားနှင်

ပဌာန်ားခ က်အေှတ်

၉၇

အပေဲတေ်ားမရဲ့

အမရားအကကီားဆံုားမသာ

အကကံ ပြုံတုက်တွန်ားခ က်ေ ာားက င်သံုားမရားဆင
ု ရ
် ာ

အမလားထာားမြော် ပထာားပါသည်။

ေ တသည်မရဲ့မ ပာင်ားမနထင
ု ်ေှု ေြှင်

တင်မဆာင်ရက် ခင်ားဆင
ု ်ရာ အမထွမထွသုမတသနစစ်တေ်ား (၂၀၁၆) ၏ စာပုေ် ၄၅၅ ကလ
ု ည်ားကကည်ပါ။

50

အမန ြေင်) တရာားဝင်ေဟုတ်သည်အမ ခအမနတွင်ရှမနသူေ ာားအ ြေစ် ေေှတ်ယူရပါ။111 အလုပ်
အကုင်ဆံုားရံှုား ခင်ားဟူသည်အခ က်က မနထုင်ခွင် သုေဟုတ် အလုပ်ပါေစ်ကု ပန်လည်ရုပသ
် ေ်ား
လုက်သည်ဟူသည်သမ

ာ ေသက်မရာက်မစရပါ။112 အလုပ်အကုင်ဆံုားရံှုားသွာားမသာ မရဲ့မ ပာင်ား

လုပ်သာားေ ာားကု အ ခာားအလုပ်အကုင်တစ်ခု ရှာမြေွြေုအတွက် လံုမလာက်သည်အခ န်မပားသင်ပပီား၊
မနထုင်ခွငသ
် က်တေ်ားကုလည်ား တုား ေြှင်မပားသင်ပါသည်။113
မရဲ့မ ပာင်ားလုပ်သာားေ ာားသည် ထုနုင်ငံသာားေ ာားနည်ားတူ အလုပ်အကုင်ခုင်ပေဲေှု၊ အ ခာားအလုပ်



အကုင်တစ်ခု ပန်လည်ရရှေှု၊
အပံရရှေှု၊

အလုပ်လက်ေဲ ြေစ်သွာားသူေ ာားကုအစုားရကမပားသည်အမထာက်

ပန်လည်မလက င်မပားသည်သင်တန်ားေ ာားကုတက်မရာက်နုင်ေှုတနှ
ု င်စပ်လ ဉ်ားသည်

အာေခံခ က်ေ ာားကု ခံစာားမစရေည်။114
ပ၍
ု မယ



ုယ က က ဆုရမသာ်၊ အစုားရသည် မရဲ့မ ပာင်ားအလုပ်သောားတစ်ဦားကု ပံေ
ု ှနလ
် က်ခံ

ထာားပပီားမသာအခါ

ေေနုင်ငံအတွင်ားလက်ခံထာားမသာထုမရဲ့မ ပာင်ားအလုပ်သောားကုမသာ်လည်ား

မကာင်ား၊ ၎င်ား၏ေသာားစုဝင်ေ ာားကုမသာ်လည်ားမကာင်ား ဝင်မငွေရှ ခင်ား သေဟု
ု
တ် အလုပ်အကုင်
မစ ားကွက်

၏အမ ခအမန

ကုအမကကာင်ား ပြုံ၍

လက်ေခံမတာ ခင်ား/

နုင်ငံေှထွက်ခွာမစ ခင်ား

ေ ပြုံလုပ်သင်ပါ။115
မနရင််းမဒ ကို ပပန် ည်ကိုန်က စရတ်
မရဲ့မ ပာင်ားလုပ်သာားေ ာားနှင် ၎င်ားတ၏ေ
ု
သာားစုေ ာားအာား ပန်လည်နှင်ထုတ်သည် ကစစရပ်ေ ြုံားတွင်



မရဲ့မ ပာင်ားလုပ်သာား ေ ာား ( ြေည်စွက်သတ်ေှတ် ပဌာန်ားခ က်ေ ာား) ဆုင်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၇၅ ခု
နှစ် (အေှတ် - ၁၄၃) က ထုသမနရင်
ု
ားမေသသု ပန်သည်ကုန်က စရတ်ကု မရဲ့မ ပာင်ားလုပ်သာား
ေ ာားနှင်

၎င်ားတ၏
ု

ေသာားစုေ ာားက

က ခံမစ ခင်ားေရှမစရဟု

ပဌာန်ားထာားပါသည်။116

111

မရဲ့မ ပာင်ားလုပ်သာားေ ာား ( ြေည်စွကသ
် တ်ေှတ် ပဌာန်ားခ က်ေ ာား) ဆင
ု ်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၇၅ ခုနစ
ှ ် (အေှတ် - ၁၄၃) ၏အပုေ် ၈ (၁)။

112

Ibid

113

အကကံ ပြုံတုက်တန
ွ ်ားခ က်အေှတ် - ၁၅၁ ၏ စာပုေ် ၃၁။

114

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၄၃ ၏ အပုေ် ၈ (၂)။

115

ဤအက ြုံားသက်မရာက်ေှုနှင်ပတ်သက်ပပီား

သမ

ာတူညီခ က်တစ်ရပ်ကု

ထွကခ
် ွာရာနုငင
် ံနှင်

ခ ြုံပ်ဆုပပီား ခင်ားေရှ

ပါက။

အကကံ ပြုံတုက်တွနား် ခ က်အေှတ် - ၈၆ ၏ စာပုေ် ၁၈ (၂) က ထွကခ
် ွာရာနုငင
် ံနှင် သွာားမရာက်ေည်နုင်ငံတအကကာား
ု
ထုကဲသု
မသာသမ

ာတူညီခ က်ေ ာားခ ြုံပဆ
် ရ
ု ာတွင်

တက သည်

သတ်ေှတ် ပဌာန်ားခ က်ေ ာားပါဝင်ရန်လုအပ်မကကာင်ား

မြော် ပထာားပါ

သည်။

အကကံ ပြုံတုက်တွနား် ခ က်အေှတ် - ၁၅၁ ၏ အပုေ် ၃၀ ကလ
ု ည်ားကကည်ပါ။
116

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် - ၁၄၃ ၏ အပေ
ု ် ၉ (၃)။

51

ဤ ပဌာန်ားခ က်သည် အစုားရက ကေကထ ပြုံသည်အစီအစဉ်နှငအ
် လုပ်လုပက
် ုင်မနသည် မရဲ့
မ ပာင်ားအလုပ်သောားေ ာားအတွက်လည်ားအက ံြုံားဝင်မပသည်။ အစုားရသည်ေေစုမဆာင်ားထာားသည်
မရဲ့မ ပာင်ားအလုပ်သောားကု(ဥပောခ က် ြေင်)

တာဝန်ေယူ ခင်ား ြေင်

COVID-19

ကူားစက်ခံထာားရသည်ဟူမသာအမကကာင်ား ပ

ထုမရဲ့မ ပာင်ားအလုပ်သောားေ ာား၏အလုပ်အကုင်တည်ပေဲေှုကု

ကာကွယ်ရန်ပ က်ကွက်မပသည်။117

ကပ်မရ ဂါပ စ်ပွ ်းမနခ န်အတွင််းတွင် မဒ
က

ကွယ်မစ င်မရှ က်ရ ၌

မဆ င်ရွက်နိုငပ
် ါ


ခံတိုင််းရင််း

်းလမ ်းမ ်းနှင် လမ ်းနွယ်စိုမ ်းအ ်း

အိုငအ
် ယ်(လ်)အိုအမနပ င်

မည်

ည်အခန််းကဏ္ဍမှ

ပါဝင်

လြဲ။

အမကကာင်ား ခင်ားရာေ ာားစွာသည် မေသခံတုင်ားရင်ားသာားလူေ ြုံားေ ာားနှင် လူေ ြုံားနွယ်စုေ ာားအာား COVID
– 19 နှင် ယင်ား၏လူေစ
ှု ီားပွာားဆုင်ရာဂယက်ရုက်ေေ
ှု ာား၏ ထခုက်လွယ်ေက
ှု ု ြေစ်မပေါ်မစပါ သည်။
ကေဘာတစ်ဝှေား် တွင်

ခန်ေှန်ားမ ခအာား ြေင်

၄၇၆.၆

သန်ားေ ရှမသာ

မေသခံတင
ု ်ားရင်ားသာားလူ

ေ ြုံားေ ာားနှင် ေ ြုံားနွယ်စုေ ာား၏ ၈၆ ရာခုင်နှုန်ားမက ာ်သည် စနစ်တက ေဟုတ်သည်တစ်နင
ု ်တစ်ပုင်
စီားပွာားမရားလုပ်ငန်ားေ ာားတွင်လုပ်ကုင်မနကကရပပီား၊ ယင်ားလုပ်ငန်ားေ ာားတွင် အလုပ်အကုင်အမ ခအ
မနေ ာားညံြေ င်ားကာ လူေှုကာကွယ်မစာင်မရှာက်ေေ
ှု ာားလည်ားေရှမပ။ ယင်ားတုသည် အလွန်အေင်ား
ဆင်ားရဲနွေ်ားပါားေှုတွင်

၃

ဆနီားပါားေ ပရ
ု ှနင
ု ်သည်အမနအထာားတွင်ရှပါသည်။

ဤကဲသမသာ
ု

လံုမလာက်မသာက န်ားောမရားဝန်မဆာင်ေေ
ှု ာား၊

သန်ရှင်ားသည်

အမ ခအမနေ ာားနှင်အတူ

မသာက်သံုားမရားရရှေှုနှင် ေလလာစနစ်စနစ်ကု အကန်အသတ် ြေင်သာရရှနင
ု ်သည် အမနအထာားတွင်
ရှပါသည်။118


မေသခံတင
ု ်ားရင်ားသာားနှင် လူေ ြုံားနွယ်စုေ ာားဆုင်ရာ ပဌာန်ားခ က်၊ ၁၉၈၉ ခုနှစ် (အေှတ် - ၁၆၉)
သည်

မေသခံတုင်ားရင်ားသာားေ ာားနှင်

လူေ ြုံားနွယ်စုေ ာား၏

တစ်ဦားခ င်ားနှင်

စုမပါင်ား

အခွင်အမရားေ ာားကု ကာကွယ်မစာင်မရှာက်ရန်အတွက် တက သည်မဆာင်ရက်ေေ
ှု ာားကု သတ်
ေှတ် ပဌာန်ားထာားပါသည်။ ယင်ား ပဌန်ားခ က်က ထုကဲသမသာအခွ
ု
င်အမရားေ ာား119အာား လက်မတွဲ့

117
118

ပဌာန်ားခ က်ေှတ် ၉၇ မနာက်ဆက်တွဲ (၂) တွင်ပါရှသည် အပုေ် ၉။
အုငအ
် ယ်(လ်)အု၏

မေသခံတုင်ားရင်ားသာားေ ာားနှင်ေ ြုံားနွယ်စုေ ာားဆုင်ရာ

ပဌာန်ားခ က်အေှတ်

၁၆၉

ကု

အမကာင်အထည်

မြော်မဆာင်ရက် ခင်ား - အာားလံားု ပါဝင်ပပီား မရရှည်တည်တံခုင်ပေဲကာ တရာားေ တသည်အနာဂတ်ဆီသု၊ အင
ု ်အယ်(လ်)အု၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်။
119

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၆၉ ၏ အပုေ် ၂၊ ၇ နှင် ၃၃။
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မလ က င်လုပ်မဆာင် ခင်ားကု ထခုက်မစသည် ကစစရပ်ေ ာားနှင်ပတ်သက်ပပီား သက်ဆုင်ရာလူ
ပုဂြုံဂ လ်ေ ာား မသခ ာစွာပါဝင်နုင်မစေည် အသင်ားအြေွဲ့ဲ ေ ာားနှင် ယနတရာားေ ာားခ ေှတ်တည်မဆာက်
ခင်ားနှင်

ညြှနှုင်ားမဆာင်ရက်ပပီား

စနစ်က သည်မဆာင်ရက်ေေ
ှု ာားကု

လက်ခံအတည် ပြုံမရားကု

သတ်ေှတ် ပဌာန်ားထာားပါသည်။ လတ် တမလာခခွင်ားခ က်အမ ခအမနေ ာားအရ၊ မေသခံတင
ု ်ားရင်ား
သာားေ ာားနှင် လူေ ြုံားနွယ်စုေ ာား ဤအခွင်အမရားေ ာားကုမသခ ာစွာရရှခံစာားမစ ခင်ားသည် COVID – 19
မရာဂါအာား တံု ပန်မဆာင်ရက် ခင်ားနှင်ပတ်သက်ပပီား ပံမ
ု ြော်ခ ေှတ် ခင်ားနှင် အမကာင်အထည်မြော်
မဆာင်ရက် ခင်ားေ ာားတွင် ၎င်ားတအာားသီ
ု
ား ခာားထုတ်ပယ်ထာား ခင်ားနှင် ခွဲ ခာား ဆက်ဆံေှုေ ာားကု
ကကြုံတင်

တာားဆီားကာကွယ်ရန်

အဓကက ပါသည်။

မဆွားမနွားမ ပာဆုေှုေ ာားတွင်

မေသခံတင
ု ်ားရင်ားသာားေ ာားကုကုယစ
် ာား ပြုံသည် ၎င်ားတ၏က
ု
ုယပ
် င
ု ်အသင်ားအြေွဲ့ဲ ေ ာားပါဝင် ခင်ားသည်
ဤကဲသမသာသီ
ု
ား ခာားအမ ခအမနတွင် ၎င်ားတ၏တ
ု
က သည်လုအပ်ေှုေ ာားအာားကု စာား ရာတွင်
အလွန်အမရားကကီားပါသည်။

ပဌာန်ားခ က်အာား

အမကာင်အထည်မြော်မဆာင်ရက်ရာတွင်၊

အစုားရေ ာားအမန ြေင် မအာက်ပါတက
ု ု မသခ ာစွာမဆာင်ရက်သင်သည် o က န်ားောမရားမစာင်မရှာက်ေှုဆုင်ရာဝန်မဆာင်ေေ
ှု ာားနှင်

လူေှုကာကွယ်မစာင်

မရှာက်မရားဆုင်ရာ အစီအေံေ ာား ကုမသခ ာစွာရရှမစရန်မဆာင်ရက် ခင်ား120
o မေသခံတင
ု ်ားရင်ားသာားေ ာားအမပေါ်
သက်မရာက်ေေ
ှု ာားရှနင
ု ်သည်

တက မသာ

သေဟု
ု
တ်

အခ ြုံားအစာားေက နမသာ

မဆာင်ရက်ေေ
ှု ာားအပါအဝင်၊

အမပေါ်သတ
ု က
ု ်ရုက်ထခုက်ေှုေ ာားရှနင
ု ်သည်အစီအေံေ ာားနှင်

၎င်ား

စပ်လ ဉ်ား၍

တု
၎င်ားတနှ
ု င်

တင
ု ်ပင်မဆွားမနွား ခင်ား၊ ၎င်ားတအာားပါဝင်
ု
မစ ခင်ား၊121
o ခွဲ ခာားဆက်ဆံ ခင်ားေှ ကာကွယ်မစာင်မရှာက် ခင်ား၊122
o ကပ်မရာဂါကူားစက်ပ ံဲ့နှံမနစဉ်အခ န်ကာလနှင်ယင်ားကာလပပီားမနာက်တွင်
ရှင်သန်ေှု

ဝအမ ခအမနသစ်ေ ာား၊

၎င်ားတ၏
ု

အလုပ်အကုင်အမ ခအမနသစ်ေ ာား

နှင်ရင်ဆုင်ကကံြုံမတွဲ့ရသည်အခ န်တွင် ၎င်ားတုကကံြုံမတွဲ့ရသည်အခက်အခဲေ ာား မလ ာပါား
သက်သာမစရန် မဆာင်ရက် ခင်ားေ ာား၊123

120

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၆၉ ၏ အပုေ် ၂၄ နှင် ၂၅။

121

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၆၉ ၏ အပုေ် ၆။
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ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၆၉ ၏ အပုေ် ၃။
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o မေသခံတင
ု ်ားရင်ားသာားေ ာားနှင် လူေ ြုံားနွယ်စုေ ာားအာား က န်ားောမရားကု ထခုက်မစသည်
မ

ားအနတရာယ်ရှသည်အလုပ်အကုင်အမ ခအမနေ ာားေှ ကာကွယ်မစာင်မရှာက် ခင်ား၊124

o ကပ်မရာဂါနှင်

ယင်ား၏မနာက်ဆက်တအ
ွဲ က ြုံားဆက်ေ ာားနှင်စပ်လ ဉ်ားသည်

သတင်ားအခ က်အလက်ေ ာားနှင်
ာသာစကာား ြေင်

မေသခံတင
ု ်ားရင်ားသာားေ ာားနာားလည်နုင်စွေ်ားရှသည်

လံုမလာက်ပပီားထမရာက်သည်နည်ားလေ်ားေ ာားကု

အသံုား ပြုံလ က်

အက ပ်အတည်ားအခက်အခဲကု တံု ပန်မဆာင်ရက်သည်အခွင်အလေ်ားေ ာား ရရှမစ ခင်ား၊125
o ေေတုဆနဒအမလ ာက်သီား ခာားမနထုင်သည်အမ ခအမနတွင်
လူေ ြုံားနွယ်စုေ ာားနှင်

မေသခံတင
ု ်ားရင်ားသာားေ ာား၊

မရကကည်ရာ ေက်နုရာလှည်လည်မန

ထုင်သည်လူေ ြုံားေ ာား

အတွက်တက သည်ကာကွယ်မစာင်မရှာက် ခင်ား၊126
o မေသခံတင
ု ်ားရင်ားသာားေ ာားနှင်

လူေ ြုံားနွယ်စုေ ာား၏

လူေှုမရားဆုင်ရာ၊ ယဉ်မက ားေှုဆုင်ရာ၊

လူပုဂဂြုံလ်ေ ာား၊

အသင်ားအြေွဲ့ဲ ေ ာား၊

ာသာတရာားဆုင်ရာ နှင် ဝညာဉ်မရားဆုင်ရာ

တန်ြေားု ေ ာားနှင် အမလအက င်ေ ာားကု ကာကွယ်မစာင်မရှာက် ခင်ား။127

124

ပဌာန်ားခ က်အေှတ် ၁၆၉ ၏ အပုေ် ၂၀ (၃) (ခ)

125
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