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နာမှုများကို ဆန်းစစ်ရလ့လာပခင်း သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အစြျ ိုးရဆာင်ရွက်မှု (initiatives) များကို အတည်ပြု 

ရထာက်ခံရြးပခင်းများ မလုြ်သလို အမျ ိုးသားအဆင့်အလုြ်သမားဥြရဒ သို့မဟုတ် အမျ ိုးသားအဆင့် လုြ်ငန်းကဏ္ဍ 

တွင်း ဆက်ဆံရရးဆိုင်ရာ ကျင့်သုံးလုြ်ရဆာင်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ရြးပခင်းများ 

ကို မပြုလုြ်ြါ။ (နိုင်ငံအလိုက်အထူးပြုသတင်းအချက်အလက်များကုိ ရရှိလိုြါက အမျ ိုးသားအဆင့် အလုြ်သမား 

ဝန်ကကီးဌာနများ၊ အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရဆွးရနွးတိုင်ြင်ြါ)

အကူအညီရြးရရးဌာနသည် ကုမ္ပဏီ၏ လုြ်ငန်းလည်ြတ်ရဆာင်ရွက်မှုများနှင့် ဆက်စြ်ရသာ “ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် 

အကကံပြုချက်များကို လက်ရတွ့အသုံးချရရးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများရကာ်မတီ” နှင့် “လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်း 

ဖွဲ့စည်းနိုင်ရရးဆိုင်ရာ ရကာ်မတီ” အစရှိသည့် ILO ၏ ကကီးြကြ်ရရးဆိုင်ရာအဖွဲ့များ၏ ဥြရဒဆိုင်ရာများကိုလည်း 

ရရးဆွဲြါသည်။ ထိုသို့လုြ်ရဆာင်ပခင်းပဖင့် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ၊ အလုြ်သမားသမဂ္ဂများနှင့် အပခားရသာ အထူး 

ကျွမ်းကျင် သူမဟုတ်သူများအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များကို ရကာင်းစွာနားလည်သရောရြါက်ရစြါသည်။ ပြန်လည် 



တုံ့ပြန် အသိရြးမှုများကို အသုံးပြုသူများအရနပဖင့် ပြီးပြည့်စုံစွာနားလည်သရောရြါက်ရစရန်အတွက် စည်းကမ်း 

ရြါင်းစုံထိန်းသိမ်းရရးအဖွဲ့မှ စုစည်းပြင်ဆင်ရပဖြကားြါသည်။

အကူအညီရြးရရးဌာနသည် တစ်ရက် သို့မဟုတ် နှစ်ရက်အတွင်း ပြန်လည်တုံ့ပြန်ရပဖြကားမှုများစွာကို လုြ်ရဆာင် 

ရြးနိုင်ြါသည်။ ြိုမိုရှုြ်ရထွးသည့်ရမးခွန်းများအတွက်မူ အချနိ်ြိုမိုြကာပမင့်ရကာင်းြကာပမင့်နိုင်ြါသည်။ အကူအညီရြး 

ရရးဌာနအရနပဖင့် စုံစမ်းရမးပမန်းမှုအားလုံးကို နှစ်ြတ်တာကာလအတွင်း ပြန်လည်တုံ့ပြန်ရပဖြကားနိုင်ရန် ရည်ရွယ် 

ထားြါသည်။

လက်ခံရရှိသည့် ရမးခွန်းများစွာနှင့် ပြန်လည်တုံ့ပြန်ရပဖြကားမှုများကုိ အရမးအရပဖအပဖစ် ြုံစံရပြာင်းလဲလိုက်ပခင်းပဖင့် 

အပခားရသာ အသုံးပြုရနသူများလည်းအကျ ိုးရှိပြီး အရပဖသက်သက်သိရှိရုံသာမဟုတ်ေဲ ကုမ္ပဏီနှင့် အလုြ်သမားများ 

ရင်ဆိုင်ရနရသည့် သီးသန့်ကိစ္စရြ်များကိုြါ ြိုမိုရလ့လာသိရှိရရသာရြကာင့် ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာလုြ်ငန်းလည်ြတ် 

မှုများတွင်လည်း ရတွ့ကကုံရသည့်ကိစ္စများကို အလားတူရပဖရှင်းနိုင်ြကမည်ပဖစ်သည်။ ရမးပမန်းသည့်ရမးခွန်းမည်သည့် 

ရနရာမှလာသည်ကို ခွဲပခားသိရှိနိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကို ဖယ်ရှားပခင်းပဖင့် လျှ ို ့ဝှက်ထိန်းသိမ်းမှုရှိရစပြီး 

ထိုသို့ဖယ်ရှားရန်မပဖစ်နိုင်ခဲ့ြါက ရမးခွန်းများနှင့် ပြန်လည်ရပဖြကားမှုများကို လူသိရှင်ြကားထုတ်ရဖာ်ပခင်းမပြုလုြ်ြါ။

အသုံးပြုသူရြါင်း ငါးသိန်းရကျာ်သည် ILO ၏ စီးြွားရရးဆိုင်ရာများ အကူအညီရြးရရးဌာန၏ ဝက်ေ်ဆိုဒ် (အဂဂလိြ်၊ 

ပြင်သစ်၊ စြိန်) ကို စတင်ဖန်တီးခဲ့သည့် ၂၀၁၀ မှစတင်၍ ဝင်ရရာက်ြကည့်ရှုခဲ့ြကပြီး ြုံစံတူဝက်ေ်ဆိုဒ်များကို ဂျာမန်၊ 

တရုတ်၊ ဂျြန်ောသာများပဖင့်လည်း ရရးဆွဲခဲ့ြါသည်။ ဝက်ေ်ဆိုဒ်များကို အရြကာင်းအရာအလိုက် စီစဉ်ထားရှိပြီး 

စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ILO ၏ ထုတ်ရဝမှုများ၊ နည်းစနစ်များနှင့် အရင်းအပမစ်များကို ြုံမှန်အချနိ်

နှင့်တစ်ရပြးညီရှိရစရန် လုြ်ရဆာင်ြါသည်။

နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများနှင့် လူမှုရရးရာမူဝါဒများဆိုင်ရာ သုံးြွင့်ဆိုင်ရြကပငာချက် (MNE ရြကပငာ ချက်) 

သည် CSR နှင့် တာဝန်ယူမှုရှိရသာ စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများတွင် ILO ၏ လုြ်ငန်းများအတွက် ရည်ညွှန်းချက် တစ်ခုြင် 

ပဖစ်ြါသည်။ MNE ရြကပငာချက်သည် ကုမ္ပဏီများအတွက် စီြွားရရးနှင့် လူမှုရရးဆိုင်ရာ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုများနှင့် 

သင့်ရလျာ် ရကာင်းမွန်ရသာ အလုြ်အကိုင်ဆိုင်ရာများကို လမ်းညွှန်မှုရြးနိုင်သည့် အရသးအစိတ်ဆုံးရသာ ပြဋ္ဌာန်းချက် 

ြင် ပဖစ်ြါသည်။ ‘စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများနှင့် လူ့အခွင့်အရရးဆိုင်ရာ UN ၏ လမ်းညွှန်ချက်အရပခခံမူဝါဒများ’၊ ‘OECD 

MNE လမ်းညွှန်ချက်များ’၊ ‘UN ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သရောတူညီချက်များမှ အရပခခံမူဝါဒများ’ နှင့် အကျ ိုးသက် 

ဆိုင်ြတ်သက်သူ (stakeholders) များစွာ၊ လုြ်ငန်းကဏ္ဍတွင်း အစြျ ိုးလုြ်ရဆာင်မှုများ အစရှိသည်တို့တွင် အပြည် 

ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားစံနှုန်းများကို အလုြ်သမားရရးရာနှင့်စြ်လျဉ်းရသာ CSR များအတွက် အဓိကရည်ညွှန်းချက် 

များအပဖစ် အသုံးပြုြကသည်။ ‘စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများနှင့် လူ့အခွင့်အရရးဆိုင်ရာ UN ၏ လမ်းညွှန်ချက် အရပခခံ 

မူဝါဒများ’၊ ‘OECD MNE လမ်းညွှန်ချက်များ’ ကို အသုံးပြုရနသည့် လုြ်ငန်းကဏ္ဍတွင်း အစြျ ိုးလုြ်ရဆာင်မှုများတွင် 

ချတိ်ဆက်ြါဝင်ရနသည့် ကုမ္ပဏီမန်ရနဂျာများနှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများအရနပဖင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ် 

သမားစံနှုန်းများတွင် ြါဝင်သည့် အချက်အလက်များကို ရည်ညွှန်းထားသည့် အရပခခံမူဝါဒများအား ြိုမိုသိရှိနိုင်ရန် 

အတွက် အကူအညီရရးရြးရရးဌာနမှ ဝမ်းရပမာက်စွာကကိုဆိုြါသည်။ 

ဤစာအုြ်ကို အကူအညီရြးရရးဌာန အရမးနှင့်အရပဖများအား ြိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ လက်လှမ်းမီရရှိနိုင်ရန်အတွက် အသုံး 

ပြုသူများ၏ အကကံပြုချက်များပဖင့် ထုတ်ရဝခဲ့ပခင်းပဖစ်ပြီး အထူးသပဖင့် တည်ပငိမ်ပြီးအားထားနိုင်သည့် အင်တာနက် 

လိုင်း မရရှိနိုင်သူများအတွက် ရည်ရွယ်ြါသည်။ သင့်အတွက် ILO ၏ စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများအတွက် အကူအညီရြး 

ရရးဌာနသည် အသုံးဝင်မည်ဟု ရမျှာ်လင့်ပြီး သင့်ထံတွင်ရှိလာနိုင်သမျှ မည်သည့်ရမးခွန်းကိုမဆို ရပဖြကားရြးနိုင်ရန် 

ရမျှာ်လင့်ြါသည်။

ILO စီးြွားရရးဆိုင်ရာများအကူအညီရြးရရးအဖွဲ့

http://www.ilo.org/business



CSR လုပ်ငန်းအတွင်းေှိ

အလုပ်သမားရေးောကိစ္စေပ်များ

မာတိကာ

အမှာစကား ၃

စီးြွားရရးလုြ်ငန်းနှင့် ရယေုယျမူဝါဒများဆိုင်ရာ အရမးအရပဖများ ၇

စီးြွားရရးလုြ်ငန်းနှင့် ကရလးအလုြ်သမားဆိုင်ရာ အရမးအရပဖများ ၁၇

စီးြွားရရးလုြ်ငန်းနှင့် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှုများဆိုင်ရာ အရမးအရပဖများ ၃၀

စီးြွားရရးလုြ်ငန်း၊ ခွဲပခားဆက်ဆံပခင်းနှင့် တန်းတူညီမျှပခင်းဆိုင်ရာ အရမးအရပဖများ ၄၅

စီးြွားရရးလုြ်ငန်းနှင့် အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုပမှင့်တင်ရရးဆိုင်ရာ အရမးအရပဖများ ၅၉

အလုြ်တာဝန်ထမ်းရဆာင်မှုအတွင်း အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရရးနှင့် အလုြ်သမားခန့်အြ်မှု

သရောတူစာချုြ်ဆိုင်ရာ အရမးအရပဖများ ၆၀

စီးြွားရရးလုြ်ငန်းနှင့် အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစခံရသည့်အလုြ်သမားဆိုင်ရာ အရမးအရပဖများ ၆၂

စီးြွားရရးလုြ်ငန်းနှင့် လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းနိုင်မှုဆိုင်ရာ အရမးအရပဖများ ၇၆

ရဒသခံတိုင်းရင်းသားများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အရမးအရပဖများ ၈၄

လုြ်ငန်းကဏ္ဍတွင်းဆက်ဆံရရးဆိုင်ရာ အရမးအရပဖများ ၈၆

စီးြွားရရးလုြ်ငန်းနှင့် လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့်

ကျန်းမာရရး (OSH) ဆိုင်ရာ အရမးအရပဖများ ၈၇

စီးြွားရရးလုြ်ငန်းနှင့် အလုြ်အကိုင်တည်ပမဲရရးဆိုင်ရာ အရမးအရပဖများ ၁၀၁

လူမှုကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ရရးဆိုင်ရာ အရမးအရပဖများ ၁၁၄

ယာယီခန့် အလုြ်သမားများဆိုင်ရာ အရမးအရပဖများ ၁၁၅

သင်တန်းြို့ချပခင်းဆိုင်ရာ အရမးအရပဖများ ၁၁၇

စီးြွားရရးလုြ်ငန်း၊ လုြ်အားခနှင့် အကျ ိုးခံစားခွင့်များဆိုင်ရာ အရမးအရပဖများ ၁၁၈

စီးြွားရရးလုြ်ငန်းနှင့် အလုြ်လုြ်ချနိ်ဆိုင်ရာ အရမးအရပဖများ ၁၃၂
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စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ရယဘုယျမူေါေများဆိုင်ော အရမးအရြေများ

အြပည်ြပည်ဆိုင်ော အလုပ်သမားစံနှုန်းများကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ILO ၏ အကူအညီရပးရေး 
ဌာန စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ရယဘုယျမူေါေများဆိုင်ော အရမးအရြေများ

ရမးခွန်း - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားအဖွဲ့ (ILO) ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုကို သရောတူလက်မှတ်ရရးထိုးထား 

ရသာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရှိ အဖွဲ့အစည်းများသည် ILO ၏ စံနှုန်းများ၊ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ရလးစားလိုက်နာမှုရှိရြကာင်း 

မည်သို့အစီရင်ခံတင်ပြနိုင်ြါသလဲ။ ရလးစားလိုက်နာမှုအတိုင်းအတာသည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွင်းရှိ မှတ်ြုံတင်ထား 

ရသာ/ဌာနချုြ်ရုံး သို့မဟုတ် ရုံးခွဲတစ်ခု၏ လုြ်ငန်းလည်ြတ်မှုအရြါ်တွင် မူတည်ြါသလား။ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံး 

လိုက်နာကျင့်သုံးရသာ စံနှုန်းများနှင့် အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးထားြကရသာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ စာရင်းရှိြါသလား။ 

အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုတွင် လုြ်ငန်းလည်ြတ်လျက်ရှိသည့် အမျ ိုးမျ ိုးရသာ အဖွဲ့အစည်းများမှ စည်းကမ်းချ ိုးရဖာက်ပခင်း 

များ၊ ဥြရဒချ ိုးရဖာက်ပခင်းများ၊ ရလးစားလိုက်နာမှုမရှိပခင်းများ၊ လိုက်နာရစာင့်ထိန်းမှုမရှိပခင်းများကို ကျွန်ုြ်တို့ေယ်

လိုသိနိုင်ြါမည်လဲ။

အရြေ - ILO ၏ ကကီးြကြ်ရရးြိုင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့တွင် ‘ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အကကံပြုချက်များကို လက်ရတွ့အသုံးချရရး 

ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများရကာ်မတီ’ (CEACR) နှင့် ‘စံနှုန်းများလက်ရတွ့အသုံးချမှုဆိုင်ရာ ညီလာခံရကာ်မတီ (CAS) တို့ 

ြါဝင်သည်။ ထိုအဖွဲ့များသည် လက်ရှိတွင် ဦးစားရြးပြဋ္ဌာန်းချက်များ (အရပခခံ မူဝါဒများ၊ လုြ်ငန်းခွင်အတွင်းအခွင့်အ 

ရရးနှင့် အလုြ်အကိုင်ဆိုင်ရာများ) အတွက် သရောတူလက်မှတ်ရရးထိုးထားသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များလက်ရတွ့အသုံး

ချပခင်းအား အစိုးရများမှ အစီရင်ခံတင်ပြမှုကို နှစ်နှစ်တစ်ကကိမ် ပြန်လည်သုံးသြ်ပြီး အပခားရသာပြဋ္ဌာန်းချက်များကို 

ငါးနှစ်တစ်ကကိမ် ပြန်လည်သုံးသြ်သည်။ သ့ုိရသာ်လည်း အရြကာင်းရင်းများစွာရြကာင့် မြကာခဏအစီရင်ခံတင်ပြရန် 

အစုိးရတစ်ရြ်အား ရတာင်းဆိုပခင်းများလည်း ရှိရကာင်းရှိနိုင်ပြီး အထူးသပဖင့် အရပခခံကျရသာပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် 

ြတ်သက်၍ပဖစ်သည်။

ကိုယ်စားပြုပခင်းနှင့် တင်ပြတိုင်တန်းပခင်းလုြ်ငန်းများကိုလည်း ပြဋ္ဌာန်းချက်များအား သရောတူလက်မှတ်ရရးထိုး 

ထားပြီး လိုက်နာရန်ြျက်ကွက်ရသာနိုင်ငံများအရြါ် စတင်လုြ်ရဆာင်နိုင်သည်။

အထူးလုြ်ထုံးလုြ်နည်းတစ်ခုပဖစ်သည့် - လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းနိုင်မှုရကာ်မတီ (CFA) - သက်ဆိုင်ရာ 

ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို သရောတူလက်မှတ်ရရးထိုးထားသည့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခု ဟုတ်သည်ပဖစ်ရစ မဟုတ်သည်ပဖစ်ရစ 

လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းနိုင်မှုအရြါ် ချ ိုးရဖာက်မှုများနှင့် ြတ်သက်သည့် တိုင်တန်းသည်များကို ပြန်လည် 

သုံးသြ်စစ်ရဆးမှုများပြုလုြ်သည်။

ရမးခွန်းနံြါတ် (၁) နှင့်စြ်လျဉ်း၍ ILO သည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွင်း လုြ်ငန်းလည်ြတ်ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် 

အဖွဲ့အစည်းများ၏ ရလးစားလိုက်နာမှုရှိမရှိကို ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာမှုများမရှိြါ။ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုကို သရောတူ 

လက်မှတ်ရရးထိုးထားသည့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရှိ အမျ ိုးသားဥြရဒ သို့မဟုတ် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှု သရော 

တူညီချက်များနှင့် အမျ ိုးသားအဆင့် အလုြ်သမားရရးရာစီမံအုြ်ချုြ်ရရး၊ အထူးသပဖင့် အလုြ်သမားအရရး စုံစမ်း 

စစ်ရဆးရရးနှင့် တရားရုံးများမှတစ်ဆင့် ပြဋ္ဌာန်းချက်အတွက် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အချက်များကို ထိရရာက် 

မှုရှိရစရန်အလို့ငှာ လိုအြ်သည့် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ ထူရထာင်ဖွဲ့စည်းထားမှု ရှိ၊ မရှိကိုသာ စီစစ်သုံးသြ်ြါသည်။
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ဥြမာအားပဖင့် စက်ယန္တရားရမာင်းနှင်သူများအတွက် ြုံရသအနိမ့်ဆုံးလုြ်အားခ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၂၈ (အမှတ် ၂၆) ကို 

သရောတူလက်မှတ်ရရးထိုးခဲ့သည့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် သုံးြွင့်ဆိုင်တိုင်ြင်ရဆွးရနွးရရးအဖွဲ့ကို ထူရထာင်ပြီး 

ပဖစ်ရြကာင်း၊  အနိမ့်ဆုံးလုြ်အားခသတ်မှတ်ရရးတွင် မည်သို့ရသာအချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ရြကာင်း၊ အနိမ့် 

ဆံုးလုြ်အားခများကုိ မည်မျှမြကာမြကာ ပြန်လည်ချန်ိညိှပြီး ရငွရြကးရဖာင်းြွမှုနှင့် ကုိက်ညီရအာင်လုြ်ရဆာင်ရြကာင်း၊ 

စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများအရနပဖင့် အနိမ့်ဆုံးလုြ်အားခကို ရြးရချမှုရှိရစရန်အတွက် မည်သည့်ဥြရဒပဖင့် ပြဋ္ဌာန်းထား 

ရြကာင်း၊ လုြ်သားအင်အား၏ အနည်းဆုံး မည်မျှရာခိုင်နှုန်းသည် အနိမ့်ဆုံးလုြ်အားခကို ရရှိလျက်ရှိရြကာင်း အစီရင်ခံ 

တင်ပြရမည်ပဖစ်သည်။ အဖဲွ့ဝင်နုိင်ငံများသည် သီးသန့်အဖဲွ့အစည်းများ၏ သတ်မှတ်ထားရသာ အနိမ့်ဆံုးလစာအတုိင်း 

ရလးစားလိုက်နာမှုရှိမရှိကို အစီရင်ခံတင်ပြပခင်းမျ ိုးမရှိြါ။

CFA မှ လက်ခံရရှိသည့် တင်ပြတိုင်တန်းမှုတစ်ခုတွင် လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းနိုင်မှုနှင့်စြ်လျဉ်း၍ သီးသန့် 

ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ လိုက်နာကျင့်သုံးမှုများကို စွြ်စွဲပခင်းမျ ိုး ြါရကာင်းြါနိုင်ြါသည်။ သို့ရသာ်လည်း မှတ်သားရမည့် 

အချက်မှာ တင်ပြတိုင်တန်းမှုများကို အရပခခံ၍ရပဖရှင်းမှုရြးရသာ လုြ်ငန်းယန္တရားတစ်ခုရှိပြီး အစိုးရများ လုြ်ရဆာင် 

သည့် ပဖစ်ရြ်တစ်ခု အရြါ်တွင် အမှုဖွင့်တိုင်ြကားပခင်းကိုသာ အပြည့်အဝရဆာင်ရွက်ရြးပခင်းပဖစ်ပြီး အလုြ်ရှင်များ၏ 

တိုင်ြကားမှုများကို ရပဖရှင်းရြးပခင်းမဟုတ်ဟူသည့်အချက် ပဖစ်ြါသည်။ အေယ်ရြကာင့်ဆိုရသာ် ILO ၏ ကကီးြကြ် 

ရရးဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှုအရ အစိုးရသည် သတ်မှတ်ထားသည့်စံနှုန်းများနှင့် အရပခခံမူဝါဒများကို လိုက်နာကျင့်သုံးရန် 

တာဝန်ရှိသူပဖစ်ရသာရြကာင့် ပဖစ်ြါသည်။

ILO တွင် သရောတူလက်မှတ်ရရးထိုးထားသည်များကို နိုင်ငံအလိုက်သရောတူထားသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များပဖင့် စီစဉ် 

ထားရှိသည့် Database တစ်ခုရှိပြီး လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းြိုင်ခွင့်နှင့် ြတ်သက်ရသာ ဆုံးပဖတ်ချက်များကို 

ထိန်းသိမ်းထားရှိသည့် Database တစ်ခုလည်းရှိြါသည်။ သင့်အရနပဖင့် သီးပခားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ သရောတူ 

လက်မှတ်ရရးထိုးထားရသာ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုစီကို ကျွမ်းကျင်သူများဆိုင်ရာရကာ်မတီများက ရပြာြကားခဲ့သည်များ 

အား “Universal query form” (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှ ရမးပမန်းမှုြုံစံ) ကို အသုံးပြု၍ ရမးပမန်းရှာရဖွနိုင်ြါသည်။

သက်ဆိုင်ရာ အမျ ိုးသားအဆင့် အလုြ်သမားစီမံခန့်ခွဲရရးဌာနအရနပဖင့် အမျ ိုးသားအဆင့် အလုြ်သမားဥြရဒများ 

ချ ိုးရဖာက်ပခင်းနှင့် ြတ်သက်ရသာ သတင်းအချက်အလက်များကို သင့်အားရြးနိုင်ရသာ်လည်း ထိုနိုင်ငံသည် သရော 

တူလက်မှတ်ရရးထိုးထားမှုမရှိပခင်း သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားစံနှုန်းများကို ရလးစား 

လိုက်နာရန် သတ်မှတ်ထားပခင်းများမရှိခဲ့ြါက ထိုချ ိုးရဖာက်မှုများသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားစံနှုန်းများမှ 

ရလးစားလိုက်နာရမည့် အချက်များနှင့်မသက်ဆိုင်ြါ။

အလုြ်ရှင်တစ်ဦးအရနပဖင့် မည်သည့်နိုင်ငံတွင်ရှိရသာ စီးြွားရရးလုြ်ငန်းြင်ပဖစ်ရစ ပြည်တွင်းရှိ အလုြ်ရှင်များအဖွဲ့ 

အစည်းမှတစ်ဆင့် အမျ ိုးသားအဆင့်လုြ်ငန်းစဉ်များသို့ ဝင်ရရာက်ြါဝင်နိုင်ပြီး ထိုအဖွဲ့အစည်းများမှတစ်ဆင့် အလုြ် 

သမားစံနှုန်းများ ချ ိုးရဖာက်မှုနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရြ်များကို နိုင်ငံရတာ်အဆင့်သို့ တင်ပြနိုင်သည်။ နိုင်ငံတကာ 

အလုြ်ရှင်များ အဖွဲ့အစည်းများမှတစ်ဆင့် ထိုချ ိုးရဖာက်သည့်ကိစ္စများကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဆင့်သို့ ဆက်လက် 

တင်ပြရဆာင်ရွက်သွားနိုင်မည် ပဖစ်သည်။

သင့်အရနပဖင့် နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများနှင့် ပြည်သူ့ရရးရာမူဝါဒများနှင့် သက်ဆိုင်ရသာ အရပခခံမူဝါဒ 

များ သုံးြွင့်ဆိုင်ရြကပငာချက် (MNE declaration) သည်လည်း အသုံးဝင်သည်ကို ရတွ့ရှိရမည်ပဖစ်သည်။ ထိုရြကပငာ 

ချက်သည် ILO ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အကကံပြုချက်များမှ ဆင်းသက်လာသည့် အရပခခံမူဝါဒများကို စီးြွားရရးလုြ်ငန်း 

များအရနပဖင့် မည်သို့အသုံးချသင့်သည်ဟူရသာ အကကံပြုချက်များြါရှိသည့် တရားဝင်ချုြ်ဆိုရန် မလိုအြ်ရသာပြဋ္ဌာန်း 

ချက်တစ်ခုပဖစ်သည်။ ထိုရြကပငာချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများအရနပဖင့် စီးြွားရရး 

နှင့် လူမှုရရးရာ တိုးတက်မှုများပဖစ်လာရစရန် အပြုသရောြါဝင်မှုများကို အားရြးတိုက်တွန်းရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ လုြ်ငန်း 

လည်ြတ်မှုအမျ ိုးမျ ိုးတွင် ပဖစ်ရြါ်လာနိုင်သည့် အခက်အခဲများအား ရလျှာ့ချနိုင်ရန်နှင့် ရပဖရှင်းနိုင်ရန်ပဖစ်သည်။ MNE 
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ရြကပငာချက်သည် အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှု၊ ရလ့ကျင့်သင်ြကားမှု၊ လုြ်ငန်းခွင်နှင့် ေဝအရပခအရနများ၊ လုြ်ငန်းကဏ္ဍ 

တွင်းဆက်ဆံရရး အစရှိသည်တို့နှင့် သက်ဆိုင်ရသာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားစံနှုန်းများမှ ဆင်းသက်လာ 

ရသာ စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများမှ လိုက်နာလုြ်ရဆာင်သင့်သည့် အရပခခံမူဝါဒများကို လမ်းညွှန်မှုများရြးသည်။ MNE 

ရြကပငာချက်၏ အရပခခံမူဝါဒများသည် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ၏ မူရင်းနိုင်ငံများနှင့် အရပခစိုက်သည့် နိုင်ငံများရှိ နိုင်ငံ 

စုံအရပခစိုက်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ (အများြိုင်၊ ြူးတွဲြိုင် သို့မဟုတ် ြုဂ္ဂလိကြိုင်ပဖစ်ရစ)၊ အစိုးရများနှင့် အလုြ်ရှင်၊ 

အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများကို လမ်းညွှန်မှုရြးရန် ရည်ရွယ်သည်။

ရမးခွန်း - အမျ ိုးသားအဆင့် အလုြ်သမားဥြရဒများဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို မည်သည့်ရနရာတွင် 

ရှာရဖွနိုင်ြါသလဲ။

အရြေ - ILO သည် NATLEX ဟုရခါ်ရသာ အမျ ိုးသားအဆင့်ဥြရဒဆိုင်ရာ Database တစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းထားရှိြါ 

သည်။ ယင်းတွင် နိုင်ငံအလိုက်၊ အရြကာင်းအရာအလိုက် ရှာရဖွနိုင်ြါသည်။

ရမးခွန်း - MNE ဆိုသည်မှာ အမှန်တကယ်အားပဖင့် မည်သို့ရသာအရာပဖစ်သည်ကို ILO ၏ ဆုံးပဖတ်ချက်ပဖင့် အဓိြ္ပာယ် 

ဖွင့်ဆိုသတ်မှတ်ထားသည့် တရားဝင်သရောတူထားရသာ အရထာက်အထား သို့မဟုတ် အကကံပြုချက်များရှိြါသ 

လား။ နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းပဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူနိုင်ရန် ပြည့်စုံရမည့်အရပခအရနများမှာ မည်သည်တို့ 

ပဖစ်ြါသလဲ။

အရြေ - “နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများတွင် အများြိုင်ပဖစ်ရစ၊ ြူးတွဲ၍ပဖစ်ရစ သို့မဟုတ် ြုဂ္ဂလိကြိုင်ပဖစ်ရစ 

၎င်းတို့အရပခစိုက်ရသာြင်မ နိုင်ငံ၏ပြင်ြတွင် ြိုင်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် ထိန်းချုြ်လုြ်ကိုင်သည့် ကုန်ထုတ်လုြ်ရရး၊ ပဖန့် 

ပဖူးရရး၊ ဝန်ရဆာင်မှုများနှင့် အပခားရသာစီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ ြါဝင်ြါသည်။ နိုင်ငံစုံအရပခစိုက် စီးြွားရရးလုြ်ငန်း 

များအတွင်းတွင် သီးပခားစီကိုယ်ြိုင်လုြ်ြိုင်ခွင့် အတိုင်းအတာများမှာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအြကား အမျ ိုးမျ ိုးကွဲပြားပြီး ထို

သို့သီးပခားလုြ်ြိုင်ခွင့်နှင့် လုြ်ငန်းလုြ်ရဆာင်သည့် နယ်ြယ်များအြကား ချတိ်ဆက်သည့် သောဝအရြါ် မူတည်၍ 

ြိုင်ဆိုင်မှုြုံစံ၊ အရွယ်အစား၊ လုြ်ငန်းသရောသောဝနှင့် သက်ဆိုင်ရာစီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ လည်ြတ်သည့် တည် 

ရနရာ အစရှိသည်တို့အရြါ် မူတည်၍ အမျ ိုးမျ ိုးကွဲပြားပခားနားြကသည်။” ILO ၏ နိုင်ငံစုံအရပခစိုက် စီးြွားရရး 

လုြ်ငန်းများနှင့် ပြည်သူ့ရရးရာမူဝါဒများနှင့် သက်ဆိုင်ရသာ အရပခခံမူဝါဒများ သုံးြွင့်ဆိုင်ရြကပငာချက်မှ အြိုဒ် (၆) 

တွင် ြကည့်နိုင်ြါသည်။

အရမး - သင်၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ရြကပငာချက်ကို လက်မှတ်ရရးထိုးအတည်ပြု၍ ရနိုင်ြါသလား။ ဤအ

ချက်သည်လိုအြ်ချက်တစ်ရြ်ပဖစ်လာက တင်ဒါရခါ်ဆိုပခင်းအတွက် အလုြ်များစွာ သက်သာသွားမည် ပဖစ်သည်။

အရြေ - နိုင်ငံများသည်သာ ILO အဖွဲ့ဝင်ပဖစ်နိုင်ပြီး ၎င်း၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အတည်ပြုလက်မှတ် ရရးထိုးနိုင်ြါသည်။ 

သို့ရသာ်လည်း သမဝါယမလုြ်ငန်းကဲ့သို့ရသာ စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများအရနပဖင့် လုြ်ငန်းဆိုင်ရာလိုက်နာရမည့် စံသတ် 

မှတ်ချက်များ (CoC) နှင့် အလားတူ လူမှုရရးရာြူးတွဲတာဝန်ယူမှု အစြျ ိုးလုြ်ရဆာင်မှုများအြါအဝင် ၎င်းတို့၏ လူမှု 

ရရးရာ မူဝါဒများတွင် ILO ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ရည်ညွှန်းအသုံးပြုနိုင်ြါသည်။ ILO အရနပဖင့် နိုင်ငံစုံအရပခစိုက် 

စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများတွင် စီးြွားရရးနှင့် လူမှုရရးရာတိုးတက်မှုများပဖစ်လာရစရန် အပြုသရောြါဝင်မှုများကို အား 

ရြး တိုက်တွန်းရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ လုြ်ငန်းလည်ြတ်မှုအမျ ိုးမျ ိုးတွင် ပဖစ်ရြါ်လာနိုင်သည့် အခက်အခဲများအား ရလျှာ့ချ 

နိုင်ရန်နှင့် ရပဖရှင်းနိုင်ရန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်များကို သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းပခင်းပဖစ်ြါသည်။ ILO ၏ နိုင်ငံစုံ 

အရပခစိုက် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများနှင့် ပြည်သူ့ရရးရာမူဝါဒများနှင့် သက်ဆိုင်ရသာ အရပခခံမူဝါဒများ သုံးြွင့်ဆိုင်ရြက 

ပငာချက် (MNE ရြကပငာချက်) သည် အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှု၊ သင်ြကားြို့ချမှု၊ အလုြ်နှင့်ေဝဆိုင်ရာ အရပခအရနများ၊ 

လုြ်ငန်းကဏ္ဍအတွင်း ဆက်ဆံရရးများအစရှိသည့် နယ်ြယ်များအတွက် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အရပခခံမူဝါဒများပဖစ်ပြီး 

အစိုးရများ၊ အလုြ်ရှင်များ၊ အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် စီးြွားရရး လုြ်ငန်းများအရနပဖင့် ဆန္ဒအရလျာက် ရလ့ 

လာသင့်သည့် အကကံပြုချက်များပဖစ်သည်။
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ရမးခွန်း - ကျွန်ုြ်အလုြ်လုြ်ရနသည့် ကုမ္ပဏီအတွက် ြထမဆုံးရသာ လုြ်ငန်းတွင်းလိုက်နာရမည့် စံသတ်မှတ်ချက် 

များ (CoC) ကို ရရးဆွဲရန် တာဝန်ရြးပခင်းခံရြါသည်။ အပခားကုမ္ပဏီများမှ စံသတ်မှတ်ချက်များကို ဖတ်ရှုြကည့်သည့် 

အခါ အချ ို ့မှာ သင်၏အဖွဲ့အစည်းကုိ ရည်ညွှန်းထားသည်ကိုရတွ့ရြါသည်။ ကျွန်ုြ်စဉ်းစားမိသည်မှာ ထိုသို့ ပြုလုြ်ပခင်း 

ကို လက်သင့်ခံနိုင်ပခင်းရှိမရှိ သို့မဟုတ် ကျွန်ုြ်တို့အရနပဖင့် သင့် အဖွဲ့အစည်းကို မရည်ညွှန်းခင် အဖွဲ့ဝင်အပဖစ် ဝင်သင့် 

ြါသလား။

အရြေ - နိုင်ငံများသည်သာ ILO ၏ အဖွဲ့ဝင်ပဖစ်နိုင်ြါသည်။ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်းသည် ILO တွင် သုံးြွင့်ဆိုင်အရနအ 

ထားပဖင့် ကိုယ်စားပြုြါဝင်ြကရြါသည် (အစိုးရနှင့် နိုင်ငံအတွင်းရှိ အလုြ်ရှင်၊ အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းကိုယ်စား

လှယ်များ)။ စီးြွားရရးလုြ်ငန်းတစ်ခုပခင်းစီသည် ILO ၏ အဖွဲ့ဝင်မပဖစ်နိုင်ရသာ်လည်း အလုြ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများကို 

ကိုယ်စားပြုြါဝင်နိုင်ြါသည်။ စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများအရနပဖင့် လုြ်ငန်းတွင်းလိုက်နာရမည့် စံသတ်မှတ်ချက်များ၊ 

အလားတူ ‘သောဝြတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူ့ရောင်အသိုက်အဝန်းကို ထိခိုက်ရစမှုများအတွက် ြူးတွဲတာဝန်ယူမှု’ (CSR) 

လုြ်ငန်းများအြါအဝင် တာဝန်ခံမှုရှိရသာ စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများပဖစ်ရစရရး ၎င်းတို့၏ မူဝါဒများ၌ ILO ၏ ပြဋ္ဌာန်း 

ချက်များကို ရည်ညွှန်းအသုံးပြု နိုင်သလို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမူရောင်များ သရောတူညီချက်အြါအဝင် အလုြ်သမား 

သမဂ္ဂများနှင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သရောတူရရးထိုးရသာ သရောတူညီချက်များတွင်လည်း ရည်ညွှန်းအသုံးပြုနိုင်ြါသည်။

ရမးခွန်း - တင်ဒါရခါ်ဆိုရာတွင် လုြ်ငန်းအြ်နှံသည့် ကုမ္ပဏီသည် အဓိကကျသည့် အလုြ်သမားစံနှုန်းများကို ရလးစား 

လိုက်နာသင့်ရြကာင်း အထူးတလည်ရဖာ်ပြရြါသည်။ တင်ဒါတင်ြကသည့် ကုမ္ပဏီအများစုသည်လည်း ထိုအချက် 

များကို ရလးစားလိုက်နာမှုရှိရြကာင်း ရဖာ်ပြြကြါသည်။ ထိုသို့တင်ပြရပြာဆိုမှုများကို စစ်ရဆးအတည်ပြုနိုင်ရန် 

အတွက် မည်သို့လုြ်ရဆာင်နိုင်ြါမည်နည်း။

အရြေ - သင်၏ ဝယ်ယူရရးလုြ်ရဆာင်မှုများတွင် အလုြ်သမားများ၏ အခွင့်အရရးများအား ရလးစားမှုရှိရစရန် 

ပမှင့်တင်လိုသည့် ရဒသန္တရအစိုးရ၏ ကကိုးြမ်းမှုအား ကျွန်ုြ်တို့မှ ကကိုဆိုြါသည်။ တစ်ချနိ်တည်းမှာြင် သင်၏ သက်ဆိုင် 

ရာနယ်ရပမနှင့် နိုင်ငံပြင်ြတွင် အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုအများစုတွင် ပဖစ်လာနိုင်ရပခရှိသည့် စိန်ရခါ်မှုများရှိပြီး လုြ်ငန်း 

ခွင်အတွင်းရှိ အရပခခံမူဝါဒများနှင့် အခွင့်အရရးများဆိုင်ရာ (FPRW) သတင်းအချက်အလက်များကို ရရှိနိုင်ရန်အတွက် 

သင့်အရနပဖင့် အပခားရသာ အရင်းအပမစ်များအရြါ်တွင် မှီခိုအားထားရပြီး တစ်ခါတစ်ရံ MNE များ တင်ဒါတင်သည့် 

အခါတွင် လုြ်ငန်းလည်ြတ်မှုများအတွင်း အဓိကကျသည့် အလုြ်သမားစံနှုန်းများကို ထည့်သွင်းအရကာင်အထည် 

ရဖာ်ရပခင်းများအား ရည်ညွှန်းရဖာ်ပြသည့်အတွက်လည်း အထူးရကျးဇူးတင် အသိအမှတ်ပြုြါသည်။

ကျွန်ုြ်တို့အကကံပြုနိုင်သည့် လုြ်ရဆာင်ချက်များစွာရှိြါသည်။ ြထမဦးစွာ သင်၏ ရဒသန္တရအုြ်ချုြ်ရရး အဖွဲ့သည် 

လုြ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိ အရပခခံမူဝါဒများနှင့် အခွင့်အရရးများ (FPRW) ကို ရဝမျှသရောရြါက် နားလည်မှုရှိရစရန် အဆင့် 

ဆင့်လုြ်ရဆာင်နိုင်ြါသည်။ ထိုမူဝါဒများနှင့် အခွင့်အရရးများကို ရလးစားမှုရှိရစရန်အတွက် လုြ်ရဆာင်မှုများကို 

အစီရင်ခံတင်ပြနိုင်သည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ထည့်သွင်းနိုင်ြါသည်။ ထိုပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ရရးဆွဲသည့်အခါ သင့်အရနပဖင့် 

ရဒသအဆင့်နှင့် နိုင်ငံရတာ်အဆင့်ရှိ သက်ဆိုင်ရာအလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ ထို့အတူ ကမ္ဘာ့အဆင့် 

တွင် လုြ်ငန်းရဆာင်ရွက်ရနသည့် သက်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားသမဂ္ဂများကို ထည့်သွင်းချတိ်ဆက်၍ လူမှုရရးအရအပြန် 

အလှန်ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးမှုများ လုြ်ရဆာင်ပြီး  ကုမ္ပဏီများအရနပဖင့် လုြ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိ အရပခခံမူဝါဒများနှင့် အခွင့် 

အရရးများကို ရလးစားလိုက်နာမှုရှိရြကာင်း တင်ပြချက်များအား ကကီးြကြ်မှုြိုမိုအားရကာင်းလာရစရန်အတွက် လုြ် 

ရဆာင်သင့်သည့် ၎င်းတို့၏ အပမင်ရှုရထာင့်များကို ရယူနိုင်မည်ပဖစ်ြါသည်။

သင့်အရနပဖင့် ဝယ်ယူရရးလုြ်ငန်းစဉ်များတွင် လုြ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိ အရပခခံမူဝါဒများနှင့် အခွင့်အရရးများကို ကတိပြု 

အသုံးချရနသည့် အပခားရသာရဒသန္တရအုြ်ချုြ်ရရးအဖွဲ့များနှင့်လည်း ချတိ်ဆက်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ အရတွ့အကကုံများ 

ကို ရလ့လာနိုင်ြါသည်။ ရအာက်ရဖာ်ပြြါ ဝက်ေ်ဆိုဒ်များကိုလည်း ဝင်ရရာက်ြကည့်ရှုသင့်ပြီး ရဒသဆိုင်ရာ အစိုးရ 

အဆင့်တွင် အများပြည်သူဆိုင်ရာ ဝယ်ယူမှုများကို တာဝန်ယူရဆာင်ရွက်ရာ၌ အလွန်ထိရရာက်ရသာ နည်းလမ်းများ 

ကို ရတွ့ရှိနိုင်ြါသည်။
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 • http://www.procuraplus.org/

 • http://www.respiro-project.eu/ 

ရမးခွန်း - ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ILO ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးထားပခင်းမရှိသည့် နိုင်ငံများ တွင် 

လုြ်ငန်းလည်ြတ်လျက်ရှိြါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ရဒသဆိုင်ရာဥြရဒများကို ရလးစားလိုက်နာသည့် အကျ ိုးဆက် 

အရနပဖင့် ILO ၏ လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းြိုင်ခွင့်နှင့်ြတ်သက်ရသာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ရလးစားလိုက်နာမှု 

မရှိပခင်း (ဥြမာအားပဖင့် တရုတ်နိုင်ငံ) သို့မဟုတ် အမျ ိုးသမီးများကို ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများပြုလုြ်ပခင်း (ဥြမာ အိုမန်ဆူလ် 

တန်နိုင်ငံ) တို့ ပဖစ်လာြါသည်။ အကယ်၍ ကုမ္ပဏီအရနပဖင့် အစိုးရနှင့် ချတိ်ဆက်ရဆွးရနွးမှုများ မပြုလုြ်နိုင်ြါက 

ILO ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို မည်သည့်အတုိင်းအတာအထိ ချ ိုးရဖာက်သည်ဟု သတ်မှတ်နုိင်ြါသလဲ။ ကုမ္ပဏီအရနပဖင့် 

မည်သ့ုိလုြ်ရဆာင်သင့ြ်ါသလဲ။

အရြေ - ကုမ္ပဏီအရနပဖင့် “အမျ ိုးသားဥြရဒနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ရလးစားလိုက်နာသင့်ပြီး ရဒသဆိုင်ရာ 

အရလ့အကျင့်များကို အပြန်အလှန်ရလးစားမှုရှိရမည်ပဖစ်သလို သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများကိုလည်း ရလးစား 

ရမည် ပဖစ်ြါသည်။” ILO MNE ရြကပငာချက် အြိုဒ် (၈)။ အရနအထားရတာ်ရတာ်များများတွင် အမျ ိုးသားဥြရဒများ 

သည် နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများ၊ MNE ရြကပငာချက်များပဖင့် ကိုက်ညီရကာင်းမှ ကိုက်ညီမည်ပဖစ်သည်။ 

ဥြမာအားပဖင့် ဥြရဒတစ်ရြ်သည် အသက် (၁၂) နှစ်ခန့်ရှိသည့် ကရလးတစ်ဦးအား အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်ရန် ခွင့်ပြု 

မထားရသာ်လည်း ကုမ္ပဏီအရနပဖင့် ၎င်း၏ ကိုယ်ြိုင်မူဝါဒများတွင် အသက် (၁၅) နှစ်ရအာက်ကရလးအား အလုြ်ခန့် 

ရန် တားပမစ်ထားမှုမရှိပခင်း မျ ိုးပဖစ်ြါသည်။

အပခားရသာကိစ္စရြ်များတွင် အမျ ိုးသားဥြရဒများသည် နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများတွင် ြါရှိသည့်အရပခခံ 

မူဝါဒများအား ရလးစားလိုက်နာရန် အမှန်တကယ်အတားအဆီးပဖစ်ရနသည်များလည်း ရှိရကာင်းရှိနိုင်ြါသည်။ ဥြရဒ 

သို့မဟုတ် ဥြရဒအရကာင်အထည်ရဖာ်ရရးသည် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများ၏ လုြ်ရဆာင်ြုံနှင့် ဆန့်ကျင် ကွဲလွဲရနသည့် 

အရပခအရနများပဖစ်ပြီး ကုမ္ပဏီများအရနပဖင့် ထိုဆန့်ကျင်ရနသည့်အချက်များအား ကုစားနိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ 

အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တာဝန်ရှိသူများအား လွှမ်းမိုးနိုင်ရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အရနအထားများ ပဖစ်ြါသည်။ 

အမျ ိုးသားအဆင့် အလုြ်ရှင်များ အဖွဲ့အစည်းအရနပဖင့်လည်း ကူညီရကာင်းမှ ကူညီနိုင်မည်ပဖစ်သည်။ အမျ ိုးသား 

အဆင့် အဖွဲ့ချုြ်များစာရင်းကို ဤရနရာတွင် ရတွ့ရှိနိုင်ြါသည်။ http://www.ioe-emp.org/en/member-federa-

tions/index.html 

ကုမ္ပဏီများအရနပဖင့် အရပြာင်းအလဲများပြုလုြ်ရန်မပဖစ်နိုင်သလို ထိုစံသတ်မှတ်ချက်များကို ရလးစားလိုက်နာမှုမရှိ 

ပခင်းရြကာင့် ကကီးမားသည့်ရနာက်ဆက်တွဲအကျ ိုးဆက်များ ပဖစ်လာနိုင်သည်ဆိုြါက ထိုကဲ့သို့ရသာ တရားစီရင်ရရး 

အတွင်းရှိ လုြ်ငန်းလည်ြတ်မှု သရောသောဝကို တတ်နိုင်သမျှရကာင်းမွန် သင့်ရလျာ်စွာ ပြန်လည်သုံးသြ်မှုများ ပြု 

လုြ်ရန် စဉ်းစားဆုံးပဖတ်သင့်ြါသည်။

ရမးခွန်း - ကျွနု်ြ်တ့ုိအရနပဖင့် (အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရြးရရးအတွက်) သင်၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမှ အရကာင်း 

ဆုံးနှင့် အားအထားရဆုံး စံနှုန်းတစ်ခုကို ရရွးချယ်လိုြါသည်။ သင့်အရနပဖင့် အကကံပြုလိုသည်များ ရှိြါသလား။ သို့မ 

ဟုတ် ဤကိစ္စနှင့် ြတ်သက်၍ မည်သူ့ကိုဆက်သွယ်ရမည်ဟူသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ရြးနိုင်ြါသလား။

အရြေ - ILO အရနပဖင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရြးသည့် အစီအစဉ်များကို ကိုင်တွယ်ရဆာင်ရွက်မှုမရှိြါ။ ထို့ရြကာင့် 

သင်၏ ရမးပမန်းမှုအတွက် အရပဖမရှိြါ။ သို့ရသာ်လည်း ကျွန်ုြ်တို့အရနပဖင့် အရထာက်အကူပဖစ်ရစမည်ဟု ယူဆရသာ 

ရယေုယျလမ်းညွှန်ချက်အချ ို ့ကို ရြးြါမည်။

၁။ အလုြ်သမားဆိုင်ရာစံနှုန်းများစွာကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လိြ်မူရဆာင်ရွက်ြါ။ ILO MNE ရြကပငာချက်တွင် 

ကုမ္ပဏီများအသုံးပြုနိုင်သည့် အရပခခံနိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများ၏ အရပခခံမူဝါဒများကို သတ်မှတ်ရဖာ်ပြထား 



စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော အရေးအရြေေျားအတွက် ILO ၏ အကူအညီရပးရေးဌာနေှ နေူနာကိစ္စေပ်ေျား
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ြါသည်။ အဆင်ရပြစွာရလ့လာနိုင်ရစရန်အတွက် တစ်မျက်နှာစာ အကျဉ်းချုြ်ရဖာ်ပြမှုကို တွဲဆက်ရဖာ်ပြထားပြီး 

စာသားအပြည့်အစုံြါဝင်သည့် link ကို ဤ ရနရာမှြကည့်ရှုနိုင်ြါသည်။

 https://www.ilo.org.empent/areas/mne-declaration/lang—en/index.htm 

၂။ အမျ ိုးသားအဆင့် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥြရဒများကို ရလးစားလိုက်နာပြီး စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှုသရောတူညီ

ချက်များကို လိုက်နာရစာင့်ထိန်းရမည်။

၃။ လူမှုရရးအရ အပြန်အလှန်ညှိနှိုင်းရပြာဆိုရဆွးရနွးမှုများ (social dialogue) ကို ပမှင့်တင်အသုံးပြုရမည်။ ထိုသို့ 

ရပြာဆိုရဆွးရနွးမှုများသည် ပြဿနာများနှင့် ရပဖရှင်းရန်နည်းလမ်းများကို ြိုမိုရကာင်းမွန်စွာနားလည်ရစသည်။ လူမှု 

ရရးအရ ရပြာဆိုရဆွးရနွးမှုများသည် အလုြ်သမားများ၏ အကျ ိုးစီးြွား ြိုမိုတိုးတက်ရစရန်နှင် အကာအကွယ်ရြးရန်၊ 

ရရရှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲရသာ စီးြွားရရးလုြ်ငန်း ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုများ ပမှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် အရရးကကီးရသာ နည်းလမ်း 

တစ်ခုပဖစ်သည်။ ထို့သို့ရပြာဆိုရဆွးရနွးမှုများသည် ြွင့်လင်းပမင်သာမှုကို တိုးတက်ရစပြီး အလုြ်သမားများ၏ အခွင့် 

အရရးများ အရရးကကီးြုံနှင့် အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုြုံကို ရဝမျှနားလည်သရောရြါက်မှုများ ပဖစ်ရစသည်။ လူမှုရရးအရ အပြန် 

အလှန်ရပြာဆိုညှိနှိုင်းရဆွးရနွးမှုများတွင် နှစ်ဦးနှစ်ေက် အမှီအခိုကင်းသူများ ြါဝင်ရန်လိုအြ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ 

အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များကို ဥြရဒနှင့်အညီ လွတ်လြ်စွာရရွးချယ်မှုများပြုလုြ်ပခင်း သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ 

အလုြ်သမား ကိုယ်စားလှယ်များကို အလုြ်သမားသမဂ္ဂများမှ ရရွးချယ်ရြးပခင်းမျ ိုးပဖစ်သည်။

ြစ္စည်းတင်သွင်းသူများနှင့် ကုန်ြစ္စည်းဝယ်ယူသူများအြကား ရဆွးရနွးမှုများသည်လည်း ြစ္စည်းတင်သွင်းသူများ၏ 

လုိအြ်ချက်များနှင့် ကန့်သတ်မှုများကုိ ြုိမုိနားလည်နုိင်ရစရန် အရရးကကီးြါသည်။ ြစ္စည်းတင်သွင်းသူများထံတွင် ြစ္စည်း 

ထုတ်လုြ်ရန်အချနိ်တိုရတာင်းမှုများ၊ ကုန်ြစ္စည်းမှာယူမှုများတွင် မြကာခဏရပြာင်းလဲပခင်း သို့မဟုတ် ရနာက်ဆုံး 

အချနိ်တွင်မှ ကြ်၍ရပြာင်းလဲပခင်း၊ ဝယ်ယူသူမှ အရည်အရသွးြိုမိုရကာင်းမွန်မှုကို ရမျှာ်လင့်ပခင်းနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များ 

တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပဖတ်ရတာက်ထားချနိ်တွင် ကုန်ြစ္စည်းရြးြို့ချနိ်ကို ရလျှာ့ချပခင်းအစရှိသပဖင့် အမျ ိုးမျ ိုးရသာ ကိစ္စ 

ရြ်များရြကာင့် ဖိအားများရှိြါသည်။

၄။ ရဖာ်ထုတ်ရတွ့ရှိရသည့် ပြဿနာများကို ပြုပြင်ရန်အတွက် အရထာက်အြံ့များရြးရမည်။ နိုင်ငံစုံအရပခစိုက် 

လုြ်ငန်းများအရနပဖင့် ြစ္စည်းတင်သွင်းသူများေက်မှ စီမံခန့်ခွဲရရးနှင့် အလုြ်သမားများ နှစ်ေက်လုံးတွင် အလုြ် 

သမားများ၏ အခွင့်အရရးကို အကာအကွယ်ရြးရရးအတွက် လိုအြ်သည့် မှန်ကန်သည့် လုြ်ရဆာင်မှုများအတွက် 

လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် အရထာက်အြံ့များရြးရန် နည်းလမ်းများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။

၅။ အများပြည်သူ၏ အလုြ်သမားစုံစမ်းစစ်ရဆးရရးစနစ် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်လာရစရန်အတွက် သဟဇာတပဖစ်ရစရရး 

နှင့် အရထာက်အြံ့ရြးရရးတို့ကို လုြ်ရဆာင်ရမည်။ သောဝြတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူ့ရောင်အသိုက်အဝန်းကို ထိခိုက် 

နိုင်ရပခရှိသည်များအား ြူးတွဲတာဝန်ယူရဆာင်ရွက်ပခင်း (CSR) လုြ်ငန်းများသည် အသုံးဝင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခု 

ပဖစ်ရသာ်လည်း ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ အစြျ ိုးလုြ်ရဆာင်မှုများသည် အများပြည်သူ၏ အလုြ်သမားစုံစမ်း စစ်ရဆးရရး 

စနစ်များကို အစားထိုးရနရာယူသွားမှုမရှိရစရရးကို ILO မှ အရလးထားြါသည်။ ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ စတင်လုြ်ရဆာင် 

မှုများသည် အလုြ်သမားစီမံအုြ်ချုြ်ရရးဌာနမှ လုြ်ရဆာင်မှုများကို ရလျာ့ြါးြျက်စီးမှုမပဖစ်ရစေဲ လိုက်ရလျာညီရထွ 

ပဖစ်သင့်ပြီး ပြည်သူ့ရရးရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ အမျ ိုးသားအဆင့် အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ြူး 

ရြါင်းရဆာင်ရွက်သင့်ြါသည်။ မည်သည့်ြုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍမှ စုံစမ်းစစ်ရဆးရရးစနစ်များသည်ြင်ပဖစ်ရစ ပြည်သူ့ရရးရာ 

အလုြ်သမားစုံစမ်းစစ်ရဆးရရးစနစ်များ၏ ကကီးြကြ်မှုရအာက်တွင်သာထားရှိရန် အရရးကကီးြါသည်။

၆။ အလုြ်သမားများကို ထိခိုက်နိုင်သည်များနှင့် ြစ္စည်းတင်သွင်းသူများအတွက် ကုန်ကျနိုင်သည်များကို ထည့်သွင်း 

စဉ်းစားသင့်ြါသည်။ အလုြ်သမားများ၏ အခွင့်အရရးကို အကာအကွယ်ရြးရန်အတွက် အနည်းဆုံးအရနပဖင့် လက်ရှိ 

ရဆာင်ရွက်ရနသည့် အရနအထားများအရ ြုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍမှ စတင်လုြ်ရဆာင်မှုများ၏ ထိရရာက်မှုနှင့် အကျ ိုးရှိ 
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လုြ်ငန်း တွင်ကျယ်မှုများကို သံသယပဖစ်ဖွယ်ရှိရြကာင်း ရရးသားရဖာ်ပြမှုများရှိြါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အလုြ်သမား 

များအတွက် သိသာထင်ရှားပြီး ရရရှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲသည့် အကျ ိုးရကျးဇူးများပဖစ်ရစပခင်း ရှိ မရှိ ခွဲပခားသတ်မှတ် 

နိုင်ရန် မလွယ်ကူြါ။

ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် လုြ်ငန်းလည်ြတ်ရရးရှိ အဟန့်အတားများရြကာင့် ကုန်ြစ္စည်းတင်သွင်းသူများတွင် ကုန်ကျရ 

သည်များနှင့် ြတ်သက်ရသာ စိုးရိမ်ြူြန်မှုများလည်းရှိြါသည်။ ထိုအရင်းအပမစ်များကို လုြ်ငန်းခွင်အရပခအရနများ 

အား တိုးတက်ရကာင်းမွန်ရစပခင်း သို့မဟုတ် ပြည်သူ့ရရးရာကဏ္ဍ အလုြ်သမားစုံစမ်းစစ်ရဆးရရးကို ြိုမိုအားရကာင်း 

ရစပခင်းပဖင့် ြိုမိုရကာင်းမွန်လာရစနိုင်ြါသည်။

သင့်အရနပဖင့် သင်၏ မိခင်နိုင်ငံနှင့် သင့်ကုန်ြစ္စည်းများ ထုတ်လုြ်ရာနိုင်ငံများ နှစ်ေက်လုံးရှိ သက်ဆိုင်ရာ အမျ ိုးသား 

အဆင့် အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ရတွ့ဆုံပြီး ၎င်းတို့ အပမင်တွင်အထိရရာက်ဆုံးပဖစ်ရစမည့် 

ချဉ်းကြ်မှုများနှင့် အစြျ ိုးရဆာင်ရွက်မှုများကိုလည်း ရဆွးရနွးတိုင်ြင်နိုင်ြါသည်။

ရနာက်ဆုံးအရနပဖင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်တွင် ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးထားသည့် အလုြ်သမားစုံစမ်းစစ်ရဆးရရးဆိုင်ရာ လမ်း 

ညွှန်ချက်များရှိြါသည်။ သစ်ရတာကဏ္ဍအတွက် အထူးပြုရရးသားထားပခင်းပဖစ်ရသာ်လည်း အလုြ်သမားများ၏ 

အခွင့်အရရးကို အကာအကွယ်ရြးပခင်းသည် အရရးကကီးသည်ဟု ILO မှ ထင်ပမင်ယူဆသည့် ရနရာများကို ရကာင်း

စွာညွှန်ပြနိုင်မည်ပဖစ်ပြီး ပြည်သူ့ရရးရာ စုံစမ်းစစ်ရဆးရရးနှင့် ြုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍချဉ်းကြ်ရဆာင်ရွက်မှုများအြါအဝင် 

ရလးစားလိုက်နာမှုများ စစ်ရဆးပခင်းအတွက် ရကာင်းမွန်သည့် လုြ်ရဆာင်ချက်များကို အကကံပြုထားပခင်းများလည်း 

ြါဝင်ြါသည်။

ရမးခွန်း - ကျွန်ုြ်တို့၏ ကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများကို ကတိကဝတ်ပြု ရလးစားလိုက်နာပခင်းရှိမရှိ 

ကျွန်ုြ်တို့၏ရဖာက်သည်များမှ ရမးပမန်းခဲ့ြါသည်။ ယရန့အချနိ်အထိ ကျွန်ုြ်တို့သည် နိုင်ငံ၏ အလုြ်သမားဥြရဒများကို 

ရလးစားလိုက်နာမှုရှိရသာ်လည်း အစိုးရက အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးခဲ့သည့် ILO ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အကကံပြု 

ချက်များကို အစိုးရက အမျ ိုးသားဥြရဒအတွင်း ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းမှုရှိြါသလား။ မရှိခဲ့ြါက မည်သည့်အချက်ကို 

ပြဋ္ဌာန်းမှု မရှိြါသလဲ။

အရြေ - နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများကို လက်ရတွ့အသုံးချပခင်းကို ILO ၏ ကကီးြကြ်ရရးအဖွဲ့၊ CEACR နှင့် 

နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားညီလာခံ (ILC) ၏ CAS တို့က ြုံမှန်ပြန်လည်သုံးသြ်ြါသည်။

အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည် သရောတူလက်မှတ်ရရးထိုးထားခဲ့သည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုတွင် လိုအြ်သည့်ပြဋ္ဌာန်းချက် 

အရကာင်အထည်ရဖာ်မှုများကို အမျ ိုးသားအဆင့် ဥြရဒပြုရရး၊ စုရြါင်းသရောတူညီမှု သို့မဟုတ် အမျ ိုးသားအဆင့် 

အလုြ်သမားရရးရာစီမံခန့်ခွဲရရး အထူးသပဖင့် အလုြ်သမားရရးရာစုံစမ်းစစ်ရဆးရရးတို့မှတစ်ဆင့် လုြ်ရဆာင်ပြီး 

အချနိ် ကာလအလိုက် အစီရင်ခံတင်ပြရသည်။ အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးထားသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် နိုင်ငံများ 

စာရင်းကို ရရှိနိုင်ြါသည်။

အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးထားခဲ့သည့် သီးသန့်သရောတူညီချက်များမှ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အတူ အမျ ိုးသားဥြရဒ 

များအား ရလးစားလိုက်နာပခင်းနှင့် ြတ်သက်သည့်အချက်များကို ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့များမှရပြာဆိုခဲ့သည်များကို ြိုမို 

သိရှိရလ့လာလိုြါက “Universal Search Form” ကို အသုံးပြုနိုင်ြါသည်။

သင့်အရနပဖင့် နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများနှင့် လူမှုရရးရာမူဝါဒများမှ စြ်လျဉ်းရသာ အရပခခံမူဝါဒများ 

ကို သုံးြွင့်ဆိုင်ရြကပငာချက်များမှလည်း အကကံဉာဏ်ရယူနိုင်ြါသည်။ ထိုရြကပငာချက်သည် ILO ပြဋ္ဌာန်းချက်များ 

နှင့် အကကံပြုချက်များမှ ဆင်းသက်လာသည့် အရပခခံမူဝါဒများကို စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများအရနပဖင့် မည်သို့အသုံးချ 

သင့်သည်ဟူရသာ အကကံပြုချက်များြါရှိသည့် တရားဝင်ချုြ်ဆိုရန်မလိုအြ်ရသာ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုပဖစ်သည်။ ထို 

ရြကာ်ပငာချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများအရနပဖင့် စီးြွားရရးနှင့် လူမှုရရးရာတိုး 



စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော အရေးအရြေေျားအတွက် ILO ၏ အကူအညီရပးရေးဌာနေှ နေူနာကိစ္စေပ်ေျား

14

တက်မှုများပဖစ်လာရစရန် အပြုသရောြါဝင်မှုများကို အားရြးတိုက်တွန်းရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ လုြ်ငန်းလည်ြတ်မှု 

အမျ ိုးမျ ိုးတွင် ပဖစ်ရြါ်လာနိုင်သည့် အခက်အခဲများအား ရလျှာ့ချနိုင်ရန်နှင့် ရပဖရှင်းနိုင်ရန်ပဖစ်သည်။ MNE ရြကပငာချက် 

သည် အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှု၊ ရလ့ကျင့်သင်ြကားမှု၊ လုြ်ငန်းခွင်နှင့် ေဝအရပခအရနများ၊ အလုြ်ရှင် - အလုြ်သမား 

ဆက်ဆံရရး အစရှိသည်တို့နှင့် သက်ဆိုင်ရသာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားစံနှုန်းများမှ ဆင်းသက်လာသည့် 

စီးြွား ရရးလုြ်ငန်းများမှ လိုက်နာလုြ်ရဆာင်သင့်ရသာ အရပခခံမူဝါဒများကို လမ်းညွှန်မှုများရြးသည်။ MNE ရြကပငာ 

ချက်၏ အရပခခံမူဝါဒများသည် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ၏ မူရင်းနိုင်ငံများနှင့် အရပခစိုက်သည့် နိုင်ငံများရှိ နိုင်ငံစုံ အရပခ 

စိုက် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ (အများြိုင်၊ ြူးတွဲြိုင် သို့မဟုတ် ြုဂ္ဂလိကြိုင်ပဖစ်ရစ)၊ အစိုးရများနှင့် အလုြ်ရှင်၊ အလုြ် 

သမား အဖွဲ့အစည်းများကို လမ်းညွှန်မှုရြးရန် ရည်ရွယ် သည်။

ရမးခွန်း - အလုြ်သမားများကို အကာအကွယ်ရြးရရး နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့် အလုြ်ရှင်များက ထိုစံနှုန်းများကို 

အရကာင်အထည်ရဖာ်ရန် မည်သို့လုြ်ရဆာင်ြကသည်များကို သိရှိလိုြါသည်။ ထိုအချက်များကို အပြည့်အဝ မလိုက်နာ 

ြါက ရရှိမည့်ပြစ်ဒဏ်များမှာ မည်သည်တို့ ပဖစ်ြါသလဲ။ ထိုကိစ္စနှင့်ြတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များ၊ အကကံပြု 

ချက်များ ရြးနိုင်မည့် စာအုြ်တစ်ုအုြ်ကို ရြးြို့နိုင်ြါက အထူးရကျးဇူးတင်ရှိမည်ပဖစ်ြါသည်။

အရြေ - နိငုင်တံကာအလြုသ်မားစနံှုန်းများတငွ ်အကျုံးဝငသ်ည့ ်အရြကာင်းအရာများမှာ ရအာကြ်ါအတိငု်းပဖစြ်ါသည။်

 • လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းြိုင်ခွင့်

 • စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်း

 • အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစမှု

 • ကရလးအလုြ်သမား

 • တန်းတူညီမျှရသာအခွင့်အလမ်းများနှင့် ဆက်ဆံမှုများ

 • သုံးြွင့်ဆိုင် အပြန်အလှန်ရဆွးရနွးတိုင်ြင်ပခင်း

 • အလုြ်သမားရရးရာ စီမံအုြ်ချုြ်ရရး

 • အလုြ်သမားရရးရာ စုံစမ်းစစ်ရဆးရရး

 • အလုြ်အကိုင်ရရးရာမူဝါဒ

 • အလုြ်အကိုင်ရရးရာများ တိုးပမှင့်လုြ်ရဆာင်ပခင်း

 • လုြ်ငန်းခွင်မိတ်ဆက်သင်တန်းများနှင့် လုြ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်းများ

 • အလုြ်အကိုင်တည်ပမဲမှု

 • လူမှုရရးရာမူဝါဒ

 • လုြ်ခလစာများ

 • အလုြ်ချနိ်

 • လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း ရေးကင်းလုံခခုံရရးနှင့်ကျန်းမာရရး

 • လူမှုဖူလုံရရး
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 • ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်များ ရစာင့်ရရှာက်အကာအကွယ်ရြးရရး

 • ရရှေ့ရပြာင်းအလုြ်သမားများ

 • သရေဂာသားများ

 • ရရလုြ်သားများ

 • ဆိြ်ကမ်းအလုြ်သမားများ

 • ရဒသခံလူမျ ိုးစုများနှင့် မျ ိုးနွယ်စုများ

 • အပခားရသာသီးသန့်အလုြ်သမားအမျ ိုးအစားများ

ထိုကိစ္စရြ်တစ်ခုပခင်းစီရှိ နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများကို အကျဉ်းချုြ်ရဖာ်ပြနိုင်ရန် ရအာက်ြါလမ်းညွှန်ချက် 

များအား ဖတ်ရှုရန် အကကံပြုလိုြါသည် “Rules of the Game: a brief introduction to ILS” (ပြန်လည်တည်းပဖတ် 

ထားရသာမူ ၂၀၁၄) အခန်း (၃) တွင်ြကည့်ရန် - “on the role of organizations of employers’ and workers’ in 

the system of regular monitoring of these standards” (ဤစံနှုန်းများကို ြုံမှန်ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာရရးစနစ် 

အတွင်းရှိ အလုြ်ရှင်များနှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍ)၊ စာမျက်နှာ (၁၀၀)။

ရမးခွန်း - လုြ်ငန်းနယ်ြယ်အတွင်း စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အီလက်ထရရာနစ် လက်မှတ်ရရးထိုးပခင်းများကိုအသုံးပြု 

ပခင်းအား  စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရြးသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားစံများ ရှိြါသလား။

အရြေ - လုြ်ငန်းနယ်ြယ်အတွင်း စာရွက်စာတမ်းများ၏ တန်ဖိုးနှင့် အီလက်ထရရာနစ် လက်မှတ်ရရးထိုးပခင်းများ 

ကိုအသုံးပြုပခင်းအတွက် ပြည့်စုံစွာ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရြးသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားစံများမရှိြါ။

သ့ုိရသာ်လည်း သီးပခားအရြကာင်းအရာများအတွက် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှုပြုလုြ်သည့် အချ ို့ရသာ နုိင်ငံတကာအလုြ် 

သမားစံများသည် ဤစာရွက်စာတမ်းများနှင့် လက်မှတ်ထိုးပခင်းများအား သွယ်ဝိုက်ထိန်းသိမ်းမှုရြးသည်လည်း ရှိြါ 

သည်။ ILO ၏ CEACR သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ပြုလုြ်ခဲ့သည့် လုြ်အားခများ အကာအကွယ်ရြးရရး အရထွရထွ 

စစ်တမ်းပဖင့် ထိန်းသိမ်းလုြ်ရဆာင်ခဲ့ပြီး လုြ်အားခများရြးရချမှုအား အီလက်ထရရာနစ်နည်းပဖင့် ေဏ်စာရင်းများ 

သို့ တိုက်ရိုက်လွှဲရပြာင်းပခင်း သို့မဟုတ် ရငွလွှဲစနစ်ပဖင့် ရြးြို့ပခင်းများအား လုြ်အားခများကိုအကာအကွယ်ရြးရရး 

ပြဋ္ဌာန်းချက် (၁၉၄၉) (အမှတ် ၉၅) နှင့်အညီ လုြ်ရဆာင်ရစရန်နှင့် ြိုဒ်ခွဲ (၅) ြါအချက်များအား လိုက်နာရနသမျှ 

ကာလြတ်လုံး အကျုံးဝင်သည်။

ထို့အပြင် ြုဂ္ဂလိကအလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုရအဂျင်စီများဆိုင်ရာ အကကံပြုချက် (၁၉၉၇) (အမှတ် ၁၈၈) တွင် ရအာက် 

ရဖာ်ပြြါ အကကံပြုချက်များြါဝင်သည်။

၁၁။ ြုဂ္ဂလိကအလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုရအဂျင်စီများသည် အလုြ်အကိုင်ရခါ်ယူထားရသာ သို့မဟုတ် ရခါ်ယူရန် စဉ်းစား 

ထား ရသာ အလုြ်ရနရာများအတွက် ရလျှာက်ထားသူများ၏ အရည်အချင်းကို ဆုံးပဖတ်ရာတွင် လိုအြ်ပခင်း မရှိသည့် 

ကိုယ်ရရးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားပခင်း၊ ဖိုင်တွဲထားပခင်း သို့မဟုတ် မှတ်ြုံတင်စာရင်း 

သွင်းထားပခင်းများအား တားပမစ်သင့်သည်။

၁၂။ (က) ြုဂ္ဂလိကအလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုရအဂျင်စီများသည် အလုြ်သမားများ၏ ကိုယ်ရရးကိုယ်တာအချက်အလက် 

များကို ၎င်းတို့အား ရခါ်ယူခဲ့သည့် သီးသန့်ရည်ရွယ်ချက်အရ အကျ ိုးအရြကာင်းခိုင်လုံမှုရှိရစရန်ရသာ်လည်းရကာင်း 

သို့မဟုတ် အလုြ်သမားအရနပဖင့် အလားအလာရှိရသာ အပခားအလုြ်များတွင် ရရွးချယ်ခံမည့်သူအပဖစ် ြါဝင်လိုရသာ 

ရြကာင့် စာရင်းအတွင်း ဆက်လက်ထားရှိရစလိုပခင်းရြကာင့်ရသာ်လည်းရကာင်းစသည့် အရပခအရနများရြကာင့်သာ 

သိမ်းဆည်းသိုမှီးထားသင့်သည်။
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(ခ) အလုြ်သမားများအရနပဖင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရရးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အလိုအရလျာက်စနစ်ပဖင့် 

ရသာ်လည်းရကာင်း သို့မဟုတ် အီလက်ထရရာနစ်စနစ်ပဖင့်ရသာ်လည်းရကာင်း သို့မဟုတ် ဖိုင်တွဲသိမ်းဆည်းထားသည် 

များကိုလည်းရကာင်း လက်လှမ်းမီသိရှိနိုင်ရစရန် ရဆာင်ရွက်ရြးထားသင့်သည်။ ထိုသို့လုြ်ရဆာင်မှုများတွင် အလုြ် 

သမားများအရနပဖင့် ထိုသို့ရသာ အချက်အလက်များကို မိတ္တူရယူစစ်ရဆးြိုင်ခွင့်နှင့် မမှန်ကန်ရသာ သို့မဟုတ် မပြည့် 

စုံရသာ အချက်အလက်များကို ြယ်ဖျက်ရန် သို့မဟုတ် မှန်ကန်ရအာင်ပြုလုြ်ရန်အတွက် ရယူရတာင်းဆိုြိုင်ခွင့်များ 

ြါရှိသင့်သည်။

(ဂ) သီးသန့်အလုြ်အကိုင်တစ်ခု၏ လုြ်ငန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်မှုမရှိလျှင်၊ သက်ဆိုင်ရာ 

အလုြ်သမား၏ ခွင့်ပြုချက်များမရှိခဲ့လျှင် ြုဂ္ဂလိကအလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုရအဂျင်စီများအရနပဖင့် အလုြ်သမားတစ် 

ဦးတစ်ရယာက်၏ ရဆးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာအရပခအရနများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များကို ရယူပခင်း၊ ထိန်း 

သိမ်းထားရှိပခင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုပခင်းများ မလုြ်ရဆာင်သင့်သလို ထိုသို့ရသာအချက်အလက်များကို အလုြ် 

သမားတစ်ဦးအား အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်ရန် သင့်ရလျာ်မှုရှိမရှိ ဆုံးပဖတ်ရာ၌လည်း အသုံးမပြုသင့်ြါ။ သရေဂာသား 

များ၏ ကိုယ်ြိုင်အရထာက်အထား စာရွက်စာတမ်းများဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် (ပြန်လည်သုံးသြ်ပြီး) (၂၀၀၃) (အမှတ် 

၁၈၅) တွင်လည်း အချ ို ့ရသာသတင်းအချက်အလက်များကို အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအရနပဖင့် အီလက်ထရရာနစ်ြုံစံပဖင့် 

သိမ်းဆည်းထားရန် လိုအြ်ရြကာင်းပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ နမူနာတစ်ရြ်အရနပဖင့် အြိုဒ် (၁) အြိုဒ်ခွဲ (၄) တွင် ပြဋ္ဌာန်း 

ထားသည်မှာ “အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံစီတိုင်းသည် အီလက်ထရရာနစ် database တွင် သိမ်းဆည်းသိုမှီးထားသည့် 

သရေဂာသားတစ်ဦးစီတိုင်းအား ထုတ်ရြးထားခဲ့ရသာ၊ ဆိုင်းငံ့ထားရသာ သို့မဟုတ် ရုြ်သိမ်းခဲ့ပြီးရသာ ကိုယ်ြိုင်အ

ရထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများကို မှတ်တမ်းတင်ထားရှိရမည်။ ထို database များကို ဝင်ရရာက်စွက်ဖက်ပခင်း 

သို့မဟုတ် အခွင့်မရှိေဲ ဝင်ရရာက်ပခင်းများမပဖစ်ရစေဲ လုံခခုံမှုရှိရစရန် လိုအြ်သည့်အစီအမံများထားရှိရမည်။”

MNE ရကကြငာချက်အရကကာင်း

ရမးခွန်း - နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများနှင့် လူမှုရရးရာမူဝါဒများနှင့် စြ်လျဉ်းရသာ အရပခခံမူဝါဒရရးရာ 

သုံးြွင့်ဆိုင်ရြကပငာချကတွင်၊ “သုံးြွင့်ဆိုင်ရြကပငာချက်ကို အသုံးချမှုနှင့် စြ်လျဉ်းသည့် အပငင်းြွားမှုများကို စုံစမ်းစစ် 

ရဆးရရး လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ” ြါဝင်သည်။ သိရှိလိုသည့်အချက်မှာ၊ ဤလုြ်ထုံးလုြ်နည်းများကို သရောမတူ 

မှုများအားရပဖရှင်းနိုင်ရန် အမှန်တကယ်အသုံးပြုမှု ရှိ/မရှိနှင့် ရှိခဲ့ြါက မည်သို့ရသာအပငင်းြွားမှုများတွင် အသုံးပြု 

ြါသလဲ။

အရြေ - ဆန္ဒအရလျာက်လုြ်ရဆာင်နိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုပဖစ်ရသာ MNE ရြကပငာစာတမ်း၏ အပငင်းြွားမှုဆိုင်ရာ 

လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများသည် အသိရြးရြကာ်ပငာသည့် သရောသောဝရှိြါသည်။ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများကို ရြကာ်ပငာ 

ချက်ကို လက်ခံသရောတူထားသူများအတွင်း အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုများအား သရောမတူညီမှုများ၊ လက်ရတွ့အရန 

အထားမှ ရြါ်ထွက်လာသည့်အရပခအရနများကို ရပဖရှင်းရြးရန်လိုအြ်လာချနိ်တွင် ရြကပငာစာတမ်း၏ ပြဋ္ဌာန်းချက် 

များကို အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ရန် အသုံးပြုသည်။

တင်ပြရတာင်းဆိုလာသည့်ကိစ္စ (၂၁) ခုမှ ကိစ္စရြ် (၅) ခုကို အုြ်ချုြ်ရရးြိုင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့မှ ရဆွးရနွးဆုံးပဖတ်ချက်ချခဲ့ 

သည်။ ကိစ္စရြ်နှစ်ခုကို အစိုးရတစ်ရြ်မှ တင်ပြခဲ့ပခင်းပဖစ်ပြီး ကျန်သုံးခုကို နိုင်ငံအတွင်းရှိအဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့အစည်းများ 

ကိုယ်စား နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများမှ တင်ပြခဲ့ပခင်းပဖစ်သည်။ ကိစ္စရြ်များမှ ရလးခုကို လက်ခံရဆွးရနွး 

ခဲ့ြကပြီး ကိစ္စရြ်နှစ်ခုကို တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း ဆုံးပဖတ်ချက်ချမှတ်ကာ (GB. 229/13/13 နှင့် GB. 239/14/24/ 

ရနာက်ဆက်တွဲ) ကျန်ကိစ္စရြ်နှစ်ခုကို ဆုံးပဖတ်ချက်အများစုပဖင့် ဆုံးပဖတ်ခဲ့သည် (GB. 272/6 နှင့် အရပခခံရဆွးရနွးမှုများ 

မှ ယခင်စာရွက်စာတမ်းများ နှင့် GB. 264/MNE/2)။ ြဉ္စမရပမာက်ကိစ္စရြ်ကို လက်ခံရဆွးရနွးမှုမပြုရြကာင်း ရြကပငာ 
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ခဲ့ပြီး GB.254/MNE/4/6 ောသာပြန်ဆို သည့်အဆင့်သို့ မရရာက်ရှိခဲ့ရြ။ ကိစ္စရြ်ရလးခုတွင် အရပခအပမစ်ရှိခိုင်လုံ 

ရသာ ောသာပြန်ဆိုမှုများကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

ကိစ္စရြ်တစ်ခုမှာ ပြည်ရထာင်စုအဆင့်အရာရှိတစ်ဦး ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးသင်တန်းတက် 

ရရာက်ရန် လစာပြည့်ခွင့်ယူပခင်းနှင့် သက်ဆိုင်ပြီး၊ အပခားကိစ္စရြ်သုံးခုမှာ ြိုလျှဝံန်ထမ်းများကို အင်အားရလျှာ့ချပခင်း 

ကိစ္စများ ပဖစ်သည်။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ကရလးအလုပ်သမားဆိုင်ော အရမးအရြေများ

ရမးခွန်း - အလုြ်လုြ်နိုင်သည့်အနိမ့်ဆုံးအသက်ကို အေယ်ရြကာင့် (၁၅) သို့မဟုတ် (၁၄) ဟု သတ်မှတ်ရြါသလဲ 

ဆိုတာ ကကိုးစားအရပဖရှာရနြါသည်။ အလုြ်လုြ်နိုင်သည့်အနိမ့်ဆုံးအသက်ကို (၁၆) ဟု ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မူဝါဒတစ်ရြ် 

ပဖင့် သတ်မှတ်ြါက မည်သို့ရသာအကျ ိုးဆက်များပဖစ်လာြါမည်လဲ။

အရြေ - ကုမ္ပဏီများအရနပဖင့် ဥြရဒအရသတ်မှတ်ထားသည့် အနိမ့်ဆုံးအသက် သတ်မှတ်ချက်ကို ရလးစားသင့ြ်ါသည်။ 

ြုံမှန်အားပဖင့် (၁၅) နှစ်ပဖစ်ရသာ်လည်း အချ ို ့နိုင်ငံများတွင် (၁၄) နှင့် အပခားနိုင်ငံများတွင် (၁၆) အပဖစ်သတ်မှတ်ြကသည်။ 

အလုြ်လုြ်နိုင်သည့် အနိမ့်ဆုံးအသက်ကို အမျ ိုးသားဥြရဒအရ ဖွံ့ပဖိုးပြီးနိုင်ငံများတွင် (၁၅) သို့မဟုတ် ဖွံ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံ 

များတွင် (၁၄) ဟု သတ်မှတ်ြါက ကုမ္ပဏီများအရနပဖင့် (၁၅) နှစ်ကို အနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်သင့်ပြီး ခခင်းချက်အရနပဖင့် 

ဖွံ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် (၁၄) နှစ်သတ်မှတ်နိုင်ြါသည်။ (အလုြ်လုြ်နိုင်သည့် အနိမ့်ဆုံးအသက် ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၇၃ 

(အမှတ် ၁၃၈)၊ အြိုဒ်ခွဲ (၂) တွင်ြကည့်)။ အကယ်၍ ရမးခွန်းတွင်ရမးပမန်းထားသည့် အလုြ် သို့မဟုတ် တာဝန်များသည် 

ရေးအန္တရာယ်ရှိပြီး လုြ်ငန်းသောဝ သို့မဟုတ် အလုြ်လုြ်ကိုင်ရသည့် အရပခအရနအရ ကရလးသူငယ်များ၏ ကျန်း 

မာရရး၊ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် စိတ်ဓါတ်ရရးရာကို ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်ရစမည့်ဟန်ရှိြါက အနိမ့်ဆုံးအသက် 

ကို (၁၈) နှစ် သတ်မှတ်သင့်ြါသည်။ (ILO ၏ အဆိုးဝါးဆုံးြုံစံပဖင့် ကရလးသူငယ်များကို ခိုင်းရစပခင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်း 

ချက်၊ ၁၉၉၉ (အမှတ် ၁၈၂)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၃ဃ (၂) တွင်ြကည့်)။ ထို့အပြင် သီးပခားအလုြ်ရာထူးတစ်ခုအတွက် အလုြ်၏ ရှိရင်း 

စွဲသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအရနပဖင့် အနိမ့်ဆုံးအသက် (၁၈) ထားရှိရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားပခင်းလည်း ရှိနိုင်ြါသည်။

အပခားမည်သည့်အရပခအရနမျ ိုးတွင်မဆို အလုြ်လုြ်နိုင်သည့် အနိမ့်ဆုံးအသက် (၁၆) နှစ်သည် ခွဲပခားဆက်ဆံမှု ပဖစ် 

ရစမည် ပဖစ်သည်။ လုြ်ငန်းခွင်အတွင်းခွဲပခားဆက်ဆံမှုများတွင် “အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှု သို့မဟုတ် အလုြ်အကိုင်အ 

တွက် ပြုမူဆက်ဆံပခင်းများတွင် အကျ ိုးြျက်ပြားရစရသာ သို့မဟုတ် တန်းတူညီအခွင့်အလမ်းများမရရှိရစရန် အရနှာင့် 

အယှက်ပဖစ်ရစရသာ အတန်းအစားခွဲပခားမှု၊ ဖယ်ထုတ်ဆက်ဆံပခင်း သို့မဟုတ်  ဦးစားရြးဆက်ဆံပခင်းများ” ြါဝင် 

သည်။ (ခွဲပခားဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာ (အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုနှင့် အလုြ်အကိုင်) ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၅၈ (အမှတ် ၁၁၁)၊ ြိုဒ်ခွဲ 

၁ (၁) တွင်ြကည့်)။ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုသည် လူတစ် ဦးတစ်ရယာက်အရနပဖင့် အလုြ်တွင် ရှိရင်းစွဲသတ်မှတ်ထားရသာ 

လိုအြ်ချက်များနှင့် ဆက်စြ်မှုမရှိသည့် လက္ခဏာသွင်ပြင်များရှိပခင်းရြကာင့် အပခားသူများထက်ြို၍ ဦးစားရြးဆက်ဆံ 

ခံရမှုနည်းြါးပခင်း သို့မဟုတ် အများနည်းတူ တူညီသည့်အရပခအရန၊ ပြုမူဆက်ဆံမှု သို့မဟုတ် စံသတ်မှတ်ချက်များ 

သည်ြင် အချ ို ့ရသာသူများအရြါ်တွင် မညီမျှေဲ ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်သက်ရရာက်ခံရမှုများကို ဆိုလိုသည်။

ဆယ်ရကျာ်သက်များကို အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုအခွင့်အလမ်းမှ လုံးလုံးလျားလျားဖယ်ထုတ်သည်ထက် သင့်ရလျာ် 

လုံရလာက်သည့် အရပခအရနများရအာက်တွင် အလုြ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရြးအြ်လုြ်ကိုင်ရစပခင်းသည် ကရလး 

အလုြ်သမားနှင့် ၎င်း၏အဆိုးဝါးဆုံးြုံစံခိုင်းရစမှုများကို ြရြျာက်ရစမည့် ထိရရာက်ရသာ နည်းလမ်းတစ်ခုပဖစ်ြါသည်။ 

ကုမ္ပဏီများအရနပဖင့် အနိမ့်ဆုံးအသက်နှင့် (၁၆) နှစ်အရွယ်ြကားရှိ လူငယ်များကို ရေးအန္တရာယ်မရှိရသာ သင့်ရလျာ် 

ရကာင်းမွန်သည့် အလုြ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရြးအြ်ပခင်းပဖင့် လူငယ်များကို အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်ရရး၌ အရရး 

ကကီးရသာကဏ္ဍမှ ြါဝင်နိုင်မည်ပဖစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများအရနပဖင့် အလုြ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများနှင့် စံနှုန်းများကို 
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တိုးတက်လာရစရန် အားရြးလုြ်ရဆာင်သင့်ပြီး အစိုးရ၏ အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုဆိုင်ရာ မူဝါဒများနှင့် ရမျှာ်မှန်းချက် 

များကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ နိုင်ငံရတာ်ရတာ်များများတွင် လူငယ်များအလုြ်အကိုင်တိုးတက်ရရှိရရး 

သည် အဓိကကျသည့် မူဝါဒရရးရာြန်းတိုင်တစ်ခုပဖစ်သည်။ (နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများနှင့် လူမှုရရးရာ 

မူဝါဒများမှ စြ်လျဉ်းရသာ အရပခခံမူဝါဒများကို သုံးြွင့်ဆိုင်ရြကပငာချက်များ၊ အြိုဒ် (၁၆) တွင်ြကည့်)။

ရမးခွန်း - သင်တို့၏အဖွဲ့အစည်းတွင် ကျွန်ုြ်တို့ထံ ြစ္စည်းတင်သွင်းသူများအား  ကရလးအလုြ်သမားများ အသုံးပြု 

ပခင်းမရှိရြကာင်း လက်မှတ်ရရးထိုးအာမခံရစမည့် စာရွက်စာတမ်းများရှိြါသလား။

အရြေ - ILO အရနပဖင့် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ လက်မှတ်ရရးထိုးရန်အတွက် စာရွက်စာတမ်းများ ထုတ်ရြးပခင်းမရှိြါ။ 

ကရလးအလုြ်သမားြရြျာက်ရရးအတွက် ILO ၏ ချဉ်းကြ်လုြ်ရဆာင်ြုံမှာ ဝယ်လက်ကုမ္ပဏီများ၊ ကုန်ြစ္စည်းတင် 

သွင်းသူများ၊ အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရြ်ရွာလူထုများြူးရြါင်း၍ ြိုမိုစနစ်ကျရသာ ချဉ်းကြ်လုြ် 

ရဆာင်မှုမျ ိုးပဖင့် လုြ်ရဆာင်ြါသည်။

ကရလးအလုပ်သမားများ မြေစ်ရအာင်ကကိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် ကရလးသူငယ်များ ရကျာင်းတက်နိုင်ေန်အတွက် 

ကုမ္ပဏီ၏ မူေါေများ

ရမးခွန်း - ကရလးအလုြ်သမားများမပဖစ်ရအာင် ကကိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ကျွန်ုြ်တို့ကုမ္ပဏီအရနပဖင့် မည် 

သည်တို့ကို လုြ်ရဆာင်နိုင်ြါသလဲ။

အရြေ - ရယေုယျအသုံးအနှုန်းအရ ကရလးအလုြ်သမားဆိုသည်မှာ  ကရလးတစ်ရယာက်ကို ြညာသင်ယူခွင့်ရနိုင်ရန် 

အဟန့်အတားပဖစ်ရစရသာ သို့မဟုတ် ကရလးငယ်၏ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုကို ထိခိုက်ရစရသာအလုြ်များကို အရွယ်မ 

ရရာက်ရသးသည့် အချနိ်တွင် လုြ်ရစပခင်းပဖစ်သည်။ 

စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများအရနပဖင့် အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစမှု သို့မဟုတ် ကျွန်ပြုခိုင်းရစပခင်းကဲ့သို့ရသာ ကျင့်သုံးမှုများ၊ 

ကရလးသူငယ် ကုန်ကူးပခင်းနှင့် ကရလးစစ်သားများ၊ ကရလးသူငယ်များကို လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာ ရခါင်းြုံပဖတ်အပမတ် 

ထုတ်ပခင်း သို့မဟုတ် လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာရဖာ်ပြသည့် အလုြ်များတွင် အသုံးပြုပခင်း၊ ရေးအန္တရာယ်ရှိသည်ဟု သတ်မှတ် 

ထားသည့် အလုြ်များတွင် ခိုင်းရစပခင်းများ အြါအဝင် “ကရလးအလုြ်သမားကို ထိရရာက်စွာတိုက်ဖျက်ရရး” နှင့် 

“အဆိုးဝါးဆုံးြုံစံပဖင့် ကရလးအလုြ်သမားများအားခိုင်းရစပခင်းကို တားပမစ်ရန်နှင့် ြရြျာက်ရစရန် အရရးကကီး ကိစ္စ 

တစ်ရြ်အပဖစ် ရဆာင်ရွက်နိုင် ရန်အတွက် ၎င်းတို့တတ်နိုင်သည့် အြိုင်းမှရန၍ ထိရရာက်ရသာလက်ငင်းလုြ်ရဆာင်မှု 

များကို လုြ်ရဆာင်ရန်” ကကိုးြမ်းြါဝင်လုြ်ရဆာင်သင့်သည်။ (နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများနှင့် လူမှုရရးရာ 

မူဝါဒများမှ စြ်လျဉ်းရသာ အရပခခံမူဝါဒများကို သုံးြွင့်ဆိုင်ရြကပငာချက်များ၊ အြိုဒ် (၃၆) တွင်ြကည့်)။

အလုြ်လုြ်နိုင်သည့် အနိမ့်ဆုံးအသက်များကို ြုံမှန်အားပဖင့် အမျ ိုးသားဥြရဒများတွင် ပြဋ္ဌာန်းရလ့ရှိပြီး ရလးစားလိုက် 

နာရန် လိုအြ်သည်။ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများအရ အနည်းဆုံး အသက် (၁၅) နှစ်ရှိရမည်ပဖစ်ပြီး ြုံမှန်အားပဖင့် မသင်မရနရ 

ြညာရရး စနစ်ပြီးဆုံးသည့် အချနိ်များ ပဖစ်သည်။ အသက် (၁၃) နှစ်ခန့်ရှိရသာ ကရလးများအတွက် ရကျာင်းြညာရရးကို 

ထိခိုက်မှုမရှိြါက ရလ့ကျင့်သင်ြကားပခင်း သို့မဟုတ် ရြါ့ြါးသည့်အလုြ်များကို ချွင်းချက်အပဖစ် ခွင့်ပြုနိုင်ြါသည်။ 

ဖွံ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် ရယေုယျအားပဖင့် အလုြ်လုြ်နိုင်သည့် အနိမ့်ဆုံးအသက်ကို (၁၄) နှစ်၊ ရြါ့ြါးသည့် အလုြ်ကို 

(၁၂) နှစ်အပဖစ် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းသည်လည်း ရှိနိုင်ြါသည်။ သို့ရသာ်လည်း အချ ို ့ရသာနိုင်ငံများတွင် (ဥြမာ ေရာဇီး၊ 

တရုတ်နှင့် ကင်ညာ) တို့သည် အနိမ့်ဆုံးအလုြ်လုြ်နိုင်သည့် အသက်ကို ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ြိုင်စတင်လုြ်ရဆာင်မှုအပဖစ် 

(၁၆) နှစ်သတ်မှတ်ြါသည်။
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အသက် (၁၈) နှစ်ရအာက်ရှိမည်သူမဆို ရေးအန္တရာယ်ရှိရသာ အလုြ်များတွင် လုြ်ကိုင်ပခင်းမပြုသင့်ြါ - ထိုအလုြ် 

များမှာ နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုအဆင့်နှင့်မသက်ဆိုင်ေဲ ကရလးငယ်၏ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ၊ လူမှုရရး၊ စိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာ၊ 

စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာနှင့် ယုံြကည်သက်ဝင်မှုများကို ထိခိုက်ရစရသာအလုြ်များပဖစ်သည်။ အဆိုးဝါးဆုံးြုံစံပဖင့် ကရလး 

အလုြ်သမားခိုင်းရစမှုများ ြရြျာက်ရရးကကိုးြမ်းရဆာင်ရွက်မှုများကုိ အပခားရသာကရလးအလုြ်သမားြုံစံများအ 

တွက် အသုံးမပြုသင့်ြါ။

အဆိုးဝါးဆုံးြုံစံပဖင့် ကရလးအလုြ်သမားများြရြျာက်ရစရရး လုြ်ရဆာင်ချက်များသည် မိန်းကရလးများနှင့် ငယ် 

ရွယ်သည့် ကရလးများ၏ လိုအြ်ချက်များကို အထူးအရလးရြးလုြ်ရဆာင်သင့်ြါသည်။ 

အသက် (၁၈) နှစ်ရအာက်ရှိ အလုြ်လုြ်ရနသူတိုင်းသည် ကရလးအလုြ်သမားမဟုတ်ြါ။ ယင်းသည် အသက်အရွယ်နှင့် 

အလုြ်အမျ ိုးအစား၊ အလုြ်အရပခအရနများနှစ်ခုလုံးအရြါ်တွင်မူတည်သည်။ ကရလးအလုြ်သမားများကို “လူငယ် 

အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်ပခင်း” နှင့် မရရာရထွးသင့်ြါ။ အလုြ်လုြ်နိုင်သည့် အသက်အရွယ်ရှိသူ လူငယ်များကို သင့်ရလျာ် 

ရကာင်းမွန်သည့် အလုြ်များနှင့် ချတိ်ဆက်ရြးသင့်ရသာ်လည်း ရေးအန္တရာယ်ရှိရသာအလုြ်များနှင့် အပခားအဆိုးဝါး 

ဆုံးြုံစံပဖင့် ကရလးအလုြ်သမားများအားခိုင်းရစမှု မပဖစ်ရစရန် အကာအကွယ်လိုအြ်ဆဲသာပဖစ်ြါသည်။ “ရြါ့ြါး 

ရသာ အလုြ်” နှင့် ြတ်သက်၍လည်း ရပြာင်းလွယ်ပြင်လွယ်အချက်များရှိပြီး အကယ်၍ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများမှ 

ခွင့်ပြုပြီး ရစာင့်ြကည့် ထိန်းသိမ်းမှုလည်းရှိမည်ဆိုြါက အသက် (၁၃) နှစ် (သို့မဟုတ် ၁၂ နှစ်) အရွယ် ရကျာင်းရနရနသည့် 

ကရလးများကို ရြါ့ြါးသည့်အလုြ် လုြ်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

ြထဝီဝင်အရနအထားအရ ရဝးကွာရသာရနရာများမှ Supply chain များရှိ သီးပခားလုြ်ငန်းကဏ္ဍများမှ အရင်းအပမစ် 

များ ရယူရနသည့် ကုမ္ပဏီများအရနပဖင့်လည်းအထူးတလည် နိုးြကားမှုရှိရန်လိုအြ်သည်။ လုြ်ငန်းမအြ်နှံမီ ကကိုတင် 

စုံစမ်းစစ်ရဆးပခင်း (due diligence) များ၏ တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းအရနပဖင့် ILO ၏ သုံးသြ်မှုများနှင့် အပခားရသာ သုရတ 

သနများကိုြါ ထည့်သွင်းရလ့လာသင့်ပြီး ကုမ္ပဏီလုြ်ငန်းလည်ြတ်သည့် ဧရိယာများတွင် ကရလးအလုြ်သမား 

ပြဿနာများ ပဖစ်နိုင်ရပခရှိသည့် လုြ်ငန်းကဏ္ဍများကို သတိပြုရမည်ပဖစ်သည်။

လုြ်ငန်းခွင်များတွင် ကရလးအလုြ်သမားြရြျာက်ရရးအတွက် ကုမ္ပဏီများကလုြ်ရဆာင်နိုင်မည့် လုြ်ရဆာင်ချက် 

များမှာ -

 • အမျ ိုးသားအဆင့် အလုြ်သမားဥြရဒများနှင့် နည်းဥြရဒများမှ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အလုြ်လုြ်နိုင်သည့် 

အနိမ့်ဆုံးအသက် ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ထိန်းသိမ်းလိုက်နာရန်နှင့် အမျ ိုးသားဥြရဒများမှ ပြဋ္ဌာန်းမှု မလုံ 

ရလာက်ခဲ့လျှင် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်။

 • လုြ်သားစုရဆာင်းရရးတွင် အသက်အရွယ်ကို အတည်ပြုစစ်ရဆးနိုင်ရန်အတွက် လုံရလာက်စွာစစ်ရဆးနိုင် 

မည့် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများကို အသုံးပြုရန်။

 • ဝန်ထမ်းအားလုံး၏ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကို တိကျစွာ အချနိ်နှင့်တစ်ရပြးညီထိန်းသိမ်းထားရှိရန်။

 • လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း တရားဝင်အလုြ်လုြ်ခွင့်ရှိသည့် အသက်အရွယ်ရအာက်ကရလးများကို ရတွ့ရှိြါက 

၎င်းတို့ကို အလုြ်ခွင်အတွင်းမှ ဖယ်ထုတ်နိုင်ရရးရဆာင်ရွက်ရန်။

 • လုြ်ငန်းခွင်မှ ဖယ်ထုတ်လိုက်ရသည့် ကရလးနှင့် သူ/သူမ၏ မိသားစုကို လုံရလာက်သည့် ဝန်ရဆာင်မှုများ 

နှင့် အပခားရသာ အလားအလာရှိသည့်လမ်းရြကာင်းများအား ပဖစ်နိုင်သမျှ လက်လှမ်းမီရရှိရစရန်။

 • ကရလးအလုြ်သမားတိုက်ဖျက်ရရးအတွက် တစ်ဆင့်ခံကန်ထရိုက်တာများ၊ ြစ္စည်းတင်သွင်းသူများနှင့် 

အပခားရသာ စီးြွားရရးမိတ်ဖက်များကို လွှမ်းမိုးမှုရှိရစရန်။
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 • စီးြွားရရးလုြ်ငန်း မိတ်ဖက်များအရနပဖင့် ကရလးအလုြ်သမား တားဆီးတိုက်ဖျက်နိုင်ရရးအတွက် သင် 

တန်းရြးပခင်းနှင့် မက်လုံးရြးရဆာင်ရွက်ပခင်းကဲ့သို့ရသာ စွမ်းရဆာင်ရည်တည်ရဆာက်ပခင်းနည်းလမ်းများ

အား လုြ်ရဆာင်ရန်။

 • အရွယ်ရရာက်ပြီးသည့် ဝန်ထမ်းများအတွက် ြုံရသလုြ်အားခများရြးပခင်းပဖင့် ကရလးသူငယ်များ၏ ဝင်ရငွ 

အရြါ် မှီခိုရန်မလိုေဲ ၎င်းတို့၏မိသားစုများအား အရထာက်အကူရြးနိုင်ရစရန်။

ကုမ္ပဏီများအရနပဖင့် တတ်နိုင်သမျှ ကရလးအလုြ်သမားြရြျာက်ရရးနှင့် လုြ်ငန်းခွင်တွင်းမှကရလးများကို ဖယ် 

ထုတ်ပြီး အရည်အရသွးရှိရသာ ြညာရရးနှင့် လူမှုရရးရာအကာအကွယ်ရြးရရးတို့ကို လက်လှမ်းမီရရှိနိုင်ရစရန် အကူ 

အညီရြးမှုများ လုြ်ရဆာင်သင့်ပြီး ြါဝင်လုြ်ရဆာင်ရြးနိုင်သည်များမှာ -

 • အပခားရသာကုမ္ပဏီများ၊ ကဏ္ဍအလိုက် အသင်းအဖွဲ့များ၊ အလုြ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မိတ်ဖက်ပြုပြီး 

လုြ်ငန်းကဏ္ဍတစ်ခုလုံးတွင် ဤကိစ္စရြ်များကို လိြ်မူရပဖရှင်းရရး၊ အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဥြရဒ 

ရရးရာတာဝန်ရှိသူများ၊ အလုြ်သမားစုံစမ်းစစ်ရဆးရရးများနှင့် အပခားသက်ဆိုင်ရာြုဂ္ဂိုလ်များအစရှိသည့် 

အကျ ိုးသက်ဆိုင်ြတ်သက်သူများနှင့် ရြါင်းကူးဆက်ဆံရဆာင်ရွက်ရရးများ ပြုလုြ်ပခင်း။

 • ရဒသအဆင့်၊ တိုင်းရဒသကကီးနှင့်ပြည်နယ် သို့မဟုတ် နိုင်ငံရတာ်အဆင့် အလုြ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများတွင် 

ကရလးအလုြ်သမားဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ရကာ်မတီတစ်ရြ် ထူရထာင်ရရး သို့မဟုတ် ထည့် 

သွင်းရရး။ ကရလးအလုြ်သမားဆိုင်ရာ အမျ ိုးသားအဆင့် လုြ်ရဆာင်ချက်အစီအစဉ် ရရးဆွဲမှုကို အမျ ိုးသား 

အဆင့် အဓမ္မအလုြ်သမားတိုက်ဖျက်ရရး အဓိကမူဝါဒနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာလုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ၏ 

တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းအရနပဖင့် ထုတ်ရဖာ်သွားနိုင်ရရးကို အကူအညီရြးပခင်း။

 • သင်၏ လွှမ်းမိုးနိုင်ရသာ အတိုင်းအတာအတွင်း ြညာရရး၊ စွမ်းရည်များဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရရးနှင့် လုြ်ငန်းခွင် 

တွင်း သင်ြကားမှုအခွင့်အရရးများ ရြးအြ်ပခင်းပဖင့် ယခင်ကရလးအလုြ်သမားပဖစ်ခဲ့ဖူးသူများအတွက် ကကို 

တင်ကာကွယ် ရရးနှင့် ပြန်လည်ရြါင်းစည်းရရးအစီအစဉ်များတွင် ြါဝင်ရဆာင်ရွက်ပခင်း။

 • ပဖစ်နိုင်ြါက မီဒီယာမှတစ်ဆင့် မဲဆွယ်လှုံ့ရဆာ်မှုအစီအစဉ်များအြါအဝင် နိုင်ငံအဆင့်၊ နိုင်ငံတကာအဆင့် 

အစီအစဉ်များတွင် ြါဝင်ပခင်းနှင့် ရဒသအဆင့်၊ နိုင်ငံအဆင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ 

နှင့် အပခားသက်ဆိုင်သူများ အစရှိသည်တို့နှင့် ညှိနှိုင်းရဆာင်ရွက်ပခင်း

ကရလးအလုြ်သမား ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာပခင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရသာသတင်းအချက်အလက်များကို ကရလးအလုြ် 

သမားြရြျာက်ရရး (Eliminating Child Labour) Guide Two: How employers’ can eliminate child labour 

စာမျက်နှာ (၄၇-၄၈) တွင် ရတွ့နိုင်သည်။

ရမးခွန်း - ကရလးအလုြ်သမားများမပဖစ်ရအာင် ကကိုတင်ကာကွယ်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီတစ်ခုအရနပဖင့် မည်သို့ရသာ 

မက်လုံးရြးဆွဲရဆာင်မှုများကို အသုံးပြုနိုင်ြါသလဲ။ ကရလးများရကျာင်းတက်နိုင်ရစရန် ကုမ္ပဏီတစ်ခုအရနပဖင့် မည် 

သို့ လုြ်ရဆာင်ရြးနိုင်ြါသလဲ။

အရြေ - ကုမ္ပဏီတစ်ခုကလုြ်ရဆာင်နိုင်သည့် လုြ်ရဆာင်ချက်သုံးမျ ိုးရှိြါသည် - ရငွရရးရြကးရရး မက်လုံးရြးရန်၊ 

ဝန်ထမ်းများအြကားတွင် ကရလးများရကျာင်းတက်ပခင်းသည် အရရးကကီးရြကာင်း အသိရြးပမှင့်တင်ရန်နှင့် စုရြါင်း 

ရဆာင်ရွက်မှုများတွင် ြါဝင်ရန်ပဖစ်သည်။

၁။ ကရလးအလုြ်သမားပဖစ်ရပခင်း အရြကာင်းရင်းဇစ်ပမစ်ပဖစ်သည့် ဆင်းရဲနွမ်းြါးမှုကို ကူညီလိြ်မူရပဖရှင်းရမည်ပဖစ် 

သည်။ အရရးအကကီးဆုံးမက်လုံးမှာ အရွယ်ရရာက်ပြီးသူ အလုြ်သမားများကို သင့်ရလျာ်ရကာင်းမွန်သည့် လုြ်အား 

ခများရြးပခင်းပဖင့် ၎င်းတို့၏ ကရလးများကို ရကျာင်းသို့ရစလွှတ်နိုင်ရစရရးပဖစ်သည်။ ကုမ္ပဏီအရနပဖင့် တရားဝင် 
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သတ်မှတ်ထားရသာ အနိမ့်ဆုံးလုြ်အားခများကို ရြးသင့်ြါသည်။ အနိမ့်ဆုံးလုြ်အားခသည် ရကာင်းစွာမလုံရလာက် 

ခဲ့ြါက ထိုအနိမ့်ဆုံးလုြ်ခ လစာထက် တိုးပမှင့်ရြးရန်လည်း စဉ်းစားသင့်ြါသည်။ သို့ရသာ်လည်း အချ ို ့ရသာ ကုမ္ပဏီ 

များတွင် အလုြ်သမားများ၏ လုြ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို ြိုမိုတိုးတက်ရကာင်းမွန်ရစပခင်း မရှိြါက 

ထိုသို့ လုြ်အားခြိုရြးမှုသည် ပဖစ်နိုင်မည်မဟုတ်ရြ။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ရြးအြ်ရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည့် 

အပခားရသာ မက်လုံးများမှာ -

 • ဝန်ထမ်းများ၏ ကရလးများအတွက် ရကျာင်းစရိတ်ရထာက်ြံ့ရြးပခင်း

 • သတ်မှတ်ထားသည့် ြညာရရးအဆင့်တစ်ခု ပြီးရပမာက်ြါက ဝန်ထမ်း၏ကရလးများကို ဆုရြကးများရြးပခင်း

 • ငယ်ရွယ်သည့် ကရလးများအရနပဖင့် ရကျာင်းတက်ရမည့်အစား အလုြ်စတင်လုြ်ရပခင်းများ မပဖစ်ရစရန် 

လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း သို့မဟုတ် အနီးအနားတွင် ရန့ကရလးထိန်းရကျာင်းထားရြးပခင်း

 • ကရလးများအတွက် ရကျာင်းဆင်းချနိ်တွင် အြန်းရပဖနားရနရန်ရနရာများထားရြးပခင်းပဖင့် အိမ်စာများ 

လုြ်ရန် ရနရာရရှိပြီး အလုြ်မလုြ်ေဲ ရဆာ့ကစားခွင့်များရရစပခင်း

ကရလးအလုြ်သမားတိုက်ဖျက်ရရးသည် အားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်ရသာ ြန်းတိုင်တစ်ခုပဖစ်ပြီး ကုမ္ပဏီတစ်ခုအရနပဖင့် 

ကရလးအလုြ်သမားများမပဖစ်ရအာင် ကကိုတင်ကာကွယ်ရရးအတွက် သင့်ရလျာ်ရသာ မက်လုံးများရြးပခင်းသည် 

နိုင်ငံ၏ အရပခအရနရြါ်တွင် များစွာမူတည်မည်ပဖစ်သည်။ မက်လုံးရြးပခင်းများသည် ကုမ္ပဏီနှင့် အလုြ်သမားများ၏ 

လိုအြ်ချက် နှစ်ခုလုံးနှင့် ကိုက်ညီရအာင် ြုံစံထုတ်သင့်သည်။ အထိရရာက်ဆုံးရသာ ချဉ်းကြ်လုြ်ရဆာင်မှုပဖစ်ရစရန် 

အတွက် မက်လုံးရြးဆွဲရဆာင်မှုများကို မည်သို့သတ်မှတ်ထားရှိသင့်ရြကာင်း အလုြ်သမားများ၊ အလုြ်သမားကိုယ် 

စားလှယ်များနှင့် အပြန်အလှန် ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးသင့်သည်။

၂။ အသိြညာရြးပမှင့်တင်ပခင်း - ြညာရရး၏တန်ဖိုးကိုသိရှိလာရအာင် အသိြညာရြးပမှင့်တင်ရာတွင် ကုမ္ပဏီတစ်ခု 

သည် အရရးြါရသာ ကဏ္ဍမှြါဝင်နိုင်သည်။ ရယေုယျအားပဖင့် စီးြွားရရးနှင့်ဆိုင်ရသာ မက်လုံးများကို အထူးသတိပြု 

လုြ်ရဆာင်သင့်ပြီး ရြးအြ်လိုက်သည့် မက်လုံးများသည် ကရလးငယ်အားအလုြ်မလုြ်ရစေဲ ရည်ရွယ်ထားသည့် 

အတိုင်း ရကျာင်းတက်ရစရန်အရရးကကီးသည်။

၃။ ြူးရြါင်းအားထုတ်မှုများ - ကုမ္ပဏီေက်မှသာ လုြ်ရဆာင်ရပခင်းများရှိရသာ်လည်း ကရလးအလုြ်သမားပြဿနာ 

သည် စုရြါင်းရဆာင်ရွက်ြါက အထိရရာက်ဆုံးပဖစ်သည်။ အမျ ိုးသားအဆင့် အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်း 

များသည် ပြည်တွင်းအရပခအရနအလိုက် မည်သို့ရသာ မက်လုံးများသည် အသင့်ရလျာ်ဆုံးပဖစ်မည်ကို အကကံပြုပခင်း၊ 

လမ်းညွှန်ပခင်းများ ရြးနိုင်ြကမည်ပဖစ်သည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုအရနပဖင့် အထက်တွင် ရဖာ်ပြခဲ့ရသာ အကကံပြုချက်များကို 

ရငွရရးရြကးရရးအရနအထားအရ ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်း လုြ်ရဆာင်ရန် မပဖစ်နိုင်ခဲ့ြါက အလုြ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများမှ 

တစ်ဆင့်ရဆာင်ရွက်ပခင်း သို့မဟုတ် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်ပခင်းတို့ပဖင့် လုြ်ရဆာင် 

နိုင်ြါသည်။

ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီများက အပခားသူများနှင့် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်ပခင်းပဖင့် ကရလးအလုြ်သမားများ တိုက်ဖျက်ရရး၏ 

တာဝန်သည် အစိုးရ၏တာဝန်ပဖစ်ရြကာင်း ြိုမိုထိရရာက်စွာ တိုက်တွန်းတင်ပြမှုလည်း ပြုလုြ်နိုင်မည်ပဖစ်သည်။ အစိုး 

ရ၏ လုြ်ရဆာင်ချက်များအတွက် စုရြါင်းရထာက်ခံတင်ပြနိုင်သည့် အလားအလာရှိရသာရနရာများမှာ -

 • အမျ ိုးသားဥြရဒတွင် မသင်မရနရအခမဲ့ြညာရရးကို ပြဋ္ဌာန်းရရး

 • ဆရာ၊ ဆရာမများအတွက် သင့်ရလျာ်သည့် သင်တန်းတက်ရရာက်မှုအခွင့်အရရးများရရှိရရး

 • အြိုစာသင်ခန်းများ ရဆာက်လုြ်ရရး
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 • အရည်အချင်းပြည့်မီရသာ ဆရာ၊ဆရာမများစုရဆာင်းရရး အထူးသပဖင့်ရကျးလက်ရဒသများအတွက်ပဖစ် 

သည်

 • ရကျာင်းထွက်ထားသည့်ကရလးများနှင့် အပခားထိခိုက်လွယ်ကရလးများ၊ အထူးသပဖင့် ရကျးလက်ရဒသရန 

ကရလးများအတွက် ရကျာင်းြညာရရးအခွင့်အလမ်းများရရှိနိုင်ရန် ရန်ြုံရငွများရြးအြ်ပခင်း၊ HIV/AIDS တို့ 

ရြကာင့် မိေမဲ့ပဖစ်ရသည့် ကရလးများအတွက် ြညာသင်ဆုရြးပခင်းအစီအစဉ်များ

 • လမ်းရြါ်ရနကရလးများကို ကျွမ်းကျင်မှုများ သင်တန်းရြးရရးအစီအစဉ်များ

 • ကရလးအလုြ်သမားဥြရဒနှင့် ကရလးအလုြ်သမားရစာင့်ြကည့်ရလ့လာရရးကို ထိရရာက်စွာ အရရးယူ 

ရဆာင်ရွက်ရရး

ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီများမှ စီမံခန့်ခွဲရနသည့် Supply Chain များတွင်လည်း လုြ်ငန်းမအြ်နှံမီ ကကိုတင်ရလ့လာ စုံစမ်းပခင်း 

(Due diligence) လုြ်ငန်းစဉ်များကို အဆင့်ဆင့်လုြ်ရဆာင်နိုင်ပြီး ကရလးအလုြ်သမားရတွ့ရှိြါက ကရလးအလုြ် 

သမားများ ြရြျာက်ရရးကို ကုန်ြစ္စည်းတင်သွင်းသူ (Supplier) များနှင့် အတူတကွလုြ်ရဆာင်နိုင်ြါသည်။

ရမးခွန်း - ကျွန်ုြ်တို့သည် အသက် (၁၃-၁၄) ခန့်ရှိသည့် ကရလးများ စက်ရုံသုံးရုံတွင် အလုြ်လုြ်ရနသည်ကို ရတွ့ရှိ 

ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ကို သင့်ရလျာ်သည့် သင်တန်းစင်တာများသို့ြို့ရန် ရှာရဖွရာ၌ အခက်အခဲများစွာရတွ့ရြါသည်။ အနီးဆုံး 

သင်တန်း စင်တာသည် (၆) နာရီခန့်သွားရသည့်အကွာအရဝး၌ရှိြါသည်။ ထိုသို့ရသာအရပခအရနတွင် ILO မှ မည်သို့ 

အကကံပြုလိုြါသလဲ။ 

အရြေ - ရကာင်းမွန်သည့်စာသင်ရကျာင်း သို့မဟုတ် အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းသင်တန်းများ ရရွးချယ်ရန်မရှိသည့် ရနရာ 

များတွင် အရကာင်းဆုံးလုြ်ရဆာင်နိုင်သည်မှာ ထိုကရလးများတရားဝင်အလုြ်လုြ်နိုင်သည့် အသက်အရွယ်ရရာက် 

ချနိ်အထိ လုြ်အားခများဆက်လက်ရြးသွားပြီး သင့်ရလျာ်သည့်အလုြ်များတွင် ၎င်းတို့အား အသုံးပြုသွားရန် ပဖစ်သည် 

(အသက် ၁၈ နှစ်ရအာက်ရှိသူများအတွက် ရေးအန္တရာယ်မရှိရသာအလုြ်များ၌)။ သက်ဆိုင်ရာဥြရဒများနှင့်အညီ 

သတ်မှတ်ထားသည့် အလုြ်သင်အပဖစ်ထားရှိပခင်းသည် ရကာင်းမွန်သည့် ရရွးချယ်မှုတစ်ခုပဖစ်ြါသည်။ စက်ရုံများအ 

ရနပဖင့် ကရလးသူငယ်များကို ရုံးစာရရးအလုြ်များ သို့မဟုတ် အပခားရေးအန္တရာယ်မရှိသည့် ရနရာများတွင် အလုြ် 

သင်အပဖစ် ထားရှိအသုံးပြုနိုင်ြါသလား။

ဤပြဿနာကိုရပဖရှင်းနိုင်ရန်အတွက် လုြ်ငန်းခွင် စတင်ဝင်ရရာက်ရမည့် အနိမ့်ဆုံးအသက်၊ ရြါ့ြါးသည့်အလုြ်အ 

တွက် ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အသက် (၁၈) နှစ်ရအာက်သာရှိသူများအတွက် တားပမစ်ထားသည့် ရေးအန္တရာယ်ရှိရသာ 

အလုြ်အကိုင်များ စာရင်းအစရှိသည်တို့အြါအဝင် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ဥြရဒကို နားလည်သိရှိထားရန် အရရးကကီးြါသည်။

အပခားရသာ ဥြမာများအရနပဖင့် ကုမ္ပဏီများသည် မိေများ သို့မဟုတ် အရွယ်ရရာက်ပြီးသား အိမ်ရထာင်စုဝင်များ 

ကို ငှားရမ်းပခင်းပဖင့် အိမ်ရထာင်စုဝင်ရငွတိုးလာရစပြီး ကရလးများကို အလုြ်သို့ရစလွှတ်မှုများ ရလျာ့ကျသွားရစပခင်း 

များ ပြုလုြ်နိုင်ြါသည်။ ထိုသို့ရသာ ကိစ္စရြ်များတွင်ြါရှိသည့် ကရလးသူငယ်များမှာ မိသားစုနှင့်ရနသူများပဖစ်ပြီး 

ထိုကရလးများကို ကရလးအလုြ်သမားအပဖစ် ရပြာင်းလဲသွားရစနိုင်သည့်အရနအထားကို အကျ ိုးရှိရှိရပြာင်းလဲသွား 

ရစနိုင်ြါသည်။ အကယ်၍ စက်ရုံများက မိေများအတွက် လုံရလာက်ရသာ လုြ်အားခများရြးနိုင်ြါက ကရလးများကို 

အလုြ်လုြ်ခိုင်းမည့် ဖိအားများ များစွာရလျာ့ကျသွားရစနိုင်ပြီး ဝန်ထမ်းရရးရာဌာနနှင့် ရန့စဉ် သို့မဟုတ် အြတ်စဉ် 

ရတွ့ရနရသည့် မိေများအတွက်လည်း ကရလးများကိုမခိုင်းရစရန် ဖိအားများပဖစ်လာရစမည် ပဖစ်သည် (ထိုသို့ရသာ 

ရတွ့ဆုံသည့် အစည်းအရဝးများတွင် ကရလးများ ရကျာင်းတက်ပခင်း သို့မဟုတ် အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းသင်တန်း 

တက်ပခင်းများကို ရစာင့်ြကည့်စစ်ရဆးရမည် ပဖစ်သည်)။ ထိုသို့ပြုလုြ်ရြးပခင်းရြကာင့် စက်ရုံများ၏ လုြ်ငန်းလည် 

ြတ်မှု ကုန်ကျစရိတ်များ တိုးလာနိုင်သည်ပဖစ်ရသာရြကာင့် အဝယ်ရတာ်ကုမ္ပဏီများအရနပဖင့် ထိုကုန်ကျစရိတ်များ 
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ကို အနည်းဆုံးရရတိုကာလပဖစ်ရစ ရဝမျှကျခံရြးသင့်ြါသည် (သက်ရရာက်ခံရသည့် ကရလးများကို ပြန်လည်ကုစား 

ရရး အရထာက်အကူများ အြါအဝင်)။

အဆုံးသတ်အရနပဖင့် Supply chain အတွင်းတွင်လည်းရကာင်း သို့မဟုတ် ထိုသို့ရသာပြဿနာများ ပဖစ်လာနိုင်ရပခရှိ 

သည့် ရနရာများတွင်လည်းရကာင်း ကကိုတင်ကာကွယ်ရရးအစီအမံများကို ြိုမိုအားရကာင်းလာရအာင်ပြုလုြ်ဖို့ အရရး 

ကကီးြါသည်။

ရမးခွန်း - ရဖာက်သည်တစ်ရယာက်ထံသို့ သွားရရာက်သည့်အခါ အသက် (၁၀) နှစ်အရွယ်ရှိရသာ ကရလးများသည် 

ထုတ်လုြ်ရရးရနရာတွင် ရကာ်ဖီများချရြးပခင်း၊ ရြါ့ြါးသည့် တြ်ဆင်မှုအလုြ်များလုြ်ရနပခင်းကို ပမင်ရတွ့ခဲ့ရြါ 

သည်။ ကျွန်ုြ်တို့အရနပဖင့် ရဖာက်သည်ကို တစ်စုံတစ်ရာမည်သို့ရပြာသင့်ြါသလဲ။

အရြေ - ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ လွှမ်းမိုးနိုင်သည့်အတိုင်းအတာအတွင်းမှ လုြ်ရဆာင်ရန် တိုက်တွန်းလိုြါသည်။ 

စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများသည် ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာလုြ်ငန်းခွင်များအတွက်သာ တာဝန်ရှိြါသည် သို့ရသာ်လည်း ထို 

အတိုင်းအတာထက်ရကျာ်လွန်၍လည်း လွှမ်းမိုးလုြ်ရဆာင်နိုင်သည်များရှိြါသည်။ ၎င်းတို့အရနပဖင့် ၎င်းတို့၏ စီးြွား 

ဖက်များအား ကရလးအလုြ်သမားရလျှာ့ချရရးအတွက် အားရြးတိုက်တွန်းပခင်း သို့မဟုတ် အကူအညီရြးပခင်းများ 

ပြုလုြ်နိုင်သလို နိုးြကားသတိပြုမှုများ ရှိလာရစရန် အပခားရသာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လက်တွဲရဆာင်ရွက်နိုင်ြါသည်။ 

ထို့အပြင် ကရလးများအတွက် ြညာရရးအရဆာက်အအုံများ ရကာင်းမွန်တိုးတက်လာရစရန် ြိုမိုကျယ်ပြန့်သည့် အစီ 

အစဉ်များကို အရထာက်အကူရြးပခင်းတို့ကို လုြ်ရဆာင်နိုင်ြါသည်။

ထို့ရြကာင့် သင့်အရနပဖင့် ကရလးအလုြ်သမားကိစ္စသည် ရနရာတိုင်းရှိ စီးြွားရရးလုြ်ငန်းအားလုံးအတွက် အရရးကကီး 

ကိစ္စရြ်ပဖစ်လာပြီး ပဖစ်လာမှတုံ့ပြန်သည်ထက် ကကိုတင်လက်ဦးမှုရယူလုြ်ရဆာင်ထားသင့်ရြကာင်း သင်၏ ရဖာက် 

သည်များ နားလည်သရောရြါက်လာရစရန် ညွှန်ပြအသိရြးသင့်ြါသည်။ ကကိုတင်လက်ဦးမှုရယူပြီး ရပဖရှင်းရန် 

နည်းလမ်းများရှာရဖွထားပခင်းသည် မိမိတို့၏ လုြ်ငန်းကိုမီဒီယာရြါ်တွင် နာမည်ဆိုးပဖင့်ရကျာ်ြကားမှုများအား ရရှာင် 

ရှားနိုင်ပခင်း၊ အစိုးရက ဒဏ်ရငွတြ်ပခင်းနှင့် အဝယ်ရတာ်ကုမ္ပဏီများက အမိန့်ရြးခိုင်းရစပခင်းများအား ရရှာင်ရှားနိုင် 

မည်ပဖစ်သည်။ ကကိုတင်လက်ဦးမှု ရယူထားပခင်းသည် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းတစ်ခုအရနပဖင့် ၎င်းတို့၏ လုြ်ငန်းစဉ်များကို 

သတိပြုစီစဉ်နိုင်ရစရန် ြိုမိုရကာင်းမွန်သည့် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိရစမည်ပဖစ်သည်။

သီးြခားနိုင်ငံ သို့မဟုတ် ရေသတစ်ခုေှိ ကရလးအလုပ်သမားဆိုင်ော အရြခအရနများ

ရမးခွန်း - သီးပခားနိုင်ငံတစ်ခုရှိ ကရလးအလုြ်သမားဆိုင်ရာ အရပခအရနများနှင့် ြတ်သက်ရသာ သတင်းအချက် 

အလက်များကို မည်သည့်ရနရာတွင် ရှာရဖွနိုင်ြါသလဲ။

အရြေ - ILO ၏ Database အသစ်တစ်ခုပဖစ်ရသာ NORMLEX တွင် နိုင်ငံတစ်ခုက အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးထား 

ရသာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းထားြါသည်။ သင့်အရနပဖင့် “Country Pro-

files” (နိုင်ငံဆိုင်ရာရဖာ်ပြချက်များ) နှင့် ILO ၏ ကကီးြကြ်ရရးအဖွဲ့မှ နိုင်ငံများအရြါ်တွင် သရောထားမှတ်ချက်ရြး

ထားပခင်းများကိုလည်း ြကည့်နိုင်ြါသည်။ ဝက်ေ်ဆိုဒ်တွင် အမျ ိုးသားအဆင့်ဥြရဒများကို ြကည့်ရှုနိုင်မည့် Link များ 

ကိုလည်း ရြးအြ်ထားြါသည်။

ကမ္ဘာ့အဆင့် ထို့အတူ နိုင်ငံနှင့် ကဏ္ဍအလိုက် ကရလးအလုြ်သမားဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာများ၊ သွင်ပြင်လက္ခဏာများ 

နှင့် ဆုံးပဖတ်ချက်များကို ILO ၏ ကရလးအလုြ်သမားဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များနှင့် ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာ 

ရရး စီမံချက် (SIMPOC) ထံတွင် ရရှိနိုင်ြါသည်။
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ထို့အပြင် နိုင်ငံအဆင့် အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများသည်လည်း နိုင်ငံတွင်းရှိ ကရလးအလုြ်သမား 

ဆိုင်ရာ ကိစ္စရြ်များနှင့်ြတ်သက်သည့် အသုံးဝင်ရသာ သတင်းအချက်အလက် အရင်းအပမစ်များကို ရြးရကာင်းရြး 

နိုင်မည်ပဖစ်သည်။

ရမးခွန်း - ကရလးအလုြ်သမားဆိုင်ရာ ILO ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို “ဖွံ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံ” ဟု မည်သို့ရသာ 

စံသတ်မှတ်ချက်များပဖင့် ဆုံးပဖတ်နိုင်ြါသလဲ။

အရြေ - “ဖွံ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံ” တစ်ခုဆိုသည်မှာ “စီးြွားရရးနှင့် ြညာရရးအရဆာက်အအုံများ လုံရလာက်စွာ ဖွံ့ပဖိုးပခင်း 

မရှိရသးသည့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ” ပဖစ်ြါသည် ( အလုြ်လုြ်နိုင်သည့် အနိမ့်ဆုံးအသက် ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ (အမှတ် ၁၃၈)၊ 

၁၉၇၃၊ ြိုဒ်ခွဲ ၂၊ အြိုဒ် ၄)။  နိုင်ငံများအရနပဖင့် ၎င်းပြဋ္ဌာန်းချက်ကို အသုံးပြုပြီး ၎င်းတို့နိုင်ငံ၏ အနိမ့်ဆုံးအသက်ကို (၁၅) 

နှစ်အစား (၁၄) နှစ် သတ်မှတ်ရန် အရည်အချင်းပြည့်မီပခင်းရှိမရှိ ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ရန်ပဖစ်သည်။ ဥြမာအရနပဖင့် 

အာဂျင်တီးနားနုိင်ငံတွင် အေယ်ရြကာင့်ထုိသ့ုိသတ်မှတ်ရသည်ကုိ ညွှန်ပြရန် အစုိးရကအထူးတလည်ရတာင်းဆုိခ့ဲသည်။

အရရးကကီးသည့်အချက်မှာ ဖွံ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံရတာ်ရတာ်များများသည် ၎င်းပြဋ္ဌာန်းချက်ကို အသုံးပြုကိုးကားပခင်းမရှိေဲ 

အလုြ်လုြ်နိုင်သည့် အနိမ့်ဆုံးအသက်ကို (၁၅) နှစ် သို့မဟုတ် ြိုမိုပမင့်မားသည့် (၁၆) နှစ်အပဖစ် သတ်မှတ်ြကပခင်း 

ပဖစ်သည်။

အသက် (၁၈) နှစ်ရအာက်ရှိ မည်သူမဆိုသည် ရေးအန္တရာယ်ရှိရသာအလုြ်များတွင် ဝင်ရရာက်လုြ်ကိုင်ပခင်းမပြု 

သင့်ြါ - ထိုအလုြ်များမှာ နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုအဆင့်နှင့်မသက်ဆိုင်ေဲ ကရလးငယ်၏ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ၊ လူမှုရရး၊ 

စိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာနှင့် ယုံြကည်သက်ဝင်မှုများကို ထိခိုက်ရစရသာအလုြ်များပဖစ်သည်။ အလုြ်လုြ် 

နိုင်သည့် အနိမ့်ဆုံးအသက် ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ (အမှတ် ၁၃၈)၊ ၁၉၇၃၊ ြိုဒ်ခွဲ ၃) နှင့် အဆိုးဝါးဆုံးြုံစံပဖင့် ကရလးအလုြ် 

သမားများအား ခိုင်းရစပခင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၉၉ (အမှတ် ၁၈၂)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၂၊ ၃ (ဃ)နှင့် ၄)။

ရမးခွန်း - လက်တင်အရမရိကရှိ ကရလးအလုြ်သမားများအရပခအရနနှင့်စြ်လျဉ်းရသာ သတင်းအချက်အလက် 

များနှင့် ကရလးအလုြ်သမားများ မပဖစ်ရစရန် ကကိုတင်ကာကွယ်ပခင်းနှင့် ြရြျာက်ရရးလှုြ်ရှားမှုများတွင် ကုမ္ပဏီ 

များ၏ ြါဝင်လုြ်ရဆာင်ချက်များဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို သိလိုြါသည်။

အရြေ - ရဒသတွင်းရှိ အရပခအရနများ အကျဉ်းချုြ်နှင့် ကရလးအလုြ်သမားြရြျာက်ရရး နိုင်ငံတကာစီမံချက် (IPEC) 

၏ လုြ်ရဆာင်ချက်များကို ရရှိနိုင်ြါသည်။

ရမွးစာေင်းလက်မှတ်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အသက်အေွယ်ကို စစ်ရဆးအတည်ြပုြခင်း

ရမးခွန်း - အချ ို ့ရသာနိုင်ငံများတွင် ရမွးစာရင်းလက်မှတ်များကို မရရှိနိုင်ပခင်း သို့မဟုတ် အတုပြုလုြ်ထားပခင်းများ

ရှိရြကာင်း သတိပြုမိြါသည်။ အလုြ်သမားများ၏ အသက်အရွယ်ကို အတည်ပြုစစ်ရဆးနိုင်မည့် နည်းလမ်းများအား 

အကကံပြုရြးနိုင်ြါ သလား။

အရြေ - အလုြ်သမားများ၏ အသက်အရွယ်ကို အတည်ပြုစစ်ရဆးနိုင်ရန်အတွက် “အလုြ်ရှင်များအရနပဖင့် သက် 

ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများထံ မှတ်ြုံတင်စာရင်းသွင်းထားမှုများ သို့မဟုတ် အမည်၊ အသက်အရွယ် သို့မဟုတ် ရမွးရန့များ 

ြါရှိသည့် အပခားရသာအရထာက်အထားများ၊ ပဖစ်နိုင်ြါက သင့်ရလျာ်သည့်သက်ရသခံအရထာက်အထားများကို ရရှိ 

နိုင်ရန် လုြ်ရဆာင်ထားသင့်ပြီး ၎င်းတို့အလုြ်ခန့်အြ်ထားသည့် ကရလးသူငယ်များနှင့် လူငယ်များသာမက ၎င်းတို့ 

အြ်နှံရြးထားသည့် အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများသို့ တက်ရရာက်ရနသူများအတွက်ြါ ပဖစ်ြါသည်” 

(ပြဋ္ဌာန်းချက် (အမှတ် ၁၃၈) (၁၉၇၃) ြိုဒ်ခွဲ ၉(၃)၊ အသက် (၁၈) နှစ်ရအာက်လူငယ်အလုြ်သမားများကို မှတ်ြုံတင် 

စာရင်းသွင်းရန် အလုြ်ရှင်များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ)။
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အသက်အရွယ်ကို စစ်ရဆးအတည်ပြုရန်အတွက် ရမွးစာရင်းမရှိပခင်း သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းအတုများကို အလွယ် 

တကူ ရနိုင်ပခင်းများရှိခဲ့ြါက ရအာက်ရဖာ်ပြြါအကကံပြုချက်များမှာ အသုံးဝင်နိုင်ြါသည် (Eliminating Child Labour: 

Guides for Employers’, ILO, ဂျနီီဗာ၊ ၂၀၀၇ တွင်ြကည့်ြါ)

 • အလုြ်အကိုင်မခန့်အြ်မီ ရဆးစစ်ပခင်းသည် အသက်အမှန်ကို သိရှိနိုင်ရန် အရထာက်အကူပဖစ်ရစပြီး အလုြ် 

လုြ်နိုင်စွမ်းရှိမရှိ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များကိုလည်း စစ်ရဆးနိုင်မည်ပဖစ်သည်။ သို့ရသာ်စစ်ရဆးခံသူ၏ 

သီးသန့်လွတ်လြ်ခွင့်ကို ရလးစားမှုရှိရစရန် ဂရုပြုရဆာင်ရွက်ရမည်ပဖစ်သည်။

 • အရထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများစွာကို တိုက်ဆိုင်စစ်ရဆးရန်နှင့် ကျမ်းကျနိ်လွှာများသည် မှားယွင်း 

သည့် အရထာက်အထားများကို ခွဲပခားနိုင်မည်ပဖစ်သည်။

 • အလုြ်ရှင်များအရနပဖင့် အချက်အလက်များြိုမိုသိရှိနိုင်ရန်အတွက် အသက်မပြည့်ရသးသည့် အရနအထား 

ရှိရသာ ဝန်ထမ်းများနှင့် ရလျှာက်ထားသူများအား လူရတွ့ရမးပမန်းမှုများ ပြုလုြ်နိုင်သည်။

 • ရကျာင်းအြ်ထားသည့် အရထာက်အထားစာရွက်များသည်လည်း ရကာင်းမွန်သည့် သတင်းအချက်အလက် 

အရင်းအပမစ်များ ပဖစ်နိုင်ြါသည်။

အလုြ်သမားများအရနပဖင့် သူ/သူမတို့ ရမွးဖွားခဲ့ရသာ ခုနှစ်ကို အတိအကျမသိရှိဟုဆိုရသာ နိုင်ငံများတွင်လည်း ရဒသ 

ဆိုင်ရာ ညွှန်ပြချက်များကို ြကည့်ပခင်းပဖင့်သိရှိနိုင်ြါသည်။ ဥြမာ အချ ို ့ရသာ အာရှနိုင်ငံများမှ ကရလးများသည် ၎င်းတို့ 

ရမွးဖွားခဲ့သည့် ခုနှစ်အတိအကျကို မသိြကရသာ်လည်း ရမွးနှစ်ကိုယ်စားပြုတိရစ္ဆာန်များကို သိြကသည်များရှိြါသည် 

(ဥြမာ ရမျာက်နှစ်တွင်ရမွးသည် စသပဖင့်)။ လူတစ်ဦးတစ်ရယာက်သည် လွတ်လြ်ရရးရပခင်း၊ စစ်ြွဲတစ်ခု စပဖစ်ပခင်း 

သို့မဟုတ် ပြီးဆုံးသွားပခင်း၊ သို့မဟုတ် ထူးပခားကွဲပြားသည့် နှစ်ြတ်လည်ရတုများ စသပဖင့် ကကီးမားထင်ရှားသည့် 

သမိုင်းဝင်ပဖစ်ရြ်များနှင့် စြ်လျဉ်း၍လည်း ရမွးသည့်ခုနှစ်ကို သိရှိနိုင်ြါသည်။ သင့်အရနပဖင့် လုြ်ငန်းလည်ြတ်ရာနိုင်ငံ 

အတွင်း ခန့်အြ်ထားသည့် အလုြ်သမားများ၏ အသက်အရွယ်နှင့်ြတ်သက်၍ သံသယရှိခဲ့ြါက နိုင်ငံတွင်းရှိ အဓိက 

ပဖစ်ရြ်များ သို့မဟုတ် အချနိ်ကာလ သတ်မှတ်ြုံနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုပြီး အလုြ်သမားများကို လူရတွ့ရမးပမန်း 

ပခင်းများ ပြုလုြ်နိုင်ြါသည်။

ရမးခွန်း - အကယ်၍ တရားဝင်အရထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းတစ်ခု၌ လူတစ်ဦးကို အသက် (၁၈) နှစ်ဟု ပြသရန 

ရသာ်လည်း ဝန်ထမ်းမှ သူသည်ထိုအရထာက်အထားကို အသစ်လက်ခံရရှိထားပခင်းပဖစ်ပြီး အမှန်တကယ်မှာ (၁၈) နှစ် 

မပြည့်ရသးဟုဆိုလာြါက ကုမ္ပဏီအရနပဖင့် ထိုဝန်ထမ်းကို အသက် (၁၈) နှစ်မပြည့်ဟုယူဆရြါမည်လား သို့မဟုတ် 

ထိုအတုပြုလုြ်ထားသည့် သက်ရသခံလက်မှတ်အတိုင်း ဆက်လက်ခန့်အြ်သွားသင့်ြါသလား။ 

အရြေ - အလုြ်လုြ်နိုင်သည့် အနိမ့်ဆုံးအသက် အကကံပြုချက်၊ ၁၉၇၃ (အမှတ် ၁၄၆)၊ အလုြ်လုြ်နိုင်သည့် အနိမ့်ဆုံး 

အသက်ပြဋ္ဌာန်းချက် (၁၉၇၃) (အမှတ် ၁၃၈) ၏ ရနာက်ဆက်တွဲတွင် စာြိုဒ် ၁၆ (က) တွင် ရဖာ်ပြထားသည်မှာ 

“ပြည်သူ့ရရးရာအာဏာြိုင်များသည် ရမွးစာရင်းမှတ်ြုံတင်ပခင်းအတွက် ထိရရာက်ရသာစနစ်တစ်ခုကို ထိန်းသိမ်း 

ထားရှိသင့်ပြီး ရမွးစာရင်းထုတ်ရြးပခင်းဆိုင်ရာများလည်း ြါရှိသင့်သည်” ဟုြါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အာဏာြိုင်များ 

အရနပဖင့် ရမွးရန့ရမွးရက် မှန်ကန်စွာြါရှိရစရန် သင့်ရလျာ်ရကာင်းမွန်သည့် ရမွးစားရင်းစနစ်တစ်ခုရှိရစရန်ပဖစ်ြါ 

သည်။

အကယ်၍ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် သက်ရသခံလက်မှတ်တစ်ခုအတွင်းြါရှိသည့် အသက်အရွယ်ကို အတုပဖစ်သည်ဟု 

ယုံြကည်ရြါက အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မည့်သူ၏ အသက်အရွယ်အမှန်အပဖစ် ယူဆအသုံးမပြုသင့်ြါ။ ရဒသဆိုင်ရာ 

အာဏာြိုင်များက ထုတ်ရြးထားသည့် အရထာက်အထားြါ ရမွးရန့ရမွးရက်အတုများသည် အသက်မပြည့်ရသးရသာ 

ကရလးသူငယ်များကို အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်ရန်အတွက် ကျ ိုးရြကာင်းဆီရလျာ်မှုမရှိြါ။ အကယ်၍ ရဒသဆိုင်ရာတာဝန် 

ရှိသူများမှ ဤပြဿနာနှင့် ြတ်သက်၍  အရရးတယူမရှိခဲ့ြါက အားထားယုံြကည်နိုင်သည့် ရမွးစာရင်းအရထာက် 
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အထားများ လိုအြ်ရြကာင်း သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများသိရှိရစရန် ြုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများမှတဆင့် နိုးြကားအသိ 

ရှိလာရအာင် လုြ်ရဆာင်နိုင်သလို ကရလးအလုြ်သမားြရြျာက်ရရးကို လုြ်ရဆာင်နိုင်ရန်အတွက် ရဒသတွင်းရှိ 

သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း ြူးတွဲ ရဆာင်ရွက်နိုင်ြါသည်။

မိန်းကရလးများအိမ်ရထာင်ချထားြခင်းနှင့် ကရလးအလုပ်သမား

ရမးခွန်း - အကယ်၍ အမျ ိုးသားဥြရဒအရ အသက် (၁၂) နှစ်ခန့်ငယ်ရသာ်လည်း အရွယ်ရရာက်သူအပဖစ် အိမ်ရထာင် 

ပြုနိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည့် မိန်းကရလးများကို ကရလးအလုြ်သမားများအပဖစ်သတ်မှတ်နိုင်ြါသလား။ ဤ 

ရမးခွန်းသည် စိုက်ြျ ိုးရရးလုြ်ငန်းကဏ္ဍနှင့် ဆက်စြ်ြါသည်။

အရြေ - အသက် (၁၂) နှစ်ခန့်သာရှိရသးရသာ မိန်းကရလးတစ်ဦးကို အိမ်ရထာင်ပြုနိုင်သည်ဟု အမျ ိုးသားဥြရဒမှ 

သတ်မှတ်ထားရသာရြကာင့် အရွယ်ရရာက်သူတစ်ဦးအပဖစ် စဉ်းစားနိုင်သည့်အချက်သည် သူမကိုကရလးအလုြ်သမား 

အပဖစ် ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်ရစမှုများ ရလျာ့ကျမသွားရစြါ။ ပြဋ္ဌာန်းချက် (၁၃၈) အရ လုြ်ငန်းခွင်သို့ဝင်ရရာက်နိုင် 

သည့် အနိမ့်ဆုံးအသက်မှာ (၁၅) နှစ်ပဖစ်ပြီး ခခင်းချက်မှာ (၁၄) နှစ်ပဖစ်ြါသည်။ ပြဋ္ဌာန်းချက်အမှတ် (၁၈၂) အရ 

အသက် (၁၈) နှစ်ရအာက်သာ ရှိရသးသည့် ကရလးများအားလုံးကို ရေးအန္တရာယ်ရှိရသာအလုြ်များနှင့် အပခားရသာ 

အဆိုးဝါးဆုံးြုံစံပဖင့် ကရလးအလုြ်သမားများအားခိုင်းရစမှုတို့မှ  အကာအကွယ်ရြးရမည်ပဖစ်သည်။ အဆိုးဝါးဆုံးြုံစံ 

ပဖင့် ကရလးအလုြ်သမားများအား ခိုင်းရစမှုြရြျာက်ရရးလုြ်ရဆာင်ချက်များအရ အသက်အရွယ်ငယ်ရသးသည့် 

မိန်းကရလးငယ်များ၏ လိုအြ်ချက်ကို အထူးသတိပြုရစာင့်ရရှာက်ရန်လိုြါသည်။ 

ILO MNE ရြကပငာချက်က စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများကို တိုက်တွန်းထားသည်မှာ “အမျ ိုးသားဥြရဒများနှင့် စည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရမည်ပဖစ်ပြီး ရဒသဆိုင်ရာကျင့်သုံးမှုများကုိလည်း အလားတူထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်” ဟု 

ဆိုရသာ်လည်း “သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများကို ရလးစားရမည်” ဟုလည်းရဖာ်ပြထားသည်။ ကရလးအလုြ် 

သမားနှင့် စြ်လျဉ်း၍ MNE ရြကပငာချက်တွင် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများကို ြန်ြကားထားသည်မှာ “ကရလးအလုြ် 

သမားတိုက်ဖျက်ရရးကို ထိရရာက်စွာရဆာင်ရွက်ရန်” နှင့် “အဆိုးဝါးဆုံးြုံစံပဖင့် ကရလးအလုြ်သမားများကို ခိုင်းရစမှု 

ြရြျာက်ရရးနှင့် တားပမစ်ပခင်းကို ၎င်းတို့စွမ်းရဆာင်နိုင်သည့်အတိုင်းအတာအတွင်းမှ အရရးရြါ်ကိစ္စရြ်တစ်ခုအရန 

ပဖင့် ထိရရာက်စွာ ချက်ပခင်းလုြ်ရဆာင်သွားရန်” တိုက်တွန်းထားြါသည်။

ကရလးအလုြ်သမားသည် ကရလးသူငယ်တစ်ဦးတစ်ရယာက်ကို ြညာသင်ယူနိုင်ခွင့်အား အဟန့်အတားပဖစ်ရစသည့် 

အလုြ်လုြ်ရစပခင်းပဖစ်ြါသည်။ အဆိုးဝါးဆုံးြုံစံပဖင့် ကရလးအလုြ်သမားများကို ခိုင်းရစပခင်းသည် အလွန်ငယ်ရွယ် 

သည့် အသက်အရွယ်များတွင် အလုြ်လုြ်ကိုင်ရပခင်းပဖစ်ရသာရြကာင့် ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ၊ လူမှုရရး၊ စိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာ၊ 

စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာနှင့် ယုံြကည်သက်ဝင်မှုများကို ထိခိုက်ရစရသာအလုြ်များပဖစ်သည်။

အလုပ်သင်အြေစ် လုပ်ကိုင်ြခင်းနှင့် ကရလးအလုပ်သမား

ရမးခွန်း - အသက် (၁၈) နှစ်ရအာက် (၁၄ နှစ်အထက်) ရှိသည့် အလုြ်သင်များကို ညအဆိုင်းများတွင် အလုြ်လုြ် 

ခွင့်ပြုနိုင်ြါသလား။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် အစိုးရက သတ်မှတ်စီစဉ်ရြးထားသည့် အလုြ်သင်စီမံချက်တစ်ခုတွင် 

လုြ်ကိုင်ရနသည့် အသက် (၁၇) ရှိသူတစ်ရယာက်ကို လူငယ်များအားအလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်ရရးကို အရထာက်အ 

ကူရြးသည့်အရနပဖင့် ညဆိုင်းအလုြ်များတွင် အလုြ်ခန့်အြ်နိုင်ြါသလား။

အရြေ - အကယ်၍ အမျ ိုးသားဥြရဒ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ အသက် (၁၈) နှစ်ရအာက်ရှိကရလးများကို 

ညအချနိ်များတွင် အလုြ်လုြ်ရစပခင်းအား တားပမစ်ထားြါက ထိုစည်းမျဉ်းကို ရစာင့်ထိန်းလိုက်နာရမည်ပဖစ်သည်။ 

သက်ဆိုင်ရာ အမျ ိုးသားဥြရဒများပဖင့် ပြဋ္ဌာန်းထားပခင်းမရှိြါက ရအာက်ြါလမ်းညွှန်ချက်များကို အသုံးပြုနိုင်ြါသည်။
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နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများတွင် ရယေုယျအားပဖင့် အသက် (၁၈) နှစ်ရအာက်သာရှိသည့်ကရလးများကို 

ညအချနိ် အလုြ်လုြ်ရစပခင်းအား တားပမစ်ထားြါသည်။ သို့ရသာ် အသက် (၁၆) နှစ် (၁၇) နှစ်ရှိသူများကို ညြိုင်း 

အချနိ်များတွင် ရအာက်ြါကန့်သတ်ချက်များရအာက်၌ အလုြ်သင်စီမံချက်၏ တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းအရနပဖင့် လုြ်ကိုင်ခွင့် 

ပြုရန် ခခင်းချက်ထားခွင့်ပြုနိုင်ြါသည်။

 • အလုြ်သင်စီမံချက်ကို တာဝန်ရှိသူများက တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသင့်သည်။

 • ငယ်ရွယ်သူများအတွက် အလုြ်လုြ်ချနိ်နှစ်ခုလုြ်ပြီးရနာက် အနည်းဆုံး (၁၃) နာရီဆက်တိုက် အနားယူ 

ခွင့်ရှိရစရမည်။ 

 • ငယ်ရွယ်သူများကို ညြိုင်းအချနိ်တွင် အလုြ်မလုြ်ခိုင်းမီ သင့်ရလျာ်သည့် သီးသန့်ညွှန်ြကားချက်များ သို့မ 

ဟုတ် သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းများ ရြးသင့်သည်။

 • ညြိုင်းအချနိ်အလုြ်များအြါအဝင် အလုြ်သင်များကို အကာအကွယ်ရြးနိုင်ရန်နှင့် ကကီးြကြ်နိုင်ရန် လိုအြ် 

သည့် အစီအမံများ ထားရှိရမည်။

အသက် (၁၆) နှစ်ရအာက်လူငယ်များသည် ညြိုင်းအချနိ်အလုြ်များတွင် အလုြ်သင်အပဖစ်ပဖစ်ရစ လုံးဝဝင်ရရာက်လုြ် 

ကိုင်မှု မပြုသင့်ြါ။ 

ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်နှစ်ချက်ရြါ်တွင် ထိန်းညှိရန်ပဖစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင် ကကီးထွား 

ဖွံ့ပဖိုးဆဲကရလးများ၏ ခန္ဓာကိုယ်များသည် ညြိုင်းအချနိ်လုြ်ရသည့်အလုြ်များရြကာင့် ြို၍ထိခိုက်လွယ်ရစပြီး ရေး 

အန္တရာယ်ပဖစ်ရစနိုင်သလို မရတာ်တဆပဖစ်နိုင်ရပခလည်းြိုမိုများပြားသည်။ ထို့အတူ လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း ရမှာင်မိုက် 

သည့်ရနရာများသို့ သွားရပခင်းရြကာင့် ထိခိုက်နိုင်ရပခများလည်းြိုမိုပဖစ်လွယ်သည်။ အပခားတစ်ဖက်တွင်မူ အလုြ်များ 

စွာသည် ညြိုင်းတွင် အလုြ်လုြ်ရန်လိုအြ်သည်။ ထို့ရြကာင့် အလုြ်သင်ကာလများနှင့် အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း သင် 

တန်းများတွင် ညြိုင်းအချနိ် အလုြ်လုြ်ပခင်းအား အပြည့်အဝတားပမစ်လိုက်ြါက လူငယ်များအတွက် အရရးကကီးရသာ 

အခွင့်အလမ်းများကို ြိတ်ြင်သလို လည်းပဖစ်နိုင်ြါသည်။

ရမးခွန်း - ကျွန်ုြ်တို့ထံ ြစ္စည်းတင်သွင်းသူများအတွက် လိုအြ်ရသာ ကရလးအလုြ်သမားဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက် 

များကို ရှင်းလင်းရာတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အလုြ်သင်နှင့်ြတ်သက်ရသာ ရယေုယျအရတွ့အကကုံများနှင့် အကကံ 

ပြုချက်များ ILO တွင် ရှိြါသလား။

အရြေ - နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများတွင်ရဖာ်ပြထားသည်မှာ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း သို့မဟုတ် နည်းြညာ 

ြိုင်းဆိုင်ရာ ြညာရရးအတွက် တာဝန်ယူသင်ြကားရြးရနသည့် သင်တန်းရကျာင်းများနှင့် ရကျာင်းများတွင် အသက် 

ရမွးဝမ်းရကျာင်းဆိုင်ရာ ြညာရြ်များကို ရလ့ကျင့်သင်ြကားရနသည့် ကရလးသူငယ်များနှင့် လူငယ်များ၏ အရပခ 

အရနများကို အကာအကွယ်ရြးနိုင်ရန်နှင့် ကကီးြကြ်နိုင်ရန်အတွက် လိုအြ်သည့် လုြ်ရဆာင်မှုများ ပြုလုြ်ရမည်ဟု 

ရဖာ်ပြထားသည်။

မျှတရသာလုြ်အားခများရြးအြ်ရန်နှင့် ယင်းတို့ကို အကာအကွယ်ရြးရန် အထူးတလည်ဂရုစိုက်ရဆာင်ရွက်ရြး 

သင့်ပြီး “တန်းတူညီအလုြ်အတွက် လုြ်ခတန်းတူညီရရှိရမည်” ဟူသည့် အရပခခံမူဝါဒမှ ဆိုလိုသည်မှာ အပခားရသာ 

အလုြ်သမားများလုြ်ကိုင်ရနသည့် အရရအတွက်တူ၊ အရည်အရသွးတူရသာသရောသောဝရှိသည့် အလုြ်များ 

အတွက် လုြ်ခတန်းတူညီရြးရချရန်ပဖစ်သည်။

လက်ရတွ့တွင် အမျ ိုးသားအဆင့် အနည်းဆုံးအခရြကးရငွဆိုင်ရာ ဥြရဒများ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများတွင် 

အလုြ်သင်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်များကို ဖယ်ချန်ထားခဲ့သည်မှာ ရတွ့ရရလ့မရှိသည့် ကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်ြါ။ CEACR 

များတွင် ထိုသို့ ကျင့်သုံးမှုများသည် အနိမ့်ဆုံးလုြ်အားခသတ်မှတ်ရရးပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရမည်ဟု အတည် 
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ပြုသည်။ ထိုသို့ရသာ ကိစ္စရြ်များတွင် အလုြ်သင်ကာလကန့်သတ်မှုများ၊ ရလ့ကျင့်သင်ြကားမှုနှင့်ြတ်သက်ရသာ 

အလုြ်ရှင်များ၏ သီးသန့်တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ “အလုြ်တစ်ြိုင်းြူးတွဲလုြ်ရြးရသည့်စနစ်” များတွင် သင်တန်းရကျာင်း 

များ ၌ သင်တန်းတက်ရရာက် ရန် အလုြ်နားခွင့်ရြးသည့် အချနိ်များအစရှိသည်တို့အြါအဝင် “အလုြ်သင်” ဟူသည့် 

အဓိြ္ပာယ်ကို တိကျရှင်းလင်းစွာ ဖွင့်ဆိုသတ်မှတ်ရမည်ပဖစ်သည်။

ရမးခွန်း - အသက် (၁၈) နှစ်အထက်ရှိရသာ လုြ်ငန်းခွင်ဆင်းရကျာင်းသားများ၊ သင်တန်းသားများနှင့် ရကျာင်းသား 

တစ်ြိုင်း အလုြ်သမားများအတွက် အကာအကွယ်ရြးမှုများသည် အသက် (၁၈) နှစ်ရအာက်ရှိရသာ လုြ်ငန်းခွင်ဆင်း 

ရကျာင်းသားများ၊ သင်တန်းသားများ၊ ရကျာင်းသားတစ်ြိုင်းအလုြ်သမားများနှင့် တန်းတူပဖစ်ြါသလား။

အရြေ - အလုြ်လုြ်ခွင့်ရှိသည့် အနိမ့်ဆုံးအသက်ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ အြိုဒ်ခွဲ ၃ (၃) တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အထူးတလည် 

အကာအကွယ်ရြးရရးရဖာ်ပြချက်တွင်၊ အလုြ်သင်စီမံကိန်းတစ်ခုအတွင်းရှိ အလုြ်သင်လူငယ်များ၏ ကျန်းမာရရး၊ 

ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် စိတ်ဓါတ်များကို အပြည့်အဝအကာအကွယ်ရြးရန် အစိုးရ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း 

များနှင့် ကကီးြကြ်မှုများကုိ လုိက်နာရမည်ဟုြါရိှသည်။ ထုိအကာအကွယ်ရြးမှုများသည် ရေးအန္တရာယ်ရိှရသာ အလုြ် 

များတွင် ြါဝင်လုြ်ကိုင်ရနသည့် အသက် (၁၆) နှစ်မှ (၁၈) နှစ်ြကား အလုြ်သင်လူငယ်များအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင် 

သည်။ 

အသက် (၁၈) နှစ်နှင့်အထက်ရှိရသာ လုြ်ငန်းခွင်ဆင်းရကျာင်းသားများ၊ သင်တန်းသားများနှင့် ရကျာင်းသားတစ်ြိုင်း 

အလုြ်သမားများသည် အရွယ်ရရာက်ပြီးသူများပဖစ်ပြီး၊ တန်းတူညီ ရေးအန္တရာယ်ရှိရသာအလုြ်များကို လုြ်ကိုင်ရန် 

အတွက် အပခားရလ့ကျင့်သင်ြကားပြီးရသာ အရွယ်ရရာက်ပြီးသူများနည်းတူ ၎င်းတို့၏ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် 

ကျန်းမာသုခ ရရှိရရးတို့အတွက် တူညီသည့် အကာအကွယ်များ ရရှိသင့်ြါသည်။                                      

ကရလးအလုပ်သမားနှင့် လူငယ်များ အလုပ်အကိုင်ေေှိ ရေး

ရမးခွန်း - ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် အသက် (၁၈) နှစ်ရအာက်ရှိသူများကို လုြ်သားစုရဆာင်းပခင်းမပြုရန် ကတိကဝတ်ပြု 

ထားြါသည်။ သို့ရသာ် ထိုကုမ္ပဏီသည် အသက် (၁၈) နှစ်ရအာက်ရှိသူများကို အလုြ်လုြ်ခွင့်ပြုထားသည့် နိုင်ငံများ၌ 

လုြ်ငန်းလည်ြတ်လျက်ရှိြါသည်။ ယင်းအချက်ကို ILO ၏ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများနှင့် ြတ်သက်ရသာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ 

ကို ချ ိုးရဖာက်မှုအပဖစ် သတ်မှတ်နိုင်ြါသလား။ ကုမ္ပဏီအတွက် မှန်ကန်သည့်အရနအထားမှာ မည်သို့ပဖစ်သင့်ြါသလဲ။

အရြေ - လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း ခွဲပခားဆက်ဆံမှုတွင် ြါဝင်သည့်အချက်များမှာ “အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှု သို့မဟုတ် အလုြ် 

အကိုင်အတွက် ပြုမူဆက်ဆံပခင်းများတွင်၊ အကျ ိုးြျက်ပြားရစရသာ သို့မဟုတ် တန်းတူညီအခွင့်အလမ်းများ မရရှိရစ 

ရန် အရနှာင့်အယှက်ပဖစ်ရစရသာ အတန်းအစားခွဲပခားမှု၊ ဖယ်ထုတ်ဆက်ဆံပခင်း သို့မဟုတ် ဦးစားရြးဆက်ဆံပခင်း 

များ” ြါဝင်သည်။ (ခွဲပခား ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာ (အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုနှင့် အလုြ်အကိုင်) ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၅၈ (အမှတ် 

၁၁၁)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁(၁) တွင်ြကည့်)။ 

လူတစ်ဦးတစ်ရယာက်အရနပဖင့် အလုြ်တွင် ရှိရင်းစွဲသတ်မှတ်ထားရသာ လိုအြ်ချက်များနှင့် ဆက်စြ်မှုမရှိသည့် 

လက္ခဏာ သွင်ပြင်များရှိပခင်းရြကာင့် အပခားသူများထက်ြို၍ ဦးစားရြးဆက်ဆံခံရမှု နည်းြါးသည့်အခါတွင်လည်း 

ရကာင်း သို့မဟုတ် တူညီသည့်အရပခအရန၊ ပြုမူဆက်ဆံမှု သို့မဟုတ် စံသတ်မှတ်ချက်များသည် အချ ို ့သူများအရြါ် 

အချ ိုးမညီစွာ ပြင်းထန်ထိခိုက်သက်ရရာက်မှု ကျရရာက်ရစသည့်အခါတွင်လည်းရကာင်း ခွဲပခားဆက်ဆံမှုဟူ၍ ပဖစ်ရြါ် 

သည်။ အသက်အရွယ်ရြကာင့် ခွဲပခားဆက်ဆံခံရမှုများမှာ တစ်ခါတစ်ရံပဖစ်ရြါ်တတ်သည်၊ ထို့ရြကာင့် ထိုကဲ့သို့ရသာ 

ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများကို အကာအကွယ်ရြးရန် တိုက်တွန်းလိုြါသည် ( ILO ၏ အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုနှင့် အလုြ်အကိုင် 

ဆိုင်ရာများတွင် တန်းတူညီမျှမှုရှိမရှိ အရထွရထွစစ်တမ်း၊ ၁၉၉၆၊ အြိုဒ် ၂၄၃ တွင်ြကည့်)။
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ဆယ်ရကျာ်သက်များကို အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုအခွင့်အလမ်းမှ လုံးလုံးလျားလျားဖယ်ထုတ်သည်ထက် သင့်ရလျာ်လုံ 

ရလာက်သည့် အရပခအရနများရအာက်တွင် အလုြ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရြးအြ်လုြ်ကိုင်ရစပခင်းသည် ကရလး 

အလုြ်သမားနှင့် ၎င်း၏  အဆိုးဝါးဆုံးြုံစံခိုင်းရစမှုများကို ြရြျာက်ရစမည့် ထိရရာက်ရသာ နည်းလမ်းတစ်ခု ပဖစ်ြါ 

သည်။ ကုမ္ပဏီများအရနပဖင့် အနိမ့်ဆုံးအသက်နှင့် (၁၈) နှစ်အရွယ်ြကားရှိ လူငယ်များကို ရေးအန္တရာယ်မရှိရသာ 

သင့်ရလျာ်ရကာင်းမွန်သည့် အလုြ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရြးအြ်ပခင်းပဖင့် လူငယ်များကို အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်ရရး 

၌ အရရးကကီးရသာကဏ္ဍမှ ြါဝင်နိုင်မည်ပဖစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများအရနပဖင့် အလုြ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများနှင့် စံနှုန်း 

များကို တိုးတက်လာရစရန် အားရြးလုြ်ရဆာင်သင့်ပြီး အစိုးရ၏ အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုဆိုင်ရာ မူဝါဒများနှင့် ရမျှာ် 

မှန်းချက်များကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ (နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများနှင့် လူမှုရရးရာမူဝါဒ 

များမှစြ်လျဉ်းရသာ အရပခခံမူဝါဒများကို သုံးြွင့်ဆိုင်ရြကပငာချက်များ၊ အြိုဒ် (၁၆) တွင်ြကည့်)။ နိုင်ငံရတာ်ရတာ် 

များများတွင် လူငယ်များ အလုြ်အကိုင်တိုးတက်ရရှိရရးသည် အဓိကကျသည့် မူဝါဒရရးရာြန်းတိုင်တစ်ခုပဖစ်သည်။

ကုမ္ပဏီများသည် ဥြရဒအရသတ်မှတ်ထားသည့် အလုြ်လုြ်နိုင်သည့် အနိမ့်ဆုံးအသက် သတ်မှတ်ချက်ကို ရလး 

စားသင့်သည်။ ြုံမှန်အားပဖင့် (၁၅) နှစ်ပဖစ်ရသာ်လည်း အချ ို ့ရသာနိုင်ငံများတွင် (၁၄) နှစ်သတ်မှတ်သလို အချ ို ့နိုင်ငံ 

များတွင် (၁၆) နှစ်သတ်မှတ်သည်။ အကယ်၍ အနိမ့်ဆုံးအသက်ကို အမျ ိုးသားဥြရဒအရ ထိုအဆင့်ရအာက်ကို သတ် 

မှတ်ခဲ့ြါက (ဖွံ့ပဖိုးပြီးနိုင်ငံများတွင် (၁၅) သို့မဟုတ် ဖွံ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် (၁၄)) ကုမ္ပဏီအရနပဖင့် (၁၅) နှစ် သို့မဟုတ် 

ဖွံ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက် ခခင်းချက်အပဖစ် (၁၄) နှစ်သတ်မှတ်နိုင်သည် (ILO အနိမ့်ဆုံးအလုြ်လုြ်နိုင်သည့်အသက် 

ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၇၃ (အမှတ် ၁၃၈))။

အကယ်၍ ရမးထားသည့်ရမးခွန်းြါအလုြ်သည် ရေးအန္တရာယ်ရှိရသာအလုြ် - အလုြ်သရောသောဝအရရသာ် 

လည်းရကာင်း သို့မဟုတ် အလုြ်လုြ်ရသည့် ြတ်ဝန်းကျင်သည်လည်းရကာင်း ကရလးငယ်များ၏ ကျန်းမာရရး၊ ရေး 

အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး သို့မဟုတ် စိတ်ဓာတ်များကို ရေးပဖစ်ရစပခင်း သို့မဟုတ် အဆိုးဝါးဆုံးြုံစံပဖင့် ကရလးအလုြ် 

သမားအား ခိုင်းရစပခင်းများပဖစ်ခဲ့ြါက အသက် (၁၈) နှစ်ဟုသာ သတ်မှတ်သင့်ြါသည်။ (အဆိုးဝါးဆုံးြုံစံပဖင့် ကရလး 

အလုြ်သမားကို ခိုင်းရစပခင်းဆိုင်ရာ ILO ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၉၉ (အမှတ် ၁၈၂) တွင်ြကည့်)။

ထိုထက်ြို၍၊ သီးပခားအလုြ်ရာထူးတစ်ခုတွင် အလုြ်၏ ရှိရင်းစွဲသတ်မှတ်ချက်အရ အသက် (၁၈) နှစ်ရှိရမည်ဟုလည်း 

သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းပခင်းများ ရှိြါသည်။ အပခားရသာအရပခအရနများတွင်မူ ဤသတ်မှတ်ချက်မှာ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုတစ်ခု 

ပဖစ်ရစမည်ပဖစ်သည်။

ရမးခွန်း - လူငယ်များအတွက် အလုြ်ချနိ်သတ်မှတ်ချက်နှင့် အချနိ်ြိုအလုြ်ဆင်းပခင်းဆိုင်ရာ ILO ၏ အလုြ်သမားရရး 

ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များမှာ မည်သည်တို့ပဖစ်ြါသလဲ (အသက် (၁၈) နှစ်ရအာက်နှင့် (၁၆) နှစ်အထက်)။

အရြေ - အသက် (၁၈) နှစ်ရအာက်ရှိလူငယ်များ အလုြ်လုြ်ရသည့် အရပခအရနများကို အနီးကြ်ကကီးြကြ်နိုင်ရန် 

သတ်မှတ်ချက်များ ထားရှိသင့်ြါသည်။ ယင်းတွင်ြါဝင်သည်များမှာ -

 • “ြညာရရးနှင့် ရလ့ကျင့်သင်ြကားရရး (အိမ်စာနှင့်အပခားဆက်စြ်အလုြ်များလုြ်ရန် လိုအြ်သည့်အချနိ်များ 

အြါအဝင်) အတွက် လုံရလာက်ရသာအချနိ်များရရှိနိုင်ရန်နှင့် ြကားရက်များတွင် အနားယူပြီး အားလြ်ချနိ် 

လှုြ်ရှားမှုများ ပြုလုြ်နိုင်ရန် တစ်ရန့တာနှင့် ရက်သတ္တတစ်ြတ်အတွင်း အလုြ်လုြ်ရသည့်အချနိ်ကို တင်း 

ကျြ်စွာ ကန့်သတ်ရမည်ပဖစ်ပြီး အချနိ်ြိုအလုြ်ဆင်းခိုင်းပခင်းများကို တားပမစ်ရမည်ပဖစ်သည်။”

 • “အမှန်တကယ်အရရးရြါ်ပဖစ်ြွားချနိ်များတွင်ြင် ခခင်းချက်မထားေဲ အနည်းဆုံး (၁၂) နာရီ ဆက်တိုက် 

ညြိုင်းအနားယူပခင်းနှင့် ရက်သတ္တြတ်အတွင်း ထုံးစံအတိုင်းအနားရြးပခင်းများကို ခွင့်ပြုရမည်”

အလုြ်သည် ရေးအန္တရာယ်ရှိမရှိဆုံးပဖတ်ရာတွင် လုြ်ကိုင်ရသည့်အလုြ်သည် “နာရီရြါင်းများစွာ လုြ်ကိုင်ရပခင်းကဲ့ 
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သို့ အထူးတလည်ခက်ခဲရသာအရပခအရနများ” တွင် လုြ်ရပခင်းရှိမရိှစရသာအချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် 

ပဖစ်သည်။ ရေးအန္တရာယ်ရှိရသာအလုြ်များအတွက် အနိမ့်ဆုံးအသက်သတ်မှတ်ချက်မှာ (၁၈) နှစ်ပဖစ်ြါသည်။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် စုရပါင်းညှိနှိုင်းအရေးဆိုမှုများဆိုင်ော အရမးအရြေများ

ကုမ္ပဏီများအရနြေင့် စုရပါင်းညှိနှိုင်းအရေးဆိုခွင့်များကို မည်သို့ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသလဲ။

ရမးခွန်း - စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်းသည် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများအတွက် အေယ်ရြကာင့်အရရးကကီးြါသလဲ။

အရြေ - စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်းသည် လုြ်ငန်းခွင်အရပခအရနများ၊ အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ် 

ချက်များနှင့် အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားများအြကား သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့အစည်း 

များအြကားဆက်ဆံရရး စသည်တို့နှင့်ြတ်သက်သည့် ကိစ္စရြ်များကို အပြုသရော ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးရပဖရှင်းနိုင်ရန် 

ပဖစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ထိုနည်းလမ်းသည် နိုင်ငံကပြဋ္ဌာန်းထားရသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း ရဆာင်ရွက် 

သည်ထက် ြို၍ထိရရာက်ပြီး ရပြာင်းလွယ်ပြင်လွယ်ညှိနှိုင်းနိုင်ရစသည်။ ထိုသို့ စုရြါင်းအရရးဆိုပခင်းသည် ပဖစ်လာ 

နိုင်ရပခရှိသည့် ပြဿနာများကို ကကိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ဆနိုင်ပြီး ထိုကိစ္စရြ်များကို ပငိမ်းချမ်းစွာရပဖရှင်းနိုင်မည့် လုြ် 

ထုံးလုြ်နည်းများ ြိုမိုတိုးတက်ရကာင်းမွန်ရစရန် အရထာက်အကူရြးနိုင်သလို အလုြ်ရှင်များနှင့် အလုြ်သမားများ 

၏ ဦးစားရြးကိစ္စရြ်များနှင့် လိုအြ်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရြးရသာ ရပဖရှင်းရန်နည်းလမ်းများကိုလည်း 

ရရှိရစြါသည်။ ရကာင်းမွန်သည့် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှုသည် စီမံခန့်ခွဲရရးအြိုင်းနှင့် အလုြ်သမားများ နှစ်ဖက် 

စလုံးကို အကျ ိုးရှိရစပြီး ရယေုယျအားပဖင့် လူ့ရောင်အသိုက်အဝန်းကို ပငိမ်းချမ်းတည်ပငိမ်မှုများလည်း ရရှိရစြါသည်။ 

စုရြါင်းညှိနှိုင်း အရရးဆိုပခင်းသည် အရရးကကီးရသာ အုြ်ချုြ်ရရးဆိုင်ရာ အရလ့အထတစ်ရြ်လည်း ပဖစ်နိုင်ြါသည်။ 

အုြ်ချုြ်သူများကို တိုက်ရိုက်သက်ရရာက်ခံရမည့်အချက်များနှင့် ြတ်သက်၍ ဆုံးပဖတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင် ြါဝင်ရစ 

ပခင်းပဖင့် အုြ်ချုြ်ရရးဆိုင်ရာ သရောတူခွင့်ပြုပခင်းများကို ြိုမိုတိုးတက်ရစနိုင်ြါသည်။

စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်းသည် ဆန္ဒအရလျာက်လုြ်ရဆာင်ရမည့် လုြ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပဖစ်ပြီး အလုြ်နှင့် သက်ဆိုင် 

သည့် သတ်မှတ်ချက်များ၊ အရပခအရနများကို ဆုံးပဖတ်ရန်၊ အလုြ်ရှင်များ၊ အလုြ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့၏ အဖွဲ့အစည်း 

များအြကား ဆက်ဆံရရးကိုမှန်ကန်မျှတရအာင်ထိန်းသိမ်းရန် အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ အဆုံးသတ်တွင် စုရြါင်းသရောတူညီ 

မှုတစ်ခုကို ရရှိနိုင်ြါသည်။ စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်းတွင် ြဋိြက္ခပဖစ်ပခင်းနှင့် ထိြ်တိုက်ရင်ဆိုင်ပခင်း နည်းလမ်း 

များထက်၊ အပြန်အလှန် ရပြာဆိုရဆွးရနွးပခင်း၊ သရောတူညီချက်ရယူပခင်းများမှတစ်ဆင့် ပြဿနာများကို ရပဖရှင်း 

နိုင်သည့် အားသာချက်ရှိြါသည်။

လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းပခင်းနှင့် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်းကို အသုံးပြုပခင်းသည် ထိြ်တိုက်ရင်ဆိုင် 

ရပြာဆိုရပခင်းထက်ြို၍ အပြုသရောရဆာင်ရသာ အခွင့်အလမ်းများကိုရြးအြ်ပြီး စီးြွားရရးလုြ်ငန်း၊ သက်ဆိုင်ရာ 

လူအားလုံးနှင့် အသိုက်အဝန်းတစ်ခုလုံးအတွက် ရပဖရှင်းရန်နည်းလမ်းများကို အရလးရြးြူးရြါင်း ရှာရဖွနိုင်မည့် ကကီး 

စွာရသာ စွမ်းအားများကိုလည်း ပဖစ်ရြါ်ရစြါသည်။

ရမးခွန်း - စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းအရနပဖင့် သရောတူညီချက်တစ်ခုရရှိရန် 

ညှိနှိုင်းပခင်းသည် အလုြ်သမားရရးရာ ဆက်ဆံရရးတွင် ြါဝင်သူများအတွက် အေယ်ရြကာင့်အရရးကကီးြါသလဲ။

အရြေ - ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ကျင်းြခဲ့သည့် အဆင့်ပမင့်သုံးြွင့်ဆိုင်ြါဝင်ရသာ အစည်းအရဝးမှ စုရြါင်းညှိနှိုင်း အရရးဆို 

ပခင်း၏ များစွာရသာ အရရးကကီးသည့် အကျ ိုးရကျးဇူးများကို ခွဲပခားသတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ြါသည်။ စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ 

အတွက်-
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 • စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်သည် အလုြ်သမားများနှင့် အလုြ်ရှင်များ၏ အသံကိုြကားသိနိုင် 

ရန်၊ ေုံအကျ ိုးစီးြွားများကို ခွဲပခားသတ်မှတ်နိုင်ရန်၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မတူညီသည့်အကျ ိုးစီးြွားများကို ဟန် 

ချက်ညီထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်နှင့် အရြးအယူလုြ်ညှိနှိုင်းနိုင်ရန် လုြ်ရဆာင်ရြးြါသည်။ ဥြမာအားပဖင့် အလုြ် 

ချနိ်နှင့်ြတ်သက်၍ အချ ို ့ရသာနိုင်ငံများတွင် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး အလုြ် 

သမားများ၏ အကျ ိုးအတွက် အလုြ်နှင့် ေဝဟန်ချက်ညီရရး ထိန်းညှိနိုင်ရန် လုြ်ရဆာင်ရြးနိုင်ခဲ့သလို 

အလုြ်ရှင်များအတွက်လည်း ရပြာင်းသာပြင်သာရှိရသာ အလုြ်အချနိ်ဇယားများ ပဖစ်လာရစရန်နှင့် အချနိ်ြို 

ဆင်းခိုင်းရပခင်းရြကာင့်ပဖစ်လာသည့် ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်း ရလျှာ့ချရြးနိုင်ခဲ့သည်။ အပြန်အလှန်ညှိ 

နှိုင်းပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်တွင် ရကာင်းမွန်သည့် ယုံြကည်ချက်ပဖင့် ချတိ်ဆက်ြါဝင်ပခင်း၏ ရလဒ်သည် စုရြါင်း 

ညှိနှိုင်း အရရးဆိုပခင်းပဖင့် ြိုမိုတရားမျှတရသာ အကျ ိုးရလဒ်များရရှိပခင်း၊ တစ်ဦးတစ်ရယာက်ပခင်း အရရး 

ဆိုပခင်း သို့မဟုတ် တစ်ဖက်သတ်စာချုြ်ချုြ်ဆိုပခင်း နည်းလမ်းများပဖင့် လုြ်ရဆာင်ပခင်းထက်ြို၍ တန်း 

တူညီမျှရသာ ရလဒ်များရရှိပခင်းပဖစ်ရစသည်။ ထိုသို့ ညှိနှိုင်းပခင်းပဖင့် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများအတွက် အလုြ် 

သမားများ၏ ကတိကဝတ်ပြုမှု၊ တည်ပငိမ်မှုနှင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားများ ရကာင်းမွန်ပခင်းအစရှိသည့် အပြု 

သရော အကျ ိုးရကျးဇူးများရရှိရစသလို အလုြ်သမားများအတွက်လည်း လုြ်အားခများနှင့် လုြ်ငန်းခွင် 

အရပခအရနများ တိုးတက်ရကာင်းမွန်ပခင်းကို ရရှိရစသည်။

 • စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်း နည်းလမ်းမှတစ်ဆင့် အလုြ်သမားများသည် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားရဝစုကို ြိုမို 

တိုးတက်ရကာင်းမွန်သည့် လုြ်အားခများအပဖစ် ရရှိြကသည်။ ယင်းသည် လုြ်ငန်းအတွင်း ြူးရြါင်းရဆာင် 

ရွက်မှု ပမှင့်တင်ပခင်းနှင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်ပခင်းကို ပဖစ်ရြါ်ရစပြီး စီးြွားရရးအရ ြိုမိုပမင့်မားသည့် 

ရတာင်းဆိုမှုများ ပဖစ်လာရစြါသည်။ 

 • ြိုမိုတိုးတက်ရကာင်းမွန်သည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးအရနပဖင့် ပြုပြင်ရဆာင်ရွက်မှု၊ ြဋိြက္ခများကို စီမံခန့်ခွဲ 

ရန် သရောတူနည်းလမ်းချမှတ်ထားပခင်းတို့ပဖင့် အလုြ်သမားများအြကား ဆက်ဆံရရးအရနအထားကို 

ြိုမိုတိုးတက် ရကာင်းမွန်ရစသည်။ စုရြါင်းညှိနှိုင်းသရောတူပခင်းတွင် ညှိနှိုင်းမှုပြုလုြ်ရနစဉ် ပငိမ်းချမ်းစွာ 

ရပြာဆိုရဆွးရနွးမှုများ၊ ထိခိုက်နစ်နာမှုများကို ရပဖရှင်းရန် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ အစရှိသည်တို့ ြါဝင်နိုင်ြါ 

သည်။ ထိုအချက်များသည် ြိုမိုတည်ပငိမ်ပြီး ရကာင်းမွန်မှန်ကန်ရသာ အလုြ်သမားဆက်ဆံရရးများကို 

ပဖစ်ရစနိုင်ြါသည်။

 • စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်းသည် အလုြ်သမားဆက်ဆံရရးများကို စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရြးမည့် စည်းမျဉ်း 

ဥြရဒများကို တရားဝင်ပဖစ်ရစသည်။ အလုြ်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ၊ အရပခအရနများနှင့် အလုြ်အကိုင် 

ခန့်အြ်မှုဆိုင်ရာများကို ညှိနှိုင်းပြီးြါက ြိုမိုလိုက်နာလုြ်ရဆာင်ြကသည့် အရနအထားပဖစ်လာရစြါသည်။

 • စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်းသည် သက်ဆိုင်ရာလုြ်ငန်းကဏ္ဍ သို့မဟုတ် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ၏ အလုြ် 

အကိုင် ခန့်အြ်မှုဆိုင်ရာဆက်ဆံရရးတွင် စုရြါင်းသရောတူညီထားသည်များကို နှစ်ဦးနှစ်ေက်မှ လိုက် 

ရလျာညီရထွ ထိန်းသိမ်းအုြ်ချုြ်မှုများကို ပဖစ်ရစသည်။ ထို့အပြင် လုြ်ငန်းကဏ္ဍ သို့မဟုတ် လုြ်ငန်းခွင်နှင့် 

သီးပခားသက်ဆိုင်သည့် ပြဿနာများကိုလည်း ရပဖရှင်းမှုများပြုလုြ်နုိင်ရစသည်။ နှစ်ဦးနှစ်ေက်သည် စီးြွား 

ရရး အလှည့်အရပြာင်းပဖစ်ချနိ် သို့မဟုတ် နည်းြညာအသစ်များကို မိတ်ဆက်ချနိ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ 

ရပြာင်းလဲမှုများ ပြုလုြ်ချနိ်တွင် အလုြ်သမားများကို ထိခိုက်နိုင်ရပခရှိသည်များအား အကာအကွယ်ရြးရန် 

နှင့် အလိုရှိသည့် ရလဒ်များအတိုင်း ထွက်ရြါ်လာရအာင် လိုက်ရလျာညီရထွရှိစွာ ပြင်ဆင်ရပြာင်းလဲနိုင်ရန် 

ရဆွးရနွးညှိနှိုင်းရမည့် သရောတူညီမှုများကိုလည်း သိရှိလာရစမည်ပဖစ်သည်။

ရမးခွန်း - ကုမ္ပဏီများအရနပဖင့် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုခွင့်ကို မည်သို့ထိန်းသိမ်းနိုင်ြါမည်လဲ။
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အရြေ - ကုမ္ပဏီများအရနပဖင့် အဆင့်အမျ ိုးမျ ိုးတွင် လုြ်ရဆာင်နိုင်သည့် အချက်များရှိြါသည်။

လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း

 • အလုြ်သမားကိုယ်စားပြုသူများကို ထိရရာက်သည့် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်းများ ပဖစ်ရြါ်လာရစရရးအ 

တွက် သင့်ရလျာ်ရကာင်းမွန်သည့် အရထာက်အြံ့များရြးနိုင်သည်။ ထိုလုြ်ရဆာင်ချက်များတွင်ြါဝင်သည်

မှာ အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များကို  ၎င်းတို့ကိုယ်စားပြုလုြ်ကိုင်ရြးရမည့်အလုြ်များ လုြ်ရဆာင်နိုင်ရန် 

သို့မဟုတ်  အလုြ်သမားသမဂ္ဂ အစည်းအရဝးများတက်ရရာက်ရန်အတွက် လုြ်အားခ သို့မဟုတ် လူမှုရရး 

ရာ ကိစ္စရြ်များတွင် ဆုံးရှုံးမှုများ မပဖစ်ရစပခင်း သို့မဟုတ် လစာအပြင် အပခားခံစားခွင့်များရြးပခင်းပဖင့် သက် 

ဆိုင်ရာအလုြ်များ လုြ်နိုင်ရန် အလုြ်မှရြ်နားခွင့်ရြးပခင်းများ ပြုလုြ်ရြးနိုင်သည်။

 • စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်းများအတွက် ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းထားရသာ ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့အစည်းများကို အသိ 

အမှတ်ပြုရမည်။ စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်းများပြုလုြ်နိုင်ရန်အတွက် အလုြ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်း 

များ ဖွဲ့စည်းခွင့် သို့မဟုတ် ဝင်ရရာက်ခွင့်များသည် အကယ်၍ အလုြ်ရှင်များက အလုြ်သမားသမဂ္ဂများကို 

အသိအမှတ်ပြုရန် ပငင်းဆိုပခင်း သို့မဟုတ် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှုများတွင် ချတိ်ဆက်ြါဝင်မှုမပြုပခင်းများ

ရှိြါက အရကာင်အထည်ရြါ်လာနိုင်မည်မဟုတ်ရြ။

 • အဓိြ္ပာယ်ရှိရသာ အရရးဆိုမှုများပဖစ်လာရစရန်အတွက် လိုအြ်ရသာ သတင်းအချက်အလက်များကို ရြးရ 

မည်။ ထိုသတင်းအချက်အလက်များသည် အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များအတွက် စီးြွားရရးလုြ်ငန်း 

နှင့်ြတ်သက်ရသာ စွမ်းရဆာင်ရည်များကို မှန်ကန်မျှတစွာရှုပမင်မှုများ ရရှိနိုင်ရစရန်ပဖစ်သင့်ြါသည်။

ရဆွးရနွးညှိနှိုင်းအရရးဆိုသည့်စားြွဲတွင်

 • အလုြ်သမားသမဂ္ဂ ကိုယ်စားပြုသူများကို စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်းဆိုင်ရာများအတွက် အမှန်တကယ် 

ဆုံးပဖတ်ချက်ချမှတ်နိုင်သူများနှင့် လက်လှမ်းမီ ဆက်သွယ်ခွင့်များရြးရမည်။

 • ရိုးသားမှုပဖင့် ညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှုများ ပြုလုြ်ရမည်။ စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်းသည် နှစ်ဦးနှစ်ေက်က 

ရိုးသားမှုပဖင့် လုြ်ရဆာင်ြကမှသာ ထိရရာက်သည့် လုြ်ငန်းတစ်ခုပဖစ်လာမည် ပဖစ်သည်။

 • ပြန်လည်တည်ရဆာက်ဖွဲ့စည်းပခင်းနှင့် သင်တန်းရြးပခင်းများ၊ ြိုလျှဝံန်ထမ်းများဆိုင်ရာ လုြ်ထုံးလုြ်နည်း 

များ၊ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာကိစ္စရြ်များ၊ ထိခိုက်နစ်နာမှုနှင့် အပငင်းြွားမှုဆိုင်ရာ 

လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရရးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများအြါအဝင် အလုြ်သမားများနှင့် စီမံ 

ခန့်ခွဲရရးြိုင်းနှစ်ခုစလုံးအတွက် ပြဿနာရပဖရှင်းရရး သို့မဟုတ် အပခားရသာအကျ ိုးစီးြွားဆိုင်ရာ လိုအြ် 

ချက်များကို လိြ်မူရပဖရှင်းရြးရမည်ပဖစ်သည်။

လုြ်ငန်းလည်ြတ်သည့်ရြ်ရွာလူထုအတွင်း

 • အလုြ်သမားများနှင့် စီမံခန့်ခွဲရရးြိုင်းအြကား ဆက်ဆံရရးအရနအထားများကို ြိုမိုတိုးတက်ရကာင်းမွန်လာ 

ရစရန် တစ်ဆင့်ပခင်းလုြ်ရဆာင်သွားရမည်ပဖစ်ပြီး အထူးသပဖင့် အလုြ်သမားသမဂ္ဂများကို အသိအမှတ်ပြု 

ရန်နှင့် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်းများဆိုင်ရာ ရဆာင်ရွက်သည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဥြရဒရရးရာမူရောင် 

များ လုံရလာက်စွာမရှိသည့် နိုင်ငံများတွင်ပဖစ်သည်။

ရမးခွန်း - “စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှု ပမှင့်တင်ရရး” ဆိုင်ရာ အရပခခံမူဝါဒများနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ကုမ္ပဏီများအရနပဖင့် 

စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်းများကို ပမှင့်တင်ရန်တာဝန်ရှိြါသလား သိုမဟုတ် ရလးစားလိုက်နာရန် ပဖစ်ြါသလား။ 

ထိုအရပခခံမူဝါဒများကို ပမှင့်တင်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီများအရနပဖင့် မည်သည့်အချက်များကို ကကိုတင်လက်ဦးမှုရယူလုြ် 
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ရဆာင်သင့်ြါသလဲ။ အလုြ်သမားများေက်က ရတာင်းဆိုမှုများပြုလုြ်လာချနိ်တွင် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်း 

ကိစ္စများ၌ ြါဝင်ရဆာင်ရွက်ရြးရုံပဖင့် လုံရလာက်ြါသလား သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီအရနပဖင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် အလုြ် 

သမားများနှင့် supply chain အတွင်း စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်းဆိုင်ရာများကို ပမှင့်တင်ရြးရန်လိုြါသလား။

အရြေ - နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများနှင့် လူမှုရရးရာမူဝါဒများဆိုင်ရာ သုံးြွင့်ဆိုင်ရြကပငာချက်၏ အရပခခံ 

မူဝါဒများ (MNE ရြကပငာချက်) တွင် ရဖာ်ပြထားသည်မှာ ကုမ္ပဏီများသည် “ILO ၏ လုြ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိ အရပခခံ 

မူဝါဒများနှင့် အခွင့်အရရးများဆိုင်ရာ ရြကပငာချက် (FPRW) နှင့် ရနာက်ဆက်တွဲများ၊ ၁၉၉၈ တွင် ပြဋ္ဌာန်း၊ (ILO 

MNE ရြကပငာချက်၊ အြိုဒ် ၈) ကို အရကာင်အထည်ရဖာ်နိုင်ရန် ြါဝင်ရဆာင်ရွက်သင့်ြါသည်။ FPRW သည် လွတ် 

လြ်စွာ အသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းြိုင်ခွင့်နှင့် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်းများကို ရလးစားလိုက်နာရန် အရရးကကီးရြကာင်း 

နှင့် ကရလးအလုြ်သမားနှင့် စြ်လျဉ်းရသာ “အဓိကအလုြ်သမားစံနှုန်းများ” အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစမှုဆိုင်ရာများ 

နှင့် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမရှိရရး စံနှုန်းများကိုလည်း လိြ်မူရဆာင်ရွက်ရန် ပဖစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများအရနပဖင့် “၎င်းတို့ 

လွတ်လြ်စွာ ကတိကဝတ်ပြုထားသည့် အချက်များကို အမျ ိုးသားဥြရဒများ၊ လက်ခံထားသည့် နိုင်ငံတကာစံနှုန်း 

တာဝန်များအတိုင်း လိုက်နာလုြ်ရဆာင်သွားရန် ပဖစ်ြါသည်” (ibid)။ Supply chain များတွင် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရး 

ဆိုခွင့်အား အသိအမှတ်ပြုရန် အားရြးတိုက်တွန်းပခင်းသည် ၁၉၉၈ ခုနှစ်ရြကပငာချက်ကို အရကာင်အထည်ရဖာ်နိုင် 

ရန်အတွက် ထိရရာက်ရသာ နည်းလမ်းတစ်ခု ပဖစ်လာနိုင်ရစမည်ပဖစ်သည်။

လုြ်ငန်းကဏ္ဍအတွင်း ဆက်ဆံရရးအြိုင်းတွင် ILO MNE ရြကပငာချက်သည် လုြ်အားခများအား စည်းကမ်းထိန်းသိမ်း 

ရရး၊ အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်နှင့် အရပခအရနများကို  စုရြါင်းညှိနှိုင်းသရောတူညီရရးများမှ 

တစ်ဆင့် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲရရးအြိုင်းမှ လူများနှင့် အလုြ်သမားကိုယ်စားပြုသူများအြကား အပြန်အလှန် 

ညှိနှိုင်းမှုပြုလုြ်ရန် အရရးြါြုံကို ထြ်မံရှင်းလင်းရဖာ်ပြထားြါသည်။ “နိုင်ငံစုံအရပခစိုက် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများက 

အလုြ်ခန့်အြ်ထားသည့် အလုြ်သမားများတွင် အမျ ိုးသားဥြရဒများ၊ လက်ရတွ့ကျင့်သုံးမှုများနှင့်အညီ စုရြါင်း 

ညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်းများ ပြုလုြ်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ပဖင့် အသိအမှတ်ပြုဖွဲ့စည်းထားရသာ ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့အစည်း 

များတွင် ဝင်ရရာက်နိုင်ရန် ကိုယ်ြိုင်ရရွးချယ်ခွင့် ရှိရမည်။” (ILO MNE ရြကပငာချက်၊ စာြိုဒ် ၄၉)

ရိုးသားမှုသည် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်၏ အရရးကကီးရသာ အပမင်ရှုရထာင့်တစ်ခုပဖစ်သည်။ ရိုးသား 

မှုပဖင့် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်းသည် အပြန်အလှန်လက်သင့်ခံနိုင်ရသာ စုရြါင်းသရောတူညီမှုတစ်ခုကို ရရှိရစ 

သည်။ သရောတူညီချက်မရရှိခဲ့ြါက ြဋိြက္ခရပဖရှင်းရရးလုြ်ထုံးလုြ်နည်းများမှာ ြကားဝင်ရစ့စြ်ရရးမှစ၍ ြကားဝင် 

ပဖန်ရပဖပခင်းများကို အသုံးပြုပြီး ရပြလည်မှုရရှိရစရန် ရဆာင်ရွက်နိုင်ြါသည်။

ILO MNE ရြကပငာချက်သည် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများအရြါ်တွင် အရပခတည်ပြီး နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ 

နှင့် နိုင်ငံအဆင့်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိုင်သည့်အလုြ်သမား၊ အလုြ်ရှင်နှင့်အစိုးရများဆိုင်ရာအရပခခံမူဝါဒ

များအရြါ် နိုင်ငံတကာမှ သရောတူညီမှုများကို ထင်ဟြ်ပြီး အားလုံးအတွက် လိုက်နာကျင့်သုံးရန် ရကာင်းမွန်သည့် 

အချက်များအပဖစ် စဉ်းစားဆုံးပဖတ်နိုင်သည် (ILO MNE ရြကပငာချက်၊ ြိုဒ်ခွဲ ၄၉)

စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုခွင့်ကို အကာအကွယ်ရြးရန်အတွက် အစိုးရများတွင် တာဝန်ရှိသည်။ “အလုြ်ရှင်များ သို့မ 

ဟုတ် အလုြ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများြကားတွင် ဆန္ဒအရလျာက် ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုြ်ရန် 

လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ အပြည့်အဝဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်လာရရးနှင့် အပြည့်အဝအသုံးချနိုင်ရန် လိုအြ်သလိုတိုက်တွန်းပမှင့်

တင်မှုများ ပြုလုြ်ရာ၌ နိုင်ငံ့အရပခအရနနှင့်သင့်ရလျာ်သည့် လုြ်ရဆာင်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ပဖစ်ပြီး စု

ရြါင်းညှိနှိုင်းသရောတူညီမှုနည်းလမ်းမှတစ်ဆင့် အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အရပခအရန 

များကို ထိန်းသိမ်းသွားရမည့် အပမင်ရှုရထာင့်လည်း ရှိရမည်ပဖစ်သည်။” (ILO MNE ရြကပငာချက်၊ စာြိုဒ် ၅၀ တွင်ြကည့်)
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လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင်း ဆက်ဆံရေးမှ ေင့်ကျက်ရကာင်းမွန်ရသာစနစ်များ

ရမးခွန်း - စီမံခန့်ခွဲရရးအြိုင်းနှင့် အလုြ်သမားများအြကားဆက်ဆံရရးတွင် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းနှင့် ကျင့်ဝတ်များထူ 

ရထာင်ရန် လမ်းညွှန်ချက်များရြးနိုင်ြါသလား။ အထူးသပဖင့် လုြ်ငန်းကဏ္ဍတွင်း ဆက်ဆံရရးတွင် ရင့်ကျက်ရကာင်း 

မွန်ရသာစနစ်များ ပဖစ်လာရန်လိုအြ်သည့် အရပခခံအချက်အလက်များနှင့် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းယန္တရားများပဖစ်ြါသည်။

အရြေ - နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများနှင့် လူမှုရရးရာမူဝါဒများဆိုင်ရာ သုံးြွင့်ဆိုင်ရြကပငာချက်၏ အရပခခံ 

မူဝါဒများ (MNE ရြကပငာချက်) တွင် လုြ်ငန်းကဏ္ဍတွင်း ဆက်ဆံရရး၌ ရင့်ကျက်ရကာင်းမွန်ရသာ စနစ်တစ်ခုပဖစ်လာ 

ရရးအတွက် အလွန်အသုံးဝင်ရသာ မူရောင်များကို ကုမ္ပဏီများအတွက် ပြဋ္ဌာန်းထားြါသည်။

ILO MNE ရြကပငာချက်သည် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများအရြါ်တွင် အရပခတည်ပြီး အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်ရရး၊ ရလ့ကျင့် 

သင်ြကားရရး၊ အလုြ်နှင့် ေဝဆိုင်ရာအရပခအရနများ၊ လုြ်ငန်းကဏ္ဍတွင်း ဆက်ဆံရရး အစရှိသည့်ကိစ္စရြ်များတွင် 

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှ အလုြ်သမား၊ အလုြ်ရှင်နှင့် အစိုးရတို့၏ သရောတူညီချက်များကို ထင်ဟြ်ရဖာ်ပြထားသည်။

MNE ရြကပငာချက်တွင်ြါဝင်သည့် အရပခခံမူဝါဒများသည် နိုင်ငံစုံအရပခစိုက် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများနှင့် နိုင်ငံတွင်း 

စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ နှစ်ခုစလုံးနှင့်သက်ဆိုင်ပြီး အားလုံးအတွက် လိုက်နာကျင့်သုံးရန် ရကာင်းမွန်သည့် အချက်များ 

ပဖစ်ြါသည်။ (ILO MNE ရြကပငာချက်၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁၁)

MNE ရြကပငာချက်က လုြ်ငန်းကဏ္ဍတွင်း ဆက်ဆံရရးနှင့်ြတ်သက်သည့်အြိုင်းတွင် ရင့်ကျက်ရကာင်းမွန်ရသာ လုြ် 

ငန်းကဏ္ဍတွင်း ဆက်ဆံရရးစနစ်များပဖစ်လာရစရန် အရပခခံကျသည့်အချက်ငါးချက်ကို ပြဋ္ဌာန်းထားြါသည်။

 • ၁။  လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းနိုင်မှုနှင့် စုရုံးခွင့်ကို အသိအမှတ်ပြုရရး၏ အရရးကကီးမှု

 • ၂။  စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှုကို ပမှင့်တင်ရဆာင်ရွက်ရရး

 • ၃။  ရဆွးရနွးအကကံရြးပခင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရရး

 • ၄။  ထိခိုက်နစ်နာမှုများ စစ်ရဆးရရးနှင့် ရပဖရှင်းရရးဆိုင်ရာ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ

 • ၅။ လုြ်ငန်းကဏ္ဍအတွင်း အပငင်းြွားမှုများကို ရပဖရှင်းရရးလုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ

ထိုဧရိယာတစ်ခုစီတိုင်းကို ရအာက်တွင်အရသးစိတ်ပြန်လည်ရဖာ်ပြထားြါသည်။

၁။ လုြ်ငန်းတွင်းရှိ အလုြ်သမားများ၏ လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းနိုင်မှုနှင့် စုရုံးခွင့်ကို အသိအမှတ်ပြုရရး၏ 

အရရးကကီးမှုသည် အလုြ်သမားများကို မည်သို့ရသာခွဲပခားမှုမှမရှိရစေဲ  အလုြ်ရှင် သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲရရး သို့မဟုတ် 

အစိုးရအာဏာြိုင်များ၏ ဝင်ရရာက်စွက်ဖက်မှုကင်းစွာပဖင့် အဖွဲ့အစည်းများထူရထာင်ခွင့် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ စိတ် 

ကကိုက်ရရွးချယ်ဝင်ရရာက်ခွင့်ရြးရန် ပဖစ်သည်။ (လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းနိုင်မှုနှင့် စုရုံးခွင့်များကို အကာ 

အကွယ်ရြးရရး ILO ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၄၈ (အမှတ် ၈၇)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၂)။ စုရုံးခွင့်

အလုြ်သမားများအတွက် လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းနိုင်မှုတွင် အလုြ်သမားသမဂ္ဂများတွင် ြါဝင်ရဆာင်ရွက် 

မှုများရြကာင့် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများမှ အကာအကွယ်ရြးရရးလည်း ြါဝင်သည်။ (စည်းရုံးြိုင်ခွင့်နှင့် စုရြါင်းညှိနှိုင်း 

အရရးဆိုခွင့်ဆိုင်ရာ အရပခခံမူဝါဒများအား အသုံးချပခင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရသာ ILO ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ြကည့်ြါ၊ 

၁၉၄၉၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁(၁))

အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များကို ရဆွးရနွးအကကံပြုပခင်းနှင့် အသိအပမင်ဖလှယ်ပခင်းများပြုလုြ်ရန် အစည်းအရဝး 

တက်ရရာက်ပခင်းများကိုလည်း အဟန့်အတားမပြုလုြ်သင့်ေဲ လုြ်ငန်းအတွင်း လည်ြတ်ရဆာင်ရွက်မှုများကို ထိ 

ခိုက်မှုမရှိရစေဲ ခွင့်ပြုရြးရမည် (ILO MNE ရြကပငာချက်၊ ြိုဒ်ခွဲ ၄၇)
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အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များကို တာဝန်ယူရဆာင်ရွက်ရသည့်ကိစ္စရြ်များ၏ အတိုင်းအတာနှင့် စွမ်းရဆာင်နိုင် 

သည်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး လုြ်ငန်းများကို ပမန်ဆန်ထိရရာက်စွာရဆာင်ရွက်နိုင်ရစရန်အတွက် လိုအြ်သည့် 

အရထာက်အြံ့များလည်း ရြးအြ်ရမည် (အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များဆိုင်ရာ အကကံပြုချက်များ၊ ၁၉၇၁ (အမှတ် 

၁၄၃)၊ စာြိုဒ် ၉)။

၂။ စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှုကို ပမှင့်တင်ပခင်း

စုရြါင်းညှိနှိုင်းသရောတူညီမှုမှတစ်ဆင့် အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အရပခအရနများ၊ 

လုြ်အားခဆိုင်ရာ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရရးများကို စီးြွားရရးလုြ်ငန်းေက်မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အလုြ်သမား 

များ၏ ကိုယ်စားလှယ်များအြကား အမျ ိုးသားဥြရဒများ၊ ကျင့်သုံးမှုများနှင့်အညီ ဆန္ဒအရလျာက် ညှိနှိုင်းရဆွးရနွး 

မှုများ ပြုလုြ်နိုင်ရန် လုြ်ရဆာင်ချက်များကို ခွင့်ပြုရမည်ပဖစ်သည်။ (ILO MNE ရြကပငာချက်၊ ြိုဒ်ခွဲ ၅၀၊ ILO ပြဋ္ဌာန်း 

ချက်အမှတ် ၉၈၊ ြိုဒ်ခွဲ ၄)။

အလုြ်သမားများအရနပဖင့် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှုပြုလုြ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ပဖင့် ၎င်းတို့၏ စိတ်ကကိုက်ကိုယ်စား 

လှယ်များကို ရရွးချယ်ြိုင်ခွင့်ရှိသည် (ILO MNE ရြကပငာချက်၊ ြိုဒ်ခွဲ ၄၉)။ စုရြါင်းအရရးဆိုမှုလုြ်ငန်းစဉ်တွင် 

အမှန်တကယ်ြါဝင် ရဆာင်ရွက်နိုင်ရရးအတွက် အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များကို လိုအြ်သည့် အရထာက်အြံ များ 

ရြးသင့်ပြီး သို့မှသာ ၎င်းတို့အရနပဖင့် အရရးဆိုပခင်းနှင့် ြတ်သက်ရသာ ကကိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကို ပြုလုြ်နိုင်မည်ပဖစ် 

သည် ((ILO MNE ရြကပငာချက်၊ ြိုဒ်ခွဲ ၅၁၊ အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များက တာဝန်ယူရဆာင်ရွက်ရာတွင် ရြး 

အြ်ရမည့် အကာအကွယ်များနှင့် ြံ့ြိုးမှုများဆိုင်ရာ ILO ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၇၁ (အမှတ် ၁၃၅))။ အဓိြ္ပာယ်ရှိရသာအ

ပြန်အလှန်ညှိနှိုင်းမှုများပဖစ်ရစရန်အတွက် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းေက်မှ ကိုယ်စားပြုသူများသည် ညှိနှိုင်းမှုပြုလုြ်ရသည့် 

အရြကာင်းအရာရြါ်တွင် ဆုံးပဖတ်ချက်ချနိုင်သည့် အာဏာရှိသူပဖစ်ရမည်။ (ILO MNE ရြကပငာချက်၊ ြိုဒ်ခွဲ ၅၂)

ညှိနှိုင်းမှုလုြ်ရဆာင်ရနစဉ်အရတာအတွင်း  ပခိမ်းရပခာက်ပခင်း သို့မဟုတ် ကကိမ်းဝါးပခင်းများမပြုလုြ်သင့်ြါ။

အဓိြ္ပာယ်ပြည့်ဝရသာညှိနှိုင်းမှုများ ပဖစ်ရစရန်အတွက် လိုအြ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို အလုြ်သမား 

ကိုယ်စားလှယ်များအား ရြးအြ်ရမည်ပဖစ်ပြီး ထိုသတင်းအချက်အလက်များသည် စီးြွားရရးလုြ်ငန်း၏ စွမ်းရဆာင်မှု 

နှင့် ြတ်သက်၍ မှန်ကန်တရားမျှတရသာ အပမင်ရှုရထာင့်များ သိရှိရယူနိုင်ရစရမည် ပဖစ်သည်။ (ILO MNE ရြကပငာ 

ချက်၊ ြိုဒ်ခွဲ ၅၅၊ တာဝန်ယူရဆာင်ရွက်ရသည်များနှင့်ြတ်သက်၍ စီမံခန့်ခွဲ ရရးအြိုင်းနှင့် အလုြ်သမားများအြကား 

ဆက်သွယ်ရရးဆိုင်ရာ အကကံပြုချက်များ၊ ၁၉၆၇ (အမှတ် ၁၂၉))

စုရြါင်းညှိနှိုင်းသရောတူညီချက်များတွင် အနက်အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုများ သို့မဟုတ် လက်ရတွ့အသုံးချပခင်းများအ 

တွက် ပဖစ်ရြါ်လာသည့် အပငင်းြွားမှုများကို ရပဖရှင်းနိုင်ရန် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းတစ်ရြ်ြါဝင်သင့်ပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဖက်၏ 

အခွင့်အရရးများ နှင့် တာဝန်ရှိသည်များကို အပြန်အလှန်ရလးစားမှုရှိရစရန်ပဖစ်သည်။ (ILO MNE ရြကပငာချက်၊ ြိုဒ်ခွဲ 

၅၄၊ ILO ပြဋ္ဌာန်းချက် အမှတ် ၁၃၅၊ ြိုဒ်ခွဲ ၂)။

၃။ တိုင်ြင်ရဆွးရနွးပခင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရရး

နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည့်အရြကာင်းအရာများကို ြုံမှန်တိုင်ြင်ရဆွးရနွးရန်အတွက် အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ် 

သမားများ၊ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များအြကားတွင် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းတစ်ခုကို သရောတူထားရှိသင့်သည်။ (ILO 

MNE ရြကပငာချက်၊ ြိုဒ်ခွဲ ၅၇)

ထိုသို့တိုင်ြင်ရဆွးရနွးမှုများကို စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်းအစားထိုး ပြုလုြ်သည်ဟု မမှတ်ယူသင့်ြါ။
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တိုင်ြင်ရဆွးရနွးမှုများတွင် စစ်မှန်သည့် အကကံဉာဏ်များနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖလှယ်မှုများြါရှိပြီး အဖွဲ့ 

အစည်းအတွင်း ချမှတ်မည့် ဆုံးပဖတ်ချက်များကို အလုြ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များက လွှမ်းမိုးနိုင်ရန် 

အခွင့်အလမ်းရရှိရစပြီး အထူးသပဖင့် အဆိုပြုတင်ပြမှုတစ်ခုခုသည် အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုအရြါ် သက်ရရာက်မှု 

များပဖစ်ရစ နိုင်သည့် အခါတွင် ပဖစ်ြါသည် (ILO ၏ အလုြ်အကိုင်ရြ်စဲပခင်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက် (အမှတ် ၁၅၈) နှင့် 

ILO ၏အကကံပြုချက် (အမှတ် ၁၆၆)၊ ၁၉၈၂)

မည်သည့် ဆက်သွယ်ရရးဆိုင်ရာ မူဝါဒကိုမဆို အလုြ်သမားအင်အား၏ အရွယ်အစား၊ ဖွဲ့စည်းြုံ၊ အကျ ိုးစီးြွားတို့နှင့် 

လိုက်ရလျာညီရထွရှိရစရန် လုြ်ရဆာင်သင့်သည်။ (တာဝန်ယူရဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့်ကိစ္စရြ်များအတွင်း စီမံခန့်ခွဲ 

ရရးအြိုင်းနှင့် အလုြ်သမားများအြကား ဆက်သွယ်ရရးဆိုင်ရာ ILO ၏အကကံပြုချက်၊ ၁၉၆၇ (အမှတ် ၁၂၉))

ဆက်သွယ်ရရးဆိုင်ရာများသည် စစ်မှန်ပြီး ြုံမှန်လုြ်ရဆာင်သင့်ကာ နှစ်လမ်းသွားလည်းပဖစ်သင့်ြါသည်။

 • (က) စီမံခန့်ခွဲရရးကို ကိုယ်စားပြုသူများ (ကုမ္ပဏီအကကီးအကဲ၊ ဌာနမှူး၊ အလုြ်ြကြ် စသပဖင့်) နှင့် အလုြ် 

သမားများအြကား

 • (ခ) ကုမ္ပဏီအကကီးအကဲ၊ ညွှန်ြကားရရးမှူးအဆင့်ရှိဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် အပခားရသာ ထိြ်ြိုင်းမှ စီမံခန့်ခွဲရရး 

အဆင့်ရှိသူနှင့် အလုြ်သမားသမဂ္ဂ သို့မဟုတ် အလားတူအဆင့်ရှိ ြုဂ္ဂိုလ်များသည် အမျ ိုးသားဥြရဒနှင့် 

ကျင့်သုံးမှု၊ သို့မဟုတ် စုရြါင်းညှိနှိုင်းသရောတူထားချက်များအရ ကုမ္ပဏီအဆင့်တွင် အလုြ်သမားများကို 

ကိုယ်စားပြုနိုင်သည်။

အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များမှတစ်ဆင့် စီမံခန့်ခွဲရရးအြိုင်းမှ သတင်းအချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်အသိရြး 

လိုသည်ဆိုြါက ဤကိုယ်စားပြုသူများသည် ထိုသတင်းအချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားများထံသို့ 

ပမန်ဆန်စွာ အပြည့်အဝရရာက်ရှိသွားနိုင်ရစမည့် ဆက်သွယ်ရရးနည်းလမ်းများကို ထုတ်ရဖာ်ရြးအြ်ြကရမည် ပဖစ် 

သည်။

ဆက်သွယ်ရမည့် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် တင်ပြမှုများကို ကုမ္ပဏီ၏လုြ်ငန်းများ ရှုြ်ရထွးမှုအရနအထား 

အလုိက် ပဖစ်ရြါ်လာသည့် ပြဿနာများကုိ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်နားလည်နုိင်သည့် အပမင်ပဖင့်လုြ်ရဆာင်သင့်သည်။

စီမံခန့်ခွဲရရးအြိုင်းမှ ရြးအြ်မည့် သတင်းအချက်အလက်များသည် ပဖစ်နိုင်သမျှ အလုြ်သမားများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် 

လုြ်ငန်းလည်ြတ်မှုများ၊ အနာဂတ်တွင် တာဝန်ယူလုြ်ရဆာင်ရြးရမည့် အလားအလာများ၊ အလုြ်သမားများ၏ 

လက်ရှိနှင့် အနာဂတ်အရနအထားများ စသည့်အရြကာင်းအရာများကုိ ထည့်သွင်းရဖာ်ပြသင့်ပြီး အချက်အလက်များကို 

ရဖာ်ထုတ်တင်ပြပခင်းပဖင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ြါဝင်သူများကို ထိခိုက်မှုများလည်း မပဖစ်ရစသင့်ြါ။

ဆက်သွယ်တင်ပြမှုတွင် ြါရှိသည့်အရြကာင်းအရာများနှင့်ြတ်သက်၍ စီမံခန့်ခွဲသူများသည် ရအာက်ရဖာ်ပြြါ သက် 

ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ရရှိနိုင်ရစရန် လုြ်ရဆာင်ထားသင့်သည်။ (ILO အကကံပြုချက် အမှတ် ၁၂၉၊ 

စာြိုဒ် ၁၅(၂))

 • (က) လုြ်ငန်းသို့ ချတိ်ဆက်ဝင်ရရာက်မှု၊ ရရှေ့ရပြာင်းမှုနှင့် အလုြ်ရြ်ဆိုင်းပခင်းများအြါအဝင် အလုြ်အကိုင် 

ခန့်အြ်မှုနှင့်ြတ်သက်သည့် ရယေုယျအရပခအရနများ

 • (ခ) တာဝန်ယူလုြ်ကိုင်ရသည့် လုြ်ငန်းဖွဲ့စည်းြုံအတွင်းရှိ သီးသန့်အလုြ်တစ်ခုပခင်းစီ၏ အလုြ်အရြကာင်း 

ရဖာ်ပြချက်နှင့် အလုြ်ရနရာချထားမှု

 • (ဂ) လုြ်ငန်းအတွင်း သင်တန်းတက်ရရာက်ရန်အခွင့်အလမ်းနှင့် တိုးတက်နိုင်မည့်အလားအလာများ

 • (ဃ) ရယေုယျအလုြ်လုြ်ရသည့် အရပခအရနများ
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 • (င) လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ 

မရတာ်တဆမှုများနှင့် လုြ်ငန်းခွင်မှရရှိရသာရရာဂါများ ကကိုတင်ကာကွယ်ရရးညွှန်ြကားချက်များ

 • (စ) ထိခိုက်နစ်နာမှုများစုံစမ်းစစ်ရဆးရရးအတွက် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ၊ ထို့အတူ ထိုလုြ်ငန်းများကို စီမံ 

အုြ်ချုြ်ရရးအတွက် စည်းမျဉ်းများနှင့် လက်ရတွ့ကျင့်သုံးမှုများ၊ ထိုအရင်းအပမစ်များထားရှိရန် လိုအြ်သည့် 

အရပခအရနများ

 • (ဆ) တစ်ကိုယ်ရရလူမှုဖူလုံရရးဝန်ရဆာင်မှုများ (ရဆးဝါးကုသမှု၊ ကျန်းမာရရး၊ နားရနရဆာင်များ၊ အိမ်ရာ 

များ၊ အြန်းရပဖရာရနရာများ၊ ရငွစုရဆာင်းပခင်းနှင့် ေဏ်လုြ်ငန်းဆိုင်ရာများ စသပဖင့်)

 • (ဇ) လုြ်ငန်းရဆာင်ရွက်ရာတွင် လူမှုဖူလုံရရး သို့မဟုတ် လူမှုရရးရာအကူအညီရြးရရး စီမံချက်များ

 • (ဈ) အလုြ်သမားများ လုြ်ငန်းရဆာင်ရွက်မှုများအရြါ်တွင် အရပခခံ၍ ရြးအြ်သည့် အမျ ိုးသားအဆင့် လူမှု

ဖူလုံရရးစီမံချက်များဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

 • (ည) အနာဂတ်ကာလတွင် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရရးအတွက် လုြ်ငန်းတာဝန်ယူရဆာင်ရွက်ပခင်းဆိုင်ရာ ရယေုယျ 

အရပခအရနများနှင့် အလားအလာများ သို့မဟုတ် အစီအစဉ်များ

 • (ဋ) အလုြ်သမားများ တာဝန်ယူလုြ်ကိုင်ရနရသည့် အရပခအရနများအရြါ်တွင် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ် 

ဝိုက်၍ ထိခိုက်သက်ရရာက်ရစနိုင်သည့် ဆုံးပဖတ်ချက်များကို ရှင်းလင်းပခင်း

 • (ဌ) တစ်ဖက်တွင် စီမံခန့်ခွဲရရးအြိုင်းနှင့် ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်များအြကား အကကံရြးတိုင်ြင်ရဆွးရနွးပခင်း 

နှင့် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်ရရးနည်းလမ်းများ၊ အပခားတစ်ဖက်တွင် အလုြ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စား 

လှယ်များအြကားရှိ နည်းလမ်းများ

အလုြ်ရှင်များနှင့် အလုြ်သမားများအြကား ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးမှုများ သို့မဟုတ် စုရြါင်းသရောတူညီမှု၏ သတင်း 

အချက်အလက် တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းနှင့် ြတ်သက်၍ ရမးပမန်းမှုများအတွက် ဤအချက်များကို ကိုးကားသင့်ြါသည်။

၄။  ထိခိုက်နစ်နာမှုများကို စုံစမ်းစစ်ရဆးရန်နှင့် ရပဖရှင်းရန် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ (ILO MNE ရြကပငာချက်၊ ြိုဒ်ခွဲ ၅၉)

ထိခိုက်နစ်နာမှုများ သို့မဟုတ် စိုးရိမ်ဖွယ်ကိစ္စများအတွက် တင်ပြအသိရြးလာသည့် အလုြ်သမားများ၏ အခွင့်အရရး 

ကို ရလးစားသင့်ြါသည်။

အလုြ်သမားတစ်ဦးသည် မည်သို့ရသာေက်လိုက်မှုကိုမှ မခံစားရေဲ ထိခိုက်နစ်နာမှုတစ်ခုကို တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသင့်ြါ 

သည်။

ထိခိုက်နစ်နာမှုများကို တင်ပြနိုင်ရန်အတွက် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းတစ်ခုကို ရရးဆွဲထားရှိရမည်ပဖစ်သည်။ လုြ်ထုံးလုြ် 

နည်းများသည် အပငင်းြွားမှုများကုိ လုြ်ငန်းတွင်း အနိမ့်ဆုံးအဆင့်တွင်ြင် ပမန်ဆန်စွာ ရပဖရှင်းနိုင်ပခင်းမျ ိုးပဖစ်သင့် 

ပြီး မရပဖရှင်းနိုင်သည့် ကိစ္စရြ်များကျန်ရှိြါကလည်း ြိုမိုအဆင့်ပမင့်သည့်အြိုင်းသို့ ထြ်မံတင်ပြသွားနိုင်ရန် အခွင့်အ 

လမ်းများရှိရမည် ပဖစ်သည်။

ထိခိုက်နစ်နာမှုဆိုင်ရာ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ ရရးဆွဲပြဋ္ဌာန်းပခင်းနှင့် လည်ြတ်လုြ်ရဆာင်ပခင်းများ အရသးစိတ်ကို 

ထိခိုက်နစ်နာမှုများ စုံစမ်းစစ်ရဆးရရးဆိုင်ရာ အကကံပြုချက်၊ ၁၉၆၇ (အမှတ် ၁၃၀) တွင် ရတွ့ရှိနိုင်ြါသည်။
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၅။ လုြ်ငန်းဆိုင်ရာ အပငင်းြွားမှုများကို ရပဖရှင်းရန် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ

စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများသည် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ချတိ်ဆက်ပြီး အလုြ်ရှင်များနှင့် အလုြ် 

သမားများအြကား လုြ်ငန်းဆိုင်ရာ အပငင်းြွားမှုများကို ကကိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရန်နှင့် ရပဖရှင်းနိုင်ရာတွင် အရထာက် 

အကူပဖစ်ရစမည့် ဆန္ဒအရလျာက် ရစ့စြ်ညှိနှိုင်းရရးနှင့် ပဖန်ရပဖရြးရရး လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများကို ထူရထာင်ရရးဆွဲ 

သင့်ြါသည်။ (ILO MNE ရြကပငာချက်၊ ြိုဒ်ခွဲ ၅၉)

အထက်ြါအရပခခံအရြကာင်းအရာငါးခုသည် လုြ်ငန်းကဏ္ဍအတွင်း ဆက်ဆံရရး ရင့်ကျက်ရကာင်းမွန်သည့် စနစ် 

တစ်ခုကို ထူရထာင်နိုင်ရရးအတွက် မူရောင်များပဖစ်ြါသည်။

အပြန်အလှန်နားလည်မှုအရပခအရနနှင့် လုြ်ငန်းအတွင်း ယုံြကည်ချက်ရှိမှုသည် လုြ်ရဆာင်ရသည့် အလုြ်တာဝန်များ 

တွင်ကျယ်အကျ ိုးရှိပခင်းကိုပဖစ်ရစပြီး အလုြ်သမားများအတွက်လည်း ပြင်းပြသည့် ရည်မှန်းချက်ပဖင့်ရဆာင်ရွက်မှုများ 

ပဖစ်ရစ သည်။ (ILO အကကံပြုချက်အမှတ် ၁၂၉၊ စာြိုဒ် ၂)။ ILO MNE ရြကပငာချက်တွင်ြါရှိသည့် ထိုအရပခခံမူဝါဒများကို 

ရစာင့်ထိန်းလိုက်နာပခင်းသည် နိုင်ငံတကာအလုြ်သမား စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရသာ လုြ်ငန်းကဏ္ဍတွင်း 

ဆက်ဆံရရးစနစ်များကို အကူအညီပဖစ်ရစမည်ပဖစ်သည်။

ရနာက်ဆုံးအရနပဖင့် ကုန်ြစ္စည်းတင်သွင်းသူများသည် နိုင်ငံအဆင့်အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် 

ချတိ်ဆက်ပခင်းသည် အလွန်အသုံးဝင်ရြကာင်း ရတွ့ရမည်ပဖစ်ပြီး ၎င်းတို့ လုြ်ငန်းလည်ြတ်လျက်ရှိသည့် နိုင်ငံများ 

အတွင်း လုြ်ငန်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရရးနှင့် ြတ်သက်သည့် အရသးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များစွာကိုလည်း ြိုမို 

ရရှိနိုင်မည်ပဖစ်သည်။

ရမးခွန်း - “ရိုးသားမှန်ကန်မှု” ပဖင့် အရရးဆိုပခင်းဆိုသည်မှာ မည်သည်ကို ဆိုလိုပခင်းပဖစ်ြါသလဲ။

အရြေ - စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်းကို ဆန္ဒအရလျာက်၊ လွတ်လြ်စွာ၊ ရိုးသားမှန်ကန်မှုပဖင့် လုြ်ရဆာင်သင့် သည်။ 

နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ြါဝင်သူများသည် စုရြါင်းအရရးဆိုမှုတွင် လွတ်လြ်စွာချတိ်ဆက်ြါဝင်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ ဆုံးပဖတ်ချက် 

များကို အာဏာြိုင်များမှ ဝင်ရရာက်စွက်ဖက်ပခင်းများ မရှိသင့်ြါ။ ရိုးသားမှန်ကန်မှု၏ အရပခခံသရောတရားမှာ နှစ်ဦး 

နှစ်ဖက်ြါဝင်သူများမှ သရောတူညီမှုတစ်ခုရရှိရန် အစွမ်းကုန်ကကိုးစားြကပခင်း၊ စစ်မှန်ပြီး အပြုသရောရဆာင်သည့် 

ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုြ်ပခင်း၊ ရဆွးရနွးညှိနှိုင်းမှုများတွင် အကျ ိုးအရြကာင်း မသင့်ရလျာ်သည့် ရနှာင့်ရနှးရစမှုများကို 

ရရှာင်ရှားပခင်း၊ ြါဝင်သည့် သရောတူညီချက်များကို ရလးစားပခင်းနှင့် ရိုးသားမှန်ကန်စွာ လက်ရတွ့ရဆာင်ရွက်ပခင်း 

များ၊ ရဆွးရနွးမှုများကို အချနိ်ယူလုြ်ရဆာင်ပခင်းနှင့် အပငင်းြွားမှုများကို စုရြါင်းရပဖရှင်းပခင်း အစရှိသည့်အချက်များ 

ြါဝင်သည်။ နိုင်ငံစုံအရပခစိုက် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများသည် ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးမှုများကို တရားမျှတမှုမရှိေဲ လွှမ်းမိုးနိုင် 

ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရှိ လုြ်ငန်းလည်ြတ်မှု တစ်ခုလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းကို ရရှေ့ရပြာင်းြစ်မည်ဟု 

ပခိမ်းရပခာက်ပခင်းများ မလုြ်ရဆာင်သင့်ြါ။

ရမးခွန်း - အလုြ်ရှင်သည် သူ၏ အလုြ်သမားများကို စည်းရုံးလိုရသာ အလုြ်သမားသမဂ္ဂတစ်ခုပခင်းစီတိုင်းအား 

အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့် ရဆွးရနွးညှိနှိုင်းရန် လိုအြ်ြါသလား။  

အရြေ -  အလုြ်သမားများ၏ ၎င်းတို့စိတ်ကကိုက် အဖွဲ့အစည်းတည်ရထာင်ရရး သို့မဟုတ် အသင်းဝင်ရရးကို လွတ်လြ် 

စွာ အပြည့်အဝရရွးချယ်ခွင့်သည် ရှိပြီးသားလွတ်လြ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပခင်းများလည်း ပဖစ်နိုင်ရြကာင်း 

သွယ်ဝိုက်ညွှန်းဆိုထားပခင်းပဖစ်သည်။ ILO ၏ လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းြိုင်ခွင့် ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ အလုြ်သမား 

များသည် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းတစ်ခုတွင် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထက်ြို၍ ဖွဲ့စည်းနိုင်ခွင့် ြါရှိသည်။

ထို့အပြင် စုရြါင်းသရောတူညီချက်များရရှိနိုင်ရန်အတွက် ဆန္ဒအရလျာက်ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးမှုများသည် အလုြ်သမား 

ဆက်ဆံရရးများ သဟဇာတပဖစ် ညီညွတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်အတွက် ရိုးသားမှန်ကန်ရသာသရောပဖင့် ညှိနှိုင်း 
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ရဆွးရနွးရရး တာဝန်ဝတ္တရားများြါဝင်ရသာ လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းနိုင်ခွင့်၏ အရပခခံအပမင် ရှုရထာင့် 

တစ်ခုြင် ပဖစ်ြါသည်။ အလုြ်ရှင်များနှင့် အလုြ်သမားသမဂ္ဂများသည် ရိုးသားမှန်ကန်စွာပဖင့် အရရးဆိုညှိနှိုင်းမှုများ 

ပြုလုြ်သင့်ပြီး သရောတူညီချက်တစ်ခုကို ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အားထုတ်ကကိုးြမ်းမှုများတွင် စစ်မှန်ရသာ၊ အပြုသရော 

ရဆာင်ရသာ ညှိနှိုင်းမှုများပဖင့် လုြ်ရဆာင်ပခင်းသည် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဆက်ဆံရရးတွင် ယုံြကည်မှုများကို ထိန်းသိမ်းထား 

နိုင်ရန်အတွက် လိုအြ်သည့် အစိတ်အြိုင်းတစ်ခုပဖစ်ြါသည်။

သို့ရသာ်လည်း လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းနိုင်မှုတည်ရှိရရးသည် အရရးဆိုရန် ရည်ရွယ်ချက်ပဖင့် ဖွဲ့စည်းထား 

ရသာ အလုြ်သမားသမဂ္ဂများကို အလိုအရလျာက်သရောတူ အသိအမှတ်ပြုရမည်ဟု ဆိုလိုပခင်းမဟုတ်ြါ။ အထူး 

သပဖင့် အလုြ်သမားသမဂ္ဂမျ ိုးစုံရှိရနသည့် စနစ်များတွင် အလုြ်သမားသမဂ္ဂတစ်ခုကို စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုရရးအ 

တွက် မည်သည့်အချနိ်တွင် မည်သို့အသိအမှတ်ပြုရမည်ဟူသည့်အချက်များကို အဆုံးအပဖတ်ရြးမည့် ဓမ္မဓိဌာန်ကျ 

သည့် စံသတ်မှတ်ချက်များအား လုြ်ငန်းကဏ္ဍတွင်း ဆက်ဆံရရးစနစ်တွင် ကကိုတင်သတ်မှတ်ထားရန် လိုမည်ပဖစ် 

သည်။

အချ ို ့ရသာစနစ်များတွင် ကုမ္ပဏီတစ်ခု၌ အလုြ်သမားသမဂ္ဂတစ်ခုသို့ အဖွဲ့ဝင်အပဖစ် ဝင်ရရာက်မည့် အလုြ်သမား 

ရာခိုင်နှုန်းကို အရပခခံ၍သတ်မှတ်သည်လည်းရှိသည်။ ထိုသို့သတ်မှတ်နိုင်ရန် လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း ဆန္ဒခံယူပခင်း သို့မ 

ဟုတ် အလုြ်သမားရရးရာဌာန သို့မဟုတ် အမှီအခိုကင်းရသာ ဥြရဒရရးရာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အစရှိသည့် အသိအမှတ်ပြုရြး 

နိုင်ရသာ ပြင်ြမှ အာဏာြိုင် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အား အသုံးပြုပခင်းပဖင့်လည်းရကာင်း ဆုံးပဖတ်နိုင်သည်။

ရမးခွန်း - မည်သည့်အဆင့် (များ) တွင် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်းများကို လုြ်ရဆာင်သင့်ြါသလဲ။

အရြေ - စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှုများကို  စီးြွားရရးလုြ်ငန်းအဆင့်၊ ကဏ္ဍအဆင့် သို့မဟုတ် လုြ်ငန်းကဏ္ဍအဆင့်၊ 

နိုင်ငံရတာ်အဆင့် သို့မဟုတ် ဗဟိုအဆင့်များအထိ လုြ်ရဆာင်နိုင်ြါသည်။ မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ အရရးဆိုမှု 

ပြုလုြ်မည်ကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မှ ဆုံးပဖတ်ရန်ပဖစ်သည်။ ILO ၏ လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းြိုင်ခွင့် ပြဋ္ဌာန်းချက် 

အရ ညှိနှိုင်းအရရးဆို မည့် အဆင့်ကို သတ်မှတ်ပခင်းသည် နှစ်နှစ်ဖက်ြါဝင်သူများ၏ အရပမာ်အပမင်ပဖင့် ဆုံးပဖတ်ရမည့် 

ကိစ္စရြ်သာ ပဖစ်ြါသည်။

စုရပါင်းညှိနှိုင်းအရေးဆိုြခင်း၏ အတိုင်းအတာ

ရမးခွန်း - နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများအရ လုြ်အားခများသည် ရဆွးရနွးညှိနှိုင်းမှုပြုလုြ်သင့်သည့် အရြကာင်း 

အရာ ဟုတ်မဟုတ် လမ်းညွှန်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်များ ရှိြါသလား။ ဤကိစ္စနှင့်ြတ်သက်၍ နိုင်ငံစုံအရပခစိုက် စီးြွားရရး 

လုြ်ငန်းများတွင် အရကာင်းဆုံးရသာ ကျင့်သုံးမှုများကို လွှမ်းခခုံရဖာ်ပြထားပခင်းမျ ိုး ရှိြါသလား။

အရြေ - ILO ၏ လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းြိုင်ခွင့် ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ လုြ်အားခများ၊ အကျ ိုးခံစားခွင့်များနှင့်အ 

ပခားစရိတ်များကို စုရြါင်းအရရးဆိုပခင်း၌ ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ (ILO ၏ စီမံအုြ်ချုြ်ရရးအဖွဲ့ဆိုင်ရာ ရကာ်မတီ၏ 

လွတ်လြ်စွာ အသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဆုံးပဖတ်ချက်များနှင့် အရပခခံမူဝါဒများအကျဉ်းချုြ်ရဖာ်ပြချက်၊ ငါး 

ကကိမ်ရပမာက် (ပြန်လည်တည်းပဖတ်ထား) မူ၊ ILO၊ ဂျနီီဗာ၊ ၂၀၀၆၊ အြိုဒ် ၉၁၃ တွင်ြကည့်ြါ)။

နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ၏ ရကာင်းမွန်ရသာအရလ့အထများနှင့် ြတ်သက်၍ ILO MNE ရြကပငာ 

ချက်တွင် ဤအကကံပြုချက်ကို ရဖာ်ပြထားြါသည် “ဖွံ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ 

လုြ်ငန်းလည်ြတ်သည့်အခါ နှိုင်းယှဉ်ြကည့်နိုင်မည့် အလားတူအလုြ်ရှင်များ မရှိခဲ့ြါက၊ အစိုးရ၏မူဝါဒများတွင် 

ရဖာ်ပြထားသည့် မူရောင်များအတိုင်း အရကာင်းဆုံးပဖစ်နိုင်မည့် လုြ်အားခများ၊ အကျ ိုးခံစားခွင့်များနှင့် အလုြ်အရပခ 

အရနများကို ဖန်တီးရြးရမည်။ ထိုအရပခအရနများသည် လုြ်ငန်း၏ စီးြွားရရးအရနအထားနှင့် ဆီရလျာ်စွာဆက် 
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စြ်မှုရှိသင့်ရသာ်လည်း အနည်းဆုံးအရနပဖင့် အလုြ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့မိသားစုများ၏ အရပခခံလိုအြ်ချက်ကို ပြည့် 

မီသင့်သည်” (ILO MNE ရြကပငာချက်၊ အြိုဒ် ၃၄)

ILO MNE ရြကပငာချက်သည် မူရင်းနိုင်ငံနှင့် အရပခစိုက်သည့်နိုင်ငံမှ အစိုးရများကို နိုင်ငံစုံအရပခစိုက် စီးြွားရရးလုြ်ငန်း 

များနှင့် ၎င်းတို့၏ အလုြ်သမားများအြကား စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်းများကို ပမှင့်တင်ရဆာင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်း 

ထားပြီး “အစိုးရများ၊ အထူးသပဖင့် ဖွံ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံများမှ အစိုးရများသည်  ဝင်ရငွနည်းြါးသည့် အုြ်စုများနှင့် ဖွံ့ပဖိုးမှု 

အနည်းဆုံး ဧရိယာများတွင် နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ၏ လုြ်ငန်းများမှ ပဖစ်နိုင်သမျှ အကျ ိုးအပမတ်များ 

ရရှိရအာင် သင့်ရလျာ်သည့် လုြ်ရဆာင်မှုများ လက်ခံကျင့်သုံးရန် ကကိုးြမ်းအားထုတ်သင့်သည်” ဟု ရဖာ်ပြထားသည်။ 

(ILO MNE ရြကပငာချက်၊ အြိုဒ် ၃၅)။ ILO MNE ရြကပငာချက်တွင် အလားတူရဖာ်ပြထားသည်မှာ “အလုြ်ရှင်များ 

သို့မဟုတ် အလုြ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများြကားတွင် ဆန္ဒအရလျာက် ညှိနှိုင်းမှုများ ပြု 

လုြ်ရန် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ အပြည့်အဝ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်လာရရးနှင့် အပြည့်အဝအသုံးချနိုင်ရန် လိုအြ်သလို တိုက် 

တွန်းပမှင့်တင်မှုများ ပြုလုြ်ရာ၌ နိုင်ငံအရပခအရနနှင့် သင့်ရလျာ်သည့် လုြ်ရဆာင်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရ 

မည်ပဖစ်ပြီး စုရြါင်းညှိနှိုင်းသရောတူညီမှု နည်းလမ်းမှတစ်ဆင့် အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် 

အရပခအရနများကို ထိန်းသိမ်းသွားရမည့် အပမင်ရှုရထာင့်လည်း ရှိရမည် ပဖစ်သည်” ဟုလည်း ရဖာ်ပြထားသည်။ (ILO 

MNE ရြကပငာချက်၊ စာြိုဒ် ၅၀ တွင်ြကည့်)

ရမးခွန်း - အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ ြူးတွဲပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရရး/ရရာင်းချရရး လုြ်ငန်းစဉ်များတွင် ြါဝင်ရဆာင် 

ရွက်မှုသည် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်းဆိုင်ရာ သရောတူညီချက်ရယူပခင်းအတိုင်းအတာအတွင်း ြါဝင်ြါသလား။

အရြေ - မှန်ြါသည်။ စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှုသည် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရရးအြါအဝင် အလုြ်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက် 

များနှင့် အရပခအရနများကို တည်ရထာင်ရန် ပဖစ်ြါသည်။ မည်သည့်စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှုဆိုင်ရာ သရောတူညီ 

ချက်၏ သီးသန့်သတ်မှတ်ချက်များြင်ပဖစ်ရစ ညှိနှိုင်းမှုပြုလုြ်ရသာသူများအတွက် အရရးြါြါသည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခု 

သည် အရပြာင်းအလဲများ ပြုလုြ်ရန်စဉ်းစားသည့်အခါ ရယေုယျအားပဖင့် အလုြ်သမားများ၊ ၎င်းတို့၏ အလုြ်အကိုင် 

ဆိုင်ရာ အရပခအရနများနှင့် အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုတို့အရြါ်တွင် ထိခိုက်သက်ရရာက်မှုများ ရှိလာနိုင်သည့် အကကံပြု 

ရဆွးရနွးမှုဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းစဉ်များ၊ သတင်းအချက်အလက်များရြးအြ်ပခင်းနှင့် အလုြ်သမားများ၊ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စား 

လှယ်များကို ရဆွးရနွးမှုတွင် ြါဝင်ရစပခင်းများ အစရှိသည်တို့ြါဝင်ရမည်မှာ ြုံမှန်အရနအထားသာ ပဖစ်ြါသည်။ ဤ 

Link တွင်စုရြါင်းညှိနှိုင်းပြီး အလုြ်မှ ထုတ်ြယ်ပခင်းများတွင် အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ရဆွးရနွးတိုင်ြင်ရန် 

တရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အချက်များ အား နှိုင်းယှဉ်ပြသထားသည့် ဇယားတစ်ခုကို ရြးထားြါသည်။ 
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ရမးခွန်း - စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှုတွင် မည်သည့်အရြကာင်းအရာများ လွှမ်းခခုံြါဝင်ြါသလဲ။

အရြေ - စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှုသည် ဆန္ဒအရလျာက်ပြုလုြ်သည့် လုြ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပဖစ်ပြီး လွတ်လြ်စွာ ရိုးသား 

မှန်ကန်စွာလုြ်ရဆာင်ရမည်ပဖစ်သည်။ ယင်းသည် အလုြ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတ်မှတ်ချက်များ၊ အရပခအရနများနှင့် 

အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုများကို တိုးချဲ့သတ်မှတ်နိုင်ပြီး အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားများ ထိုနည်းတူ အလုြ်ရှင်နှင့် 

အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများအြကား ဆက်ဆံရရးကိုလည်း ထိန်းသိမ်းရြးနိုင်သည်။ ၎င်းတို့၏ ရဆွးရနွးညှိနှိုင်းမှု 

များတွင် မည်သည့်အချက်များကို လွှမ်းခခုံထည့်သွင်းမည်ဟူသည့်အချက်မှာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ြါဝင်သူများကသာ ဆုံး 

ပဖတ်ရန် ပဖစ်သည်။ ILO ၏ လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းနိုင်ခွင့် ပြဋ္ဌာန်းချက်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် စုရြါင်း 

ညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှုတွင် ြါဝင်နိုင်ရသာ အရြကာင်းအရာများမှာ - လုြ်အားခဆိုင်ရာများ၊ အကျ ိုးခံစားခွင့်နှင့် စရိတ် 

များ၊ အလုြ်ချနိ်၊ နှစ်စဉ်ခံစားနိုင်သည့် ခွင့်ရက်၊ ြိုလျှဝံန်ထမ်းများရှိလာြါက ရရွးချယ်မည့် စံသတ်မှတ်ချက်များ၊ စု

ရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှုတွင် လွှမ်းခခုံထည့်သွင်းမည့် အတိုင်းအတာ၊ အလုြ်သမားသမဂ္ဂ အရဆာက်အအုံများကို 

ခွင့်ပြုပခင်းများ အစရှိသည်တို့ြါဝင်သည်။
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သို့ရသာ်လည်း ညှိနှိုင်းမှုများ၏ အရြကာင်းအရာရြါ်တွင် အစိုးရှက ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် စီးြွားရရးတည်ပငိမ်မှုရှိရစရရး 

မူဝါဒများအရ (ဥြမာ လုြ်အားခနှုန်းထားကဲ့သို့ရသာ) တင်းကျြ်သည့် ကန့်သတ်ချက်များလည်း ရှိနိုင်ြါသည်။ ထိုသို့ 

ရသာ ကိစ္စရြ်များတွင် တားပမစ်ချက်များကို ခခင်းချက်အရနပဖင့် ပြဋ္ဌာန်းရမည်ပဖစ်ပြီး လိုအြ်သည့် အတိုင်းအတာအထိ 

သာ လုြ်ရဆာင်နိုင်မည်ပဖစ်သည်။ 

ရမးခွန်း - ညှိနှိုင်းမှုများနှင့် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှုများအတွက် မည်သို့ရသာသတင်းအချက်အလက်များကို အလုြ် 

သမား ကိုယ်စားလှယ်များထံ ရဝမျှရြးအြ်သင့်ြါသလဲ။

အရြေ - စီမံခန့်ခွဲရရးအြိုင်းမှ အသိရြးရဝမျှသင့်ရသာ သတင်းအချက်အလက်နမူနာများကို ရအာက်တွင်ရဖာ်ပြထား 

ြါသည်။

 • လုြ်ငန်းသို့ဝင်ရရာက်မှု၊ ရရှေ့ရပြာင်းမှုနှင့် အလုြ်အကိုင်ရြ်ဆိုင်းပခင်းများအြါအဝင် အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှု 

ဆိုင်ရာ ရယေုယျအရပခအရနများ

 • တာဝန်ယူလုြ်ကိုင်ရသည့် လုြ်ငန်းဖွဲ့စည်းြုံအတွင်းရှိ သီးသန့်အလုြ်တစ်ခုပခင်းစီ၏ အလုြ်အရြကာင်းရဖာ် 

ပြချက်နှင့် အလုြ်ရနရာချထားမှု

 • လုြ်ငန်းအတွင်း သင်တန်းတက်ရရာက်ရန်အခွင့်အလမ်းနှင့် တိုးတက်နိုင်မည့်အလားအလာများ

 • ရယေုယျအလုြ်လုြ်ရသည့် အရပခအရနများ

 • လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ မရတာ် 

တဆမှုများနှင့် လုြ်ငန်းခွင်မှရရှိရသာရရာဂါများ ကကိုတင်ကာကွယ်ရရးညွှန်ြကားချက်များ

 • ထိခိုက်နစ်နာမှုများ စုံစမ်းစစ်ရဆးရရးအတွက် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ ထို့အတူ ထိုလုြ်ငန်းများကို စီမံအုြ် 

ချုြ်ရရးအတွက် စည်းမျဉ်းများနှင့် လက်ရတွ့ကျင့်သုံးမှုများ၊ ထိုအရင်းအပမစ်များထားရှိရန် လိုအြ်သည့် 

အရပခအရနများ

 • တစ်ကိုယ်ရရလူမှုဖူလုံရရးဝန်ရဆာင်မှုများ (ရဆးဝါးကုသမှု၊ ကျန်းမာရရး၊ နားရနရဆာင်များ၊ အိမ်ရာများ၊ 

အြန်းရပဖရာရနရာများ၊ ရငွစုရဆာင်းပခင်းနှင့် ေဏ်လုြ်ငန်းဆိုင်ရာများ စသပဖင့်)

 • လူမှုဖူလုံရရး သို့မဟုတ် လူမှုရရးရာအကူအညီရြးရရး စီမံချက်များ

 • အလုြ်သမားများခံစားခွင့်ရှိရသာ အမျ ိုးသားအဆင့် လူမှုဖူလုံရရးစီမံချက်များ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

 • အလုြ်သမားများ တာဝန်ယူလုြ်ကိုင်ရနရသည့် အရပခအရနများအရြါ်တွင် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ် 

ဝိုက်၍ ထိခိုက်သက်ရရာက်ရစနိုင်သည့် ဆုံးပဖတ်ချက်များကို ရှင်းလင်းချက်များ

 • စီမံခန့်ခွဲရရးအြိုင်းနှင့် အလုြ်သမားများအြကားတွင် အကကံရြးတိုင်ြင်ပခင်း၊ ရဆွးရနွးပခင်းနှင့် ြူးရြါင်း 

ရဆာင်ရွက်ပခင်းများ
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သပိတ်ရမှာက်ဆန္ဒြပပိုင်ခွင့်

ရမးခွန်း - ILO ၏ စံသတ်မှတ်ချက်များတွင် သြိတ်ရမှာက်ဆန္ဒပြြိုင်ခွင့်ြါရှိြါသလား။

အရြေ - သြိတ်ရမှာက်ဆန္ဒပြြိုင်ခွင့်ကို ILO ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်အမှတ် ၈၇ တွင်အတိအကျ ရဖာ်ပြမထားြါ။ သို့ရသာ် 

လည်း လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းနိုင်မှု ပြဋ္ဌာန်းချက်အြါအဝင် ILO ၏ ကကီးြကြ်ရရးဆိုင်ရာအဖွဲ့သည် သြိတ် 

ရမှာက်ဆန္ဒပြြိုင်ခွင့်အား အလုြ်သမားများ၏ အရပခခံအခွင့်အရရးအပဖစ် မြကာခဏညွှန်းဆိုရဖာ်ပြခဲ့ပြီး အဓိကဆိုလို 

သည်မှာ ၎င်းတို့၏ စီးြွားရရးနှင့် လူမှုရရးအကျ ိုးစီးြွားများကို တရားဝင်ပမှင့်တင်ရဖာ်ထုတ်ပခင်း သို့မဟုတ် ကာ 

ကွယ်ပခင်းများ ပြုလုြ်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုပခင်းပဖစ်သည်။

သို့ရသာ် သြိတ်ရမှာက်ဆန္ဒပြြိုင်ခွင့်သည် အပြည့်အဝသတ်မှတ်ထားမှုမရှိြါ။ ဥြရဒပြုရရးအရနပဖင့် ဤအခွင့်အရရး 

ကို လက်ရတွ့ကျင့်သုံးနိုင်ရန်အတွက် အရပခအရနများကို စတင်သတ်မှတ်ရမည်ပဖစ်ပြီး ဥြမာအားပဖင့် သြိတ်ရမှာက် 

ရန် မဲရြးရာ၌ သတ်မှတ်ချက်များ၊ သြိတ်ရမှာက်မည့်အရြကာင်း ကကိုတင်သတိရြးပခင်း၊ ရစ့စြ်ညှိနှိုင်းရရး သို့မဟုတ် 

ြကားဝင်ဖျန်ရပဖရရး မတိုင်မီလုြ်ရဆာင်ရမည့် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ စသည်တို့ပဖစ်သည်။ ထို့အပြင် သြိတ်ရမှာက် 

ဆန္ဒပြြိုင်ခွင့်ကို တားပမစ်ချက်များလည်း ရှိနိုင်ပြီး ရအာက်ြါအရပခအရနများတွင် အချ ို ့ရသာ အလုြ်သမားများအ 

တွက် ပဖစ်သည်။

 • ကကီးမားသည့် နိုင်ငံရတာ်အကျြ်အတည်းကျရရာက်ချနိ်

 • လက်နက်ကိုင်တြ်ဖွဲ့များနှင့် ရဲတြ်ဖွဲ့ဝင်များ

 • နိုင်ငံရတာ်၏ကိုယ်စား လုြ်ြိုင်ခွင့်အာဏာကိုကျင့်သုံးရသည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ

 • မိမိတို့၏ လုြ်ငန်းတုံ့ဆိုင်းမှုရြကာင့်၊ နိုင်ငံရှိလူဦးရရအားလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ြိုင်း၏ ေဝများ၊ 

လုံခခုံရရးနှင့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရရးအရြါ် အန္တရာယ်ကျရရာက်ရစနိုင်ရသာ မရှိမပဖစ် ပြည်သူ့ဝန်ရဆာင် 

မှုလုြ်ငန်းတွင် လုြ်ကိုင်ရနြကသူများ။ ဥြမာအားပဖင့် ရဆးရုံများ၊ လျှြ်စစ်ဓါတ်အားရြးစနစ်၊ ရရရြးရဝရရး 

စနစ်၊ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရရးနှင့် ရလရြကာင်းထိန်းသိမ်းရရး အစရှိသည့် မရှိမပဖစ်ဝန်ရဆာင်မှုများကို 

ရြးရနြကသူများ။

ရမးခွန်း - ကျွန်ုြ်၏ ကုမ္ပဏီသည် “မရှိမပဖစ်ဝန်ရဆာင်မှုများ” ကိုရြးရနပခင်း ဟုတ်မဟုတ် မည်သို့သိနိုင်မည်လဲ၊ 

အကယ်၍ ဟုတ်ခဲ့ြါက အလုြ်သမားများအတွက် သြိတ်ရမှာက်ဆန္ဒပြြိုင်ခွင့်များမှာ မည်သည်တို့ပဖစ်ြါသလဲ။

အရြေ -  ILO ၏ ဥြရဒြညာရြ်မှ သတ်မှတ်ထားသည်မှာ ဝန်ရဆာင်မှုတစ်ခုသည် အရနှာင့်အယှက်ပဖစ်ရြါ်ြါက၊ 

တစ်နိုင်ငံလုံးရှိလူဦးရရအားလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ြိုင်း၏ အသက်၊ တစ်ကိုယ်ရရ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် 

ကျန်းမာရရးကို အန္တရာယ်ကျရရာက်ရစနိုင်ြါက မရှိမပဖစ်ဝန်ရဆာင်မှုလုြ်ငန်းဟု သတ်မှတ်ြါသည် (ILO ၏ စီမံအုြ် 

ချုြ်ရရးအဖွဲ့ဆိုင်ရာ ရကာ်မတီ၏ လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းြုိင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဆုံးပဖတ်ချက်များနှင့် အရပခခံမူဝါဒ 

များ အကျဉ်းချုြ်ရဖာ်ပြချက်၊ အြိုဒ် ၅၇၆ တွင်ြကည့်)။

ရအာက်ရဖာ်ပြြါလုြ်ငန်းများကို မရှိမပဖစ်လုြ်ငန်းများဟု သတ်မှတ်နိုင်ြါသည်။

 • ရဆးရုံများဆိုင်ရာကဏ္ဍ

 • လျှြ်စစ်ဓါတ်အားဝန်ရဆာင်မှုများ

 • ရရရြးရဝရရးဝန်ရဆာင်မှုများ

 • တယ်လီဖုန်းဝန်ရဆာင်မှုများ
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 • ရဲတြ်ဖွဲ့နှင့် လက်နက်ကိုင်တြ်ဖွဲ့များ

 • မီးသတ်တြ်ဖွဲ့ဝန်ရဆာင်မှုများ

 • ပြည်သူြိုင် သို့မဟုတ် ြုဂ္ဂလိကြိုင် အကျဉ်းရထာင်ဝန်ရဆာင်မှုများ

 • ရကျာင်းတက်ရနသည့် ရကျာင်းသားများအတွက် အစားအရသာက်ရြးအြ်နိုင်ရရးနှင့် သန့်ရှင်းသည့် စာသင် 

ရကျာင်းများ

 • ရလရြကာင်းထိန်းသိမ်းရရး

အမျ ိုးသားဥြရဒနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ရဆးရန်အရရးကကီးပြီး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် လွှမ်းမိုးထားသည့် သီးပခားအရပခအရန 

များ၏ ကကီးမားသည့် အတိုင်းအတာအရြါ်မူတည်ပြီး မရှိမပဖစ်ဝန်ရဆာင်မှုများမှာ မည်သည်တို့ပဖစ်သည်ဟု သတ်မှတ် 

နိုင်ရန်ပဖစ်သည် (ibid၊ အြိုဒ် ၅၈၂)။ အစိုးရအရနပဖင့် မရှိမပဖစ်ဝန်ရဆာင်မှုများရြးရနသူများမှ အချ ို ့ရသာဝန်ထမ်း၊ 

အလုြ်သမားများ အမျ ိုးအစားများ၏ သြိတ်ရမှာက်ပခင်းကို တားပမစ်နိုင်ရသာ်လည်း (ibid၊ အြိုဒ် ၅၇၆) ရဆးရုံဝန်း 

အတွင်းရှိ ယျာဉ်မှူးကဲ့သို့ရသာ အချ ို ့ရသာဝန်ထမ်းများ၏ လုြ်ငန်းများသည် မရှိမပဖစ်မဟုတ်ခဲ့ြါက သြိတ်ရမှာက် 

ဆန္ဒပြြိုင်ခွင့် ရှိဆဲပဖစ်ြါသည်။ (ibid၊ အြိုဒ် ၅၉၃)။

ရအာက်ရဖာ်ပြြါများသည် ြုံမှန်အားပဖင့် မရှိမပဖစ်ဝန်ရဆာင်မှုများ မဟုတ်ြကြါ (ibid၊ အြိုဒ် ၅၈၇)

 • ရရဒီယိုနှင့် ရုြ်ပမင်သံြကား

 • ရရနံဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ

 • ဆိြ်ကမ်းများ

 • ေဏ်များ

 • အရကာက်ခွန်နှင့် အခွန်စည်းြကြ်မှုများအတွက် ကွန်ြျူတာဝန်ရဆာင်မှုများ

 • ကုန်ြရဒသာဆိုင်များနှင့် အြန်းရပဖဥယျာဉ်များ

 • သတ္တုနှင့် သတ္တုတွင်းကဏ္ဍများ

 • အရထွရထွသယ်ယူြို့ရဆာင်ရရး

 • ရလယာဉ်မှူးများ

 • ရလာင်စာစီထုတ်လုြ်ပခင်း၊ သယ်ယူြို့ရဆာင်ရရးနှင့် ပဖန့်ပဖူးပခင်းများ

 • မီးရထားလုြ်ငန်းဝန်ရဆာင်မှုများ

 • ပမို့ရတာ်များအတွင်းရှိ သယ်ယူြို့ရဆာင်ရရး

 • စာတိုက်ဝန်ရဆာင်မှုများ

 • အမှိုက်သိမ်းပခင်း ဝန်ရဆာင်မှုများ

 • ရရခဲရိုက်လုြ်ငန်းများ

 • ဟိုတယ်လုြ်ငန်းများ

 • ရဆာက်လုြ်ရရး
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 • ရမာ်ရတာ်ကားထုတ်လုြ်ပခင်း

 • စိုက်ြျ ိုးရရးလုြ်ငန်းများ၊ စားရသာက်ကုန် တင်သွင်းပခင်းနှင့်ပဖန့်ပဖူးပခင်း

 • ရငွဒဂဂါးသွန်းလုြ်ပခင်းလုြ်ငန်း

 • အစိုးရ၏ ြုံနှိြ်လုြ်ငန်းဝန်ရဆာင်မှုများနှင့် နိုင်ငံြိုင် အရက်၊ ဆားနှင့် ရဆးရွက်ကကီး မူြိုင်လုြ်ငန်းများ

 • ြညာရရးကဏ္ဍ

 • ရသာက်သုံးရရသန့်ေူးကုမ္ပဏီများ

သို့ရသာ်လည်း သြိတ်ရမှာက်မှုတစ်ခုသည် အချနိ်ကာလတစ်ခုထက်ရကျာ်လွန်ပခင်း သို့မဟုတ် အတိုင်းအတာြမာဏ 

တစ်ခုထက် ြိုမိုကကီးမားလာပခင်းများ ပဖစ်လာြါက အမှိုက်သိမ်းပခင်းလုြ်ငန်းကဲ့သို့ရသာ မရှိမပဖစ်မဟုတ်သည့် ဝန် 

ရဆာင်မှုများမှာ မရှိမပဖစ်အရရးကကီးလာပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးရှိလူဦးရရအားလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ြိုင်း၏ အသက်၊ 

တစ်ကိုယ်ရရ ရေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးကို အန္တရာယ်ကျရရာက်ရစလာမည်ပဖစ်သည် (ibid၊ အြိုဒ် 

၅၈၂)။

သြိတ်ရမှာက်ရနသည့် ကာလအတွင်း အနိမ့်ဆုံးရှိရမည့် ဝန်ရဆာင်မှုများအား ထူရထာင်ထားရှိရရးကိုလည်း ပြည်သူ့ 

ရရးရာ ဝန်ရဆာင်မှုများရရှိနိုင်ရန် အရပခခံအားပဖင့်အရရးကကီးသည်ဟု ယူဆနိုင်ရသာရနရာများအတွက် ခွင့်ပြုရြးရ 

မည်ပဖစ်သည် ((ibid၊ အြိုဒ် ၆၀၆) ဥြမာအားပဖင့် ပမို့တွင်းသယ်ယူြုိ့ရဆာင်ရရးနှင့် အကကိုအြို့ဝန်ရဆာင်မှုများကဲ့သို့ 

လုြ်ငန်းများပဖစ်သည်။

အစိုးရများအရနပဖင့် အကန့်အသတ်များရြကာင့် လက်ရတွ့လုြ်ရဆာင်မှုတွင် မထိရရာက်ေဲ သြိတ်ရမှာက်ကာလ 

အတွင်း အနိမ့်ဆုံးထားရှိရြးရမည့် ဝန်ရဆာင်မှုအတိုင်းအတာများအတိုင်း အပြည့်အဝရဆာင်ရွက်မရြးနိုင်ပခင်း မရှိ 

ရစရန် သက်ဆိုင်ရာ အလုြ်ရှင်၊ အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်တိုင်ြင်ရဆွးရနွးကာ အနိမ့်ဆုံးရြးရမည့် ဝန်ရဆာင် 

မှုများြမာဏနှင့် အနည်းဆုံးထားရှိရြးရမည့်အလုြ်သမားအရရအတွက်များကို သတ်မှတ်ြကရမည်ပဖစ်သည်။ (ibid၊ 

အြိုဒ် ၆၁၂) ထိုအနိမ့်ဆုံးထားရှိရမည့် ဝန်ရဆာင်မှုများသတ်မှတ်ချက်ကို သရောတူညီမှုမရှိပခင်းများအား အလုြ် 

သမားဝန်ကကီးဌာန သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာန၊ (ပြည်သူြိုင်) စီးြွားရရးလုြ်ငန်းတို့မှမဟုတ်ေဲ အပခားအမှီ 

အခိုကင်းသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ ြကားဝင်ရပဖရှင်းရြးပခင်းကို လက်ခံသင့်သည်။ (ibid၊ အြိုဒ် ၆၁၃)

အလုြ်သမားများအရနပဖင့် သြိတ်ရမှာက်ဆန္ဒပြြိုင်ခွင့်ကို လက်ရတွ့အသုံးပြုရန် တားပမစပ်ခင်း သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ခံရ 

ပခင်း များရှိခဲ့ြါက အဆင့်တစ်ခုစီတိုင်းမှ သက်ဆိုင်ရာြုဂ္ဂိုလ်များ ြါဝင်ရစပြီး လုံရလာက်ရသာ၊ ေက်မလိုက်ရသာ၊ 

ပမန်ဆန်ရသာ ရစ့စြ်ညှိနှိုင်းရရးနှင့် ဖျန်ရပဖ ရရးကို ဆက်လက်လုြ်ရဆာင်သင့်ပြီး ရြးရလျာ်ရန်အချက်များအား သတ် 

မှတ်ပြီးြါက ချက်ပခင်းအပြည့်အဝအရကာင်အထည်ရဖာ်ရမည် (ibid၊ အြိုဒ် ၅၉၆)။

စုရပါင်းညှိနှိုင်းအရေးဆိုခွင့်ဆိုင်ော သရဘာတူညီချက်များကို ဆိုင်းငံ့ထားြခင်းများ

ရမးခွန်း - စုရြါင်းညှိနှိုင်းသရောတူညီမှုတစ်ခုရအာက်မှ အလုြ်သမားသမဂ္ဂ၏ အခွင့်အရရးများသည် ကုမ္ပဏီတစ်ခု 

ြိတ်သိမ်းပခင်း၊ ရရာင်းချပခင်း သို့မဟုတ် ြုဂ္ဂလိကလက်သို့လွှဲရပြာင်းပခင်းများ ပြုလုြ်ရနသည့်သီးပခားကာလတစ်ခုအ

တွင်း ဆက်လက်အသက်ဝင်တည်ပမဲရနရစရန် လိြ်မူရဆာင်ရွက်ရြးသည် ILO ပြဋ္ဌာန်းချက်များရှိြါသလား။

အရြေ - ဤရမးခွန်းနှင့်ြတ်သက်၍ အထူးတလည်ရပြာြကားထားသည့် နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံသတ်မှတ်ချက်

များ မရှိြါ။
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သို့ရသာ်လည်း လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းြိုင်ခွင့်နှင့် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှုဆိုင်ရာ ဥြရဒများတွင် ရဖာ်ပြ 

ထား သည်မှာ “စီးြွားရရးလုြ်ငန်းတစ်ခု ြိတ်သိမ်းပခင်းသည် စုရြါင်းညှိနှိုင်းသရောတူညီမှုမှ ထွက်ရြါ်ထားသည့် 

ရလဒ်များကိုြါ ြရြျာက်ဖျက်သိမ်းသွားပခင်းမပဖစ်သင့်ေဲ အထူးသပဖင့် အလုြ်မှ ရြ်စဲပခင်းများရြကာင့် ရြးအြ်ရမည့် 

ရလျာ်ရြကးကိစ္စများနှင့် ြတ်သက်၍ ပဖစ်သည်” (ibid၊ အြိုဒ် ၁၀၅၉)။

နိုင်ငံရတာ်ရတာ်များများတွင် အလုြ်သမားသမဂ္ဂများကို ဆက်လက်အသိအမှတ်ပြုထားရှိရရးနှင့် လက်ရှိစုရြါင်းညှိ 

နှိုင်းအရရးဆိုမှုများမှ ကျန်ရှိရနသည့် ကိစ္စရြ်များကို လုြ်ငန်းြိတ်သိမ်းပခင်း သို့မဟုတ် ြိုင်ရှင်ရပြာင်းလဲပခင်းများ ပြု 

ချနိ်၌ ဆက်လက်အသက်ဝင်လုြ်ရဆာင်ရန် ဥြရဒများ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ရှိြါသည်။ နိုင်ငံအလိုက် 

ကျင့်သုံးမှုများအရ လက်ရတွ့လုြ်ရဆာင်မှုများတွင် ညှိနှိုင်းနိုင်သည့်အချ ို ့အချက်များ လုြ်ရဆာင်နိုင်ပြီး လူမွဲစာရင်း 

ရြကပငာပခင်း (ရဒဝါလီ) ခံပခင်းကဲ့သို့ရသာ ြိုင်ဆိုင်မှုလွှဲရပြာင်းရသည့် ကိစ္စရြ်များတွင် ပဖစ်ရြါ်လာနိုင်သည့် အရပခအ 

ရနများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ပဖစ်သည်။

သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအတွင်းရှိ နိုင်ငံရတာ်အဆင့် အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများသည် နိုင်ငံအလိုက် ပြဋ္ဌာန်း 

ထားသည့် ဥြရဒများ၊ ကျင့်သုံးမှုများနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များ ြိုမိုရရှိနိုင်ရန် ရကာင်းမွန်သည့် အရင်း 

အပမစ်များ ပဖစ်နိုင်ြါသည်။ 

စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်းနှင့် တန်းတူညီမှေြခင်းဆိုင်ော အရမးအရြေများ

အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုနှင့် အလုြ်နှင့်ဆိုင်ရသာ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများ - ခွဲပခားဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာ ရယေုယျရဖာ်ပြချက် 

များနှင့် အရပခခံအရြကာင်းအချက်များ

ရမးခွန်း - “အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုနှင့် အလုြ်နှင့်ဆိုင်ရသာ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများ” ဟူသည့် အသုံးအနှုန်းသည် မည် 

သည်ကို ဆိုလိုြါသလဲ။

အရြေ -  “အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုနှင့် အလုြ်နှင့်ဆိုင်ရသာ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများ”သည် လုြ်ကိုင်ရသည့် အလုြ်စွမ်း 

ရဆာင်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်မှုမရှိေဲ တစ်ဦးတစ်ရယာက်ကို ၎င်းတို့၏ လူမျ ိုး၊ အသားအရရာင်၊ ကိုးကွယ်သည့် ောသာ၊ 

ကျား/မကွဲပြားမှု၊ နိုင်ငံရရးခံယူချက်၊ မျ ိုးရိုး၊ လူမှုရရးရာဇစ်ပမစ် သို့မဟုတ် အပခားရသာ အရည်အချင်းများအရြါ် မူ 

တည်ပြီး လုြ်သားရဈးကွက် သို့မဟုတ် လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း ဦးစားမရြးရသာ သို့မဟုတ် အခွင့်အရရးမရြးရသာ 

အရနအထားတွင် ထားရှိကျင့်သုံးပခင်းကို ဆိုလိုသည်။

ခွဲပခားဆက်ဆံမှုြုံစံများမှာ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ ပဖစ်ရြါ်နိုင်သည်။ တိုက်ရိုက်ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများမှာ တစ်ခု 

သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ြိုသည့်နယ်ြယ်များတွင် အရည်အချင်းအတန်းအစားအလိုက်ခွဲပခားပခင်း၊ ဦးစားရြးဆက်ဆံပခင်း 

သို့မဟုတ် ဖယ်ချန်ထားခဲ့များ ပြုလုြ်လျှင်ပဖစ်ရြါ်သည်။ ဥြမာ အလုြ်အကိုင်ရြကာ်ပငာတစ်ခုတွင် “အမျ ိုးသားသီးသန့်” 

ဟုြါဝင်ြါက တိုက်ရိုက်ခွဲပခားဆက်ဆံပခင်းပဖစ်ြါသည်။

သွယ်ဝိုက်၍ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများမှာ ေက်လိုက်မှုမရှိသည့် အရနအထားပဖစ်ရသာ်လည်း လူြုဂ္ဂိုလ်များ သို့မဟုတ် 

အချ ို ့ရသာ အုြ်စုများအရြါ်တွင် အနှုတ်သရောသက်ရရာက်မှုများပဖစ်ရစသည့် အရပခအရနများ၊ လုြ်ရဆာင်မှုများ 

သို့မဟုတ် ကျင့်သုံးမှုများကို ဆိုလိုသည်။ ထိုသို့ရသာ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများသည် ပမင်သာလွယ်မှုမရှိေဲ ဖုံးကွယ်ထား 

သည့်အရနအထားြိုမိုရှိရသာရြကာင့် ကိုင်တွယ်နိုင်ရန် အခက်ခဲဆုံးပဖစ်သည်။

တန်းတူညီမျှသည့် အခွင့်အရရးနှင့် ဆက်ဆံမှုများသည် လူြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းတွင်ရှိသည့် ြင်ကိုယ်အရည်အချင်း 

များနှင့် စွမ်းရည်များကို ၎င်းတို့၏ ပြင်းပြသည့်ဆန္ဒနှင့် လိုလားနှစ်သက်မှုများအလိုက် အပြည့်အဝ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုပဖစ် 

ရြါ်လာရစပြီး၊ အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှု ထိုနည်းတူတန်းတူညီမျှရသာ လုြ်ငန်းခွင်အရပခအရနများသို့ တန်းတူညီလက် 

လှမ်းမီရရှိရစသည်။
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အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုနှင့် အလုြ်နှင့်ဆိုင်ရသာ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများမှ ကင်းလွတ်ရစရန် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုအရလ့အကျင့် 

များ ကို ဖယ်ရှားရုံမျှပဖင့် မလုံရလာက်ြါ။ ဝန်ထမ်းစုရဆာင်းရရး၊ ထိန်းသိမ်းရရး၊ ရာထူးတိုးရြးပခင်းနှင့် အလုြ်မှရြ်စဲပခင်း 

ဆိုင်ရာ ကျင့်သုံးမှုများ၊ လုြ်အားခ၊ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများနှင့် စွမ်းရည်ပမှင့်တင်ရရးများကို 

လက်လှမ်းမီရရှိမှု အြါအဝင် အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုအတွင်းမှ အဆင့်အားလုံးတွင် တန်းတူညီအခွင့်အရရးရရှိရရးနှင့် 

ဆက်ဆံရရးကို တိုးပမှင့်လုြ်ရဆာင်ရန်လည်း လိုအြ်ြါသည်။

ရမးခွန်း - အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုတွင် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများအား တားပမစ်သည့် အရပခခံအချက်များမှာ မည်သည်တို့ 

ပဖစ်ြါသလဲ။

အရြေ - ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများကို သတ်မှတ်ရန်နှင့် တားပမစ်ရန် အရပခခံအချက်များမှာ နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်း 

အမျ ိုးမျ ိုးတွင် ြါရှိြါသည်။ (ဥြမာ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက် (အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုနှင့် အလုြ်ဆိုင်ရာ 

ခွဲပခားဆက်ဆံမှု)၊ ၁၉၅၈ (အမှတ် ၁၁၁)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁(က) တွင် ြါဝင်သည်မှာ -

လူမျ ိုး နှင့်/သို့မဟုတ် အသားအရရာင်အရြါ် အရပခခံ၍ ခွဲပခားမှုများမှာ ဓမ္မဓိဌာန်ကျနမှုမရှိေဲ လူမှုရရးနှင့် စီးြွားရရး 

အရြကာင်းအချက်များအရြါ်တွင် ကကီးမားစွာအပမစ်တွယ်လျက်ရှိသည်။ ယင်းတို့တွင် တိုင်းရင်းသားအုြ်စုများ သို့မ 

ဟုတ် ရဒသခံတိုင်းရင်းသား သို့မဟုတ် မျ ိုးနွယ်စုများအရြါ်တွင် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများ ြါဝင်မှုများပြားသည်။

လိင်ကွဲပြားမှုအရခွဲပခားဆက်ဆံမှုများတွင် အမျ ိုးသမီးများနှင့် အမျ ိုးသားများအြကား ကွဲပြားပခားနားသည့် ဇီဝရဗဒဆိုင် 

ရာ သွင်ပြင်လက္ခဏာများအရြါ်အရပခခံပြီး ခွဲပခားဆက်ဆံပခင်းများ၊ လူမှုရရးရာကဏ္ဍတွင် ကွဲပြားမှုများအရြါ် အရပခခံ 

ပြီး ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများြါရှိသည်။ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာအရ ခွဲပခားမှုများတွင် ရဖာ်ပြထားသည့် လုြ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်း 

ရဆာင်နိုင်ရန်အတွက် မရှိမပဖစ်မဟုတ်ရသာ အလုြ်ဆိုင်ရာသီးသန့်သတ်မှတ်ချက်များ ြါဝင်သည် (ဥြမာ အလုြ် 

တာဝန်ထမ်းရဆာင်မှုအရြါ်တွင် သက်ရရာက်မှုမရှိသည့် အနိမ့်ဆုံးရှိရမည့် အရြ် သို့မဟုတ် အရလးချနိ် စသည်တို့ 

ပဖစ်သည်။) လူမှုရရးအရ ခွဲပခားမှုများတွင် နိုင်ငံသားအဆင့်အတန်း၊ အိမ်ရထာင်ရရးအရပခအရန သို့မဟုတ် မိသားစု 

အရပခအရနနှင့်  ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင် အရနအထားစသည်တို့အရြါ်တွင် အရပခခံ၍ ခွဲပခားမှုများြါဝင်သည် (အရသး 

စိတ်အချက်များအတွက် ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်များ အကာအကွယ်ရြးရရးပြဋ္ဌာန်းချက် ၂၀၀၀ (အမှတ် ၁၈၃) နှင့် 

အကကံပြုချက် (အမှတ် ၁၉၁)၊ မိသားစုတာဝန်ဝတ္တရားများရှိရသာ အလုြ်သမားများဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၈၁ 

(အမှတ် ၁၅၆) နှင့် အကကံပြုချက် (အမှတ် ၁၆၅) တွင် ြကည့်နိုင်သည်)။ အမျ ိုးသမီးများသည် အထူးသပဖင့် သွယ်ဝိုက်၍ 

ခွဲပခားဆက်ဆံမှုကို အထူးတလည်ခံစားြကရပြီး ကျား/မလိင်ကွဲပြားမှုအရြါ်တွင် အရပခခံရသာ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများ 

ခံစားရမှု များပြားသည်။

ယုံြကည်ကိုးကွယ်သည့် ောသာအရြါ်အရပခခံ၍ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများတွင် ောသာရရးဆိုင်ရာ ယုံြကည်ကိုးကွယ်မှုကို 

အရပခခံရဖာ်ပြပခင်းနှင့် ောသာရရးအုြ်စုတစ်စုအရြါ်တွင် အဖွဲ့ဝင်အပဖစ်ြါဝင်မှုရြကာင့် ခွဲပခားဆက်ဆံခံရပခင်းများြါ

ဝင်သည်။ ယင်းတွင် သီးပခားောသာရရးယုံြကည်မှုတစ်ခုကို သက်ဝင်ယုံြကည်မှုမရှိသူ သို့မဟုတ် ောသာမဲ့များအား 

ခွဲပခားဆက်ဆံပခင်းများလည်း ြါဝင်သည်။ ယုံြကည်ကိုးကွယ်သည့်ောသာကို အရပခခံ၍ ခွဲပခားဆက်ဆံပခင်းများကို 

ခွင့်မပြုသင့်ရသာ်လည်း အလုြ်သမားတစ်ဦး၏ သီးပခားကိုးကွယ်သည့်ောသာကို ကိုးကွယ်ရန်လွတ်လြ်ခွင့်အား 

လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း တားပမစ်ရန် သတ်မှတ်ချက်များထားရှိရသည့် တရားဝင်အရပခခံအရြကာင်းအချက်များလည်း 

ရှိနိုင်ြါသည်။ ဥြမာအားပဖင့် ောသာတရားတစ်ခုသည် တစ်ရန့တာအတွင်းရှိ ကျန်အချနိ်များမှလွဲ၍ သီးသန့်သတ် 

မှတ်ထားသည့် အချနိ်တစ်ခုတွင် အလုြ်မလုြ်ရန် ဥြရဒ သို့မဟုတ် ဓရလ့ထုံးစံအရတားပမစ်ထားပခင်း၊ လုြ်ငန်းခွင် 

အတွင်းရှိ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး အရနအထားများနှင့် မကိုက်ညီရသာ အထူးတလည်ဝတ်စုံများကို ဝတ်ဆင်ရ 

ပခင်း၊ ောသာတရားတစ်ခုသည် တစ်ရန့တာအလုြ်ချနိ်အတွင်း အစားအရသာက်ကိုတင်းကျြ်စွာ အတိုင်းအချင့်နှင့် 

စားရသာက်ရစပခင်း သို့မဟုတ် အလုြ်ချနိ်အတွင်း ရန့စဉ်လုြ်ရဆာင်ရမည့် ောသာရရး အရလ့အကျင့်များရှိပခင်း 

အစရှိသည်တို့ကို အပြည့်အဝလိုက်လံရဆာင်ရွက်ရန် ခက်ခဲမည်ပဖစ်ပြီး အချ ို ့ရသာအလုြ်ရာထူးများတွင် ကျမ်းသစ္စာ 
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ကျနိ်ဆိုရပခင်းများသည် ောသာရရးယုံြကည်ချက် သို့မဟုတ် ကျင့်သုံးမှုများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရကာင်းမှရှိမည် ပဖစ် 

သည်။ ထိုသို့ရသာအရပခအရနများတွင် အလုြ်သမားများ၏ ယုံြကည်ကိုးကွယ်မှု ောသာတရားတစ်ခုကို အပြည့်အဝ 

လိုက်နာကျင့်သုံးခွင့်သည် လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း အလုြ်၏ရှိရင်းစွဲ အမှန်တကယ်လိုအြ်ချက်များ သို့မဟုတ် လုြ်ငန်း 

လည်ြတ်မှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ ပြန်လည်ချနိ်ဆရန် လိုမည်ပဖစ်သည်။

နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ သရောထားခံယူချက်များအရြါ် အရပခခံ၍ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများတွင် နိုင်ငံရရးြါတီတစ်ခု၏ ြါတီဝင် 

ပဖစ်ပခင်း၊ နိုင်ငံရရး၊ စီးြွားရရး - နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် စိတ်ဓာတ်ြိုင်းဆိုင်ရာ သရောထားခံယူချက်များ သို့မဟုတ် 

နိုင်ငံသားတစ်ဦး ကတိကဝတ်ပြုရဆာင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စများအရြါ် အရပခခံ၍ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများြါဝင်သည်။ အလုြ် 

သမားများကို ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ အပမင်ရှုရထာင့်များအားရဖာ်ပြလုြ်ရဆာင်ပခင်းအရြါ် အရပခခံ၍ အလုြ်အ 

ကိုင်ခန့်အြ်မှုအတွင်း ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများကို အကာအကွယ်ရြးသင့်သည်။ သို့ရသာ်လည်း ထိုသို့ အကာအကွယ်ရြး 

မှုများသည် နိုင်ငံရရးအရ နိုးြကားတက်ကကပြီး ချ ိုးရဖာက်ကျူးလွန်မှုများကို အကာအကွယ်ရြးပခင်း မပဖစ်သင့်ြါ။

မျ ိုးရိုးအလိုက် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများတွင် ြါဝင်သည်များမှာ လူတစ်ဦးတစ်ရယာက်၏ ရမွးဖွားသည့်ရနရာ၊ ဆင်းသက် 

လာသည့် မျ ိုးရိုး သို့မဟုတ် နိုင်ငံပခားသားမျ ိုးရိုးြါရှိပခင်း အစရှိသည်တို့အရြါ်အရပခခံ၍ ခွဲပခားပခင်းပဖစ်သည်။ ဥြမာ 

အားပဖင့် မိခင်ောသာ သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းသားောသာစကားအသုံးပြုသူ လူနည်းစုများ၊ နိုင်ငံပခားသားများ၏ မျ ိုးရိုး 

ြါရှိပခင်းနှင့်/သို့မဟုတ် နိုင်ငံရြ်ပခားမှ ရရှေ့ရပြာင်းလာသူများမှ ဆင်းသက်လာသူများပဖစ်ပခင်းရြကာင့် နိုင်ငံသားအပဖစ် 

ခံယူခွင့်ကို ရလျှာက်ထားရန်လိုအြ်သူများ အစရှိသည်တို့ြါဝင်သည်။

လူမှုရရးရာဇစ်ပမစ်များအရ ခွဲပခားမှုများတွင် လူမှုရရးအဆင့်အတန်း၊ လူမှုအလုြ်အကိုင်အမျ ိုးအစားနှင့် အမျ ိုးဇာတ်ခွဲမှု 

စသည်တို့ပဖင့် ခွဲပခားပခင်းများြါဝင်သည်။ လူမှုရရးရာဇစ်ပမစ်အရ ခွဲပခားမှုတွင် အချ ို ့ရသာ လူအုြ်စုအမျ ိုးအစားများကို 

အမျ ိုးမျ ိုးရသာ အလုြ်အကိုင်အမျ ိုးအစားများသို့ လက်လှမ်းမီရရှိနိုင်ခွင့်ကို ပငင်းဆိုပခင်း သို့မဟုတ် အချ ို ့ရသာလုြ်ငန်း 

အမျ ိုးအစားများတွင် ကန့်သတ်ပခင်း အစရှိသည်တို့ြါဝင်နိုင်သည်။ လူမှုရရးရာဇစ်ပမစ်များအရပခခံ၍ ခွဲပခားဆက်ဆံမှု 

များတွင် ထိုသို့ခွဲပခားဆက်ဆံခံရသူသည် အဆင့်အတန်း သို့မဟုတ် လူမှုရရးရာအမျ ိုးအစားတစ်ခုမှ အပခားတစ်ခုသို့ 

ရရှေ့ရပြာင်းနိုင်ရန် ပငင်းဆိုခံရပခင်းများရှိ နိုင်ြါသည်။ ဥြမာအားပဖင့် ကမ္ဘာရြါ်ရှိအချ ို ့ရသာအစိတ်အြိုင်းများတွင် 

“အမျ ိုးဇာတ်ကွဲမှု” သည် နိမ့်ကျသိမ်ငယ်ဖွယ်ကိစ္စအပဖစ်သတ်မှတ်ပြီး အရစအြါးအလုြ်များတွင်သာ ခိုင်းရစပခင်းများ 

ရှိြါသည်။

အသက်အရွယ်အရပခခံ၍ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုသည်လည်း တားပမစ်ရမည့်အချက် ပဖစ်ြါသည်။ ြိုမိုအသက်ကကီးသည့် အလုြ် 

သမားများသည် တစ်ခါတစ်ရံ အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုနှင့် အလုြ်ဆိုင်ရာများတွင် အခက်အခဲများကကုံရတွ့ြကရပြီး 

၎င်းတို့၏ စွမ်းရဆာင်နိုင်မှုနှင့် ရလ့လာသင်ယူလိုမှုများအရြါ် ေက်လိုက်ဆုံးပဖတ်ပခင်းများ၊ ၎င်းတို့၏ အရတွ့အကကုံ 

များအရြါ်တွင် အပြည့်အဝမဟုတ်ေဲ ရလျှာ့ရဈးပဖင့်သာရြးလိုမှုများနှင့် တစ်ခါတစ်ရံအသက်ငယ်ရွယ်သူကို အလုြ် 

ရြးရပခင်းသည် ြိုမိုရဈးရြါသက်သာသည်ဟူသည့်အချက်များအရ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများ ကကုံရတွ့ြကရသည်။ (အသက် 

ကကီးသည့် အလုြ်သမားများဆိုင်ရာ အကကံပြုချက်များ၊ ၁၉၈၀ (အမှတ် ၁၆၂) တွင်ြကည့်)။

အသက် (၂၅) နှစ်ရအာက်ရှိ ငယ်ရွယ်ရသာအလုြ်သမားများသည်လည်း ခွဲပခားဆက်ဆံမှုကို ကကုံရတွ့ရနိုင်ရပခရှိြါသည်။ 

ငယ်ရွယ်သည့် အလုြ်သမားများကို ေက်လိုက်ဆက်ဆံမှုများသည် ြုံစံမျ ိုးစုံနှင့် ပဖစ်နိုင်ပြီး ယာယီအလုြ်များတွင် 

နည်းြါးရသာ ခံစားခွင့်၊ သင်တန်းတက်ရရာက်ရန် အခွင့်အရရး၊ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းအလုြ်ဆိုင်ရာ အလားအလာ 

များမရှိေဲ အရရအတွက်များစွာ ထည့်သွင်းခိုင်းရစပခင်း၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနည်းြါးပြီး မည်သို့ရသာပခားနားမှုမှမရှိ 

သည့် ကျွမ်းကျင်မှုမလိုအြ်ရသာ အလုြ်များအရြါ်တွင် လုြ်ငန်းခွင်စတင်ဝင်ချနိ်၌ လုြ်အားခခွဲပခားရြးအြ်မှုများ၊ 

အစမ်းခန့်အလုြ်ချနိ် ြိုမိုြကာရှည်ပခင်းများ၊ ရပြာင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသရောတူစာချုြ်များအရြါ်တွင်သာ အားထားရ 

ပခင်း စသည့်အချက်များ ြါဝင်သည်။ (လုြ်ငန်းခွင်အတွင်းတန်းတူညီမျှရရး - စိန်ရခါ်မှုများကို ကိုင်တွယ်ရပဖရှင်းရပခင်း 

အခန်းတွင်ြကည့်ြါ။ Global report under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles 

and Rights at Work၊ ILO၊ ဂျနီီဗာ၊ ၂၀၀၇၊ စာမျက်နှာ ၃၈)
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HIV/AIDS အရနအထားများ - HIV/AIDS ရှိရနသူများသည်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများကို လုြ်ငန်းခွင် 

နှင့် ရြ်ရွာလူထုအြကားတွင် ခံစားြကရသည်များရှိသည်။ HIV ရရာဂါြိုးအမှန်တကယ်ရှိရနသူ သို့မဟုတ် ရှိရနသည်ဟု 

ယူဆရသည့် အရနအထားအရြါ်အရပခခံ၍ အလုြ်သမားများကို ခွဲပခားဆက်ဆံပခင်း သို့မဟုတ် အပြစ်တင်ပခင်းများ 

မပြုလုြ်သင့်ြါ။ HIV/AIDS ရှိမရှိ စစ်ရဆးပခင်းများကို အလုြ်အကိုင်ရလျှာက်ထားပခင်း သို့မဟုတ် အလုြ်အကိုင် ခန့် 

အြ်ပခင်းများတွင် ထည့်သွင်းမသတ်မှတ်သင့်ြါ။ HIV ရရာဂါြိုးကူးစက်ခံရပခင်းသည် အလုြ်အကိုင်ရြ်စဲရရးအတွက် 

တရားဝင်သတ်မှတ်ချက် တစ်ခုမဟုတ်ြါ။ HIV နှင့်စြ်လျဉ်းရသာ နာမကျန်းမှုများခံစားရနရသူများသည် ရဆးဝါးကုသ 

မှုအရ ကျန်းမာကကံ့ခိုင်သည့် အရပခအရနများတွင် ရှိရနသမျှကာလြတ်လုံး အလုြ်ခွင်တွင် အလုြ်လုြ်ခွင့်ရှိသင့်ြါသည် 

(ILO ၏ အလုြ်ကဏ္ဍများတွင် HIV/AIDS နှင့်သက်ဆိုင်သည့် လုြ်ငန်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်စံများကိုြကည့်ြါ)

မသန်စွမ်းမှု - တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ခန့်မှန်းရပခ အလုြ်လုြ်ရနသည့် အသက်အရွယ်ရှိသည့် လူဦးရရ သန်း (၈၀၀) မှာ 

မသန်စွမ်းသူများ ပဖစ်ြါသည်။ ထိုမသန်စွမ်းသူ ရတာ်ရတာ်များများသည် အလုြ်ခွင်များအတွင်း ရအာင်ပမင်စွာလုြ်ကိုင် 

လျက်ရှိပြီး လူ့ရောင်အသိုက်အဝန်းတွင် အပြည့်အဝရြါင်းစည်းရနထိုင်လျက်ရှိရသာ်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ မသန်စွမ်း 

သည့် အုြ်စုများသည်လည်း အချ ိုးအစားမသင့်ရလျာ်ရသာ ဆင်းရဲနွမ်းြါးမှုနှင့် အလုြ်လက်မဲ့ပဖစ်ပခင်းကို ရင်ဆိုင်ြက 

ရသည်။ ထိုအရပခအရနတွင် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမရှိရစရရး လုြ်ရဆာင်ရမည်မှာ ထိုသို့ရသာ မသန်စွမ်းသည့် အလုြ်သမား 

များကို ရနရာချထားရြးနိုင်မည့် လုြ်ငန်းခွင်များကို ရှာရဖွပြီး အပြုသရောအဆင့်များပဖင့် ချဉ်းကြ်ရဆာင်ရွက်ရြးရန် 

ပဖစ်သည် (အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းဆိုင်ရာ ပြန်လည်ထူရထာင်ရရးနှင့် အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်ရရး (မသန်စွမ်းသူများ 

ဆိုင်ရာ) ပြဋ္ဌာန်းချက် (အမှတ် ၁၅၉) နှင် အကကံပြုချက် (အမှတ် ၁၆၈)၊ ကုလသမဂ္ဂ၏ မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရရး 

ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်)

လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွှန်မှု - အမျ ိုးသား၊ အမျ ိုးသမီး အလုြ်သမားများသည် အမျ ိုးသမီးချင်းနှစ်သက်သူ၊ အမျ ိုးသား 

ချင်းနှစ်သက်သူ၊ လိင်တူလိင်ကွဲဆက်ဆံသူ သို့မဟုတ် လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာရပြာင်းလဲထားသူများပဖစ်သည်ဟု သိရှိပခင်း 

သို့မဟုတ် ယုံြကည်ရပခင်းများရြကာင့် ခွဲပခားဆက်ဆံခံရပခင်းများကို ခံစားရနိုင်ပြီး နှုတ်အားပဖင့်ရသာ်လည်းရကာင်း၊  

စိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာအရရသာ်လည်းရကာင်း၊ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ ကကိမ်းဝါးပခိမ်းရပခာက်ပခင်း သို့မဟုတ် အြကမ်းဖက်ပခင်းများကို 

အလုြ်ရှင်များ၊ ကကီးြကြ်သူ သို့မဟုတ် အပခားရသာအလုြ်သမားများက ကျူးလွန်ပခင်းများကို ခံရရကာင်းြင်ခံရနိုင် 

ြါသည်။ (လုြ်ငန်းခွင်တွင်း တန်းတူညီမျှရရး - (စိန်ရခါ်မှုများကို ကိုင်တွယ်ပခင်း၊ စာမျက်နှာ ၄၂-၄၃)

မိသားစုဆိုင်ရာ တာဝန်ယူရမှုများရှိရနသည့် အလုြ်သမားများ - လက်ရှိစက်မှုလုြ်ငန်းများ၊ ဖွံ့ပဖိုးဆဲနှင့် အကူးအ 

ရပြာင်းစီးြွားရရးအရနအထားများတွင် အလုြ်ချနိ်များနှင့်ြတ်သက်သည့် အလားအလာများမှာ မိသားစုအရြါ် 

တာဝန်ယူရသည်များရြကာင့် အလုြ်သမားများအရြါ်တွင် ဖိအားများပဖစ်လာရစပခင်းများရှိသည်။ “မိသားစုဆိုင်ရာ 

တာဝန်ဝတ္တရားများ” ဆိုရာ၌ ကရလးသူငယ်များနှင့် အပခားမှီခိုသူများကို ပြုစုရစာင့်ရရှာက်ရပခင်းများ ြါဝင်သည် 

(စိန်ရခါ်မှုများကို ကိုင်တွယ်ပခင်း၊ စာမျက်နှာ ၇၇)။ “မိသားစု”ဟု သတ်မှတ်ထားချက်များတွင် ြါဝင်သူများကို 

အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင် ကျယ်ပြန့်ပြီး သက်ဆိုင်ရာအလုြ်သမား သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ရဆွး 

ရနွးတိုင်ြင်ပြီးမှြင် သတ်မှတ်ရကာင်း သတ်မှတ်နိုင်မည်ပဖစ်သည်။

မိသားစုတာဝန်ဝတ္တရားများရှိရနရသာ အလုြ်သမားများသည် မြကာခဏဆိုသလိုြင် အလုြ်ငှားရမ်းပခင်း၊ အလုြ် 

တာဝန်ရြးအြ်ပခင်းနှင့် သင်တန်းတက်ရရာက်ရန်နှင့် ရာထူးတိုးရန် အခွင့်အရရးများကို လက်လှမ်းမီရရှိမှုများ၌ ခွဲပခား 

ဆက်ဆံခံရပခင်းများရှိသည်။ စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများအရနပဖင့် မိသားစုနှင့် ြတ်သက်သည့် တာဝန်ဝတ္တရားများ ရှိရန 

သည့်သူများကို ထိုသို့ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများ မပြုလုြ်သင့်ရြ။ လုြ်ငန်းလည်ြတ်မှုဆိုင်ရာ လိုအြ်ချက်များအရလည်း 

စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများအရနပဖင့် အလွန်အမင်းရှည်လျားရသာ အလုြ်ချနိ်များ၊ မိသားစုဝင်များကို ပြုစုရစာင့်ရရှာက် 

ရန်အတွက် အစီအစဉ်ရရးဆွဲထားရှိမှုများကို အခက်အခဲများပဖစ်သွားရစမည့် ကကိုတင်မခန့်မှန်းနိုင်ရသာ အချနိ်ြိုဆင်း 

ခိုင်းပခင်းများကို ရရှာင်ရှားရန်နှင့် ထုံးစံအရ အနားယူရမည့်ရက်များကို ကကိုတင်စီစဉ်ထားရှိရန် တိုက်တွန်းြါသည်။
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အလုြ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ပခင်း သို့မဟုတ် ဝင်ရရာက်လုြ်ရဆာင်ပခင်း - အလုြ်သမားအားလုံးတွင် အလုြ်သမားသမဂ္ဂ 

များ ဖွဲ့စည်းရန်နှင့် အဖွဲ့ဝင်အပဖစ်ဝင်ရရာက်ြိုင်ခွင့်များရှိပြီး အလုြ်သမားသမဂ္ဂဆိုင်ရာ လှုြ်ရှားမှုများတွင် အဖွဲ့ဝင် 

အပဖစ်ရသာ်လည်းရကာင်း သို့မဟုတ် ရခါင်းရဆာင်အပဖစ်ရသာ်လည်းရကာင်း ြါဝင်လုြ်ရဆာင်ခွင့်ရှိသင့်ပြီး (လွတ် 

လြ်စွာ အသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းြိုင်ခွင့်နှင့် စည်းရုံးြိုင်ခွင့်များကို အကာအကွယ်ရြးရရးပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၄၈ (အမှတ် 

၈၇)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၂၊ စည်းရုံးြိုင်ခွင့်နှင့် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုခွင့်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၄၉ (အမှတ် ၉၈)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁) နှင့် ထို 

အခွင့်အရရးများကို တရားဥြရဒနှင့်အညီ လုြ်ရဆာင်မှုများအား ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမပြုသင့်ြါ။

အပခားရသာ အရပခခံအချက်များ - ြို၍ရယေုယျဆန်ဆန်ဆိုရြါက လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများတွင် 

“အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှု သို့မဟုတ် အလုြ်အကိုင်ဆိုင်ရာများအတွက် ပြုမူဆက်ဆံပခင်းများတွင် အကျ ိုးြျက်ပြား 

ရစရသာ သို့မဟုတ် တန်းတူညီအခွင့်အလမ်းများမရရှိရစရန် အရနှာင့်အယှက်ပဖစ်ရစရသာ အတန်းအစားခွဲပခားမှု၊ 

ဖယ်ထုတ်ဆက်ဆံပခင်း သို့မဟုတ် ဦးစားရြးဆက်ဆံပခင်းများ” ြါဝင်သည်။ (ခွဲပခားဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာ (အလုြ်အကိုင် 

ခန့်အြ်မှုနှင့် အလုြ်အကိုင်) ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၅၈ (အမှတ် ၁၁၁)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁(ခ) တွင်ြကည့်)။

အလုြ်သမားများအား ၎င်းတို့၏အလုြ်ကို လုြ်ကိုင်နိုင်စွမ်းအရြါ်တွင်သာ အရပခခံ၍ ရရွးချယ်သင့်ြါသည်။ စီးြွားရရး 

လုြ်ငန်း များအရနပဖင့် လူြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ရယာက်၏ စွမ်းရဆာင်နိုင်စွမ်း သို့မဟုတ် အလုြ်တစ်ခု၏ ရှိရင်းစွဲလိုအြ် 

ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်မှုမရှိရသာ သွင်ပြင်လက္ခဏာများရြကာင့် အချ ို ့ရသာအလုြ်အကိုင်ရှာရဖွသူများ သို့မဟုတ် 

အလုြ်သမားများကို ဦးစားရြးမှုမရှိေဲ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများမပဖစ်ရြါ်ရစရန် ၎င်းတို့၏ အလုြ်သမားငှားရမ်းမှုနှင့် 

အပခားရသာ အလုြ်အကိုင် ခန့်အြ်မှုဆိုင်ရာ အရလ့အကျင့်များကို ပြန်လည်သုံးသြ်ြကရန် တိုက်တွန်းြါသည်။

ရမးခွန်း - ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမဟုတ်ဟု ယူဆနိုင်ရသာ အတန်းအစားခွဲပခားဆက်ဆံမှုများရှိြါသလား။

အရြေ - ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည် သို့မဟုတ် ကကိုးစားအားထုတ်မှုအရြါ်အရပခခံ၍ အတန်းအစားခွဲပခားမှုများမှာ သောဝ 

ကျြါသည်။

ြညာသင်ြကားခဲ့ရသည့် နှစ်အြိုင်းအပခား သို့မဟုတ် အလုြ်လုြ်ရသည့်အချနိ်နာရီ မတူကွဲပြားမှုများရြကာင့် လုြ်အား 

ခများ ကွာဟချက်များသည်လည်း လက်သင့်ခံနိုင်ြါသည်။

သမိုင်းရြကာင်းတွင်ရှိခဲ့သည့် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာြုံစံများကို မှန်ကန်ရစရန်အတွက် ြုံစံထုတ်ပြဋ္ဌာန်းထားရသာ 

အစိုးရ၏ မူဝါဒများကို လိုက်နာကျင့်သုံးသည့် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ၊ ထို့ရြကာင့် အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုတွင် အခွင့် 

အလမ်းများနှင့် ဆက်ဆံမှုများတန်းတူညီမျှရစရန် တိုးပမှင့်သတ်မှတ်ရြးထားသည်များသည် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမဟုတ်ြါ။

ကျန်းမာရရးနှင့် ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်များနှင့် သက်ဆိုင်ရသာဥြရဒများကဲ့သို့ အမျ ိုးသားဥြရဒများအရ ပြဋ္ဌာန်းရြး 

ထားသည့် အကာအကွယ်ရြးရရး သို့မဟုတ် အရထာက်အကူရြးရရး အထူးလုြ်ရဆာင်ရြးချက်များသည် ခွဲပခား 

ဆက်ဆံမှုမဟုတ်ေဲ အရရးကကီးသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များပဖစ်ြါသည်။

တန်းတူညီဆက်ဆံရရးဆိုင်ရာ အရပခခံဥြရဒများ အကျ ိုးသက်ရရာက်မှုရှိရစရန်အတွက် မတူကွဲပြားရသာ အထူး 

တလည် လုြ်ရဆာင်ရြးမှုများနှင့် ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ချက်များမှာ လိုအြ်မည်ပဖစ်ပြီး၊ ဥြမာအားပဖင့် မသန်စွမ်းသူများ 

အတွက် ပြဋ္ဌာန်း ရြးရသာ အချက်များကဲ့သို့ပဖစ်သည်။

ရမးခွန်း - ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားရှိရန်လိုအြ်ရသာ အလုြ်တစ်ခုအတွက် အလုြ်သမားရခါ်ယူလို 

သည်။ ထိုအလုြ်ကို အပခားရပြာင်းလဲပြင်ဆင်ရန်မလွယ်ကူပခင်းရြကာင့် ကုမ္ပဏီအရနပဖင့် အသက်အရွယ်ကကီးသူများ၊ 

ခန္ဓာကိုယ် ရသးငယ်သူများ၊ အမျ ိုးသမီးများ သို့မဟုတ် မသန်စွမ်းသူများအလုြ်ရလျှာက်ထားပခင်းကို လက်မခံလိုြါ။ 

ထိုသို့ရသာ အလုြ်သမားစုရဆာင်းမှုများကို ILO ၏ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ မည်သည့်အတိုင်း 

အတာအထိ ချ ိုးရဖာက်သည်ဟု သတ်မှတ်နိုင်ြါသလဲ။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုအရနပဖင့် ၎င်းတို့၏ အလုြ်သမားများ၏ ကျန်း 
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မာရရးနှင့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးကို မထိခိုက်ရစေဲ ILO ၏ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုနှင့်သက်ဆိုင်ရသာ အရပခခံမူဝါဒ 

များကို မည်သို့ရလးစားလိုက်နာနိုင်ြါသလဲ။

အရြေ -  “အလုြ်အကိုင်တစ်ခု၏ ရှိရင်းစွဲ အထူးတလည်လိုအြ်ချက်များရြကာင့် အတန်းအစားခွဲပခားပခင်း၊ ဖယ်ထုတ် 

ထားပခင်း သို့မဟုတ် ဦးစားရြးပခင်းများကို ခွဲပခားဆက်ဆံမှုအပဖစ် ထည့်သွင်းမဆုံးပဖတ်ြါ” (ခွဲပခားဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာ 

(အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုနှင့် အလုြ်အကိုင်) ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၅၈ (အမှတ် ၁၁၁)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁.၂ တွင်ြကည့်)။ သို့ရသာ်လည်း 

ဤသို့ ခခင်းချက်ထားရှိပခင်းကို တိကျမှန်ကန်စွာအဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရမည်ပဖစ်သည်။

ILO CEACR က ရှင်းလင်းထားသည်မှာ “သီးသန့်အလုြ်အကိုင်တစ်ခုအတွက် လိုအြ်ရသာအရည်အချင်းများသတ်မှတ် 

သည့်အခါ မည်သည့်အချက်သည် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုပဖစ်သည်၊ မပဖစ်သည်ဟူရသာ အချက်များပဖင့်သာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း 

ခွဲပခားမှု မပဖစ်နိုင်ြါ။ တစ်ခါတစ်ရံ သက်ဆိုင်ရာအလုြ်တစ်ခုအတွက် တရားဝင်သတ်မှတ်ရမည့်အချက်များနှင့် အချ ို ့ 

ရသာ အလုြ်သမားအမျ ိုးအစားများကို ဖယ်ထုတ်ထားရမည့် စံသတ်မှတ်ချက်များအြကား ခွဲပခားသတ်မှတ်နိုင်ရန် ခက် 

ခဲြါသည်” ( ILO ၏ အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုနှင့် အလုြ်အကိုင်ဆိုင်ရာများတွင် တန်းတူညီမျှမှုရှိမရှိ အရထွရထွစစ်တမ်း၊ 

၁၉၉၆၊ ILO၊ ဂျနီီဗာ၊ အြိုဒ် ၁၁၈ တွင်ြကည့်)။

အတန်းအစားခွဲပခားသတ်မှတ်မှုများကို အလုြ်ရည်ရွယ်ချက်အရြါ် အရပခခံ၍ရသာ်လည်းရကာင်း၊ လူြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး 

ချင်းစီ၏ စွမ်းရဆာင်နိုင်ရပခကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ရသာ်လည်းရကာင်းဆုံးပဖတ်ရမည်ပဖစ်ပြီး သီးသန့်အုြ်စုများ၏ 

စွမ်းရဆာင်နိုင်ရည်အရြါ် ထင်ပမင်ယူဆချက်များနှင့် ဆုံးပဖတ်ရန်မဟုတ်ရြ။ နည်းြညာတိုးတက်မှုရြကာင့် အမျ ိုးသမီး 

များအြါအဝင် ခန္ဓာကိုယ် အရွယ်အစားရသးငယ်သူများအတွက် အလုြ်အကိုင်ရြါင်းများစွာကို ပြည့်စုံရကာင်း မွန်စွာ 

လုြ်ရဆာင်လာနိုင်ရစခဲ့ြါသည်။ အမျ ိုးသမီးများအရနပဖင့် ကုန်တင်ကားများ၊ အလိုအရလျာက်ရရွ့လျားသည့်ခုံများ၊ 

ဝန်မသည့် ယာဉ် (Forklift) အစရှိသည်များကို အလွယ်တကူ ရမာင်းနှင်နိုင်ရန်အတွက် လျှြ်စစ်အားသုံးလက်ကိုင်ရခွ 

(ြါဝါစတီယာရင်) များ ထွက်ရြါ်ခဲ့ပြီး ပဖစ်သည်။ ထိုသို့လုြ်ရဆာင်ချက်များသည် ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားရသးငယ်ရသာ 

အမျ ိုးသမီး၊ အမျ ိုးသားများကို အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်ရန် ပဖစ်နိုင်ရစခဲ့ြါသည်။

ထို့ရြကာင့် ကိစ္စရြ်ရတာ်ရတာ်များများတွင် အရွယ်အစား သို့မဟုတ် ကျား/မကွဲပြားမှု၊ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး 

လိုအြ်ချက်များနှင့် မသက်ဆိုင်ေဲ အလုြ်လိုအြ်ချက်ထက်ြိုရသာ ေက်လိုက်မှုများ အရိုးစွဲရနသည်ကို ရတွ့ရသည်။ 

ယင်းအချက်ကို ဥြမာအားပဖင့် စိုက်ြျ ိုးရရးလုြ်ငန်းများအတွင်း ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ 

စံသတ်မှတ်ချက်မူြကမ်းတွင် ထင်ဟြ်ရဖာ်ပြထားပြီး ကျားမကွဲပြားမှု သို့မဟုတ် အလုြ်သမား၏ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ 

ခန္ဓာကိုယ် တည်ရဆာက်မှုနှင့် အရပခခံပြီး အတန်းအစားခွဲပခားပခင်းမပြုရန် ရဖာ်ပြထားြါသည်။

ရမးခွန်း - ဝန်ထမ်းစုရဆာင်းရရးအတွက် ကုမ္ပဏီများက မုသားရဖာ်စက်များအသုံးပြုပခင်းသည် နိုင်ငံတကာအလုြ် 

သမားစံနှုန်းများနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရရးစံနှုန်းများကို ချ ိုးရဖာက်ရာရရာက်ြါသလား။

အရြေ - ILO အလုြ်သမားများ၏ ကိုယ်ရရးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အကာအကွယ်ရြးရရး စံသတ်မှတ်ချက် 

တွင် ရဖာ်ပြထားသည်မှာ “မုသားရဖာ်စက်များ၊ အမှန်တရားကိုစိစစ်အတည်ပြုမည့် စက်ကိရိယာများ သို့မဟုတ် အပခား 

ရသာ စမ်းသြ်စစ်ရဆးမှုဆိုင်ရာ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများကို အသုံးမပြုသင့်” ဟု ရဖာ်ပြထားြါသည်။ (ILO အလုြ်သမား 

များ၏ ကိုယ်ရရးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အကာအကွယ်ရြးရရး စံသတ်မှတ်ချက်တွင် ြကည့်ရန်)

ရမးခွန်း - ကုမ္ပဏီလုြ်ငန်းလည်ြတ်လျက်ရှိသည့်ရြ်ရွာလူထုအတွင်းမှ ရဒသခံပြည်သူများကို ဦးစားရြး အလုြ်ရခါ် 

ယူပခင်းသည် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုပဖစ်ရစြါသလား။

အရြေ - လုြ်ငန်းခွင်အတွင်းခွဲပခားဆက်ဆံပခင်းတွင် ြါဝင်သည်မှာ “အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှု သို့မဟုတ် အလုြ်အကိုင် 

ဆိုင်ရာများအတွက် ပြုမူဆက်ဆံပခင်းများတွင် အကျ ိုးြျက်ပြားရစရသာ သို့မဟုတ် တန်းတူညီအခွင့်အလမ်းများ မရရှိ 

ရစရန် အရနှာင့်အယှက်ပဖစ်ရစရသာ အတန်းအစားခွဲပခားမှု၊ ဖယ်ထုတ်ဆက်ဆံပခင်း သို့မဟုတ် ဦးစားရြးဆက်ဆံ 
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ပခင်းများ” ပဖစ်ြါသည်။ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုသည် လူြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ရယာက်၏ စွမ်းရဆာင်နိုင်စွမ်း သို့မဟုတ် အလုြ် 

တစ်ခု၏ ရှိရင်းစွဲလိုအြ်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်မှုမရှိရသာ သွင်ပြင်လက္ခဏာများရြကာင့် လူတစ်ဦးကို အပခားသူများ 

ထက် ဦးစားရြးမှု နည်းြါးစွာ ခွဲပခားဆက်ဆံလျှင် ပဖစ်ရြါ်ြါသည်။

စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများအရနပဖင့် ၎င်းတို့၏ လုြ်ငန်းလည်ြတ်မှုများတွင် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမရှိရရး အရပခခံမူဝါဒများကို 

ရလးစားလိုက်နာသင့်ြါသည်။ စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများအရနပဖင့် အလုြ်သမားစုရဆာင်ရရး၊ ရနရာချထားရရး၊ အဆင့် 

အားလုံးရှိ ဝန်ထမ်းအားလုံးကို ရလ့ကျင့်သင်ြကားရရးနှင့် ြိုမိုတိုးတက်ရစရရးတို့အတွက် အရည်အချင်းများ၊ ကျွမ်းကျင် 

မှုများနှင့် အရတွ့အကကုံများရှိလာရစရန်သာ အရပခခံအားပဖင့် လုြ်ရဆာင်ရြးသင့်ပြီး ကုန်ြစ္စည်းတင်သွင်းသူများကို 

လည်း အလားတူလုြ်ရဆာင်ရန် တိုက်တွန်းပခင်း၊ အရထာက်အကူရြးပခင်းများ လုြ်ရဆာင်သင့်ြါသည်။ (နိုင်ငံစုံ 

အရပခစိုက် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများနှင့် လူမှုရရးရာမူဝါဒများနှင့်စြ်လျဉ်းရသာ အရပခခံမူဝါဒများဆိုင်ရာ ILO ၏ သုံးြွင့် 

ဆိုင်ရြကပငာချက်၊ (၂၀၀၆ တွင် ပြန်လည်တည်းပဖတ်)၊ အြိုဒ် ၂၂)။

အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်ရာတွင် တန်းတူညီမျှရသာအခွင့်အရရးနှင့် ဆက်ဆံမှုများရရှိနိုင်ရစရန် တိုးချဲ့ရရးဆွဲထားရသာ 

အစိုးရ၏ မူဝါဒများကို လိုက်နာပခင်းသည် ခွဲပခားဆက်ဆံပခင်းမဟုတ်ြါ။

ရဒသခံလူမျ ိုးများနှင့် မျ ိုးနွယ်စုများဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၈၉ (အမှတ် ၁၆၉) တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်မှာ အစိုးရများ 

သည် အမျ ိုးသားဥြရဒနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ ခွင့်ပြုထားသည့် ပြည်သူများအတွက် အခွင့်အရရးနှင့် 

အခွင့်အလမ်းများကို ရဒသခံလူမျ ိုးစုများလည်း တန်းတူညီအကျ ိုးခံစားခွင့်ရရှိနိုင်ရစရန် လုြ်ရဆာင်ရြးရမည်ပဖစ်ပြီး 

ရဒသခံလူမျ ိုးစုများနှင့် အပခားရသာ နိုင်ငံတွင်းရှိ နိုင်ငံသားအားလုံးအြကား တည်ရှိနိုင်သည့် လူမှုစီးြွားကွာဟချက်များ 

ကိုလည်း ြရြျာက်ရအာင် အရထာက်အကူရြးရမည်ဟု တိုက်တွန်းထားသည်။ (ြိုဒ်ခွဲ ၂.၂)

ရမးခွန်း - လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း မည်သည့်ရနရာများတွင် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများ ပဖစ်ရြါ်နိုင်ြါသလဲ။

အရြေ - ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများသည် အလုြ်အကိုင်မခန့်အြ်ခင်၊ လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း သို့မဟုတ် အလုြ်မှထွက်ချနိ်များတွင် 

ပဖစ်ရြါ်နိုင်ြါသည်။ စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ အတိုင်းအတာတွင် ရအာက်ြါရနရာများ၌ ပဖစ်ရြါ်နိုင်ြါသည်။

 • ဝန်ထမ်းစုရဆာင်းပခင်း

 • လုြ်အားခရြးပခင်း

 • ခံစားခွင့်များရြးအြ်ပခင်း

 • အလုြ်ချနိ်များနှင့် အနားရြးချနိ်များ

 • လစာပြည့်အားလြ်ရက်

 • ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်များအကာအကွယ်ရြးရရး

 • အလုြ်အကိုင်တည်ပမဲရရး

 • အလုြ်ရနရာချထားမှုများ

 • စွမ်းရဆာင်ရည်ကို ဆန်းစစ်ရလ့လာပခင်းနှင့် ရာထူးတိုးပခင်း

 • သင်တန်းတက်ရရာက်ရန် အခွင့်အလမ်းများ

 • အလုြ်ဆိုင်ရာ ရရှ့အလားအလာ

 • လုြ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရး
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 • အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုရြ်ဆိုင်းပခင်း (အကကံပြုချက် အမှတ် ၁၁၁၊ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာ (အလုြ်အကိုင် 

ခန့်အြ်မှုနှင့် အလုြ်ဆိုင်ရာကိစ္စများ) အကကံပြုချက်၊ ၁၉၅၈)

ခွဲပခားဆက်ဆံမှုသည် ရည်ရွယ်ချက်ပဖင့်လုြ်ရဆာင်ပခင်း ပဖစ်ရန်မလိုေဲ တစ်ခါတစ်ရံကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ မန်ရနဂျာများနှင့် 

အလုြ်သမားများသည် မိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်သုံးသြ်သည့်အခါ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုအရလ့အကျင့်များကို ရတွ့ရှိပခင်း 

ရြကာင့် အံ့အားသင့်ြကသည်များရှိြါသည်။

ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများသည် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ ပဖစ်နိုင်ြါသည်။ သွယ်ဝိုက်၍ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများမှာ 

ေက်မလိုက်သည့် ဟန်ရှိရသာ်လည်း အမှန်တကယ်တွင် အချ ို ့ရသာသူများကို တန်းတူညီဆက်ဆံမှုမပဖစ်ရစသည့် 

အချ ို ့ရသာ အရြကာင်းအရာများပဖစ်ြါသည်။ (ILO၊ အမျ ိုးသမီးအလုြ်သမားများ၏ အခွင့်အရရးနှင့် ကျားမကွဲပြားမှု 

တန်းတူညီမျှရရးဆိုင်ရာ ABC များ၊ ဒုတိယမူ၊ ဂျနီီဗာ ၂၀၀၇)။ ဥြမာအားပဖင့် တစ်ရန့တာအလုြ်ပြီးဆုံးပြီး ရနာက်ကျချနိ် 

တွင်မှ သင်တန်းတက်ရရာက်ရန်စီစဉ်မှုများသည် ထိုသင်တန်းတက်ရရာက်လိုရသာ်လည်း မိသားစုတာဝန်များယူထား

ရသူများအတွက် မတက်ရရာက်နိုင်ရန် ဖယ်ချန်သကဲ့သို့ပဖစ်ရစပခင်းမျ ိုးပဖစ်သည်။  သင်တန်းတက်ရရာက်ရမှုနည်းရသာ 

အလုြ်သမားများသည် ရနာက်ြိုင်းအလုြ်တာဝန်ရြးမှုများနှင့် ရာထူးတိုးအလားအလာများအတွက် အခွင့်မသာပဖစ် 

သွားနိုင်ြါသည်။

မတူကွဲြပားသည့် အလုပ်သမားအင်အားတစ်ခု၏ အကျ ိုးရကျးဇူးများ

ရမးခွန်း - မတူကွဲပြားသည့် အလုြ်သမားအင်အားတစ်ခု၏ အကျ ိုးရကျးဇူးများမှာ မည်သည်တို့ ပဖစ်ြါသလဲ။

အရြေ - ပြိုင်ဆိုင်မှုများ တိုးတက်လာရနသည့် ြတ်ဝန်းကျင်များတွင် ကုမ္ပဏီများစွာသည် ရနိုင်သမျှရသာ အရင်းအပမစ် 

များထံမှ လုြ်ငန်းတွင်ကျယ်မှုများ ြိုမိုတိုးတက်လာရစရန် နည်းလမ်းအသစ်များရှာရဖွလာြကရသည်။

ကမ္ဘာတစ်ဝန်းထုတ်လုြ်ရရးလုြ်ငန်းများပဖစ်ရြါ်လာသည့်အချနိ်တွင် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများသည် မတူကွဲပြားသည့် 

ရနာက်ခံအရပခအရန၊ တစ်ခါတစ်ရံမတူညီသည့် နိုင်ငံများမှ ဝန်ထမ်းများကိုရရှိလာြကပြီး အပြန်အလှန်ထိရတွ့ဆက် 

ဆံမှုများလည်း ပဖစ်ရြါ်လာသည်။ တန်းတူညီမျှရသာ အခွင့်အလမ်းများကို ရြးအြ်သည့်ဓရလ့ထုံးစံရှိသည့် ကုမ္ပဏီ 

များမှာ မတူကွဲပြားသည့် အလုြ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့သားများကို ြိုမိုလွယ်ကူစွာ စီမံခန့်ခွဲချနိ်ရရှိမည်ပဖစ်သည်။

ကမ္ဘာ့ရဈးကွက်ကကီးပဖစ်ရြါ်လာပခင်းသည် ကျား/မကွဲပြားရသာ၊ လူမျ ိုး၊ တိုင်းရင်းသား၊ ကိုးကွယ်သည့် ောသာ၊ 

မူရင်းနိုင်ငံ၊ အသက်အရွယ်၊ မသန်စွမ်းမှု၊ HIV/AIDS အရနအထား အစရှိသည့် အမျ ိုးမျ ိုးရသာ ရနာက်ခံအရြကာင်းအရာ 

ရှိသည့် အလုြ်သမားကို ခန့်အြ်ထားသည့် ကုမ္ပဏီအား သုံးစွဲသူများ၏ မတူကွဲပြားရသာ ရမျှာ်လင့်ချက်များနှင့် 

လိုအြ်ချက်များကို ြိုမိုရကာင်းမွန်စွာ ကကိုတင်တွက်ဆသိရှိနိုင်သည့် အရနအထားသို့ ရရာက်ရှိရစသည်။

ထိုသို့လုြ်သားအင်အား၏ လူမှုရရးြထဝီဝင်အချက်အလက်များ ရပြာင်းလဲပခင်းရြကာင့် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း အလုြ် 

လုြ်ရနြကရသာ လူများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ရှည်ြကာစွာဆုြ်ကိုင်ထားရသာ ယုံြကည်ချက်များနှင့် မူဝါဒများကို ပြန် 

လည်သုံးသြ်ရန်နှင့် ပြန်လည်ရလ့လာမှုများ ပဖစ်လာရစသည်။

ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမရှိရစရရး အရလ့အကျင့်များသည် လုြ်ငန်းတွင်ကျယ်အကျ ိုးရှိမှုနှင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်လာ 

ရစရန် အရရးကကီးသည့် စီမံခန့်ခွဲရရးနည်းလမ်းတစ်ခုပဖစ်ရြကာင်း တိုးတက်အသိအမှတ်ပြုလာြကသည်။

အရရးအကကီးဆုံးအချက်မှာ အလုြ်သမားများကို သာတူညီမျှဆက်ဆံရရးသည် ကုမ္ပဏီအားလုံးရလးစားလိုက်နာရ 

မည့် လူ့အခွင့်အရရးတစ်ခုပဖစ်ြါသည်။
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ကုမ္ပဏီ၏မူဝါဒများနှင့် စီမံချက်များတွင် ဝန်ထမ်းများ၏ မတူညီရသာရနာက်ခံအရြကာင်းအရာများကို အသိအမှတ်ပြု 

တန်ဖိုးထားသင့်ပြီး အရကာင်းဆုံးရသာအလုြ်သမားများကို ဆွဲရဆာင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်နှင့် လူ့စွမ်းအား အရင်း 

အပမစ် စီမံခန့်ခွဲရရး၏ ဗဟိုချက်တွင် တန်းတူညီမျှရသာအခွင့်အလမ်းရြးအြ်ရရးကို ထားရှိလုြ်ရဆာင်ရမည်။

ရမးခွန်း - လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း တန်းတူညီမျှရရးနှင့် ရကာင်းမွန်သည့် စီးြွားရရးစွမ်းရဆာင်ချက်တို့အြကား ချတိ် 

ဆက်မှု ရှိရြကာင်းကို အပြုသရောပြသခဲ့မှုများ ရှိြါသလား။

အရြေ - လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း တန်းတူညီမျှရရးနှင့် ရကာင်းမွန်သည့် စီးြွားရရးစွမ်းရဆာင်ချက်တို့အြကား အပြုသရော 

ချတိ်ဆက်မှုရှိရြကာင်းကို ရယေုယျအားပဖင့် လက်သင့်ခံထားြါသည်။ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့် စွမ်းရဆာင်မှုများအရြါ် 

ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမရှိရသာ အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှု အရလ့အကျင့်များ၏ အထူးတလည်သက်ရရာက်မှုများကို ခွဲပခား 

သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ပြီး (Corporate Success through People, Rogovsky and Sims, 2002 တွင်ြကည့်) အရထာက်အ 

ကူရြးသည့် အဆိုပြုချက်များမှာ -

 • တန်းတူညီမျှရသာအခွင့်အလမ်းများသည် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို တိုးတက်ရစသည်။

 • တန်းတူညီမျှစွာကျင့်သုံးမှုများရြကာင့် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုခံရသည့် အလုြ်သမားအင်အားများပြားသည့် စီးြွား 

ရရးလုြ်ငန်းများရှိ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအရြါ်တွင် ြိုမိုကကီးမားသည့် အပြုသရောသက်ရရာက်မှုများပဖစ်ရစ

သည်။

 • တန်းတူညီမျှရသာအခွင့်အလမ်းများကို တက်ကကစွာရြးအြ်သည့် မူဝါဒများသည် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအရြါ် 

တွင် ြိုမိုကကီးမားသည့် ရအာက်ြါအပြုသရောသက်ရရာက်မှုများကို ပဖစ်ရစသည်။ 

  o အလုြ်သမားများကို ြိုမိုအကျ ိုးရှိရှိရနရာချထားနိုင်ပခင်း၊ လူသားအရင်းအပမစ် အရည်အရသွးများကို ြိုမို 

တိုးတက်ရကာင်းမွန်ရစပခင်းတို့ရြကာင့် အဖွဲ့အစည်း၏လုြ်ငန်းအကျ ိုးရှိတွင်ကျယ်မှု တိုးတက်ရကာင်း 

မွန်လာပခင်း

  o ဝန်ထမ်းရရွးချယ်ရာတွင် ဓမ္မဓိဌာန်ကျနရသာ၊ စနစ်ကျရသာ စံသတ်မှတ်ချက်များကို အသုံးပြုပခင်းပဖင့် 

ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီနှင့် အလုြ်အကိုင်များအြကား ြိုမိုရကာင်းမွန်စွာတွဲဖက်မိပခင်း

  o ခွဲပခားဆက်ဆံခံရသည့် အုြ်စုများမှာ ြိုမိုစိတ်ဓါတ်တက်ကကမှုများပဖစ်လာရစပြီး အရြကာင်းရင်းမှာ 

(က) ြိုမိုရကာင်းမွန်သည့် အလုြ်အလားအလာများ၊ (ခ) သာတူညီမျှမှုကို ြိုမိုတိုးတက်ရရှိပခင်း (ဂ) အ 

လုြ်တာဝန်များအတွက် ဆုချးီပမှင့်မှုများြိုမိုရရှိပခင်းနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုများအတွက် အခွင့်အလမ်းများ 

(ဃ) အလုြ်ထွက် မှုများ ြိုမိုနည်းြါးသွားပခင်း (အထူးသပဖင့် ခွဲပခားဆက်ဆံခံရသည့် အုြ်စုများအတွင်း)၊ 

(င) စိတ်ဖိစီးမှု ြိုမိုနည်းြါးသွားရသာ လုြ်ငန်းြတ်ဝန်းကျင်ရြကာင့် ြိုမိုရကာင်းမွန်ရသာကျန်းမာရရး၊ 

စိတ်ဓာတ်နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာများ ပဖစ်ရြါ်လာပခင်း အစရှိသည်တို့ရြကာင့်ပဖစ်သည်။

ဝန်ထမ်းများ၏ ြါဝင်ရဆာင်ရွက်မှုပဖင့် တန်းတူညီမျှရသာ အလုြ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပဖစ်ရစ မည့်ကျင့်သုံးမှုများ 

ပဖစ်လာသည့်အခါ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအရြါ်တွင် ြိုမိုရကာင်းမွန်ပမင့်မားသည့် သက်ရရာက်မှုများ ပဖစ်လာရြကာင်း 

အရထာက်အထားများလည်း ရှိြါသည်။
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ခွဲြခားဆက်ဆံမှုမေှိရစရေးနှင့် သာတူညီမှေရေးတို့ကိုရပါင်းစည်းထားရသာမူေါေတစ်ေပ်ကို ရော်ထုတ်ြခင်း

ရမးခွန်း - ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမရှိရရး အရပခခံမူဝါဒများကို လုြ်ငန်းဆိုင်ရာမူဝါဒများသို့ မည်သို့ရြါင်းစြ်ထည့်သွင်းနိုင်ြါ 

သလဲ။ အထူးသပဖင့် လူစွမ်းအားအရင်းအပမစ်လုြ်ရဆာင်ချက်များတွင် ပဖစ်ြါသည်။

အရြေ - ကုမ္ပဏီများအရနပဖင့် ရအာက်ရဖာ်ပြြါလုြ်ရဆာင်ချက်များမှတစ်ဆင့် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုြရြျာက်ရစရရးကို 

အားရြး ရဆာင်ရွက်နိုင်ြါသည်။

 • ထိြ်ြိုင်းစီမံအုြ်ချုြ်သူများက ခိုင်မာသည့် ကတိကဝတ်ပြုမှုကိုလုြ်ရဆာင်ရမည်။ အကကီးဆုံးရသာ စီမံခန့်ခွဲ 

သူများက တန်းတူညီမျှရသာ အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်ရရးဆိုင်ရာ ကိစ္စရြ်များကို တာဝန်ယူရဆာင်ရွက်ရမည် 

ပဖစ်ပြီး မတူကွဲပြားမှုများကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုလက်ခံရြကာင်း၊ ကတိပြုရြကာင်းပြသရမည်ပဖစ်ကာ ထို 

အချက်များကို မန်ရနဂျာများ၊ ကကီးြကြ်သူများနှင့် အလုြ်သမားများရကာင်းစွာသိရှိရစရမည်ပဖစ်သည်။

 • လုြ်ငန်းအတွင်း ခွဲပခားဆက်ဆံမှုကိစ္စများရှိမရှိ ဆုံးပဖတ်နိုင်ရန် ဆန်းစစ်ရလ့လာမှုတစ်ခုလုြ်ရမည်ပဖစ်ပြီး 

ဥြမာ အားပဖင့် မိမိကိုယ်ကိုဆန်းစစ်ရလ့လာမှုပြုလုြ်ရသာ ရမးခွန်းြုံစံများပဖင့် ရပဖဆိုခိုင်းပခင်းမျ ိုးပဖစ်သည်။

 • ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမရှိရရးနှင့် တန်းတူအခွင့်အရရးများ ရရှိနိုင်ရန် ရှင်းလင်းသည့်လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများြါဝင် 

ရသာ လုြ်ငန်းဆိုင်ရာ မူဝါဒတစ်ရြ်ချမှတ်ရမည်ပဖစ်ပြီး ဌာနတွင်း၊ ဌာနပြင်ြနှစ်ရနရာလုံးကို ရကာင်းစွာ 

ဆက်သွယ် အသိရြးထားရမည်။

 • အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိအဆင့်အားလုံး အထူးသပဖင့် ဝန်ထမ်းစုရဆာင်းရရးနှင့် ရရွးချယ်ရရးတွင်ြါဝင်သူများ၊ 

ထို့အတူ မန်ရနဂျာများနှင့် ကကီးြကြ်သူများကို သင်တန်းများြို့ချရမည်ပဖစ်ပြီး ခွဲပခားဆက်ဆံမှုဆန့်ကျင်ရရး 

လုြ်ရဆာင်ချက် များကို လူအများသိရှိရစရန်နှင့် အားရြးတိုက်တွန်းရန်ပဖစ်ြါသည်။

 • ြုံရသကားကျ အရိုးစွဲသတ်မှတ်ထားမှုများကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် နိုးြကားအသိပဖစ်လာရစရရးလှုံ့ရဆာ်မှု

များကို အရထာက်အကူရြးရမည်။

 • ရည်မှန်းချက်များအတိုင်း ရရှိရအာင်ပမင်နိုင်ရန်အတွက် တိုင်းတာနိုင်သည့် ြန်းတိုင်များနှင့် သီးသန့်အချနိ် 

ကာလသတ်မှတ်ချက်များ ချမှတ်ရမည်။

 • မည်သို့ရသာတိုးတက်မှုများကို ရရှိပြီးရြကာင်းအတိအကျ ခွဲပခားသတ်မှတ်နိုင်ရန်အတွက် တိုးတက်မှုများကို 

ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာရရးနှင့် ရရတွက်ပခင်းများပြုလုြ်ရမည်။

 • သီးပခားအလုြ်သမားအဖွဲ့များကို ဆက်ဆံမှုနှင့် တိုးတက်ရစရရးလုြ်ရဆာင်ရာတွင် အနှုတ်သရောသက် 

ရရာက်မှုများကို ရရှာင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် အလုြ်ဖွဲ့စည်းြုံနှင့် တာဝန်ခွဲရဝမှုများကို လိုအြ်သလို ပြုပြင်မွမ်းမံ 

ရမည်။ ထိုသို့ လုြ်ရဆာင်ရာတွင် အလုြ်သမားများအရနပဖင့် အလုြ်နှင့် မိသားစုတာဝန်များ ဟန်ချက်ညီ 

ရစရရး လုြ်ရဆာင်ရြးမှုများလည်း ြါဝင်ရမည်။

 • ပဖစ်နိုင်သမျှ အများဆုံးြါဝင်တက်ရရာက်နိုင်ရန် အချနိ်ဇယားစီစဉ်ရြးပခင်းများ အြါအဝင် ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်း 

ရည်များ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရရးအခွင့်အလမ်းများကို တန်းတူညီရရှိရစရမည်။

 • ခွဲပခားဆက်ဆံခံရသည့် ကိစ္စရြ်များကို ရတွ့ရှိြါက တင်ပြတိုင်တန်းချက်များကို ရပဖရှင်းရြးပခင်း၊ ရတာင်းြန် 

ရမတ္တာရြ်ခံမှုများကို ကိုင်တွယ်ပခင်းနှင့် ခွဲပခားဆက်ဆံခံရသည့် ဝန်ထမ်းများအတွက်အားကိုးအားထားပဖစ်

ရစရန် အကူအညီရြးပခင်းများလုြ်ရဆာင်ရမည်။

 • အခွင့်အလမ်းများကို တန်းတူညီလက်လှမ်းမီရရှိရစရရး အရပခအရနတစ်ခုပဖစ်လာရအာင် တည်ရဆာက်နိုင် 
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ရန်အတွက် ရြ်ရွာလူထု၏ ကကိုးြမ်းလုြ်ရဆာင်မှုများကို အားရြးတိုက်တွန်းရမည် (ဥြမာ အရွယ်ရရာက်ပြီး 

သူများအတွက် ြညာရရးစီမံချက်များနှင့် ကျန်းမာရရး၊ ကရလးသူငယ်ရစာင့်ရရှာက်ရရး ဝန်ရဆာင်မှုများကို 

အရထာက်အကူရြးပခင်းများ)

ရမးခွန်း - လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမရှိရစရရးတွင် အလုြ်သမားများ၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ မည်သည်တို့ 

ပဖစ်ြါသလဲ။

အရြေ - အလုြ်သမားများသည် အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များမှတစ်ဆင့် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများ တိုက်ဖျက်ရာတွင် 

စီမံခန့်ခွဲရရးအြိုင်း၏ အားအရကာင်းဆုံးမိတ်ဖက်များအပဖစ် ြါဝင်နိုင်ြါသည်။ စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများအရနပဖင့် ဦးစား 

ရြး ရဆာင်ရွက်ရမည့်ရနရာများနှင့် မဟာဗျူဟာများကို သတ်မှတ်ရန်၊ လုြ်ငန်းခွင်အတွင်းေက်လိုက်မှုများကို ဆန့် 

ကျင်ရဆာင်ရွက်နိုင်ရန် အလုြ်သမားများက လွတ်လြ်စွာရရွးချယ်ထားရသာ အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များပဖင့် 

နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ြါဝင်သည့်အဖွဲ့များ ဖွဲ့နိုင်ြါသည်။ လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း ခွဲပခားဆက်ဆံမှုကိစ္စများကို ကိုင်တွယ်ရဆာင် 

ရွက်ရာတွင် အလုြ်သမားကိုယ်စားပြုသူများ ြါဝင်မှုသည် ၎င်းတို့ ကတိကဝတ်ပြုထားသည့် ြန်းတိုင်သို့ရရာက်ရှိရအာင် 

လုြ်ရဆာင်မည် ဟူသည့်အချက်အားရသချာရစသည်။

ရမးခွန်း - ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမရှိရစရရးအမျ ိုးသားဥြရဒကို ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမရှိရစရရးနိုင်ငံတကာအလုြ်သမားရရးရာ 

စံနှုန်းများပဖင့် မည်သို့ ချတိ်ဆက်နိုင်ြါသလဲ။

အရြေ - အထက်ြါလမ်းညွှန်ချက်များသည် နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားရရးရာစံနှုန်းများအရြါ်တွင် အရပခခံထားပခင်းပဖစ် 

သည်။ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမရှိရစရရးနှင့် တန်းတူညီမျှရရးမူဝါဒတစ်ရြ်ကုိ ရဖာ်ထုတ်သည့်အခါ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမရှိရစရရး 

အမျ ိုးသားအဆင့် ဥြရဒနှင့် တိုက်ဆိုင်အကကံဉာဏ်ရယူရန် အကကံပြုလိုြါသည်။ အမျ ိုးသားအဆင့် အလုြ်ရှင်နှင့် 

အလုြ်သမား အဖွဲ့အစည်းများသည်  ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမရှိရစရရးဥြရဒ၊ ကျင့်သုံးမှုများနှင့်သက်ဆိုင်ရသာ အမျ ိုးသား 

ဥြရဒများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှုဆိုင်ရာ သရောတူညီချက်များနှင့် စြ်လျဉ်းသည့် 

အချက်အလက်များ ရရှိနိုင်ရန် ရကာင်းမွန်သည့် အရင်းအပမစ်တစ်ခုပဖစ်နိုင်ြါသည်။

လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ော ရနှာင့်ယှက်မှု

ရမးခွန်း - လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာ အရနှာင့်အယှက်ရြးမှုသည် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုနှင့် မည်သို့ သက်ဆိုင်မှုရှိြါသလဲ။

အရြေ - လိင်ကိစ္စကိုအရပခခံ၍ ခွဲပခားဆက်ဆံပခင်းတွင် လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာအရနှာင့်အယှက်ရြးမှုြါဝင်ြါသည်။ အလုြ်အ 

ကိုင် ခန့်အြ်ရာတွင် လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာရနှာ်င့်ယှက်မှု၌ ရအာက်ရဖာ်ပြြါ ဆိုးဝါးသည့် လုြ်ရဆာင်ချက်များ ြါဝင်ြါသည်။

 • အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်ရန် အရပခအရနတစ်ခုအပဖစ် သို့မဟုတ် အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်ရန် ကကိုတင်လိုအြ်ချက် 

တစ်ခုအရနပဖင့် ရည်ရွယ်လုြ်ရဆာင်ပခင်းများ

 • အလုြ်ရနရာချထားပခင်း၊ ရာထူးတိုးရန်အခွင့်အလမ်းများ သို့မဟုတ် အလုြ်ဆိုင်ရာစွမ်းရဆာင်မှု အစရှိသည် 

တို့နှင့် သက်ဆိုင်ရသာ ဆုံးပဖတ်ချက်များကို သက်ရရာက်မှုပဖစ်ရစရန် လွှမ်းမိုးလုြ်ရဆာင်ပခင်းများ

လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာရနှာ်င့်ယှက်မှုတွင် ြါဝင်နိုင်သည့် လုြ်ရဆာင်ချက်များမှာ -

 • လူတစ်ဦးတစ်ရယာက်၏ အဝတ်အစား၊ ကိုယ်လုံးကိုယ်ရြါက်၊ အသက်အရွယ်၊ မိသားစုအရပခအရန အစ 

ရှိသည်တို့အရြါ်တွင် ရစာ်ကားရပြာဆိုပခင်း သို့မဟုတ် သင့်ရလျာ်မှုမရှိရသာ မှတ်ချက်များ၊ ဟာသပြုလုြ် 

ပခင်းများ၊ ရစာင်းရပမာင်းရပြာဆိုပခင်း သို့မဟုတ် ရဝဖန်ပခင်းများ
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 • ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းရစရန်အတွက် လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ြတ်သက်ရသာကိစ္စများကို နှိမ်ချပခင်း သို့မဟုတ် 

အထက်စီးဆန်သည့် သရောထားများထားရှိပြုမူပခင်း

 • လိုလားဖွယ်ရာမရှိသည့် ဖိတ်ရခါ်မှုများ သို့မဟုတ် ရတာင်းဆိုပခင်းများ၊ ပခိမ်းရပခာက်မှုများပဖင့်ပဖစ်ရစ၊ ပခိမ်း 

ရပခာက်မှုမြါေဲပဖစ်ရစ သွယ်ဝိုက်၍ရသာ်လည်းရကာင်း တိုက်ရိုက်ရသာ်လည်းရကာင်း ရတာင်းဆိုဖိတ်ရခါ် 

မှုများ

 • တဏှာရာဂြါရသာအြကည့်ပဖင့် ြကည့်ပခင်း သို့မဟုတ် လိင်မှုကိစ္စနှင့်မကင်းရသာ ကိုယ်ဟန်အမူအယာများ 

ပြပခင်း သို့မဟုတ်

 • ထိကိုင်ပခင်း၊ ြွတ်သြ်ပခင်း၊ ဆွဲဆိတ်ပခင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ထိလက်ရရာက်ကျူးလွန်ပခင်းကဲ့သို့ရသာ မလို 

အြ်ေဲ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ ထိရတွ့မှုများ

လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာရနှာ်င့်ယှက်မှုများသည် ဖျက်ဆီးရစလိုရသာသရောပဖင့်လုြ်ရဆာင်သည့် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများ ပဖစ် 

ရသာရြကာင့် လုံးဝလက်သင့်မခံေဲ တုံ့ပြန်ရမည့် ကိစ္စရြ်များပဖစ်ြါသည်။

လုပ်အားခဆိုင်ော ခွဲြခားဆက်ဆံမှုများ

ရမးခွန်း - အမျ ိုးသမီးများနှင့် အမျ ိုးသားများအြကားတွင် လုြ်အားခရြးမှုကွာပခားပခင်းများစွာရှိသည်ဟု ြကားသိရ 

ြါသည်။ တူညီရသာအလုြ်များအတွက် တူညီရသာလုြ်အားခရြးရမည်ဆိုသည်မှာ မည်သည်ကို ဆိုလိုြါသလဲ။ ထို 

သို့ ဟန်ချက်မညီမှုကို ြိုမိုတိုးတက်ရကာင်းမွန်ရစရန်အတွက် အလုြ်ရှင်များအရနပဖင့် မည်သို့ရသာလုြ်ရဆာင်ချက် 

များကို လုြ်ရဆာင်ရန် လိုအြ်ြါသလဲ။

အရြေ - အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုနှင့် အလုြ်ဆိုင်ရာကိစ္စရြ်များနှင့် ြတ်သက်ရသာ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများမရှိရစရရး 

အရပခခံမူဝါဒများတွင် တန်ဖိုးတူညီသည့် အလုြ်များကို တန်းတူညီလုြ်ကိုင်ြကရသည့် အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးများ 

အတွက် တန်းတူညီမျှရသာလုြ်အားခ ရရှိရမည်ဟူသည့် မူဝါဒြါဝင်သည် (ILO တန်းတူညီမျှရသာ လုြ်အားခရရှိရရး 

ပြဋ္ဌာန်းချက် (အမှတ် ၁၀၀) တွင်ြကည့်ြါ)။ တန်ဖိုးတူညီသည့် အလုြ်များကို တန်းတူညီလုြ်ကိုင်ြကရသူများအတွက် 

တန်းတူညီမျှရသာ လုြ်အားခရြးပခင်းဆိုသည်မှာ လုြ်အားခနှုန်းထားများနှင့် အမျ ိုးအစားများသည် ဝန်ထမ်းတစ်ဦး 

တစ်ရယာက်ချင်းစီ၏ ကျားမကွဲပြားမှုအရြါ်တွင် အရပခမခံေဲ ရဆာင်ရွက်ရသည့် အလုြ်ရည်မှန်းချက်ကို အကဲပဖတ် 

၍သာ ရြးသင့်သည်ဟု ဆိုလိုပခင်းပဖစ်ြါသည်။

တန်းတူညီမျှရသာလုြ်အားခ ရရှိရရးသည် အမျ ိုးသမီးနှင့် အမျ ိုးသား အလုြ်သမားများအတွက် အရပခခံအခွင့်အရရး 

တစ်ခု ပဖစ်ြါသည်။

သို့ရသာ်လည်း ြျမ်းမျှတစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ကျားမကွဲပြားမှုအရြါ်မူတည်ပြီး လုြ်အားခရြးမှုကွာပခားချက်များရှိပြီး 

အမျ ိုးသမီးများ၏ တစ်နာရီအတွင်း ဝင်ရငွသည် အမျ ိုးသားများ၏ (၇၅) ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသည်။ ထိုသို့ ကျားမကွဲပြား 

မှုအရြါ်တွင် လုြ်အားခရြးမှုကွာဟချက်ပဖစ်ရပခင်း အရြကာင်းရင်းများစွာရှိြါသည်။ အမျ ိုးသမီးများသည် လုြ်ခလစာ 

ြိုမိုရရှိနိုင်သည့် ြိုမိုကကီးမားရသာစီးြွားရရးလုြ်ငန်းများနှင့် လစာပမင့်မားသည့်လုြ်ငန်းကဏ္ဍတို့တွင် ကိုယ်စားပြုြါဝင် 

နိုင်မှု နည်းြါးသည်။ ၎င်းတို့သည် လုြ်အားခြိုမိုများပြားသည့် ကုမ္ပဏီလုြ်ငန်းများတွင် ကိုယ်စားပြုြါဝင်မှု နည်းြါး 

ပြီး အမျ ိုးသမီးအလုြ်သမားများ အများဆုံးလွှမ်းမိုးြါဝင်သည်မှာ ြိုမိုနိမ့်ရသာအဆင့်များတွင်သာပဖစ်ပြီး လုြ်အားခ 

လည်း နည်းြါးြကသည်။ အမျ ိုးသမီးများသည် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများရှိ အလုြ်သမားသမဂ္ဂများတွင် ကိုယ်စားပြု 

ြါဝင်မှုလည်း နည်းြါးသည်။ အမျ ိုးသမီးများသည် အချနိ်ြိုင်းအလုြ်၊ ြုတ်ပြတ် သို့မဟုတ် ယာယီအလုြ်များကဲ့သို့ 

“ရပြာင်းလွယ်ပြင်လွယ်” ရှိရသာ အလုြ်များတွင်သာ များပြားစွာဝင်ရရာက်လုြ်ကိုင်ြကပြီး ထိုအလုြ်များမှာ လုြ်အား 
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ခနည်းြါးြကသည်။ အမျ ိုးသမီးများသည် အချနိ်ြိုအလုြ်ဆင်းသည့် နာရီများတွင်လည်း အမျ ိုးသားများထက် နည်း 

ြါးြကသည်။ အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုတွင် ရာထူးတိုးရာ၌ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများသည်လည်း အရရးကကီးသည့် အရြကာင်း 

အချက်တစ်ခုပဖစ်သည်။

လုြ်အားခရြးရချမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် တန်းတူညီမျှရရးမူဝါဒများတွင် လစာ သို့မဟုတ် သာမန်လုြ်ခရြကးရငွများ၊ 

အပခားရသာ အရပခခံ အခရြကးရငွရြးရပခင်းနှင့် အကျ ိုးခံစားခွင့်များ၊ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်ရြးမှုများ၊ 

ရငွသား သို့မဟုတ် ရငွသားအစား အပခားြစ္စည်းများရြးပခင်းများ အားလုံးြါဝင်သည်။

ဤအရပခခံမူဝါဒကို အချ ို ့ရသာလက်ရတွ့လုြ်ရဆာင်မှုများပဖင့် အရကာင်အထည်ရဖာ်နိုင်ြါသည်။ (အရသးစိတ် လမ်း 

ညွှန်ချက်များအတွက် တန်းတူညီမျှူမှုပမှင့်တင်ပခင်း - တန်းတူညီမျှရသာ လုြ်အားခရြးမှုများအတွက် ကျားမခွဲပခားမှု 

မရှိရသာ အလုြ်အကိုင် အကဲပဖတ်ပခင်းများ - တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လမ်းညွှန်ချက်၊ ILO၊ ဂျနီီဗာ၊ ၂၀၀၈ တွင် ြကည့်နိုင် 

သည်။)

 • အလုြ်အကိုင်အုြ်စုခွဲပခားပခင်း စနစ်များနှင့် လုြ်အားခရြးသည့်ဖွဲ့စည်းြုံများကို သက်ဆိုင်ရာအလုြ်သမား 

၏ ကျားမကွဲပြားမှုနှင့်မသက်ဆိုင်ရစေဲ ဓမ္မဓိဌာန်ကျသည့် စံသတ်မှတ်ချက်များ (ြညာရရး၊ ကျွမ်းကျင်မှု 

နှင့် လိုအြ်သည့် အရတွ့အကကုံ) အရြါ်တွင်သာ ခွဲပခားသတ်မှတ်သင့်သည်။

 • ကျားမကွဲပြားမှုကို အထူးပြု၍ ရည်ညွှန်းလုြ်ရဆာင်မှုများကုိ လုြ်အားခရြးသည့် စံသတ်မှတ်ချက်အားလုံး 

နှင့် စုရြါင်းညှိနှိုင်းသရောတူညီမှုများ၊ လစာရြးမှုနှင့် ဆုရြကးရြးသည့်စနစ်များ၊ လစာရြးသည့် အချနိ် 

ဇယားများ၊ အကျ ိုးခံစားခွင့်စီမံချက်များ၊ ရဆးဝါးကုသမှုအစီအစဉ်များနှင့် အပခားရသာလစာအပြင် အြို 

ခံစားခွင့်များတွင် ြရြျာက်ရစရမည်။

 • သီးသန့်အလုြ်အကိုင်အုြ်စုတစ်ခုနှင့် လစာရြးသည့် အဆင့်များတွင် ကျားမအထူးပြု၍ အုြ်စုဖွဲ့ထားရှိပခင်း 

ရြကာင့် သက်ရရာက်မှုများရှိရသာ လုြ်အားခရြးသည့်စနစ် သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းြုံများတွင် အပခားရသာ 

အလုြ်သမားများသည် မတူညီသည့်အလုြ်အမျ ိုးအစားများနှင့် လစာများအလိုက် တန်ဖိုးတူရသာအလုြ် 

များကို စွမ်းရဆာင်ရနြကပခင်း ဟုတ်မဟုတ် ြုံမှန်ပြန်လည်သုံးသြ်ပြီး ချနိ်ညှိသင့်သည်။

 • တန်းတူညီမျှမှုမရှိသည့် လုြ်အားခရြးမှုအရနအထားတစ်ခုကို ရတွ့ရှိသည့်အခါတိုင်း မှန်ကန်ရအာင် ပြန် 

လည်ပြုပြင်မှုများ လုြ်ရဆာင်သင့်သည်။

 • ဝန်ထမ်းများကို လုြ်အားခရြးရာတွင် အလုြ်စွမ်းရဆာင်ရနသူအရြါ်အရပခမခံေဲ လုြ်ရနရသည့်အလုြ်၏ 

တန်ဖိုးအရြါ်တွင်သာ အရပခခံဆုံးပဖတ်ရန် ဝန်ထမ်းအားလုံးအား အထူးသပဖင့် ကကီးြကြ်သူများနှင့် မန်ရနဂျာ 

များအား အသိရြးနိုင်ရန် အထူးသင်တန်းအစီအစဉ်များ စီစဉ်ရြးနိုင်သည်။

 • လုြ်ငန်းခွင်တစ်ခုတွင် တန်းတူညီမျှမှုမရှိသည့် အလုြ်အကိုင်အမျ ိုးအစားများ သို့မဟုတ် လုြ်အားခရြးမှုများ 

ရြကာင့် သက်ရရာက်ခံရသည့် အမျ ိုးသမီးများနှင့် စီမံခန့်ခွဲသူများ၊ ဝန်ထမ်းကိုယ်စားပြုသူများအြကား တန်း 

တူညီမျှသည့် လုြ်အားခများပဖစ်လာရအာင် သီးပခားစီ ညှိနှိုင်းမှုများ လုြ်ရဆာင်ရမည်ပဖစ်သည်။

 •  အချနိ်ြိုင်းအလုြ်များနှင့် နာရီအလိုက် အလုြ်လုြ်ရသာဝန်ထမ်းများကိုလည်း အချနိ်ပြည့်အလုြ်လုြ်ရသာ 

ဝန်ထမ်းများအတိုင်း ၎င်းတို့လုြ်ရသည့် အလုြ်ချနိ်နာရီများအလိုက် တန်းတူညီရသာ လုြ်အားခရြးပခင်း 

များကို လုြ်ရဆာင်ရြးသင့်သည်။

 • အလုြ်၏ တန်ဖိုးသည် အလုြ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့်အစိတ်အြိုင်း၊ တာဝန်ယူမှုများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ ကကိုးြမ်း 

အားထုတ်မှုများ၊ အလုြ်လုြ်ရသည့် အရပခအရနများနှင့် အဓိကရလဒ်များအရြါ်တွင်သာ သီးသန့်အရပခခံပြီး 

ရြးအြ်သင့်သည်။
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ရမးခွန်း - အလုြ်တွင်ြါရှိသည့် ရှိရင်းစွဲသတ်မှတ်ချက်များဟူသည့် အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို ရှင်းပြနိုင်ြါသလား။

အရြေ - အလုြ်အကိုင်တစ်ခု၏ နဂိုမူလရှိရင်းစွဲသတ်မှတ်ချက်များတွင် အရည်အချင်းအလိုက်ခွဲပခားပခင်း၊ ဖယ်ထုတ် 

ပခင်း သို့မဟုတ် ဦးစားရြးရရွးချယ်ပခင်းများကို ခွဲပခားဆက်ဆံမှုအပဖစ် သတ်မှတ်၍မရြါ။ သို့ရသာ်လည်း ဤချွင်းချက် ကို 

အတိအကျအဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသင့်ြါသည်။ ILO CEACR တွင် ရဖာ်ပြထားသည်မှာ “သီးသန့်အလုြ်အကိုင်တစ်ခုအတွက် 

လိုအြ်ရသာအရည်အချင်းများ သတ်မှတ်သည့်အခါ မည်သည့်အချက်သည် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုပဖစ်သည်၊ မပဖစ်သည်ဟူ 

ရသာအချက်များပဖင့်သာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းခွဲပခားမှုမပဖစ်နိုင်ြါ။ တစ်ခါတစ်ရံ သက်ဆိုင်ရာအလုြ်တစ်ခုအတွက် တရားဝင် 

သတ်မှတ်ရမည့် အချက်များနှင့် အချ ို ့ရသာအလုြ်သမားအမျ ိုးအစားများကို ဖယ်ထုတ်ထားရမည့် စံသတ်မှတ်ချက် 

များအြကား ခွဲပခားသတ်မှတ်နိုင်ရန် ခက်ခဲြါသည်” (ILO ၏ အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုနှင့် အလုြ်အကိုင်ဆိုင်ရာများတွင် 

တန်းတူညီမျှမှုရှိမရှိ အရထွရထွစစ်တမ်း၊ ၁၉၉၆၊ ILO၊ ဂျနီီဗာ၊ အြိုဒ် ၁၁၈ တွင်ြကည့်)။

အတန်းအစားခွဲပခားသတ်မှတ်မှုများကို အလုြ်ရည်ရွယ်ချက်အရြါ် အရပခခံ၍ရသာ်လည်းရကာင်း၊ လူြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး 

ချင်းစီ၏ စွမ်းရဆာင်နိုင်ရပခကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ရသာ်လည်းရကာင်း ဆုံးပဖတ်ရမည်ပဖစ်ပြီး သီးသန့်အုြ်စုများ၏ 

စွမ်းရဆာင်နိုင်ရည်အရြါ် ထင်ပမင်ယူဆချက်များနှင့် ဆုံးပဖတ်ရန်မဟုတ်ရြ။ နည်းြညာတိုးတက်မှုရြကာင့် အမျ ိုး 

သမီးများအြါအဝင် ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားရသးငယ်သူများအတွက် အလုြ်အကိုင်ရြါင်းများစွာကို ပြည့်စုံရကာင်းမွန် 

စွာ လုြ်ရဆာင်လာနိုင်ရစခဲ့ြါသည်။ အမျ ိုးသမီးများအရနပဖင့် ကုန်တင်ကားများ၊ အလိုအရလျာက်ရရွ့လျားသည့် ခုံများ၊ 

ဝန်မသည့်ယာဉ် (Forklift) အစရှိသည်များကို အလွယ်တကူ ရမာင်းနှင်နိုင်ရန်အတွက် လျှြ်စစ်အားသုံးလက်ကိုင်ရခွ 

(ြါဝါစတီယာရင်) များ ထွက်ရြါ်ခဲ့ပြီး ပဖစ်သည်။ ထိုသို့လုြ်ရဆာင်ချက်များသည် ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားရသးငယ်ရသာ 

အမျ ိုးသမီး၊ အမျ ိုးသားများကို အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်ရန် ပဖစ်နိုင်ရစခဲ့ြါသည်။

ထို့ရြကာင့် ကိစ္စရြ်ရတာ်ရတာ်များများတွင် အရွယ်အစား သို့မဟုတ် ကျား/မကွဲပြားမှု၊ ရေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရရး 

လိုအြ်ချက်များနှင့် မသက်ဆိုင်ေဲ အလုြ်လိုအြ်ချက်ထက်ြိုရသာ ေက်လိုက်မှုများ အရိုးစွဲရနသည်ကို ရတွ့ရသည်။ 

ယင်းအချက်ကို ဥြမာအားပဖင့် စိုက်ြျ ိုးရရးလုြ်ငန်းများအတွင်း ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ 

စံသတ်မှတ်ချက်မူြကမ်းတွင် ထင်ဟြ်ရဖာ်ပြထားပြီး ကျားမကွဲပြားမှု သို့မဟုတ် အလုြ်သမား၏ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ 

ခန္ဓာကိုယ်တည်ရဆာက်မှုနှင့် အရပခခံပြီး အတန်းအစားခွဲပခားပခင်းမပြုရန် ရဖာ်ပြထားြါသည်။

ရမးခွန်း - အလားအလာရှိရသာ အလုြ်သမားတစ်ဦး အလုြ်အကိုင်ရလျှာက်ထားသည့်အခါ သူ/သူမကို စုံစမ်းစစ်ရဆး 

မှုများ ပြုလုြ်ပခင်းသည် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုလုြ်ရြ်တစ်ခုပဖစ်ရစြါသလား။ ဆိုလိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် အလုြ်အ 

ကိုင်ရလျှာက်ထားလာသည့် အလုြ်သမား၏ ရလျှာက်လွှာတွင် ရဖာ်ပြထားသည့်အချက်အလက်များ ယုံြကည်စိတ်ချရ 

ပခင်းရှိမရှိ စုံစမ်းပခင်းသည် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုပဖစ်ရစပခင်းရှိမရှိကို ဆိုလိုပခင်းပဖစ်ြါသည်။

အရြေ - ရမးပမန်းသည့်ရမးခွန်းနှစ်ခုအတွင်း ခွဲပခားမှုပြုလုြ်ရန်လိုအြ်ြါသည်။ ြထမရမးခွန်းသည် လူြုဂ္ဂိုလ်အရြကာင်း 

ရမးပမန်းပခင်းပဖစ်သည်ဟု ယူဆနိုင်ပြီး ရလျှာက်ထားသူနှင့်သက်ဆိုင်ကာ၊ ဒုတိယရမးခွန်းသည် ရလျှာက်ထားသူက  

တင်ပြလာသည့် အချက်အလက်များကို စိစစ်အတည်ပြုရန်ပဖစ်သည်ဟု အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ြါသည်။

ယင်းကိစ္စရြ်များသည် ရမးပမန်းသည့်၊ စစ်ရဆးအတည်ပြုသည့် သတင်းအချက်အလက်များအရြါ် မူတည်မည်ပဖစ် 

သည်။ ြညာရြ်ဆိုင်ရာ ရရှိရအာင်ပမင်ထားသည်များ သို့မဟုတ် ဒီြလိုမာများ၊ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု 

တွင်ရှိခဲ့သည့် အလုြ်အရတွ့အကကုံများ၊ အသက်အရွယ် သို့မဟုတ် ယခင်လုြ်ခဲ့ဖူးသည့် အလုြ်မှ အလုြ်ရှင်ကို ရခါ် 

ယူပြီး ရလျှာက်ထားသူသည် ထိုအဖွဲ့အစည်းတွင် အလုြ်လုြ်ခဲ့ဖူးပခင်းရှိမရှိ စစ်ရဆးအတည်ပြုပခင်းများ၊ အလုြ် 

လုြ်ခဲ့သည့် ကာလနှင့် အလုြ်တာဝန်များ (ရလျှာက်ထားသူ၏ CV တွင် ရဖာ်ပြထားသည့် အချက်များအားလုံး) စသည့် 

သတင်းအချက်အလက်များကို စစ်ရဆးအတည်ပြုနိုင်ရသာ်လည်း ကိုယ်ရရးကိုယ်တာနှင့် သက်ဆိုင်သည့်အချက်များ 

ကို စစ်ရဆးပခင်းမပဖစ်ရစသင့်ြါ ဥြမာ နိုင်ငံရရးခံယူချက် သို့မဟုတ် သမဂ္ဂတွင် အသင်းဝင်ထားမှု စသပဖင့်)။
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ြထမကိစ္စရြ်တွင် အလုြ်ရလျှာက်ထားသူတစ်ဦးကို စုံစမ်းစစ်ရဆးပခင်း၌ မည်သည်တို့ကို ခွင့်ပြုသည်၊ မည်သည်တို့ကို 

ခွင့်မပြုဟူရသာအချက်များကို အမျ ိုးသားဥြရဒမှ ဆုံးပဖတ်ရြးမည်ပဖစ်သည်။ ထိုသို့ရသာ စုံစမ်းစစ်ရဆးမှုကို တားပမစ် 

ထားသည့် နိုင်ငံများရှိသလို အရပခအရနတစ်ရြ်အထိ လက်သင့်ခံခွင့်ပြုသည့်နိုင်ငံများလည်းရှိသည်။ ထို့ရြကာင့် 

အလုြ်ရလျှာက်ထားသူတစ်ဦးအား စုံစမ်းစစ်ရဆးမှုစတင်မပြုလုြ်မီ အမျ ိုးသားဥြရဒများကို ရစ့စြ်စွာရလ့လာစစ် 

ရဆးမှုများ ပြုလုြ်သင့်ြါသည်။

မှတ်သားထားရမည့် အပခားအရရးကကီးရသာအချက်မှာ ဝန်ထမ်းရရွးချယ်ငှားရမ်းသည့် လုြ်ငန်းစဉ်တွင် တန်းတူညီမျှ 

ရသာ အခွင့်အလမ်းများရရှိနိုင်ရန်နှင့် အမျ ိုးမျ ိုးရသာအလုြ်အကိုင်များသို့ တန်းတူညီလက်လှမ်းမီရရှိရန် ပဖစ်သည်။ 

ဆိုလိုသည်မှာ အလုြ်ရလျှာက်ထားသူအားလုံးကို သာတူညီမျှဆက်ဆံရန်ပဖစ်ပြီး ရလျှာက်ထားသူတစ်ဦးအတွက် 

လုြ်ရဆာင်ရြးမှုတစ်ခုသည် အပခားအလုြ်ရလျှာက်ထားသူအားလံုးအတွက်လည်း အလားတူပဖစ်ရစရန်ပဖစ်သည်။ 

“လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း တန်းတူညီမျှမှုများအတွက် အချနိ်ကာလ - လုြ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိအရပခခံမူဝါဒများနှင့် အခွင့်အ 

ရရးများဆိုင်ရာ ILO ၏ ရြကပငာချက်ကို ရနာက်ဆက်တွဲရလ့လာပခင်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ၊ ညွှန်ြကားရရးမှူး 

ချုြ်၏ အစီရင်ခံစာ၊ ၂၀၀၃” ကို ြကည့်ရှုနိုင်ြါသည်။

ရမးခွန်း - အလုြ်ရလျှာက်ထားသူများမှ လိင်ရပြာင်းလဲထားသူများကုိ ခွဲပခားဆက်ဆံပခင်းသည် အလုြ်သမားစံနှုန်း 

များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိြါသလား။

အရြေ - နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများတွင် လိင်ရပြာင်းလဲထားသည့် အလုြ်သမားများနှင့်ြတ်သက်သည့် 

ရမးခွန်းများကို အထူးတလည်ရပဖြကားထားပခင်းမျ ိုးမရှိြါ။ သို့ရသာ်လည်း ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမရှိရစရရး အရထွရထွ 

ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ဤကိစ္စနှင့်ြတ်သက်၍ သင်၏ စီမံခန့်ခွဲရရးအြိုင်းနှင့် ရဆွးရနွးရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ြါသည်။ 

လုြ်ငန်းခွင်အတွင်းခွဲပခားဆက်ဆံမှုများတွင် “အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှု သို့မဟုတ် အလုြ်အကိုင်အတွက် ပြုမူဆက်ဆံ 

ပခင်းများတွင် အကျ ိုးြျက်ပြားရစရသာ သို့မဟုတ် တန်းတူညီအခွင့်အလမ်းများမရရှိရစရန် အရနှာင့်အယှက်ပဖစ်ရစ 

ရသာ အတန်းအစားခွဲပခားမှု၊ ဖယ်ထုတ်ဆက်ဆံပခင်း သို့မဟုတ် ဦးစားရြးဆက်ဆံပခင်းများ” ြါဝင်သည်။ (ခွဲပခား 

ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာ (အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုနှင့် အလုြ်အကိုင်) ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၅၈ (အမှတ် ၁၁၁)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁(၁) တွင်ြကည့်)။ 

ခွဲပခားဆက်ဆံမှုသည် လူတစ်ဦးတစ်ရယာက်အရနပဖင့် အလုြ်တွင်ရှိရင်းစွဲသတ်မှတ်ထားရသာ လိုအြ်ချက်များနှင့် 

ဆက်စြ်မှုမရှိသည့် လက္ခဏာသွင်ပြင်များရှိပခင်းရြကာင့် အပခားသူများထက်ြို၍ ဦးစားရြးဆက်ဆံခံရမှုနည်းြါးပခင်း 

များရြကာင့် ပဖစ်ရြါ်သည်။ ကျားမလိင်ကွဲပြားမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ြိုင်လက္ခဏာများသည် လူတစ်ဦးတစ်ရယာက်၏ စွမ်း 

ရဆာင်နိုင်ရည် သို့မဟုတ် အလုြ်၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်မှုမရှိြါ။ စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများအရနပဖင့် အဆင့် 

အားလုံးရှိ ဝန်ထမ်းများကို စုရဆာင်းပခင်း၊ အစားထိုးပခင်း၊ သင်တန်းြို့ချပခင်းနှင့် အဆင့်ပမှင့်တင်ပခင်းများတွင် အရည် 

အချင်းများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် အရတွ့အကကုံများ ကိုသာ အရပခခံလုြ်ရဆာင်သင့်ပြီး ကုန်ြစ္စည်းတင်သွင်းသူများသည် 

လည်း အလားတူလိုက်နာလုြ်ရဆာင်ရန် တိုက်တွန်းသင့်သည်။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် အလုပ်အကိုင်ခန့်အပ်မှုြမှင့်တင်ရေးဆိုင်ော အရမးအရြေများ

လူငယ်များအလုပ်အကိုင်ေေှိရေး

ရမးခွန်း - ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် အသက် (၁၇) နှစ်သာရှိပြီး အစိုးရကဖွင့်လှစ်ရသာ အလုြ်သင်အစီအစဉ်တွင် တက် 

ရရာက်ရနသည့် လူငယ်တစ်ဦးကို လူငယ်များအလုြ်အကိုင်ရရှိရရးအား အရထာက်အကူရြးသည့်အရနပဖင့်အဆိုင်း 

များတွင် အလုြ်ခန့်အြ်နိုင်ြါသလား။
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အရြေ - နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများတွင် ရယေုယျအားပဖင့် အသက် (၁၈) နှစ်ရအာက်သာရှိသည့်ကရလးများကို 

ညအချနိ် အလုြ်လုြ်ရစပခင်းအား တားပမစ်ထားြါသည်။ သို့ရသာ် အသက် (၁၆) နှစ် (၁၇) နှစ်ရှိသူများကို ညြိုင်းအချနိ် 

များတွင် ရအာက်ြါကန့်သတ်ချက်များရအာက်၌ အလုြ်သင်စီမံချက်၏ တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းအရနပဖင့် လုြ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန် 

ခခင်းချက်ထား ခွင့်ပြုနိုင်ြါသည်။

 • အလုြ်သင်စီမံချက်ကို တာဝန်ရှိသူများက တရားဝင်ခွင့်ပြုသင့်သည်။

 • ငယ်ရွယ်သူများအတွက် အလုြ်လုြ်ချနိ်နှစ်ခုပြီးရနာက် အနည်းဆုံး (၁၃) နာရီဆက်တိုက် အနားယူခွင့်ရှိ 

ရစရမည်။ 

 • ညြိုင်းအချနိ်အလုြ်များအြါအဝင် အလုြ်သင်များကို အကာအကွယ်ရြးနိုင်ရန်နှင့် ကကီးြကြ်နိုင်ရန် လိုအြ် 

သည့် အစီအမံများ ထားရှိရမည်။

 • အသက် (၁၆) နှစ်ရအာက်လူငယ်များသည် ညြိုင်းအချနိ်အလုြ်များတွင် အလုြ်သင်အပဖစ်ြင်ပဖစ်ရစ လုံးဝ 

ဝင်ရရာက်လုြ်ကိုင်မှု မပြုသင့်ြါ။

ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက် နှစ်ချက်ရြါ်တွင် ထိန်းညှိရန်ပဖစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင် ကကီးထွား 

ဖွံ့ပဖိုးဆဲ ကရလးများ၏ ခန္ဓာကိုယ်များသည် ညြိုင်းအချနိ်လုြ်ရသည့်အလုြ်များရြကာင့် ြို၍ထိခိုက်လွယ်ရစပြီး ရေး 

အန္တရာယ်ပဖစ်ရစနိုင်သလို မရတာ်တဆပဖစ်နိုင်ရပခလည်း ြိုမိုများပြားသည်။ ထို့အတူ လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း ရမှာင်မိုက် 

သည့်ရနရာများသို့ သွားရပခင်းရြကာင့် ထိခိုက်နိုင်ရပခများလည်းြိုမိုပဖစ်လွယ်သည်။ အပခားတစ်ဖက်တွင်မူ အလုြ်များ 

စွာကို ညြိုင်းတွင် လုြ်ရန်လိုအြ်သည်။ ထို့ရြကာင့် အလုြ်သင်ကာလများနှင့် အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းသင်တန်း 

များတွင် ညြိုင်းအချနိ် အလုြ်လုြ်ပခင်းအား အပြည့်အဝတားပမစ်လိုက်ြါက လူငယ်များအတွက် အရရးကကီးရသာအခွင့် 

အလမ်းများကို ြိတ်ြင်သလို လည်းပဖစ်နိုင်ြါသည်။

အလုပ်တာေန်ထမ်းရဆာင်မှုအတွင်း အြပန်အလှန်ဆက်ဆံရေးနှင့် အလုပ်သမားခန့်အပ်မှု သရဘာတူစာ 
ချုပ်ဆိုင်ော အရမးအရြေများ

ရမးခွန်း - အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်သည့် စာချုြ်တစ်ခုတွင် စာချုြ်ြါအတိုင်း သရောတူညီရမည့် အရပခခံကျရသာ အချက် 

အလက်များမှာ မည်သည်တို့ ပဖစ်ြါသလဲ။ အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုသရောတူစာချုြ်တစ်ခုတွင် အနိမ့်ဆုံးြါရှိရမည့် 

ILO ၏ စံနှုန်းများ သို့မဟုတ် အကကံပြုချက်များရှိြါသလား။

အရြေ - အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုဆိုင်ရာစာချုြ်များတွင် ထည့်သွင်းရမည့် ကိစ္စရြ်များနှင့်ြတ်သက်၍ ILO ပြဋ္ဌာန်းချက် 

များတွင် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားပခင်းမရှိြါ။ သို့ရသာ်လည်း ြင်လယ်ရရရြကာင်းသွားလာမှုနှင့် သက်ဆိုင်ရသာ အလုြ် 

သမားများဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၂၀၀၆ မှ စံသတ်မှတ်ချက် က (၂.၁) တွင် သရေဂာသားများ အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်ရရး 

သရောတူညီချက်များအတွက် အနိမ့်ဆုံးြါရှိရမည့် လမ်းညွှန်ချက်များကို ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး အိမ်အကူအလုြ်သမားများ 

ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၂၀၁၃ (အမှတ် ၁၈၉)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၇ တွင်လည်း အိမ်အကူအလုြ်သမားများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် 

အလားတူ လမ်းညွှန်ချက်များကို ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ ထိုပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုဆိုင်ရာ သရော 

တူစာချုြ်များတွင် ြါဝင်ရမည့်အချက်များနှင့်စြ်လျဉ်း၍၊ ရယေုယျအားပဖင့် သင့်အတွက် လမ်းညွှန်ချက်များ ပဖစ်ရစ 

နိုင်ြါသည်။

ပြဋ္ဌာန်းချက်များတွင် ရအာက်ြါတို့ြါဝင်ြါသည်။
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ပင်လယ်ရေရကကာင်းသွားလာမှုနှင့် သက်ဆိုင်ရသာ 

အလုပ်သမားများ ဆိုင်ောြပဋ္ဌာန်းချက်၊ ၂၀၀၆
အိမ်အကူအလုပ်သမားများဆိုင်ော ြပဋ္ဌာန်းချက်၊ ၂၀၁၃

သက်ဆိုင်မှုရှိြါက အစမ်းခန့် သို့မဟုတ် အစမ်းကာလ 

သတ်မှတ်ထည့်သွင်းပခင်း

သရေဂာသားများ လုြ်ကိုင်ရမည့် အလုြ်အတိုင်းအတာ လုြ်ရဆာင်ရမည့်အလုြ်အမျ ိုးအစား

လုြ်အားခြမာဏ လုြ်အားခရြးပခင်း၊ ရြးရချမှုများကို တွက်ချက်ပခင်းနှင့်

အချနိ်ကာလဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက် နည်းလမ်းများ

ြုံမှန်အလုြ်ချနိ်နှင့် ရန့စဉ်၊ အြတ်စဉ် အနားရြးရမည့် 

အချနိ်ကာလများ

လစာပြည့် နှစ်ြတ်လည်ခွင့်ြမာဏ လစာပြည့် နှစ်ြတ်လည်ခွင့်ြမာဏ

သက်ဆိုင်မှုရှိြါက အစားအရသာက်နှင့် ရနထိုင်ရရးဆိုင်

ရာ များ ကိုြါသတ်မှတ်ပခင်း

စာချုြ်တွင်ြါရှိသူများက စာချုြ်ကို ရြ်ဆိုင်းနိုင်ခွင့်များ၊ 

ထိုနည်းတူ ကကိုတင်အသိရြးရမည့် အချနိ်ကာလ၊ 

ထိုကာလသည် သရေဂာြိုင်ရှင်အရနပဖင့် သရေဂာသား 

များထက် အသိရြးသည့်အချနိ်ြိုနည်းပခင်း မပဖစ်ရစရ။

အိမ်အကူအလုြ်သမား သို့မဟုတ် အလုြ်ရှင်များေက်မှ 

ကကိုတင်အသိရြးရမည့်ကာလများ အြါအဝင်အလုြ် 

အကိုင်ခန့်အြ်မှု ရြ်ဆိုင်းပခင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် 

သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အရပခအရနများ

သရေဂာြိုင်ရှင်မှ သရေဂာသားများအတွက် ကျန်းမာရရး 

နှင့် လူမှုဖူလုံရရးဆိုင်ရာအကာအကွယ်များကို အကျ ိုး 

ခံစားခွင့်ရြးရမည်။

သက်ဆိုင်မှုရှိြါက၊ မူရင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ြို့ရဆာင်ရရး 

ဆိုင်ရာအချက်များ

ရမးခွန်း - အရယာင်ရဆာင်ဖုံးကွယ်ထားသည့် အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှု ဆက်ဆံရရးများအတွက် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် 

နိုင်ငံတကာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များမှာ မည်သည်တို့ပဖစ်ြါသလဲ။

အရြေ - ရပမာက်များလှစွာရသာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်များတွင် အလုြ်အကိုင်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရရးနှင့် အထူး 

သပဖင့် အရယာင်ရဆာင်ဖုံးကွယ်ထားရသာ အလုြ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရရးများအတွက် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်များရှိြါ 

သည်။ ဦးစွာ ILC မှ လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သည့် အလုြ်အကိုင်ဆက်ဆံရရးဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက် ၂၀၀၆ (အမှတ် ၁၉၈) 

(ရနာက်ြိုင်းတွင် “အကကံပြုချက်” ဟုသုံးြါမည်) ကို ရလ့လာနိုင်ြါသည်။ ဤအကကံပြုချက်၏ အြိုဒ် ၄ (ခ)၊ ၅၊ ၁၁ နှင့် 

၁၃ တို့သည် အရယာင်ရဆာင်ဖုံးကွယ်ထားရသာ အလုြ်အကိုင်ဆက်ဆံရရးများနှင့် အထူးတလည်သက်ဆိုင်ြါသည်။

ထို့အပြင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည် အကကံပြုချက်အရ အလုြ်အကိုင်ဆက်ဆံရရး၌ အလုြ်သမားများကို အကာအကွယ် 

ရြးနိုင်ရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ မူဝါဒများရရးဆွဲပခင်း၊ အရကာင်အထည်ရဖာ်ပခင်းများတွင် နိုင်ငံတကာအလုြ်သမား

စံနှုန်းများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ပဖစ်သည်။ “အလုြ်အကိုင်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရရး - ILO ၏ အကကံပြုချက်အမှတ် 

(၁၉၈) အတွက် မှတ်ချက်ရြးထားသည့် လမ်းညွှန်ချက်များ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားရုံး (၂၀၀၇)” နှင့် အလုြ် 

အကိုင်ဆက်ဆံရရး ဆိုင်ရာ အမျ ိုးသားဥြရဒများကို ြကည့်ရှုနိုင်ြါသည်။
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စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် အဓမ္မ အလုပ်ခိုင်းရစခံေသည့်အလုပ်သမားဆိုင်ော အရမးအရြေများ

အဓမ္မအလုပ်ခိုင်းရစခံေသည့် အလုပ်သမားဟူသည်မှာ အဘယ်နည်း။

မည်သည့်အလုြ် သို့မဟုတ် ဝန်ရဆာင်မှုတွင်ရှိရနသည့် အဓမ္မ သို့မဟုတ် အတင်းအြကြ်အလုြ်ခိုင်းရစခံရသည့် 

အလုြ်သမားများဆိုသည်မှာ လူတစ်ဦးတစ်ရယာက်အား ပြစ်ဒဏ်ရြးခံရမည်ဟု ရပခာက်လှန့်ပခင်း သို့မဟုတ် ပခိမ်း 

ရပခာက်ပခင်းပဖင့် အတင်းအကျြ်ခိုင်းရစပခင်းပဖစ်ပြီး ထိုြုဂ္ဂိုလ်များအရနပဖင့် သူ သို့မဟုတ် သူမ၏ ကိုယ်ြိုင်အလိုဆန္ဒပဖင့် 

လုြ်ရဆာင်ရပခင်းမဟုတ်သည့် ကိစ္စရြ်များပဖစ်သည် (အဓမ္မအလုြ်သမားဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၃၀ (အမှတ် ၂၉)၊ 

ြိုဒ်ခွဲ ၂)။

အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစခံရသည့် အလုြ်သမားများသည် လုြ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိရမည့် လွတ်လြ်ခွင့်နှင့် တစ်ဦးတစ်ရယာက် 

၏ လွတ်လြ်စွာရရွးချယ်ြိုင်ခွင့် အရပခခံလူ့အခွင့်အရရးများကို ချ ိုးရဖာက်မှုတစ်ခုပဖစ်သည်။

အဓမ္မ သ့ုိမဟုတ် အတင်းအကျြ်အလုြ်ခုိင်းရစခံရသည့် အလုြ်သမားများတွင် အရပခခံသွင်ပြင်လက္ခဏာနှစ်ရြ်ရိှြါသည်။

 • ပြစ်ဒဏ်ရြးခံရမည်ဟုပခိမ်းရပခာက်ပခင်း။ ပြစ်ဒဏ်ရြးမှုများတွင် ဖမ်းဆီးပခင်း သို့မဟုတ် ရထာင်ချပခင်းကဲ့သို့ 

ရသာ ပြစ်ဒဏ်အလိုက်အရရးယူပခင်းများ သို့မဟုတ် လုြ်အားခများရြးရန် ပငင်းဆိုပခင်း၊ အလုြ်သမားတစ်ဦး 

တစ်ရယာက်ကို လွတ်လြ်စွာခရီးသွားရန် တားပမစ်ပခင်းများကဲ့သို့ရသာ အခွင့်အရရး သို့မဟုတ် အထူးအခွင့်အ 

ရရးများကို ဖိနှိြ်ပခင်းများ ြါဝင်နိုင်ြါသည်။ လက်တုံ့ပြန်ရန် ပခိမ်းရပခာက်ပခင်းများတွင် ြုံစံမျ ိုးစုံြါဝင်နိုင်ပြီး 

အြကမ်းဖက်ပခင်း၊ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာလုိက်နာလုြ်ရဆာင်ရစပခင်းများ သို့မဟုတ် အသက်ရသမည်ဟု ပခိမ်းရပခာက် 

ပခင်းများ အစရှိသည့် ရပဗာင်ကျကျကျူးလွန်ပခင်းများမှစ၍ ြို၍သိမ်ရမွ့ရသာ တရားမဝင်အလုြ်သမားများကို 

သက်ဆိုင်ရာအာဏာြိုင်များထံသို့ အြ်နှံမည်ဟု ပခိမ်းရပခာက်ပခင်းက့ဲသို့ စိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာပခိမ်းရပခာက်မှုများ

လည်း ြါဝင်သည်။

 • အလိုဆန္ဒမြါေဲ အလုြ်လုြ်ရပခင်း သို့မဟုတ် ဝန်ရဆာင်မှုရြးရပခင်း။ ဆန္ဒအရလျာက်လုြ်ရဆာင်ရသည့် 

အလုြ် ဟုတ်မဟုတ်ဆုံးပဖတ်ရာတွင် တစ်ခါတစ်ရံ ပြင်ြမှ သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်ရသာဖိအားများကို ြကည့်ရှု 

ရန်လိုသည်။ အလုြ်သမား၏ လစာတစ်စိတ်တစ်ြိုင်းကို အရကကးပြန်ဆြ်ခိုင်းသည့်အရနပဖင့် ထိန်းသိမ်းထား 

ပခင်း၊ လုြ်အားခများကို ရှင်းမရြးပခင်း သို့မဟုတ် အလုြ်သမား၏ ကိုယ်ြိုင်အရထာက်အထားစာရွက်စာ

တမ်းများကို ထိန်းသိမ်းထားပခင်း အစရှိသည်တို့ြါဝင်သည်။ အလုြ်အကိုင်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရရးအားလုံး၏ 

အရပခခံသရောတရားမှာ အပြန်အလှန်သရောတူစာချုြ်ထားသူများ၏ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သရောတူညီမှုအရြါ် 

တွင် လုြ်ရဆာင်သင့်ပြီး နှစ်ဖက်စလုံးသည် မည်သည့်အချနိ်တွင်ပဖစ်ရစ အလုြ်ဆိုင်ရာဆက်ဆံမှုကိုရြ်ဆိုင်း 

နိုင်ပြီး အမျ ိုးသားဥြရဒ သို့မဟုတ် ညှိနှိုင်းသရောတူညီထားသည့် အချက်များနှင့်အညီ သင့်ရလျာ်သည့် 

ကကိုတင်အသိရြးမှုပြုလုြ်ပြီး ရြ်ဆိုင်းနိုင်သင့်ြါသည်။ အကယ်၍အလုြ်သမားသည် သူ/သူမ၏ သရော 

တူညီချက်ကို ပြစ်ဒဏ်ခံရမှုတစ်စုံတစ်ရာ အားရြကာက်ရွံ့ပြီး ပြန်လည်ရုြ်သိမ်းပခင်းမပြုနိုင်ခဲ့ြါက သူ သို့မ 

ဟုတ် သူမ အလုြ်လုြ်ရန်ရြ်ဆိုင်းပခင်းကို ပငင်းြယ်ခံရချနိ်မှစတင်ပြီး အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစခံရသည့် အလုြ် 

သမားဟု သတ်မှတ်နိုင်ြါသည်။

အဓမ္မအလုပ်ခိုင်းရစခံေသည့်အလုပ်သမားများပရပျာက်ရေးအတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ ပါေင်ရဆာင်ေွက်မှုများ

ရမးခွန်း - အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစခံရသည့်အလုြ်သမားကိစ္စရြ်များ ကကိုတင်ကာကွယ်ရန် ကုမ္ပဏီများကမည်သည်တို့ကို 

လုြ်ရဆာင်ရြးနိုင်ြါသလဲ။

အရြေ - အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစခံရသည့်အလုြ်သမားြရြျာက်ရရးတွင် ကုမ္ပဏီများအရနပဖင့် အရရးြါရသာကဏ္ဍတစ်ခုမှ 

ြါဝင်ရဆာင်ရွက်နိုင်ြါသည်။ အထူးသပဖင့် ကုမ္ပဏီများက လုြ်ရဆာင်နိုင်သည်မှာ -
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 • အလုြ်သမားများအရနပဖင့် ြတ်စ်ြို့များ၊ ကိုယ်ြိုင်အရထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ၊ ခရီးသွားလာခွင့် 

စာရွက်စာတမ်းများအြါအဝင် ၎င်းတို့၏ အရထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများသို့ လွတ်လြ်စွာ လက်လှမ်း 

မီရယူနိုင်ရစရ မည်

 • ရှင်းလင်းပြီး ြွင့်လင်းပမင်သာမှုရှိရသာ ကုမ္ပဏီမူဝါဒတစ်ခုရှိရမည်ပဖစ်ပြီး အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစခံရသည့် အလုြ် 

သမားများနှင့် လူကုန်ကူးခံရပခင်းများကို ကကိုတင်တားဆီးနိုင်ရန်အတွက် လုြ်ရဆာင်ချက်များသတ်မှတ် 

ပြဋ္ဌာန်းထားရမည်။ ထိုမူဝါဒကို ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဆက်စြ်ရနသည့် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများနှင့် 

supply chain များတွင်လည်း အသုံးချရမည် ပဖစ်သည်။

 • စာချုြ်ချုြ်ငှားရမ်းမည့် အလုြ်သမားများကို ရှာရဖွရြးရနသည့် ရအဂျင်စီများ အထူးသပဖင့် နယ်စြ်ပဖတ် 

ရကျာ် ြို့ရဆာင်ရြးရနသူများကို သတိပြု၍ ရစာင့်ြကည့်ရမည်ပဖစ်ပြီး အလုြ်သမားများ လွတ်လြ်စွာအလုြ်မှ 

နှုတ်ထွက်ပခင်းကို ကကိုတင်ကာကွယ်ရန်အတွက် အလုြ်သမားများ၏ အရထာက်အထားများကို ထိန်းသိမ်း 

ထားသူများကို အမည်ြျက်စာရင်းထည့်သွင်းရမည်ပဖစ်သည်။

အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစခံရသည့်အလုြ်သမားများြရြျာက်ရရးအတွက် ြိုမိုအရသးစိတ်သည့်လမ်းညွှန်ချက်များကို အဓမ္မ 

အလုြ်သမားတိုက်ဖျက်ရရး - အလုြ်ရှင်များနှင့် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများအတွက် လက်စွဲစာအုြ်၊ ILO၊ ဂျနီီဗာ၊ ၂၀၀၈ 

တွင်ရတွ့နိုင်ြါသည်။

ရထာင်ကျအလုပ်သမားများကို အသုံးြပုြခင်း

ရမးခွန်း - ရထာင်ကျအလုြ်သမားများကို မည်သည့်အချနိ်တွင်အသုံးပြုနိုင်ြါသလဲ။

အရြေ - ရထာင်ကျအလုြ်သမားများကို အသုံးပြုပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ အဓမ္မအလုြ်အလုြ်ခိုင်းရစမှုဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက် 

(အမှတ် ၂၉)၊ ၁၉၃၀ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားြါသည်။

အဓမ္မခိုင်းရစသည့် အလုြ်သည် ပခိမ်းရပခာက်မှု သို့မဟုတ် ပြစ်ဒဏ်ရြးမည်ဟု ပခိမ်းရပခာက်မှုတစ်ခုပဖင့် အလိုဆန္ဒ 

အရလျာက် မဟုတ်ေဲ လုြ်ကိုင်ရသည့်အလုြ်ပဖစ်ြါသည်။

လွတ်လြ်စွာသရောတူခွင့်ပြုရန် သတ်မှတ်ချက်သည် ရထာင်သားများနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ြါသည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခု 

သည် ရထာင်ချအလုြ်သမားများကို ငှားရမ်းအသုံးပြုချနိ်တွင် ကမ်းလှမ်းသည့်အလုြ်ကို ရထာင်သားတစ်ဦးက လုြ် 

ကိုင်ရန် ပငင်းဆန်ခဲ့ြါက အထူးခံစားခွင့်ဆုံးရှုံးရစပခင်း သို့မဟုတ် သူ/သူမကျခံရနရသည့် ပြစ်ဒဏ်ကို ထိခိုက်သက် 

ရရာက်ရစမည့် မသင့်ရလျာ်ရသာ ကျင့်သုံးမှုများပြုလုြ်ပခင်း အစရှိသည့် ပြစ်ဒဏ်များရြးရန် ပခိမ်းရပခာက်ပခင်းများ 

မပြုလုြ်သင့်ြါ။

ရထာင်သားများအရနပဖင့် အလုြ်လုြ်ရန် လွတ်လြ်စွာ သရောတူညီမှုရှိမရှိ ရကာင်းစွာညွှန်ပြနိုင်သည့်အချက်မှာ 

လွတ်လြ်သည့်အလုြ်သမားရရးရာဆက်ဆံရရး ရှိမရှိဟူသည့်အရနအထားအရြါ်တွင် အလုြ်အကိုင်ရြးအြ်သည့် 

အရပခအရနများအရ ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ ရကာင်းမွန်သည့်ညွှန်ပြချက်များတွင် ရအာက်ြါကိစ္စရြ်များ ြါဝင်သည်။

 • အလုြ်သမားတစ်ဦးချင်းစီသည် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းမှ စံသတ်မှတ်ထားသည့် သရောတူခွင့်ပြုချက်ြုံစံကို 

ရရှိလက်မှတ်ထိုးရမည်ပဖစ်ပြီး အလုြ်လုြ်ကိုင်ရန် သရောတူညီရြကာင်းပြသပခင်းပဖစ်သည်။ ထိုြုံစံသည် 

လုြ်အားခများနှင့် အလုြ်၏ အရပခအရနများကို ညွှန်ပြသည်။

 • စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများမှ ကမ်းလှမ်းလာသည့် အလုြ်အရပခအရနများသည် ရထာင်ပြင်ြမှ အလုြ်များနှင့် 

အလားသဏ္ဍာန်တူ ပဖစ်ရမည်ပဖစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် -
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  o လုြ်အားခများသည် သက်ဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းကဏ္ဍ သို့မဟုတ် အလုြ်အကိုင်များရှိ ြုံစံတူ ကျွမ်းကျင်မှု 

များနငှ့ ်အရတွ့အကကုမံျားရှရိသာ လတွလ်ြသ်ည့ ်အလြုသ်မားများ၏ နှုန်းထားများနငှ့ ်နှိုင်းယဉှန်ိငုရ်သာ 

ြမာဏ ပဖစ်ရမည်ပဖစ်ပြီး ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအဆင့်များနှင့် ထိုအလုြ်သမားများ၏ ရထာင်လုံခခုံရရးကို 

ကကီးြကြ်ကွြ်ကဲရရးအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ပဖစ်သည်။

  o လုြ်ခများကို အလုြ်သမားများထံသို့ တိုက်ရိုက်ရြးြကရမည်ပဖစ်သည်။ အလုြ်သမားများအရနပဖင့် 

အလုြ်လုြ်ခဲ့သည့် နာရီ၊ ရရှိခဲ့သည့် လုြ်ခများနှင့် အစားအရသာက်၊ ရနရာထိုင်ခင်းတို့အတွက် ဥြရဒအရ 

အာဏာြိုင်များမှ ပဖတ်ရတာက်မှုများ အစရှိသည်တို့ အရသးစိတ်ြါရှိသည့် လုြ်ခလက်ခံရပြစာကို 

လက်ခံရရှိရမည်ပဖစ်သည်။

  o ရန့စဉ်အလုြ်လုြ်ချနိ်နာရီများသည် ဥြရဒနှင့် ညီရမည်။

  o ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးတို့သည့် ဥြရဒကို ရလးစားလိုက်နာရမည်။

  o အလုြ်သမားများသည် မရတာ်တဆပဖစ်ြွားမှုနှင့် ကျန်းမာရရးတို့အတွက် လူမှုဖူလုံရရးစီမံချက်တွင် ြါ 

ဝင်ရမည်။

 • အလုြ်သမားများအရနပဖင့် ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်များသင်ယူပခင်းနှင့် ၎င်းတို့အတွက် အဖွဲ့လိုက်ရဆာင်ရွက်မှု 

စွမ်းရည် များ တိုးတက်လာရစမည့် ထိန်းချုြ်ထားသည့် ြတ်ဝန်းကျင်အတွင်း ြူးရြါင်း၍ အလုြ်လုြ်ြိုင်ခွင့် 

များကို ရရှိရစရ မည်။

 • အလုြ်သမားများအရနပဖင့် ထိုအလုြ်များကို ရထာင်မှလွတ်ရပမာက်သွားသည့် အချနိ်တွင်လည်း ဆက်လက် 

လုြ် ကိုင်နိုင်ရစ ရမည်။

 • အလုြ်သမားများအရနပဖင့် သင့်ရလျာ်သည့်ကကိုတင်အသိရြးချက်များပြုလုြ်ပြီး မည်သည့်အချန်ိပဖစ်ရစ အလုြ် 

လုြ်ရန် သရောတူညီချက်ကို ရုြ်သိမ်းခွင့်ရှိရမည်။

ဤအချက်အလက်များအားလုံးကို လွတ်လြ်စွာအလုြ်လုြ်နိုင်ရန် ခွင့်ပြုသည့်အခါ၌ တစ်စုတစ်စည်းထဲ ထည့်သွင်း 

စဉ်းစားသင့်သည်။ တရားဝင်စာပဖင့်ရရးသားထားသည့် သရောတူညီချက်ကို ရထာင်ကျရနသူတစ်ဦးစီတိုင်းအား 

အလုြ်သို့ မဝင်ရရာက်မီ ရြးအြ်ထားရမည်ပဖစ်သည်။

ဤပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လက်ရတွ့အသုံးချရာတွင် ခက်ခဲရကာင်းခက်ခဲမည်ပဖစ်ရသာ်လည်း အလွဲသုံးစားမှုများမပဖစ် 

ရြါ် ရြကာင်း ရသချာရစရန်အတွက် အတည်ပြုစစ်ရဆးမှုများ ပြုလုြ်ရန်လိုအြ်သည်။

အလုပ်သမားများကို ရသာ့ခတ်ထားြခင်း

ရမးခွန်း - ညအချနိ်တွင် အလုြ်သမားများက ြစ္စည်းခိုးယူပခင်းမပြုနိုင်ရစရန် ြရဝုဏ်အတွင်း ရသာ့ခတ်ထားရှိပခင်းသည် 

အဆင်ရပြြါသလား သို့မဟုတ် ယင်းအချက်သည် ထိုအလုြ်သမားများကိုအဓမ္မခိုင်းရစခံရသည့် အလုြ်သမားများ 

ပဖစ်သွားရစြါသလား။

အရြေ - ဤအရပခအရနသည် သက်ဆိုင်သူများအတွက် လှုြ်ရှားသွားလာမှုများကို ကန့်သတ်ပခင်းများပဖစ်ရစပြီး 

၎င်းတို့အတွက် ထိခိုက်လွယ်အရနအထားပဖစ်ရစရန် အလွဲသုံးစားမှုပြုလုြ်ပခင်းပဖစ်သည်။ အကယ်၍ အပခားရသာ 

အတင်းအကျြ် ပြုလုြ်သည့် နည်းလမ်းများ (ဥြမာ ပခိမ်းရပခာက်ပခင်း သို့မဟုတ် ဖိအားရြးပခင်းပဖင့်) ကိုြါအသုံးပြုခဲ့ြါ 

က ထိုအရပခအရနကို ဆန္ဒအရလျာက်ကမ်းလှမ်းမှု သို့မဟုတ် သရောတူညီမှုအား ဖယ်ထုတ်ထားပြီးခိုင်းရစပခင်းဟု 

အတိအကျ အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆို နိုင်မည်ပဖစ်သည်။ အတင်းအကျြ်ရစခိုင်းမှုများ မြါဝင်ခဲ့လျှင်ရတာင် အလုြ်သမားများကို 
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လုြ်ငန်းများအတွင်း ရသာ့ခတ်ြိတ်ထားပခင်းမျ ိုး မလုြ်ရဆာင်သင့်ြါ။ ILO အရနပဖင့် လုြ်ငန်းခွင်များအတွင်း “အကျဉ်း 

ချ” ခိုင်းရစပခင်းများကို “လုံးဝ လက်သင့်မခံရသာ” ချဉ်းကြ်မှုပဖင့် ပြဋ္ဌာန်းရဆာင်ရွက်ြါသည် (အဓမ္မအလုြ်သမား 

တိုက်ဖျက်ရရး - အလုြ်ရှင်များနှင့် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများအတွက် လက်စွဲစာအုြ်၊ စာမျက်နှာ ၈၊ ILO၊ ဂျနီီဗာ၊ ၂၀၀၈ 

တွင် ရတွ့နိုင်ြါသည်။)

ထို့အပြင် စက်ရုံတစ်ရုံအတွင်း အလုြ်သမားများကို ရသာ့ြိတ်ထားရှိပခင်းသည် လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရရးနှင့် 

ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး အရပခခံမူများနှင့်လည်း ဆန့်ကျင်ရြကာင်းသိသာထင်ရှားြါသည်။ အကယ်၍ မရတာ် 

တဆမှုတစ်ခုပဖစ်ြွားခဲ့ြါက တစ်ကိုယ်ရရထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများအတွက် တာဝန်ရှိလာမည်ပဖစ်သည်။ စက်ရုံတစ်ရုံအ 

တွင်း အလုြ်သမားများကို ရသာ့ခတ်ထားပခင်းသည် အမျ ိုးသားဥြရဒအရ ရာဇဝတ်မှုရပမာက်ပခင်း သို့မဟုတ် မှား 

ယွင်းသည့် ြုံစံပဖင့် အကျဉ်းချထားရသာ တရားမမှုရပမာက်မည် ပဖစ်ြါသည်။

ကုမ္ပဏီတစ်ခုအရနပဖင့် ၎င်း၏ ြိုင်ဆိုင်မှုများကို လုံခခုံမှုရှိရစရန် အဆင့်ဆင့်လုြ်ရဆာင်ရာတွင် အပခားရရွးချယ်နိုင်သည့် 

နည်းလမ်းများကိုသာ ရှာရဖွသင့်ြါသည်။

အမျ ိုးသားအဆင့် အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများတွင် ထိရရာက်သည့် အပခားရရွးချယ်နိုင်ရသာ ချဉ်းကြ် 

မှုများအတွက် အသုံးဝင်သည့်အကကံပြုချက်များ ရှိရကာင်းရှိမည်ပဖစ်ပြီး အဓမ္မခိုင်းရစခံရသည့် အလုြ်သမားများနှင့် 

ြတ်သက်သည့် အပခားအရထွရထွသတင်းအချက်အလက်များလည်း ရြးရကာင်းရြးနိုင်ြကမည်ပဖစ်သည်။

အလုပ်သမားများ၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များ/ပတ်စ်ပို့များကို ထိန်းသိမ်းေယူထားြခင်း

ရမးခွန်း -  ကုမ္ပဏီတစ်ခုအရနပဖင့် စက်ရုံအတွင်းအလုြ်လုြ်ရနသည့် ရရှေ့ရပြာင်းအလုြ်သမားများ၏ ြတ်စ်ြို့များကို 

ထိန်းသိမ်းရယူထားနိုင်ြါသလား။

အရြေ - မည်သည့်အလုြ် သို့မဟုတ် ဝန်ရဆာင်မှုတွင်ရှိရနသည့် အဓမ္မ သို့မဟုတ် အတင်းအြကြ်ခိုင်းရစခံရသည့် 

အလုြ်သမားများဆိုသည်မှာ လူတစ်ဦးတစ်ရယာက်အား ပြစ်ဒဏ်ရြးခံရမည်ဟု ရပခာက်လှန့်ပခင်း သို့မဟုတ် ပခိမ်း 

ရပခာက်ပခင်းပဖင့် အတင်းအကျြ်ခိုင်းရစပခင်းပဖစ်ပြီး ထိုြုဂ္ဂိုလ်များအရနပဖင့် သူ သို့မဟုတ် သူမ၏ ကိုယ်ြိုင်အလိုဆန္ဒပဖင့် 

လုြ်ရဆာင်ရပခင်းမဟုတ်သည့် ကိစ္စရြ်များပဖစ်သည် (အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၃၀ (အမှတ် ၂၉)၊ 

ြိုဒ်ခွဲ ၂)။

အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစခံရသည့်အလုြ်သမားများသည် လုြ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိရမည့် လွတ်လြ်ခွင့်နှင့် တစ်ဦးတစ်ရယာက် 

၏ လွတ်လြ်စွာ ရရွးချယ်ြိုင်ခွင့် အရပခခံလူ့အခွင့်အရရးများကို ချ ိုးရဖာက်ခံရသူများပဖစ်သည်။

အဓမ္မ သို့မဟုတ် အတင်းအကျြ်ခိုင်းရစခံရသည့် အလုြ်သမားများတွင် အရပခခံသွင်ပြင်လက္ခဏာနှစ်ရြ်ရှိပြီး ပြစ်ဒဏ် 

ရြးခံရမည်ဟု ပခိမ်းရပခာက်ပခင်းနှင့် အလိုဆန္ဒမြါေဲ အလုြ်လုြ်ရပခင်း သို့မဟုတ် ဝန်ရဆာင်မှုရြးရပခင်းတို့ပဖစ်သည်။

အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစခံရသည့်အလုြ်သမားများတွင် အရပခအရနရတာ်ရတာ်များများ၌ အဓိကရတွ့ရှိရသည့်အချက်မှာ 

အတင်းအကျြ် ဖိအားရြးပခင်းပဖစ်ပြီး လူများအရနပဖင့် လွတ်လြ်စွာသရောတူခွင့်မရှိေဲ အတင်းအကျြ်အလုြ်လုြ် 

ပခင်းပဖစ်သည်။ ရရှေ့ရပြာင်းအလုြ်သမားများအရနပဖင့် ၎င်းတို့၏ြတ်စ်ြို့များ သို့မဟုတ် ကိုယ်ြိုင်အရထာက်အထား 

စာရွက်စာတမ်းများကို ထိန်းသိမ်းထားပခင်းများပဖင့် ဖိအားရြးခံရနိုင်ြါသည်။ အလုြ်ရှင်များအရနပဖင့် အလုြ်သမား 

များ၏ အရထာက်အထား စာရွက်စာတမ်းများကို ရေးကင်းလုံခခုံရစရန် သိမ်းဆည်းရြးထားသည်လည်း ရှိရကာင်းရှိ 

နိုင်ြါသည်။ ထိုသို့ရသာ ကိစ္စရြ်များတွင် အလုြ်သမားများအရနပဖင့် ထိုစာရွက်စာတမ်းများကို အချနိ်မရရွးလက်လှမ်း 

မီရယူနိုင်မှုရှိရမည်ပဖစ်ပြီး ထိုလုြ်ငန်းခွင်မှ ထွက်ခွာနိုင်ရန်အတွက် အလုြ်သမားများတွင် မည်သို့ရသာအတားအဆီး 

ကန့်သတ်ချက်မှ မရှိရစသင့်ြါ။
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ရမးခွန်း - အချနိ်ကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ရရှေ့ရပြာင်းအလုြ်သမားများ၏ ြတ်စ်ြို့များကို လူဝင်မှုကကီးြကြ်ရရး 

အာဏာြိုင်များမှ ထိန်းသိမ်းထားြါက ကျွန်ုြ်တို့ထံ အလုြ်သမားရြးြို့ရနသူများအရနပဖင့် မည်သို့ ပြုလုြ်သင့်ြါသလဲ။

အရြေ - ရရှေ့ရပြာင်းအလုြ်သမားများ၏ အရထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများကို ထိန်းသိမ်းထားပခင်းသက်သက်ပဖင့် 

အဓမ္မအလုြ်သမားများ ပဖစ်မသွားရစြါ။ သို့ရသာ်လည်း အလုြ်သမားများ၏ ြတ်စ်ြို့များ သို့မဟုတ် အရထာက်အ 

ထားစာရွက်စာတမ်းများကို တားဆီးြိတ်ြင်ပခင်းသည် ၎င်းတို့၏ လွတ်လြ်စွာလှုြ်ရှာသွားလာနိုင်သည့် အခွင့်အရရး 

များအား တားပမစ်ြိတ်ြင်ပခင်းပဖစ်ပြီး အကျ ိုးဆက်အရနပဖင့် အဓမ္မခိုင်းရစခံရသည့် အလုြ်သမားများအပဖစ်သို့ ကျ 

ရရာက်သွားနိုင်ရပခရှိြါသည်။ ထို့ရြကာင့် ရရှေ့ရပြာင်းအလုြ်သမားများ၏ ြတ်စ်ြို့များ သို့မဟုတ် အပခားရသာအရထာက် 

အထားစာရွက်စာတမ်းများကို အလုြ်ရှင်၊ အလုြ်သမားစုရဆာင်းရရး ရအဂျင်စီများ သို့မဟုတ် အစိုးရကပဖစ်ရစ သိမ်း 

ယူထားပခင်းကို အလွဲသုံးစားပြုလုြ်ရသာ အရလ့အကျင့်တစ်ရြ်အပဖစ် သတ်မှတ်နိုင်ြါသည်။

သင့်အရနပဖင့် သင့်ထံသို့အလုြ်သမားရြးြို့ရနသူများကို ၎င်းတို့၏ အလုြ်သမားများကိုယ်စား ြတ်စ်ြို့များကို အစိုးရထံ 

မှ ရတာင်းခံရြးရန် တိုက်တွန်းမှုများ ပြုလုြ်နိုင်ြါသည်။ ထိုရတာင်းဆိုမှုကို အစိုးရက ပငင်းဆန်ခဲ့ြါက အစိုးရနှင့် 

သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရြ်များရဆာင်ရွက်ရန် အမျ ိုးသားအဆင့် အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများထံသို့ 

ဆက်သွယ်ပြီး အရထာက်အြံ့ရယူနိုင်ြါသည်။

ရမးခွန်း - လွတ်လြ်သည့် ကုန်သွယ်ရရးဇုန်တစ်ခုတွင် အလုြ်ရှင်တစ်ဦးက ရရှေ့ရပြာင်းအလုြ်သမားများ၏ ြတ်စ်ြို့များ 

ကို ရယူသိမ်းဆည်းထားသည်။ အလုြ်သမားများအရနပဖင့် ၎င်းတို့၏ ြတ်စ်ြို့များကို ရယူလိုသည့်အခါ ကုမ္ပဏီ၏ 

အကကီးတန်း တာဝန်ရှိသူများက အတူတကွလိုက်ြါရလ့ရှိပြီး၊ အလုြ်ရှင်များကလည်း အလုြ်သမားများသည် အလုြ် 

ရှင်များ၏ ခွင့်ပြုချက်မြါရှိေဲ နိုင်ငံအတွင်းမှ ထွက်မသွားြကရစရန်အတွက် တာဝန်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ ထိုသို့ရသာ 

အရလ့အကျင့်များသည် နိုင်ငံတကာ အလုြ်သမားစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိြါသလား။

အရြေ - ရရှေ့ရပြာင်းအလုြ်သမားများသည် အလုြ်ရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်မြါေဲ နိုင်ငံအတွင်းမှထွက်ခွာသွားနိုင်ခွင့် ရှိသင့် 

ြါသည်။

အရပခခံသရောတရားအရ စာရွက်စာတမ်းများသည် ရရှေ့ရပြာင်းအလုြ်သမားများ၏ လက်တွင်သာရှိသင့်ြါသည်။ 

အကယ်၍ အလုြ်ရှင်မှ ြတ်စ်ြို့ သို့မဟုတ် ခရီးသွားလာခွင့်အရထာက်အထားများကို သိမ်းဆည်းထားသည်ဆိုြါက 

ခခင်းချက်ထားရမည့် အရပခအရနများနှင့် ရေးကင်းလုံခခုံရအာင်သိမ်းဆည်းရြးထားပခင်းများသာ ပဖစ်သင့်ြါသည်။ 

ထို့ထက်ြို၍ အလုြ်သမားများက အလုြ်ရှင်များကို ထိုအရထာက်အထားများအား သိမ်ဆည်းရြးရန် အမှန်တကယ် 

သရောတူညီမှုပဖင့် ရတာင်းဆိုသည် များလည်းရှိနိုင်ြါသည်။

အလုြ်ရှင်သည် အလုြ်သမားများ၏ အရထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများကို ထိန်းသိမ်းထားသည်ဆိုြါက အလုြ် 

သမားများအရနပဖင့် ထိုစာရွက်စာတမ်းများကို အချနိ်မရရွးလက်လှမ်းမီရယူနိုင်မှုရှိရမည်ပဖစ်ပြီး ထိုလုြ်ငန်းခွင်မှ ထွက် 

ခွာနိုင်ရန်အတွက် အလုြ်သမားများတွင် မည်သို့ရသာအတားအဆီး ကန့်သတ်ချက်မှ မရှိရစသင့်ြါ။ ရရှေ့ရပြာင်းအလုြ် 

သမားမှ ၎င်းတို့၏ ြတ်စ်ြို့များကို ရတာင်းဆိုရာတွင် ကုမ္ပဏီ၏ အကကီးတန်းအရာရှိတစ်ဦး လိုက်ြါရမည်ဟူသည့် 

အချက်သည် အလုြ်သမားများအရနပဖင့် ၎င်းတို့၏ ြတ်စ်ြို့များကို အမှန်တကယ်လက်လှမ်းမီရယူနိုင်ပခင်း ရှိမရှိဟူ 

သည့်အချက်ကို ရမးခွန်းထုတ်စရာပဖစ်လာရစသည်။ ရရှေ့ရပြာင်းအလုြ်သမားတစ်ဦးသည် သူ/သူမ၏ ြတ်စ်ြို့ကို ဗီဇာ 

သက်တမ်းတိုးရန်သက်သက်အတွက်သာမကေဲ မည်သည့်အရြကာင်းရြကာင့်ပဖစ်ရစ အပမဲလက်လှမ်းမီရယူနိုင်ရမည်

ပဖစ်သည်။

ILO အရနပဖင့် ရရှေ့ရပြာင်းအလုြ်သမားများသာ အသုံးပြုနိုင်ရသာ သီးသန့်ဗီရိုငယ် (ရလာ့ကာများ) ထားရှိရြးပခင်းကို 

ရကာင်းမွန်ရသာ အရလ့အကျင့်တစ်ခုအပဖစ် အားရြးပမှင့်တင်လျက်ရှိြါသည်။ ILO ၏ Better Work စီမံချက်တွင် 

အလုြ်ရှင် ရတာ်ရတာ်များများသည် ထိုကဲ့သို့ရသာ ရလာ့ကာများစွာကို ထားရှိခဲ့ြကပြီး အလွန်အပြုသရောရဆာင်သည့် 

အရတွ့အကကုံများရရှိခဲ့ြါသည်။
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သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ အမျ ိုးသားအဆင့် အလုြ်ရှင်များအဖွဲ့အစည်းများအရနပဖင့် သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက် 

များကို ထြ်မံရြးနိုင်မည်ပဖစ်သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်ရှင်များအဖွဲ့အစည်း (IOE) တွင် နိုင်ငံအဆင့် အလုြ်ရှင် 

အဖွဲ့အစည်းများ၏ စာရင်းရှိြါသည်။

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုြ်တွင် နိုင်ငံရြါင်းများစွာမှရရှေ့ရပြာင်းအလုြ်သမားဆိုင်ရာကွန်ရက်များ 

ရှိပြီး ယင်းတို့သည် သတင်းအချက်အလက်များထြ်မံရရှိနိုင်မည့် အရင်းအပမစ်တစ်ခုပဖစ်ြါသည်။

ရမးခွန်း - အကယ်၍ ကုန်ြစ္စည်းတင်သွင်းသူတစ်ဦးရှိအလုြ်သမားများသည် ၎င်းတို့၏ ြတ်စ်ြို့များကို (၂၄) နာရီလုံးလုံး 

လက်လှမ်းမီရယူနိုင်ရသာ်လည်း ဗီဇာနှင့်သက်ဆိုင်ရသာ ကိစ္စများအတွက် အကကီးတန်းစီမံခန့်ခွဲသူတစ်ဦးကအတူ 

လိုက်ြါရြးရသည်ဟုဆိုရသာ အရပခအရနအတွက် မည်သို့တုံ့ပြန်လုြ်ရဆာင်သင့်ြါသလဲ။

အရြေ - ရရှေ့ရပြာင်းအလုြ်သမားများသည် အလုြ်ရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်မလိုေဲ နိုင်ငံမှထွက်ခွာသွားခွင့်ရှိြါသည်။ အရပခခံ 

သရောတရားအရ၊ စာရွက်စာတမ်းများသည် ရရှေ့ရပြာင်းအလုြ်သမားထံတွင်သာ ရှိသင့်ြါသည်။

ြတ်စ်ြို့ သို့မဟုတ် ခရီးသွားလာမှုဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများကို အလုြ်ရှင်ကသိမ်းဆည်းထားသည်ဆိုြါက ခခင်း 

ချက်ထားရမည့် အရပခအရနများနှင့် လုံခခုံရအာင်သိမ်းဆည်းရြးထားပခင်းများသာ ပဖစ်သင့်ြါသည်။ ထို့ထက်ြို၍ 

အလုြ်သမားများက အလုြ်ရှင်များကို ထိုအရထာက်အထားများအား သိမ်ဆည်းရြးရန် အမှန်တကယ်သရောတူညီ 

မှုပဖင့် ရတာင်းဆိုသည်များလည်း ရှိနိုင်ြါသည်။

အလုြ်ရှင်သည် အလုြ်သမားများ၏ အရထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများကို ထိန်းသိမ်းထားသည်ဆိုြါက အလုြ် 

သမားများအရနပဖင့် ထိုစာရွက်စာတမ်းများကို အချနိ်မရရွး လက်လှမ်းမီရယူနိုင်မှုရှိရမည်ပဖစ်ပြီး ထိုလုြ်ငန်းခွင်မှ 

ထွက်ခွာနိုင်ရန်အတွက် အလုြ်သမားများတွင် မည်သို့ရသာအတားအဆီးကန့်သတ်ချက်မှ မရှိရစသင့်ြါ။ ရရှေ့ရပြာင်းအ 

လုြ်သမားမှ ၎င်းတို့၏ ြတ်စ်ြို့များကို ရတာင်းဆိုရာတွင် ကုမ္ပဏီ၏ အကကီးတန်းအရာရှိတစ်ဦး လိုက်ြါရမည်ဟူသည့် 

အချက်သည် အလုြ်သမားများအရနပဖင့် ၎င်းတို့၏ ြတ်စ်ြို့များကို အမှန်တကယ်လက်လှမ်းမီရယူနိုင်ပခင်းရှိ မရှိဟူ 

သည့်အချက်ကို ရမးခွန်းထုတ်စရာပဖစ်လာရစသည်။ ရရှေ့ရပြာင်းအလုြ်သမားတစ်ဦးသည် သူ/သူမ၏ ြတ်စ်ြို့ကို ဗီဇာ

သက်တမ်းတိုးရန်သက်သက်အတွက်သာမကေဲ မည်သည့်အရြကာင်းရြကာင့်ပဖစ်ရစ အပမဲလက်လှမ်းမီရယူနိုင်ရမည်

ပဖစ်သည်။

ရမးခွန်း - အလုြ်သမားများ၏ ြတ်စ်ြို့ (သို့မဟုတ် အပခားလွတ်လြ်စွာ လှုြ်ရှားသွားလာနိုင်ရန် လိုအြ်သည့် အ 

ရထာက်အထားများ) ကို အလုြ်သမားကိုယ်စားပြုသူများ (ဥြမာ သမဂ္ဂမှ တာဝန်ရှိသူ) မှ ထိန်းသိမ်းထားပခင်းကို 

လက်သင့်ခံနိုင်သည့် အရပခအရနများရှိြါသလား။ အလုြ်သမားများအရနပဖင့် အပခားသူများက ထိန်းသိမ်းထားသည့် 

၎င်းတို့၏ အရထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများကို အပခားသူများ ထိန်းသိမ်းထားပခင်းအား “ြို၍လိုလားသည်” ဟု 

သရောတူလက်မှတ်ရရးထိုးထုတ်ပြန်ပခင်း သို့မဟုတ် လူရတွ့ရမးပမန်းမှုများတွင် ရပဖြကားမှုများတွင် ရဖာ်ပြပခင်းသည် 

မည်သို့ အရနအထားပဖစ်လာနိုင်ြါသလဲ။

အရြေ - အလုြ်သမားများသည် ၎င်းတို့၏ အရထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများကို အပမဲတရစ လက်လှမ်းမီရယူနိုင်ရ 

မည်ပဖစ်ပြီး ထိုအရပခအရနများတွင် ၎င်းတို့၏စာရွက်စာတမ်းများကုိ အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များက ကိုင်တွယ် 

ထိန်းသိမ်းထားပခင်းများလည်းြါရှိသည်။ သင့်အရနပဖင့် အလုြ်သမားများ ၎င်းတို့၏ စာရွက်စာတမ်းများကို ထိန်းသိမ်း 

ထားနိုင်ရန်အတွက် ရလာ့ကာကဲ့သို့ရသာ လုံခခုံသည့်ရနရာတစ်ခုထားရှိရြးရန် စဉ်းစားသင့်ြါသည်။

ရမးခွန်း - အကယ်၍ရရှေ့ရပြာင်းအလုြ်သမားတစ်ဦးသည် သူ/သူမ၏ နိုင်ငံသို့ ပြန်လိုရသာအခါ နိုင်ငံပခားသားအလုြ် 

သမားအတွက် နှစ်စဉ်စည်းြကြ်ခွန်ရြးသွင်းထားရသာရြကာင့် အလုြ်ရှင်မှ ရငွသားအာမခံထားခဲ့ရန် ရတာင်းဆိုပခင်း 

များအတွက် မည်သို့ကိုင်တွယ်ရဆာင်ရွက်သင့်ြါသလဲ။
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အရြေ - ဆန္ဒအရလျာက်လုြ်ရဆာင်ပခင်း ဟုတ်မဟုတ်ဆုံးပဖတ်ရာတွင် တစ်ခါတစ်ရံ ပြင်ြမှ တိုက်ရိုက်မဟုတ်ရသာ 

ဖိအားများကို ြကည့်ရှုသုံးသြ်ရပခင်းများလည်း ြါဝင်ြါသည်။ အလုြ်သမား၏ လစာတစ်စိတ်တစ်ြိုင်းကို အာမခံရငွအ 

ပဖစ် ထိန်းသိမ်းထားပခင်းပဖင့် ထိုသို့ရသာဖိအားများကို ပဖစ်ရစမည်ပဖစ်သည်။

အကယ်၍ အလုြ်ရှင်အရနပဖင့် နိုင်ငံပခားသားအလုြ်သမားများ၏ စည်းြကြ်ခွန်များကို ရြးသွင်းပြီးပဖစ်ရသာ်လည်း 

သရောတူစာချုြ်ြါ အစိတ်အြိုင်းကို မပဖည့်ဆည်းနိုင်ရသာရြကာင့် စည်းြကြ်ခွန်များကို ပြန်လည်ရြးသွင်းရန်လိုအြ် 

သည်ဟု သတ်မှတ်ပခင်းများကို ခွင့်မပြုသင့်ရြ။ အလုြ်သမားစုရဆာင်းရန် အခရြကးရငွများ သို့မဟုတ် ကုန်ကျစရိတ် 

များကို အလုြ်သမားများက အလုံးစုံ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ြိုင်း၊ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်ကျခံရစပခင်းများ 

လည်း မရှိသင့်ရြ။ ြုဂ္ဂလိကအလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်ရရးရအဂျင်စီများဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၉၇ (အမှတ် ၁၈၁)၊ အက် 

ဥြရဒ ၇.၁ တွင် ြကည့်။

ရမးခွန်း - ဤအချက်များသည် အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစခံရသည့် အလုြ်သမားပဖစ်ရစြါသလား - အလုြ်သမားစုရဆာင်ရရး 

ရအးဂျင့်များကို အခရြကးရငွရြးရပခင်း (အလုြ်သမားများအရနပဖင့် ရဆွမျ ိုးသားချင်းများ၊ အိမ်နီးချင်းများထံတွင် 

အရကကးတင်ပခင်းနှင့် ၎င်းတို့ြိုင်အိမ်များကို ေဏ်တွင်အရြါင်ထားပြီးရချးရငွရယူမှုများရြကာင့် အရကကးတင်ပခင်းများ)၊ 

ရအးဂျင့်များကို တစ်နှစ်ြကာပြီးရနာက်မှ ပြန်လည်ရရှိမည့် အြိုအာမခံရြကးရြးရပခင်းများ။

အရြေ - အဓမ္မခိုင်းရစခံရသည့် အလုြ်သမားများဆိုင်ရာ အရပခအရနရတာ်ရတာ်များများတွင် အဓိကကျသည့် အရပခခံ 

အချက်မှာ အကျြ်ကိုင်ခိုင်းရစခံရပခင်းပဖစ်ပြီး အလုြ်သမားများအရနပဖင့် လွတ်လြ်စွာသရောတူပခင်းမရှိရသာအရာ 

များကို ဖိအားရြးခိုင်းရစခံရပခင်းပဖစ်သည်။ ရရှေ ့ရပြာင်းအလုြ်သမားများသည် ပမင့်မားသည့် အလုြ်သမားစုရဆာင်းခ 

များ သို့မဟုတ် သယ်ယူြို့ရဆာင်ရရးအတွက်ရြးရပခင်း အစရှိသည့်အခရြကးရငွများရြကာင့် အရကကး သို့မဟုတ် အပခား 

ရသာ ြုံစံများပဖင့် ရနှာင်တဲရစခိုင်းပခင်းခံြကရသည်။ အာမခံရငွတင်ရပခင်းများသည်လည်း အလုြ်သမားများ အတင်း 

အကျြ်ဆက်လက်ခုိင်းရစခံရရစရန် လုိအြ်ချက်တစ်ခုပဖစ်သည်။ ထုိသ့ုိလုြ်ရဆာင်ကျင့်သံုးမှုနှစ်ခုစလံုးမှာ အဓမ္မအလုြ် 

ခိုင်းရစခံရသည့် အလုြ်သမားများပဖစ်ရပခင်း သက်ရသအရထာက်အထားများအပဖစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ြါသည်။

ရမးခွန်း - မည်သို့ရသာအရပခအရနများတွင် အလုြ်သမားများ၏ တူညီဝတ်စုံ (ယူနီရဖာင်း) ဖိုးအတွက် အာမခံရငွရယူ 

ထားနိုင်ြါသလဲ။

အရြေ - ရယေုယျအားပဖင့် အရတာ်အတန်များပြားသည့် အာမခံစရြါ်ရငွများအြါအဝင် လုြ်အားခများကို ထိန်းသိမ်း 

ထားပခင်းနှင့် ရြးရချမှုမပြုပခင်းများသည် အလုြ်သမားများအရနပဖင့် စိတ်အရပြာင်းအလဲပဖစ်ြါက အလုြ်မှထွက်ခွာ 

ပခင်းမပြုနိုင်ရစရန် တားပမစ်ထားသည့်အရာများ ပဖစ်ရစသည်။ သို့ရသာ်လည်း ထိုအာမခံစရြါ်ရငွများ ပြန်လည်ရြးအြ် 

မည့် အရပခအရနများနှင့် ထိုသတ်မှတ်ထားသည့် အရပခအရနတစ်ခုသို့ ရရာက်ရှိြါက ထိုအာမခံရငွများ ပြန်လည်ရြး 

အြ်မည့်အရြကာင်းကို ကကိုတင်အသိရြးထားြါက သင့်ရလျာ်သည့် အာမခံရငွြမာဏကို ရယူထားပခင်းသည် အဓမ္မ 

အလုြ်ခိုင်းရစပခင်းမဟုတ်ြါ။ ထိုကဲ့သို့ တူညီဝတ်စုံဖိုးအတွက် အာမခံရငွထားရှိရြါက အလုြ်သမားများအရနပဖင့် သတိ 

ပြုရမည်မှာ ၎င်းတို့အလုြ်ထွက်ချနိ်တွင် ထိုဝတ်စုံဖိုးပြန်လည်ရရှိနိုင်ပခင်း ရှိမရှိဟူသည့်အချက်ပဖစ်သည်။ ဝတ်စုံများကို 

သင့်ရလျာ်ရကာင်းမွန်သည့် အရပခအရနတစ်ရြ်တွင် ပြန်လည်ရြးရမည်ဟူရသာ အပခားသတ်မှတ်ချက်များကိုလည်း 

တိကျရှင်းလင်းစွာ အသိရြးရဖာ်ပြထားရမည်ပဖစ်ပြီး သို့မှသာ အလုြ်သမားများအရနပဖင့် အလုြ်မှထွက်ခွာလိုြါက 

အတားအဆီးမပဖစ်ရစမည်ပဖစ်သည်။

အလုြ်သမားများ အလုြ်ထွက်ချနိ်တွင် ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပခင်းမရှိသည့် စရံရငွများသည် အာမခံရငွမဟုတ်ေဲ 

အလုြ်သမားများအရနပဖင့် သူ/သူမ၏ တူညီဝတ်စုံဖိုးအတွက်ရြးအြ်ရန် လိုအြ်ရသာရငွများပဖစ်သည်။ ထိုသို့ရသာ 

အလုြ်သမားများ၏ လုြ်အားခမှ ပဖတ်ရတာက်မှုများသည် လုြ်အားခကို အကာအကွယ်ရြးရရးနှင့်သက်ဆိုင်ရသာ 

ကိစ္စရြ်တစ်ခုပဖစ်သည်။ “အလုြ်ရှင်ကရြးအြ်ထားသည့် တန်ဆာြလာများ၊ ြစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ြစ္စည်းကိရိယာ 
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များအတွက် လုြ်အားခများမှ ပဖတ်ရတာက်ပခင်းများကို ကန့်သတ်ရန်အတွက် သင့်ရလျာ်ရသာပြဋ္ဌာန်းလုြ်ရဆာင်မှု

များ လုြ်ရဆာင်သင့်ပြီး ထိုသို့ပဖတ်ရတာက်သည့် ကိစ္စရြ်များမှာ -

 (က) အရရာင်းအဝယ် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာအလုြ်အကိုင်အတွက် ဓရလ့ထုံးစံအရ အသိအမှတ်ပြုထားရသာ 

ကိစ္စများ

 (ခ) စုရြါင်းညှိနှိုင်းသရောတူညီမှု သို့မဟုတ် ြကားဝင်ရစ့စြ်ထားမှုအတွက်ရြးအြ်ပခင်းများ သို့မဟုတ်

 (ဂ) အမျ ိုးသားဥြရဒ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ လက်ခံအသိအမှတ်ပြုထားရသာ လုြ်ထုံးလုြ်နည်း 

တစ်ခုအပဖစ် ပဖတ်ရတာက်ခွင့်ပြုထားပခင်း” စသည့်အချက်များရြကာင့်သာပဖစ်သင့်ပြီး ကုမ္ပဏီ၏ မူဝါဒသက် 

သက်ပဖင့် ပဖတ်ရတာက်ပခင်း မပဖစ်သင့်ရြ။

အထက်ြါအရပခအရနများပြည့်စုံြါက အလုြ်သမားအရနပဖင့် သူ/သူမ၏ လုြ်ငန်းသုံးဝတ်စုံအတွက် ရြးအြ်ရမည် 

များကို လက်သင့်ခံနိုင်ပြီး ထိုဝတ်စုံများသည်လည်း အလုြ်သမားများ၏ ြိုင်ဆိုင်မှုသာပဖစ်ရြကာင်း ရှင်းလင်းရစရမည်။

ရမးခွန်း - စက်ရုံတစ်ရုံတွင် ဝန်ထမ်းများအရနပဖင့် အလုြ်မထွက်ခင် တရားဥြရဒအရသတ်မှတ်ထားသည့် အတိုင်း 

အတာထက်ရကျာ်လွန်၍ အလုြ်ထွက်လိုရြကာင်း ကကိုတင်အသိရြးရမည်ဟု မူဝါဒတစ်ရြ်သတ်မှတ်ထားသည်။ အ 

ကယ်၍ ထိုသတ်မှတ်ထားသည့် အချနိ်အတိုင်းအတာထက်ရစာ၍ နုတ်ထွက်ြါက ကုမ္ပဏီသည် ထိုဝန်ထမ်း၏ လစာ 

မှ ရာခိုင်နှုန်းအချ ို ့ကို ပဖတ်ရတာက်မည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ အစမ်းခန့်ကာလအတွင်း ကုမ္ပဏီေက်မှ အလုြ် 

ရြ်ဆိုင်းလိုက်ရသာ ဝန်ထမ်းများအရနပဖင့် ၎င်းတို့အစမ်းခန့်ကာလအတွင်း အလုြ်လုြ်ခဲ့သည့် ရန့ရက်များအတွက် 

လုြ်အားခများ မရြးြါ။ ထို့အတူ အစမ်းခန့်ကာလအတွင်း မိမိဆန္ဒပဖင့် အလုြ်မှနုတ်ထွက်ရသာ ဝန်ထမ်းများအတွက် 

လည်း အလုြ်လုြ်ခဲ့သည့်ရက်များအတွက် လုြ်အားခမရြးြါ။ ထိုသတ်မှတ်ချက်များသည် အဆင်ရပြြါသလား။

အရြေ - အလုြ်ထွက်ရန် ကကိုတင်အသိရြးမှုလိုအြ်ချက်သည် အလုြ်သမားများ အလုြ်မှ ဆန္ဒအရလျာက်ထွက်ခွာ 

ခွင့်နှင့် အလုြ်ရှင်အရနပဖင့်လည်း ထိုရနရာတွင် အစားထိုးရမည့် အလုြ်သမားကို ရှာရဖွနိုင်ရန် သင့်ရလျာ်သည့်ကာလ 

တစ်ခုရရှိနိုင်ခွင့်အြကား ချနိ်ညှိရမည့်အချက်ပဖစ်သည်။ အလုြ်ထွက်ရန် ကကိုတင်အသိရြးမှု လိုအြ်ချက်ကို အမျ ိုးသား 

ဥြရဒများအရ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းပြီး အစိုးရနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရြ်ပဖစ်သည့်အတွက် ထိုခံစားခွင့်နှစ်ဖက်အြကား 

သင့်ရလျာ်စွာထိန်းညှိရြးနိုင်ရန် အလုြ်သမားနှင့် အလုြ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရဆွးရနွးအကကံဉာဏ်ရယူရမည် 

ပဖစ်သည်။ အလုြ်သမားများေက်မှ တရားဝင်လိုက်နာရမည့် အလုြ်ထွက်ရန် ကကိုတင်အသိရြးမှုလိုအြ်ချက်များကို 

ြျက်ကွက်ခဲ့ြါက ကျခံရမည့် ပြစ်ဒဏ်များကို အမျ ိုးသားဥြရဒနှင့်အညီသတ်မှတ်သင့်ပြီး ကုမ္ပဏီမူဝါဒများမှလည်း 

ရလးစားလိုက်နာသင့်သည်။

အစမ်းခန့်ကာလသည် အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အြကား အလုြ်သမားသည် အလုြ်နှင့် သင့်ရလျာ်ပခင်း 

ရှိမရှိ၊ အလုြ်သည်လည်း အလုြ်သမားနှင့် ကိုက်ညီပခင်းရှိမရှိဆုံးပဖတ်နုိင်ရန်အတွက် အချနိ်ကာလတစ်ခုသတ်မှတ်ပခင်း 

ပဖစ်သည်။ အကယ်၍ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မှ အလုြ်သမားနှင့် အလုြ်သည် ကိုက်ညီပခင်းမရှိဟု ဆုံးပဖတ်ြါက ထိုကာလအတွင်း 

မည်သည့် အချနိ်အတွင်းြင်ပဖစ်ရစ ကကိုတင်အသိရြးရမည့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အလုြ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် 

ဆက်ဆံရရးကို လွတ်လြ်စွာရြ်တန့်နိုင်ပြီး ထိုသို့လုြ်ြိုင်ခွင့်အတွက် မည်သို့ရသာပြစ်ဒဏ်မျ ိုးမှလည်း မရှိသင့်ရြ။ 

ထိုသို့လုြ်ြိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးရာတွင် အလုြ်သမားများ၏ လုြ်အားခများကို ထိန်းသိမ်းထားပခင်းသည်လည်း အဓမ္မ 

အလုြ်ခိုင်းရစမှုမဟုတ်ရြ။ ဥြမာ အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစမှုဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် အမှတ် (၂၉)၊ အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစမှု 

ဖျက်သိမ်းရရးဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် (အမှတ် ၁၀၅)။ သို့ရသာ်လည်း လုြ်အားခများအကာအကွယ်ရြးရရး ပြဋ္ဌာန်းချက် 

(အမှတ် ၉၅) နှင့် အကကံပြုချက်များ (အမှတ် ၈၅)၊ ၁၉၄၉ တို့နှင့်ရတာ့ ကိုက်ညီမှုမရှိြါ။ အလုြ်သမားများအရနပဖင့် 

အလုြ်ရှင်က အလုြ်ခန့်ထားပခင်းကို ရြ်တန့်သည်ြင်ပဖစ်ရစ အလုြ်လုြ်ခဲ့သည့်ရန့ရက်များအတွက် လုြ်အားခများ 

ရရှိရမည်ပဖစ်သည်။ အလုြ်သမားများကို တားဆီးရန် သို့မဟုတ် ပြစ်ဒဏ်ရြးသည့်အရနပဖင့် လုြ်အားခများအား 
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ထိန်းသိမ်းထားပခင်းသည် အလုြ်အကိုင်ဆက်ဆံရရးကို ရြ်တန့်လိုသည့် သူ/သူမ၏ အခွင့်အရရးကို အကျြ်ကိုင်ပခင်း 

ပဖစ်ပြီး အစမ်းခန့်ကာလထားရှိရပခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့်လည်းဆန့်ကျင်ြါသည်။

ေမ်းရေးေူလုံမှုအတွက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ေမှုအရြခအရနများ

ရမးခွန်း - အလုြ်သမားသည် ရနထိုင်ရန်ရနရာနှင့် အစားအရသာက်သက်သက်ကိုသာရရှိပခင်းကို အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစ 

ခံရသည့် အလုြ်သမားများအပဖစ် သတ်မှတ်နိုင်ြါသလား။

အရြေ - အဓမ္မအလုြ်သမားများသည် ပြစ်ဒဏ်ရြးမှုတစ်စုံတစ်ရာပဖင့် ပခိမ်းရပခာက်ခံထားရသည့် အရပခအရနတွင် 

အလိုဆန္ဒ မြါေဲ လုြ်ရဆာင်ရသည့် အလုြ်များပဖစ်သည်။ ကုမ္ပဏီအရနပဖင့် အကျြ်ကိုင်မှု သို့မဟုတ် ပခိမ်းရပခာက်မှုများ 

မြါဝင်ရြကာင်း၊ ရငွသားအစားရြးရချမှုများသည် အရကကးရနှာင်ကကိုးမှ ပဖစ်ရြါ်လာပခင်းမဟုတ်ရြကာင်းနှင့် အလုြ် 

သမားများကို အလုြ်အကိုင်မှ လွတ်လြ်စွာထွက်ခွာမှုများရှိရစရြကာင်း အတည်ပြုစစ်ရဆးရမည်ပဖစ်သည်။

ကုန်ြစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ရဆာင်မှုများအတွက် ရငွသားအစားထိုး ရြးရချသည့်ြစ္စည်းများသည် အလုြ်သမားအရန 

ပဖင့် အလုြ်ရှင်များအရြါ် မှီခိုရနရရသာအရနအထားတစ်ခုပဖစ်ရအာင် ဖန်တီးရြးအြ်မှုမပဖစ်သင့်ြါ (အဓမ္မအလုြ် 

သမားတိုက်ဖျက်ရရး - အလုြ်ရှင်များနှင့် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများအတွက် လက်စွဲစာအုြ်၊ ILO၊ ဂျနီီဗာ၊ ၂၀၀၈ တွင် ရတွ့ 

နိုင်ြါသည်။) အလွဲသုံးစားပြုလုြ်မှုများအတွက် အကာအကွယ်ရြးရရးနှင့် ဥြရဒအရ အကာအကွယ်ရြးပခင်းများ 

ကိုလည်းထားရှိရန် လိုအြ်ြါသည်။ နိုင်ငံရတာ်ရတာ်များများရှိ အလုြ်သမားဥြရဒများတွင် ရငွသားအစားထိုးရြးရချ 

သည့် ြစ္စည်းများအတွက် အပမင့်ဆုံးရြးနိုင်သည့် လုြ်အားခအတိုင်းအတာများကို သတ်မှတ်ထားသည်များရှိပြီး ၎င်းတို့ 

သည် (၂၀%) မှ (၄၀%) အထိ အမျ ိုးမျ ိုးကွဲပြားြါသည်။ ရငွသားအစားထိုးြစ္စည်းများကို (၅၀%) အထိရြးပခင်းမှာမူ 

အလုြ်သမားများအရနပဖင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများကို ြကည့်ရှုရစာင့်ရရှာက်ရန်လိုအြ်သည့် လုြ်အားခအထိမရရာက်ေဲ 

ကကီးမားစွာ ရလျာ့နည်းမှုပဖစ်ရစပြီး ကျ ိုးရြကာင်းဆီရလျာ်မှုလည်းမရိှရြ (လုြ်အားခများအား အကာအကွယ်ရြးရရး 

ပြဋ္ဌာန်းချက် (အမှတ်၉၅)၊ ၁၉၄၉၊ လုြ်အားခများအား အကာအကွယ်ရြးရရး ပြဋ္ဌာန်းချက်ဆိုင်ရာများကို အရထွရထွစစ် 

တမ်း အစီရင်ခံတင်ပြချက်များ (အမှတ်-၉၅) နှင့် လုြ်အားခများအား အကာအကွယ်ရြးရရးဆိုင်ရာ အကကံပြုချက် 

(အမှတ် ၈၅)၊ ၁၉၄၉၊ စာြိုဒ် ၁၁၇) တွင် ြကည့်နိုင်သည်)။

ရငွသားအစားထိုးြစ္စည်းများပဖင့် လုြ်ခရြးပခင်းသည် အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစမှု မဟုတ်ရသာ်လည်း ထိုသို့ရြးရချမှုများ 

သည် အလုြ်သမားများက အလုြ်ရှင်အရြါ်မီှခုိရမှုပဖစ်ရစပြီး ထိခုိက်လွယ်အရနအထားပဖစ်ရစရသာရြကာင့် အလုြ်သမား 

များအရနပဖင့် အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစခံရရသာ အလုြ်သမားကဲ့သို့ရသာ အရနအထားမျ ိုးပဖင့် အဆုံးသတ်နိုင်ရပခရှိသည်။

မြေစ်မရန အချနိ်ပိုအလုပ်ဆင်းေြခင်းများ

ရမးခွန်း - မပဖစ်မရနအချနိ်ြိုအလုြ်ဆင်းရပခင်းများသည် အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစမှု ပဖစ်ြါသလား။

အရြေ - အမျ ိုးသားဥြရဒ သိုမ့ဟတု ်စရုြါင်းညှနိှိုင်းသရောတညူထီားသည့ ်အတိငု်းအတာအတငွ်းတငွပ်ဖစြ်ါက အချနိြ်ိ ု

အလုြ်ဆင်းရပခင်းများသည် အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစမှုမဟုတ်ြါ။ ထိုကန့်သတ်ထားသည့် အတိုင်းအတာအတွင်းတွင် 

အချနိ်ြို အလုြ်ဆင်းချနိ်၌ လုြ်ရဆာင်ရမည့်အလုြ်များလုြ်ရဆာင်ရမည့် ြတ်ဝန်းကျင်နှင့် အဓမ္မအလုြ်သမားများ 

အကာအကွယ်ရြးရရး သတ်မှတ်ချက်များအြကား ချတိ်ဆက်မှုများကို သင့်ရလျာ်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိစစ်ရဆးရမည် ပဖစ် 

သည် (အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစမှု ပြဋ္ဌာန်းချက်ဆိုင်ရာ အရထွရထွစစ်တမ်း၊ ၁၉၃၀ (အမှတ် ၂၉) နှင့် အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစမှု

တိုက်ဖျက်ရရး ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၅၇၊ ၂၀၀၇၊ စာြိုဒ် ၁၃၂)။
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သရောတရားအရ အလြုသ်မားများသည ်ြုမံနှအ်လြုခ်ျနိမ်ျားထကရ်ကျာလ်နွ၍် အလြုလ်ြုရ်န ်ပငင်းဆိနုိငုရ်သာလ်ည်း 

၎င်းတို့ကို ထိခိုက်လွယ်ပဖစ်ရနရစသည့် နည်းလမ်းများအရ လက်ရတွ့တွင် ရရွးချယ်ရန်နည်းလမ်းမရှိေဲ ၎င်းတို့အတွက် 

အနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ထားသည့် လုြ်အားခရရှိရန် သို့မဟုတ် အလုြ်တည်ပမဲရစရန်အတွက် သို့မဟုတ် ထိုအရြကာင်း 

နှစ်ခုစလုံးရြကာင့်ပဖစ်ရစ လုြ်ကိုင်ရနရသည်များရှိနိုင်ြါသည်။ အလုြ်သမားများ၏ ထိခိုက်လွယ်ပဖစ်ရနသည့် အရပခ 

အရနများကို ပြစ်ဒဏ်ရြးမှုတစ်ခုနှင့် ပခိမ်းရပခာက်ပခင်း၊ အလုြ်ထုတ်ပခင်း သို့မဟုတ် အနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ထားသည့် 

လုြ်အားခြမာဏထက် ရလျာ့နည်းရြးပခင်းပခင်း အစရိှရသာနည်းလမ်းများပဖင့် ရခါင်းြံုပဖတ်အပမတ်ထုတ်သည့် အလုြ် 

သို့မဟုတ် ဝန်ရဆာင်မှုတစ်ခုသည် အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုတွင် ညံ့ဖျင်းသည့် အရပခအရနများပဖစ်ပြီး အလုြ်သမား 

များကို အကာအကွယ်ရြးရန် လိုအြ်သည့် ပြစ်ဒဏ်ရြးမှုပဖင့် ပခိမ်းရပခာက်ခိုင်းရစမှုတစ်ခုလည်းပဖစ်လာနိုင်ရစသည်။

ရမးခွန်း - အကယ်၍ စက်ရုံတစ်ရုံ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင် မပဖစ်မရနအချနိ်ြိုဆင်းရမည့် မူဝါဒရှိခဲ့ြါက ထို 

အရနအထားတွင် မည်သည့်အရပခအရနများ ပဖစ်နိုင်ပြီး အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစမှုမဟုတ်ဟု ယူဆနိုင်ြါသလား။

အရြေ - စက်ရုံတစ်ရုံ၏ အချနိ်ြိုအလုြ်ဆင်းပခင်းဆိုင်ရာများသည် အမျ ိုးသားဥြရဒနှင့် အပခားသက်ဆိုင်ရာ စုရြါင်းညှိ 

နှိုင်းသရောတူညီချက်များနှင့် ကိုက်ညီသင့်ြါသည်။ အချနိ်ြိုအလုြ်ဆင်းရန်တာဝန်သည် အမျ ိုးသားဥြရဒများတွင် 

ခွင့်ပြုထားသည့် အတိုင်းအတာ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာစုရြါင်းညှိနှိုင်းသရောတူညီမှုများတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အ 

ကန့်အသတ်အတွင်းပဖစ်ြါက အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစပခင်းမဟုတ်ြါ။ အလုြ်သမားများကို အဓမ္မခိုင်းရစပခင်းသည် ခိုင်းရစ 

ရသည့် အရြကာင်းရင်းများနှင့် မသက်ဆိုင်ေဲ၊ ဥြရဒက သတ်မှတ်ထားသည့် အြတ်စဉ် သို့မဟုတ် လစဉ်ရှိရမည့် 

အကန့်အသတ်ထက်ရကျာ်လွန်ပခင်း သို့မဟုတ် ပြစ်ဒဏ်တစ်စုံတစ်ရာရြးမည်ဟုပခိမ်းရပခာက်ပခင်းပဖင့် အကျြ်ကိုင် 

ခိုင်းရစပခင်းများပဖစ်ရြါ်မှသာ အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစခံရပခင်းဟု သတ်မှတ်ြါသည်။

အချနိ်ြိုဆင်းရန်ပငင်းဆိုမှုများအတွက် ဒဏ်ရြကးရြးရမည်ဟု ပခိမ်းရပခာက်ပခင်းများသည်လည်း အလုြ်သမားများကို 

ဥြရဒအရသတ်မှတ်ထားသည်ထက် ရကျာ်လွန်လုြ်ကိုင်ရန် မပငင်းဆိုနိုင်ပခင်းများပဖစ်ရစပြီး ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် 

ကိစ္စရြ်တစ်ခု ပဖစ်သည်။ အကယ်၍ အလုြ်သမားများသည် တရားဝင်သတ်မှတ်ထားသည့် အတိုင်းအတာထက်ရကျာ် 

လွန်၍ အချနိ်ြိုအလုြ်မဆင်းလိုြါက ဒဏ်ရြကးရြးရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားရသာ ကုမ္ပဏီမူဝါဒတစ်ခုကို ပခိမ်းရပခာက် 

မှုတစ်ခုပဖစ်သည်ဟု ယူဆြါက ယင်းကို အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစမှုဟု ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ြါသည်။ ထို့အပြင် ILO CEACR 

တွင် ရဖာ်ပြထားသည်မှာ အချ ို ့ရသာကိစ္စရြ်များတွင် ပခိမ်းရပခာက်မှုများသည် ြို၍သိမ်ရမွ့နက်နဲသည်ဟုဆိုသည်။ 

အလုြ်ထုတ်ခံရမည်ကို  ရြကာက်ရွံ့ပခင်းသည် ဥြရဒကသတ်မှတ်ထားသည့် အချနိ်အတိုင်းအတာထက်ရကျာ်လွန်၍ 

အချနိ်ြိုအလုြ်လုြ်ရန် အလုြ်သမားများအား တွန်းအားပဖစ်ရစသည်။ အချ ို ့ရသာအလုြ်သမားများသည် ဥြရဒက 

သတ်မှတ်ထားသည့် အတိုင်းအတာထက်ရကျာ်လွန်၍ အချနိ်ြိုအလုြ်လုြ်ရမည်ဟု ခံစားချက်များရှိြကပြီး သို့မှသာ 

အနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ထားသည့် လုြ်အားခရရှိနိုင်မည်ပဖစ်ရသာရြကာင့်ပဖစ်သည် (ဥြမာ လုြ်ခများကို ကုန်ထုတ်စွမ်း 

အားလျာထားချက်အရြါ်တွင် အရပခခံသတ်မှတ်သည့် ကိစ္စမျ ိုးတွင်ပဖစ်သည်)။ ထိုသို့ရသာကိစ္စရြ်များတွင် သရော 

တရားအရ အလုြ်သမားများသည် အလုြ်လုြ်ရန် ပငင်းဆိုနိုင်ခွင့်ရှိရသာ်လည်း ၎င်းတို့တွင်ရှိသည့် ထိခိုက်လွယ်မှု 

များရြကာင့် ၎င်းတို့အရနပဖင့် ရရွးချယ်ရန်မတတ်နိုင်ေဲ အနိမ့်ဆုံးလုြ်အားခရရှိရန် သို့မဟုတ် အလုြ်အကိုင်တည်ပမဲရန် 

သို့မဟုတ် ထိုအရြကာင်းနှစ်ခုစလုံးရြကာင့်ပဖစ်ရစ လုြ်ကိုင်ရနရသည်များရှိနိုင်ြါသည်။ ထိုအရနအထားသည် ရနာက် 

ြိုင်းတွင် ပြစ်ဒဏ်ရြးရန်ပခိမ်းရပခာက်ပခင်းများ ပဖစ်လာနိုင်ရစပြီး အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစခံရသူ အလုြ်သမားအရနအထား 

ပဖစ်လာနိုင်ရပခလည်းရှိြါသည်။
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ရခါင်းပုံြေတ်ြခင်း

ရမးခွန်း - ရခါင်းြုံပဖတ်အပမတ်ထုတ်ပခင်းအတွက် ILO ၏ အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုများမှာ မည်သည်တို့ပဖစ်ပြီး မည်သို့ရသာ 

စံအမှတ်များရှိြါသလဲ။

အရြေ - ILO အရနပဖင့် “ရခါင်းြုံပဖတ်ပခင်း” ဟူသည့် အသုံးအနှုန်းကို အလွန်အကန့်အသတ်ရှိသည့် အရပခအရနများ 

တွင်သာ အသုံးပြုပြီး ရခါင်းြုံပဖတ်ခံရနိုင်ရပခရှိသူများသည် ရာဇဝတ်မှုနှင့် မကင်းသည့်လုြ်ငန်းများတွင် ြါဝင်ရနပခင်း 

ရြကာင့် အထူးတလည်ထိခိုက်လွယ်ပဖစ်ရနပခင်း (လူကုန်ကူးပခင်းနှင့် လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာ ရခါင်းြုံပဖတ်အပမတ်ထုတ်ပခင်း)၊ 

၎င်းတို့၏ ပြင်ြရလာကနှင့် သူစိမ်းပဖစ်ရနသည့်အရနအထား (ရဒသခံတိုင်းရင်းသားများ)၊ နိုင်ငံရြ်ပခားမှပဖစ်ရနပခင်း 

(ရရှေ့ရပြာင်း အလုြ်သမားများ)၊ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏အလုြ်အကိုင်ဆိုင်ရာအရပခအရနများအရ အထူးတလည် ထိခိုက် 

လွယ်သူ ပဖစ်ရစသည်။

လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာများတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုအရနပဖင့် ကုလသမဂ္ဂသည် ရခါင်းြုံပဖတ်ပခင်းများ 

ကို ရအာက်ြါအတိုင်း အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသတ်မှတ်ြါသည် “ရခါင်းြုံပဖတ်အပမတ်ထုတ်ပခင်းများတွင် ြါဝင်နိုင်သည်များမှာ 

အနိမ့်ဆုံးအရနပဖင့် အပခားသူများကို ပြည့်တန်ဆာလုြ်ငန်းအတွက် ရခါင်းြုံပဖတ်ပခင်း သို့မဟုတ် လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာ အပခား 

ရသာ ြုံစံပဖင့် အပမတ်ထုတ်ပခင်း၊ အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစပခင်း သို့မဟုတ် ဝန်ရဆာင်မှုရြးရစပခင်း၊ ကျွန်ပြုခိုင်းရစပခင်း သို့မ 

ဟုတ် ကျွန်ပြုပခင်းနှင့် အလားသဏ္ဍာန်တူရသာကျင့်သုံးမှုများ၊ အခိုင်းအရစကဲ့သို့ထားရှိပခင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်တွင်း 

အဂဂါများဖယ်ထုတ်ပခင်းတို့ပဖစ်သည်။” (UN ၏ လူကုန်ကူးပခင်း အထူးသပဖင့် အမျ ိုးသမီးများနှင့် ကရလးသူငယ်များကို 

ကုန်ကူးပခင်း၊ ဖိနှိြ်ပခင်းများနှင့် အပြစ်ရြးပခင်းဆိုင်ရာများကို ကာကွယ်ရရးလိုက်နာရမည်လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ၊ နိုင်ငံ

ပဖတ်ရကျာ်မှုခင်းများတားဆီးရရး ကုလသမဂ္ဂ၏ ပဖည့်စွက်ပြဋ္ဌာန်းချက်များ (ြလာမိုလုြ်ထုံးလုြ်နည်းကျင့်ဝတ်များ)၊ 

ြိုဒ်ခွဲ ၃)။

ILO CEACR ြလာမိုလုြ်ထုံးလုြ်နည်းကျင့်ဝတ်များနှင့် အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစမှုဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ ၁၉၃၀ (အမှတ် 

၂၉)ကို ချတိ်ဆက်နိုင်ရန်အတွက် သင့်ရလျာ်ရသာနည်းလမ်းတစ်ခုအပဖစ် ဤအဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို ရည်ညွှန်းအသုံးပြု 

ြါသည်။ ထိုအစီရင်ခံစာအတွင်းမှာြင် ကျွမ်းကျင်သူများရကာ်မတီက ရဖာ်ပြသည်မှာ -

“အချ ို ့ရသာကိစ္စရြ်များတွင် အချနိ်ြိုအလုြ်လုြ်ရန် တာဝန်ရှိသည်များနှင့် အဓမ္မခိုင်းရစခံရရသာ အလုြ်သမားများ 

မပဖစ်သွားရစရန် ကကိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရရးတို့အြကားချတိ်ဆက်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ရဆးရန်အတွက် သင့်ရလျာ်သည်ဟု 

ရကာ်မတီက စဉ်းစားသုံးသြ်ခဲ့ြါသည်။ ြုံမှန်အလုြ်ချနိ်များထက် ရကျာ်လွန်၍လုြ်ကိုင်ရြးြါက အလုြ်ထုတ်မည်ဟု 

ပခိမ်းရပခာက်ခံရနရရသာ သို့မဟုတ် အနိမ့်ဆုံးလုြ်အားခရရှိနိုင်ရန် လျာထားသည့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားများကို ပြည့်မီ 

ရစရရးအတွက် အကျြ်ကိုင်ခိုင်းရစပခင်းခံရနရရသာ ထိခိုက်လွယ်အလုြ်သမားများကို ရခါင်းြုံပဖတ်ပခင်းသည် အလုြ် 

သမားများ၏ လွတ်လြ်ခွင့်ကို အကန့်အသတ်ပဖစ်ရစပြီး အလုြ်လုြ်ရန်ပငင်းဆိုခွင့်များသည်လည်း ၎င်းတို့ကို ပြစ်ဒဏ် 

တစ်စုံတစ်ရာနှင့် ပခိမ်းရပခာက်ခိုင်းရစပခင်းများ ပဖစ်သွားရစနိုင်သည်။ ရကာ်မတီမှထိုအချက်များကို စဉ်းစားသုံးသြ် 

ခဲ့ပြီး အချ ို ့ရသာအရပခအရနများတွင် အချနိ်ြိုအလုြ်ဆင်းရန် တာဝန်များသည် အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစမှုဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်း 

ချက် (အမှတ် ၂၉) ကို ချ ိုးရဖာက်မှုလည်း ပဖစ်ရကာင်းပဖစ်သွားနိုင်သည်ဟု သုံးသြ်ခဲ့ြါသည်။” (ibid၊ အြိုဒ် ၂၀၆)

ထို့အပြင် ကျွမ်းကျင်သူများရကာ်မတီမှ မှတ်ချက်ရြးခဲ့သည်မှာ “အလုြ်အကိုင်အတွက် ရရှေ့ရပြာင်းသွားလာမှု ပြဋ္ဌာန်း 

ချက် (ပြန်လည်တည်းပဖတ်ထား)၊ ၁၉၄၉ (အမှတ် ၉၇) တွင် အလုြ်အကိုင်အတွက် ရရှေ့ရပြာင်းသွားလာမှုများကို အ 

ရထာက်အကူပဖစ်ရစရန် ရည်ရွယ်ရသာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များြါဝင်ပြီး အထူးသပဖင့် အမျ ိုးမျ ိုးရသာအကူအညီများနှင့် တိကျ 

ရသာ သတင်းအချက်အလက်များရြးအြ်ရရးအတွက် အခမဲ့ဝန်ရဆာင်မှုများ ထူရထာင်ပခင်း နည်းလမ်းများမှ တစ်ဆင့် 

ပဖစသ်ည။် ထိုအ့ပြင ်မမိနိိငုင်ကံိ ုစနွ့ခ်ွာ၍အပခားနိငုင်တံငွ ်အရပခချပခင်းနငှ့ ်ရရှေ ရ့ပြာင်းသွားလာပခင်းများနငှ့ ်စြလ်ျဉ်းရသာ 

ဦးတည်ချက်မှားယွင်းနိုင်သည့် ဝါဒပဖန့်ပခင်းများအား တားဆီးနိုင်ရန် အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးထားသည့် နိုင်ငံများ 
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အရနပဖင့် လိုက်နာရဆာင်ရွက်ရမည့် သင့်ရလျာ်ရကာင်းမွန်ရသာ အဆင့်များလည်း လိုအြ်သည် (ြိုဒ်ခွဲ ၂ နှင့် ၃)။ ထို 

ပြဋ္ဌာန်းချက်များြါ အရြကာင်းအရာများကို ရခါင်းြုံပဖတ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ပဖင့် လူကုန်ကူးမှုများပဖစ်သွားရစနိုင်ရသာ 

အရပခအရနများကို ကကိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရန် အပမင်ရှုရထာင်ပဖင့် ရလ့လာသင့်သည်” (ibid၊ အြိုဒ် ၁၈)။ ILO မှ ညွှန် 

ြကားရရးမှူးချုြ်၏ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာကို ရလ့လာချက်အရ၊ အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစမှု ဆန့်ကျင် 

ရရးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မဟာမိတ်များ၊ ြလာမိုလုြ်ထုံးလုြ်နည်း ကျင့်ဝတ်များနှင့် အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစမှုဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်း 

ချက်များအြကား ချတိ်ဆက်မှုများသည် သရောတရားအရ စိန်ရခါ်မှုများပဖစ်လာရစသလို ဥြရဒအရအရရးယူရဆာင် 

ရွက်ရန်လည်း စိန်ရခါ်မှုများ ပဖစ်ရစြါသည်။

“၎င်းတို့သည် ရခါင်းြုံပဖတ်ပခင်းဆိုင်ရာသရောတရားများကို နိုင်ငံတကာဥြရဒများသို့ မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး အကန့်အသတ် 

ရှိရသာ တရားစီရင်ရရးထုံးတမ်းများနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် အလုြ်သမားနှင့် လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာရခါင်းြုံပဖတ်ပခင်းများကို ကျယ် 

ပြန့်စွာ ခွဲပခားတင်ပြခဲ့သည်။ ထိုအချက်များသည် ြါဝင်သည့်နိုင်ငံများအရနပဖင့် လိုက်နာရဆာင်ရွက်ရမည့် လူကုန်ကူး 

မှု ဆန့်ကျင်ရရးဥြရဒများစွာလိုအြ်ပြီး အမျ ိုးသမီးနှင့်ကရလးသူငယ်များကို လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာ ရခါင်းြုံပဖတ်ပခင်းများအ 

တွက်သာ လွှမ်းခခုံရဖာ်ပြထားပြီး လူကုန်ကူးမှုနှင့် ရခါင်းြုံပဖတ်ပခင်းသရောတရားများကို ြိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ကျင့်သုံး 

နိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဥြရဒများတွင် လက်ခံကျင့်သုံးရန် သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထည့်သွင်းရန်လည်း လိုအြ်သည်။”

၂၀၀၉ ခုနှစ် အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစမှုဆိုင်ရာ ညွှန်ြကားရရးမှူးချုြ်၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာကို ရလ့လာမှုအရ၊ 

အတင်းအကျြ်ခိုင်းရစမှုရြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာမှုများသည် ‘ရခါင်းြုံပဖတ်ပခင်း’ ဟူသည့် သရောတရားကို လတ်တရလာ 

အရလးရြးရဆာင်ရွက်မှုအရ အထူးပြစ်မှုအရနပဖင့် ဖမ်းဆီးအရရးယူနိုင်ရရး၊ ပြစ်မှု၏အတိုင်းအတာကို သတ်မှတ်ရရး၊ 

မည်သို့အပြစ်ရြးသင့်သည်ဟူရသာ အချက်များအရြါ်တွင် အချ ို ့ရသာတက်ကကသည့် ပငင်းခုံမှုများထွက်ရြါ် လာခဲ့ 

သည်။ ထို့အပြင် အကျြ်ကိုင်မှုနှင့် အကျြ်ကိုင်မှုမြါရသာ ရခါင်းြုံပဖတ်မှုများအြကား အလွန်ြါးလျားသည့် မျဉ်းပဖင့် 

သာ ပခားနားထားပခင်းပဖစ်ရြကာင်း အရတွ့အကကုံများ သင်ခန်းစာရခဲ့ြါသည်။ ILO ၏ အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစမှု အဓိြ္ပာယ် 

ဖွင့်ဆိုချက်အရ အလုြ် သို့မဟုတ် ဝန်ရဆာင်မှုဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရရးတွင် ဆန္ဒမြါဝင်ေဲ လုြ်ကိုင်ရသည်များကို များ 

စွာအရလးရြးထားပြီး ြလာမိုလုြ်ထုံးလုြ်နည်းကျင့်ဝတ်နှင့် ရနာက်ဆက်တွဲမူဝါဒများမှာမူ အလုြ်အကိုင်ဆိုင်ရာ 

ဆက်ဆံရရးတွင် မတူညီသည့် လှည့်စားမှုြုံစံမျ ိုးစုံပဖင့်၊ ကနဦးသရောတူညီမှုများကို ဆန့်ကျင်နိုင်သည့် နည်းလမ်းများ 

အား ရဝဖန်ရဆွးရနွးထားြါသည်။” (အတင်းအကျြ်ခိုင်းရစမှုရြကာင့်ထိခိုက်နစ်နာမှုများ၊ အြိုဒ် ၄၁)

သရဘာတူစာချုပ်များ

ရမးခနွ်း - အလြ်ုအကိငုခ်န ့်အြ်မှုသရောတစူာချုြက်ိ ုလကမ်တှရ်ရးထိုးရပခင်းမရှရိသးေ ဲအလြုလ်ြုရ်နသည့ ်ဝနထ်မ်း 

တစ်ဦး သို့မဟုတ် သရောတူစာချုြ်ချုြ်ဆိုထားရသာ်လည်း စာမဖတ်တတ်ပခင်းရြကာင့်ရသာ်လည်းရကာင်း စာချုြ်ြါ 

ောသာစကားကို နားမလည်ပခင်းရြကာင့်လည်းရကာင်း စာချုြ်ြါအချက်များကို မသိရှိနားမလည်သည့်ဝန်ထမ်းတစ် 

ဦးရှိြါသည်။ ထိုအရနအထားတွင် ILO ၏ အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစမှုဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို မည်မျှအတိုင်းအတာအထိ 

ချ ိုးရဖာက်သည်ဟု ယူဆနိုင်ြါသလဲ။ အဓမ္မခိုင်းရစခံအလုြ်သမား ပဖစ်မသွားရစရရးအတွက် ကုမ္ပဏီများအရနပဖင့် 

အလုြ်သမားများနားလည်နိုင်ရသာ ောသာစကားပဖင့် သရောတူစာချုြ်များကို ောသာပြန်ဆိုရြးရန် တာဝန်ရှိြါ 

သလား။

အရြေ - အလုြ်သမားအားလုံးတွင် ၎င်းတို့အလွယ်တကူနားလည်နိုင်ရသာ ောသာစကားပဖင့် ချုြ်ဆိုထားသည့် အလုြ် 

သရောတူစာချုြ်များရှိသင့်ပြီး လုြ်အားခရြးရချမှု၊ အချနိ်ြိုအလုြ်ဆင်းပခင်း၊ ကိုယ်ြိုင်စာရွက်စာတမ်းအရထာက် 

အထားများကို ထိန်းသိမ်းရယူမှုနှင့် အပခားရသာ အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစခံအလုြ်သမားများ ကာကွယ်ရရးနှင့် စြ်လျဉ်း 

သည့် အခွင့်အရရးများကို ရရးသားရဖာ်ပြထားသည်များ ြါရှိရမည်။



စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော အရေးအရြေေျားအတွက် ILO ၏ အကူအညီရပးရေးဌာနေှ နေူနာကိစ္စေပ်ေျား
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ကမ်းလွန်ရနောများတွင်ေှိသည့် အလုပ်များ

ရမးခွန်း - ကမ်းလွန်လုြ်ငန်း (ဥြမာ ရရနံတူးစင်များ) တွင် အလုြ်လုြ်သည့် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးရှိြါသည်။ ၎င်း၏ အလုြ် 

စာချုြ်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အချနိ်မတိုင်ခင် ထွက်ခွာရန်မပဖစ်နိုင်သည့် ရနထိုင်ရမည့်ကာလကို ရဖာ်ပြထားသည်။ 

အလုြ်သမားအရနပဖင့် ၎င်း၏ အလုြ်မှထွက်ခွာလိုရသာ်လည်း အမှန်တကယ်အားပဖင့် ထိုရနရာမှ ထွက်ခွာနိုင်ရန် 

မပဖစ်နိုင်ရြ။ ပြစ်ဒဏ်ပဖင့် ပခိမ်းရပခာက်ပခင်းမဟုတ်သလို အလုြ်သမားအရနပဖင့် ထိုအလုြ်ကို ဆန္ဒအရလျာက်လက်

ခံခဲ့ပခင်းပဖစ်ရသာ်လည်း လှုြ်ရှားသွားလာနိုင်မှု အကန့်အသတ်ရှိသည်မှာ ထင်ရှားြါသည်။ ထိုအရပခအရနတွင် ILO ၏ 

အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစခံရသည့် အလုြ်သမားများနှင့်ြတ်သက်သည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ

ချ ိုးရဖာက်မှုရှိသည်ဟု ဆိုနိုင်ြါသလဲ။

အရြေ - မည်သည့်အလုြ် သို့မဟုတ် ဝန်ရဆာင်မှုတွင်ရှိရနသည့် အဓမ္မ သို့မဟုတ် အတင်းအြကြ်ခိုင်းရစခံရသည့် 

အလုြ်သမားများဆိုသည်မှာ လူတစ်ဦးတစ်ရယာက်အား ပြစ်ဒဏ်ရြးခံရမည်ဟု ရပခာက်လှန့်ပခင်း သို့မဟုတ် ပခိမ်း 

ရပခာက်ပခင်းပဖင့် အတင်းအကျြ်ခိုင်းရစပခင်းပဖစ်ပြီး ထိုြုဂ္ဂိုလ်များအရနပဖင့် သူ သို့မဟုတ် သူမ၏ ကိုယ်ြိုင်အလိုဆန္ဒပဖင့် 

လုြ်ရဆာင်ရပခင်းမဟုတ်သည့် ကိစ္စရြ်များပဖစ်သည် (အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစမှုဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၃၀ (အမှတ် ၂၉)၊ 

ြိုဒ်ခွဲ ၂)။

အရပခခံသရောတရားမှာ အလုြ်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရရးအားလုံးကို စာချုြ်ြါနှစ်ဦးနှစ်ဖက်၏ သရောတူညီမှုပဖင့် ချုြ်ဆို 

ရမည်ပဖစ်ပြီး နှစ်ဖက်စလုံးက ထိုအလုြ်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရရးကို ဥြရဒ သို့မဟုတ် စုရြါင်းညှိနှိုင်းသရောတူညီချက်ြါ 

အချက်များနှင့်အညီ သင့်ရလျာ်သည့် ကကိုတင်အသိရြးကာလပဖင့် အချနိ်မရရွးရြ်ဆိုင်းနိုင်ရမည်ပဖစ်သည်။ အကယ်၍ 

အလုြ်သမားအရနပဖင့် ပြစ်ဒဏ်ရြးခံရမည်ကို ရြကာက်ရွံ့ြူြန်ပခင်းမရှိရသာ်လည်း သူ/သူမ၏ သရောတူညီချက်ကို 

ရုြ်သိမ်းပခင်းမပြုနိုင်ခဲ့ြါက အလုြ်လုြ်ပခင်း ရြ်တန့်ြိုင်ခွင့်ကို ပငင်းဆိုခံရသည့်အချနိ်မှစတင်၍ အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစခံ

ရရသာအလုြ်သမားအပဖစ် မှတ်ယူနိုင်သည်။

လွတ်လြ်စွာလှုြ်ရှားသွားလာခွင့်ကို တားပမစ်ပခင်းတွင် အလုြ်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရရးမှ ထွက်ခွာရန်တားပမစ်ပခင်းများြါ

ဝင်နိုင်ပြီး ဆန္ဒအရလျာက်ြါဝင်မှုရှိမရှိ ရမးပမန်းရန်ပဖစ်သည်။ သို့ရသာ်လည်း ကာလအြိုင်းအပခားတစ်ခုအထိ နည်း 

ြညာြိုင်းဆိုင်ရာ အရနအထားအရ အသွားအလာကန့်သတ်မှုရှိရသာ ကမ်းလွန်လုြ်ကွက်တစ်ခုအတွက်မူ တရားဝင် 

သည့်အချက် ပဖစ်ြါသည်။ သို့ရသာ်လည်း အရရးကကီးသည့်အချက်မှာ အလုြ်စာချုြ်မချုြ်မီ ထိုအရပခအရနများကို 

အလုြ်သမားများအား အပြည့်အဝကကိုတင်၍ အသိရြးထားရမည်ပဖစ်ပြီး ထိုကမ်းလွန်လုြ်ကွက်တွင် ရနထိုင်ရမည့်

ကာလအတိုင်းအတာမှာလည်း သင့်တင့်ဆီရလျာ်မှုရှိသင့်သည်။ (အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစမှုဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၃၀ 

(အမှတ် ၂၉)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၂)။

ရမးခွန်း - စက်ရုံတစ်ရုံသည် အလုြ်သမားများကို ခွင့်ပြုချက်မရေဲ ခွင့်ယူမှု သို့မဟုတ် အနိမ့်ဆုံးအရည်အရသွးစံနှုန်း 

များကို မမှီသည့်အတွက် ဒဏ်ရြကးတြ်သည်။ မည်သို့ရသာအရပခအရနများတွင် ဒဏ်ရြကးတြ်သည့် မူဝါဒများသည် 

အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစမှုဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် (များ) နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိြါသလဲ။

အရြေ - အရည်အရသွးစံနှုန်းမမှီပခင်း၊ အရြကာင်းပြချက်မရှိေဲ အလုြ်ြျက်ကွက်ပခင်းတို့ရြကာင့် စက်ရုံစည်းကမ်းချ ိုး 

ရဖာက်သည်ဟု ဒဏ်ရြကးတြ်ပခင်းများသည် လြု်အားခများအကာအကွယရ်ြးရရးအြါအဝင် အပခားရသာနိုင်ငံတကာ 

အလုြ်သမားစံနှုန်းဆုိင်ရာ အရပခခံမူဝါဒများနှင့်စြ်လျဉ်းသည့်ကိစ္စရြ်များ ပဖစ်ရကာင်းပဖစ်နုိင်ရသာ်လည်း အလုြ်သမား 

ကို အကျြ်ကိုင်၍ အလုြ်ခိုင်းရစပခင်းမဟုတ်ြါက ထိုကိစ္စများသည် အဓမ္မခိုင်းရစပခင်းများ မဟုတ်ြကြါ။

ရမးခွန်း - အချ ို ့ရသာ ကုမ္ပဏီ/လုြ်ငန်းများသည် ဝန်ထမ်းများရစာင့်ရရှာက်ရရးအစီအစဉ်၏ အစိတ်အြိုင်းအရနပဖင့် 

ဝန်ထမ်းများကို ရချးရငွများ ထုတ်ရြးသည်။ ထိုရကာင်းမွန်သည့် လုြ်ရဆာင်မှုကို အနှုတ်သရောရပြာင်းလဲမသွား

ရစရန်အတွက် အရကကးပဖင့် ချည်ရနှာင်ခိုင်းရစရသာ အလုြ်သမားများပဖစ်မသွားရစရရး၊ လွတ်လြ်စွာလှုြ်ရှားသွား



စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော အရေးအရြေေျားအတွက် ILO ၏ အကူအညီရပးရေးဌာနေှ နေူနာကိစ္စေပ်ေျား
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လာနိုင်စွမ်းကို အတားအဆီးမပဖစ်ရစရရးနှင့် အရစ်ကျရြးရပခင်းများရြကာင့် ရန့စဉ်ဝင်ရငွသည် အနိမ့်ဆုံးရှိရမည့် 

လုြ်အားခထက် ြိုမိုနည်းြါးပခင်းများ ပဖစ်မသွားရစရန် မူဝါဒတစ်ရြ်ကို ရှာရဖွလျက်ရှိြါသည်။

အရြေ - ထိုမူဝါဒတွင် လုြ်အားခများကကိုတင်ထုတ်ရြးမှုနှင့် ဝန်ထမ်းများကို ရချးရငွများရြးမှုသည် အလုြ်သမား 

များကို အရကကးရနှာင်ကကိုးပဖင့် ခိုင်းရစပခင်းပဖစ်ရစမည့် နည်းလမ်းတစ်ခု ပဖစ်မသွားရစရန် ရှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်သင့် 

သည်။ ကကိုတင်ထုတ်ရြးရငွများနှင့် ရချးရငွများသည် ဥြရဒကသတ်မှတ်ထားသည့် ြမာဏထက်မရကျာ်လွန်သင့်ြါ။ 

ရချးရငွကိုပြန်လည်ရြးဆြ်သည့်အရနပဖင့် လုြ်အားခများမှ နှုတ်ယူပဖတ်ရတာက်ပခင်းများသည်လည်း ဥြရဒမှသတ် 

မှတ်ထားသည့် ြမာဏထက် မရကျာ်လွန်သင့်ြါ။ အလုြ်သမားများကို ရထာက်ြံ့ရငွနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်များ၊ 

ကကိုတင်ထုတ်ယူရငွ၊ ရချးရငွနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတ်မှတ်ချက်၊ အရပခအရနများကို ရကာင်းစွာအသိရြးထားသင့် 

ြါသည်။

ရမးခွန်း - လူကုန်ကူးမှုကို တားဆီးနိုင်ရန် ကုမ္ပဏီများအတွက် အကကံပြုချက်များရှိြါသလား။

အရြေ - ILO ြါဝင်ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိရသာ လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရရး UN ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အစြျ ိုးရဆာင်ရွက်မှု 

တွင် “လူကုန်ကူးပခင်းနှင့်စီးြွားရရးလုြ်ငန်း” ဟူရသာ လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခု ထုတ်ရဝထားြါသည်။

ရမးခွန်း - အတတ်ြညာြိုင်းဆိုင်ရာ နည်းြညာသင်တန်းများတက်ရရာက်ပြီး ပြန်လည်ရြးဆြ်ရပခင်း/အလုြ်လုြ်ရြး 

ရပခင်းများ ပြုလုြ်ရသည့်စီမံချက်များနှင့်ြတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များကို ရှာရဖွလျက်ရှိြါသည်။ ပြန်လည် 

ရြးဆြ်ရန် သင့်ရလျာ်သည့်ြမာဏမှာ မည်မျှပဖစ်သင့်ပြီး သင်တန်းအတွက် ပြန်လည်ရြးရချရသည့် လုြ်ငန်းစဉ် 

သို့မဟုတ် အခရြကးရငွများမှာ အလွန်များပြားပခင်း ရှိမရှိစစ်ရဆးနိုင်မည့် သတင်းအချက်အလက်ညွှန်ပြချက်များမှာ 

မည်သည်တို့ ပဖစ်နိုင်ြါသလဲ။

အရြေ - သင်တန်းရြကးများ ထုတ်ရြးပခင်းနှင့်ြတ်သက်သည့် ရမးခွန်းကို CEACR ရအာက်ရှိအလုြ်အကိုင်မှ အလုြ် 

သမား လွတ်လြ်စွာထွက်ခွာခွင့်နှင့် ြတ်သက်သည့်အရြကာင်းအရာများတွင် လိြ်မူရပဖရှင်းထားြါသည်။ အလုြ် 

သမား များအရနပဖင့် အလုြ်ရှင်ထံမှ သို့မဟုတ် နိုင်ငံရတာ်မှ သင်တန်းများတက်ရရာက်ခွင့်ရရှိသည့်အခါ၊ အချနိ် ကာလ 

တစ်ခုအထိ တာဝန်ဆက်လက်ထမ်းရဆာင်ရြးရသည်များရှိြါသည်။ ထိုသို့ရသာ ကိစ္စရြ်များအတွက် ကကီးြကြ်ရရး 

အဖွဲ့များမှ သင်တန်းတက်ရရာက်ခဲ့သည့် အတိုင်းအတာနှင့် အချ ိုးအစားညီရသာကာလတစ်ခုအထိ လုြ်ကိုင်ရြးပြီးမှ 

ထွက်ခွာခွင့်ပြုရန် သို့မဟုတ် တက်ရရာက်ခဲ့သည့် သင်တန်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ ပြန်ထုတ်ရြးရန် အချက်များ 

အား သတ်မှတ်ရြးရန် အစိုးရများထံ တင်ပြရတာင်းဆိုရြးခဲ့သည်များရှိြါသည်။

ကကီးြကြ်ရရးအဖွဲ့သည် သင်တန်းတက်ရရာက်ခဲ့သည့် အလုြ်သမားများက ပြန်လည်ရြးသွင်းရမည့်ကိစ္စရြ်များနှင့် 

စြ်လျဉ်း၍ လက်သင့်ခံနိုင်ရသာ ြမာဏ၊ ညွှန်ပြချက်များ သို့မဟုတ် ရာခိုင်နှုန်းများကို ထူရထာင်သတ်မှတ်ရြးခဲ့ပခင်း 

မရှိခဲ့ြါ။ CEACR သည်လည်း ပြန်လည်ထုတ်ရြးရမည့် ြမာဏ သို့မဟုတ် အချ ိုးအစားညီမျှသည်ဟု ယူဆနိုင်သည့် 

ြမာဏများကို လမ်းညွှန်မှုရြးခဲ့ပခင်းမျ ိုးမရှိဖူးြါ။ ြုံမှန်အားပဖင့် ထိုသို့ရသာကိစ္စရြ်များကို အများပြည်သူဆိုင်ရာကဏ္ဍ 

များတွင် စစ်ရဆးပြီး နိုင်ငံအလိုက်ရှိရနသည့် သီးပခားအရပခအရနများအရ အစိုးရများက သတင်းအချက်များရတာင်း

ဆိုလာချနိ်တွင် ကိစ္စတစ်ခုချင်းစီအလိုက်သာ ရပဖရှင်းခဲ့ြါသည်။

ဥြမာအားပဖင့် ဥြရဒသတ်မှတ်ချက်အရ လက်နက်ကိုင်တြ်ဖွဲ့များသုိ့ ဝင်ရရာက်ထမ်းရဆာင်ရနစဉ် ြညာသင်ဆုရ 

ထားသူများ နှုတ်ထွက်လိုြါက (၁) ထိုြညာသင်ဆုကာလသည် တစ်နှစ်ရှိြါက ဆယ်နှစ်တာဝန်ထမ်းရဆာင်ရြးရန်၊ 

(၂) အကယ်၍ နှုတ်ထွက်လိုသည်ဆိုြါက၊ နိုင်ငံရတာ်မှကျခံရြးထားသည့် ကုန်ကျစရိတ်များ၏ နှစ်ဆကို ပြန်လည် 

ရြးရလျာ်ပြီးမှ နှုတ်ထွက်ရန် သတ်မှတ်ထားပခင်းရသာရြကာင့် CEACR မှ ြညာသင်ဆုရရှိထားသူတစ်ဦးသည် နိုင်ငံ

ရတာ်မှကျခံထားသည့်ရငွနှင့် ၎င်းတက်ရရာက်ထားသည့် ကာလနှင့် အချ ိုးအစားသင့်ရလျာ်မှုရှိရသာ အချနိ်ကာလတွင် 

နှုတ်ထွက်ခွင့်ရှိသင့်သည် သို့မဟုတ် နိုင်ငံရတာ်မှ ကျခံထားသည့် ကုန်ကျစရိတ်အတိုင်းသာ ပြန်ရြးသွင်းခွင့်ပြုသင့် 
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သည်ဟု ရထာက်ပြခဲ့ြါသည်။ အပခားရသာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် CEACR မှ အစိုးရ၏သတိပြုမှုရှိရစရန် တင်ပြခဲ့သည့် 

အချက်မှာ “အချနိ်တိုကာလတစ်ခုအတွင်းကကီးမားသည့် ရငွြမာဏကို ပြန်လည်ရြးဆြ်ခိုင်းပခင်းသည် သင်တန်းဆင်း 

မည့်သူအား မပဖစ်မရနအလုြ်ထမ်းရဆာင်ရြးရသည့် ကာလအတွင်း နှုတ်ထွက်ရန်အခက်အခဲပဖစ်သွားရစမည်ပဖစ်

ပြီး၊ လက်ရတွ့တွင် ဥြရဒ၌ပြဋ္ဌာန်းထားရသာ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့် ဆန့်ကျင်ေက်သရောသက်ရရာက်သွားနိုင်သည်” 

ဟူသည့်အချက် ပဖစ်ြါသည်။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းေွဲ့စည်းနိုင်မှုဆိုင်ော အရမးအရြေများ

လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းေွဲ့စည်းနိုင်မှု - အရထွရထွ

ရမးခွန်း - လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းနိုင်မှုနှင့် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုခွင့်ဆိုင်ရာ အဓိကနိုင်ငံတကာစံနှုန်း 

များမှာ မည်သည်တို့ပဖစ်ြါသလဲ။

အရြေ - လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းနိုင်မှုနှင့် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုခွင့်ဆိုင်ရာ အရပခခံကျသည့်နိုင်ငံတကာ 

စံနှုန်းများမှာ လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် စည်းရုံးြိုင်ခွင့်များကို အကာအကွယ်ရြးရရးဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်း 

ချက် (အမှတ် ၈၇) နှင့် စည်းရုံးြိုင်ခွင့်နှင့် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုြိုင်ခွင့် ပြဋ္ဌာန်းချက် (အမှတ် ၉၈) တို့ ပဖစ်ြါသည်။ 

ထိုအခွင့်အရရး၊ လွတ်လြ်ခွင့်များနှင့်ြတ်သက်သည့် အပခားရသာ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများမှာ လုြ်ငန်းများတာဝန်ယူ

ရဆာင်ရွက်နိုင်ရစရရးအတွက် အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များကို အကာအကွယ်ရြးရရးနှင့် အရထာက်အြံ့များဆိုင် 

ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် (အမှတ် ၁၃၅)၊ အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များဆိုင်ရာ အကကံပြုချက်များ (အမှတ် ၁၄၃) နှင့် စုရြါင်း

ညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှုဆိုင်ရာ အကကံပြုချက် (အမှတ် ၁၆၃) တို့ ပဖစ်ြါသည်။

လူမှုရရးအရ ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးမှုများဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများတွင် လုြ်ငန်းတာဝန်ယူရဆာင်ရွက်သည့် အဆင့်၌ 

အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားများ ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးရရးနှင့် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်ရရးဆိုင်ရာ အကကံပြုချက်များ (အမှတ် 

၉၄) နှင့် လုြ်ငန်းများ တာဝန်ယူရဆာင်ရွက်ရာတွင် စီမံခန့်ခွဲရရးအြိုင်းနှင့် အလုြ်သမားများအြကား ဆက်သွယ် 

ရရးဆိုင်ရာ အကကံပြုချက်များ (အမှတ် ၁၂၉) တို့ြါဝင်သည်။ ထို့အပြင် ILO ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အကကံပြုချက် 

အများစုတွင် အလုြ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ အပြန်အလှန်ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးပခင်းပဖင့် 

လူမှုရရးအရ ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးမှုများကို အရထာက်အကူပဖစ်ရစရသာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ြါဝင်ြါသည်။

ရမးခွန်း - လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းြိုင်ခွင့်သည် အေယ်ရြကာင့် အရရးကကီးြါသလဲ။

အရြေ - အခွင့်အရရးတစ်ခုအရနပဖင့်သာမက၊ လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းြိုင်ခွင့်သည် အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ် 

သမားများကို စီးြွားရရးဆိုင်ရာ ကိုယ်ြိုင်အကျ ိုးစီးြွားများအတွက်ရရာ ၎င်းတို့၏ ရှင်သန်ခွင့်ရှိရရး၊ လုံခခုံခွင့်၊ ဂုဏ် 

သိက္ခာရှိခွင့်၊ တစ်ကိုယ်ရရလွတ်လြ်ခွင့်နှင့်စုရြါင်းလွတ်လြ်ခွင့်ရရှိရရး အစရှိသည့် နိုင်ငံသားလွတ်လြ်ခွင့်များကိုြါ 

ြိုမိုရကာင်းမွန်ရအာင် အတူတကွြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်ခွင့်ရရှိရစသည်။ ဒီမိုကရရစီစနစ်၏ ြူးတွဲအစိတ်အြိုင်းတစ်ခုအ 

ရနပဖင့် ဤအရပခခံမူဝါဒများသည် လုြ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိ အရပခခံမူဝါဒများနှင့် အခွင့်အရရးများကို အပြည့်အဝပဖစ်ရြါ် 

လာရစရရးအတွက် မရှိမပဖစ် အရရးြါြါသည်။

စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများအရနပဖင့် လက်ရှိပမန်ဆန်စွာရပြာင်းလဲရနသည့် ကမ္ဘာ့ရဈးကွက်တွင် မရသချာမရရရာမှုများစွာ 

ကို ရင်ဆိုင်ြကရမည် ပဖစ်ြါသည်။ လွတ်လြ်စွာရရွးချယ်ထားသည့် အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များနှင့် စစ်မှန်သည့် 

ရဆွးရနွးမှုများပြုလုြ်နိုင်ပခင်းသည် အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားနှစ်ဦးစလုံးကို တစ်ဦးစီတွင်ရှိသည့် ပြဿနာများ အား 

ြိုမိုရကာင်းမွန်စွာ နားလည်လာရစပြီး ၎င်းတို့ကိုရပဖရှင်းရန်နည်းလမ်းများအားလည်း အတူရှာရဖွလာနိုင်ရစသည်။ 

ကိုယ်စားပြုမှု အာမခံနိုင်ရရးသည် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ယုံြကည်ချက်တည်ရဆာက်ရာတွင် အရပခခံအုတ်ပမစ်တစ်ခုြင်ပဖစ် 
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သည်။ လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်း ဖွဲ့စည်းြိုင်ခွင့်နှင့် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှုများကို ကျင့်သုံးပခင်းသည် အပြုသရော 

ရဆာင်သည့် အပြန်အလှန်ရဆွးရနွးမှုများ၊ ြဋိြက္ခများကို ရပဖရှင်းနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိလာနိုင်ရစပြီး ထို 

ြူးတွဲအင်အားသည် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများနှင့် လူ့ရောင်အသိုက်အဝန်းအရြါ်တွင် အကျ ိုးရကျးဇူးကကီးမားစွာ ရရှိရစ 

သည်။ ILO ၏ ကကီးြကြ်ရရးဆိုင်ရာအဖွဲ့က လွတ်လြ်စွာ အသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းခွင့်ကို အပခားရသာ အခွင့်အရရးများ 

ထက် ြိုမိုကကီးမားကျယ်ပြန့်သည့် အတိုင်းအတာပဖင့် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားြါသည်။ အားလုံးမဟုတ်ရသာ်လည်း ကိစ္စ 

ရြ်ရတာ်ရတာ်များများတွင် ဤဆုံးပဖတ်ချက်များသည် အလုြ်ရှင်များ ြိုမိုနားလည်လာနိုင်ရစရန် အရထာက်အကူပဖစ် 

ရစခဲ့ြါသည်။

ရမးခွန်း - လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းြိုင်ခွင့်ကို ကုမ္ပဏီများက ရလးစားမှုများရှိလာရစရန် 

မည်သည်တို့ကို လုြ်ရဆာင်နိုင်ြါသလဲ။

အရြေ - လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းြိုင်ခွင့်နှင့် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုခွင့်ဆိုင်ရာများနှင့် စြ်လျဉ်း၍ ကုမ္ပဏီ 

များ လိုက်နာရဆာင်ရွက်နိုင်မည့်ကိစ္စရြ်အချ ို ့ကို နိုင်ငံတကာပြဋ္ဌာန်းချက်များကခွဲပခားသတ်မှတ်ထားြါသည်။

 • အသင်းဖွဲ့ရန်အတွက် ဝန်ထမ်းများ၏ ဆုံးပဖတ်ချက်ကို ဝင်ရရာက်စွက်ဖက်ပခင်းမပြုရန်။ အလုြ်သမားများ 

အရနပဖင့် ၎င်းတ့ုိ၏ ကုိယ်ြုိင်ရရွးချယ်မှုပဖင့် အလုြ်သမားသမဂ္ဂတစ်ခုသ့ုိ လွတ်လြ်စွာဝင်ရရာက်ရန် သ့ုိမဟုတ် 

ဖွဲ့စည်းရန် အခွင့်အရရးကို အသိအမှတ်ပြုရမည်။

 • အလုြ်သမားသမဂ္ဂဆန့်ကျင့်ရရး ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမရှိရစရ။ ကုမ္ပဏီမူဝါဒများ၊ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများနှင့် ကျင့် 

သုံးမှုများတွင် လူြုဂ္ဂိုလ်တစဦးချင်းစီ၏ အလုြ်သမားသမဂ္ဂ သို့မဟုတ် သမဂ္ဂလုြ်ငန်းများအရြါ်သို့ ထားရှိ 

သည့် အပမင်ရှုရထာင့်များရြကာင့် ခွဲပခားဆက်ဆံပခင်းများမရှိရစရ။

 • အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များအရနပဖင့် ြုံမှန်ကုမ္ပဏီ၏လုြ်ငန်းများကို အရနှာင့်အယှက်မပဖစ်ရစေဲ ၎င်း 

တို့ လုြ်ကိုင်ရဆာင်ရွက်ရနသည့် အပခားတာဝန်များကို ဝင်ရရာက်စွက်ဖက်ပခင်းမရှိရစရ။

ရမးခွန်း - လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းြိုင်ခွင့်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် ကုမ္ပဏီများအရနပဖင့် မည်သည်တို့ကို လုြ် 

ရဆာင်နိုင်ြါသလဲ။

အရြေ - ကုမ္ပဏီများအရနပဖင့် မတူညီသည့်အဆင့်များတွင် လုြ်ရဆာင်နိုင်သည်များရှိြါသည်။

လုြ်ငန်းခွင်တွင် -

 • အလုြ်သမားများအရနပဖင့် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ြိုင်ရရွးချယ်မှုပဖင့် အလုြ်သမားသမဂ္ဂတစ်ခုသို့ လွတ်လြ်စွာ 

ဝင်ရရာက်ရန် သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းရန် အခွင့်အရရးကို ပခိမ်းရပခာက်မှုများ သို့မဟုတ် လက်တုံ့ပြန်မှုများအား 

ရြကာက်ရွံ့ရန်မလိုအြ်ေဲ အမျ ိုးသားဥြရဒနှင့်အညီ ရလးစားမှုရှိရမည်။

 • အလုြ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊ သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ပခင်းနှင့် အလုြ်ရလျှာက်ထားပခင်း၊ ရာထူးတိုးပမှင့်ရရး၊ 

အလုြ်ထုတ်ြယ်ပခင်း သို့မဟုတ် အလုြ်ရနရာရရှေ့ရပြာင်းပခင်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရသာဆုံးပဖတ်ချက်များ အစ 

ရှိသည့် လုြ်ရဆာင်ချက်များတွင် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမရှိရရး မူဝါဒများနှင့် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ ရရးဆွဲထား 

ရှိရမည်။

 • ထိရရာက်ရသာ စုရြါင်းညှိနှိုင်းသရောတူညီမှုများ တိုးတက်ပဖစ်ရြါ်လာရစရန်အတွက် အလုြ်သမားကိုယ် 

စားလှယ် များကို သင့်ရလျာ်သည့် အရထာက်အကူများရြးအြ်ကူညီရမည်။

လုြ်ငန်းရဆာင်ရွက်သည့်အသိုက်အဝန်းတွင် -
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 • အမျ ိုးသားအဆင့် အလုြ်ရှင်များအဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် လုြ်ငန်းတာဝန်များကို 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။

 • အလုြ်သမား - စီမံခန့်ခွဲရရးအြကား ဆက်ဆံရရးအရပခအရနများ၊ အထူးသပဖင့် အလုြ်သမားသမဂ္ဂများနှင့် 

စုရြါင်းညှိနှိုင်းသရောတူညီမှုများကို အသိအမှတ်ပြုသည့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ၊ ဥြရဒဆိုင်ရာမူရောင်များ 

လုံရလာက်စွာမရှိရသးသည့် နိုင်ငံများမှ အလုြ်သမား - စီမံခန့်ခွဲရရးတို့အြကား ဆက်ဆံရရးများကို ြိုမိုတိုး 

တက်ရကာင်းမွန်လာရစရန် တစ်ဆင့်ချင်း ရဆာင်ရွက်သွားရမည်။

ရမးခွန်း - ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် အကကံရြးကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ဆက်သွယ်ပြီး ကုမ္ပဏီများကို အကူအညီရြးရရးအတွက် 

ရတာင်းဆိုသည်မှာ “အပြန်အလှန်အသိအမှတ်ပြုရရးနှင့် အလုြ်သမားသမဂ္ဂများက စီစဉ်သည့်မဲဆွယ်စည်းရုံးြွဲများ

ကို ကကိုတင်ကာကွယ်ရရးအစီအစဉ်များမှတစ်ဆင့် အလုြ်သမားသမဂ္ဂကင်းလွတ်ရရး” ပဖစ်သည်။ အကကံရြးအဖွဲ့ 

အစည်းက ကုမ္ပဏီသို့ အကကံပြုသည်မှာ၊ လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း အလုြ်သမားသမဂ္ဂတစ်ခုမရြါ်ရြါက်လာရစရန်အတွက် 

အမျ ိုးမျ ိုးရသာလုြ်ငန်းများတွင် ချတိ်ဆက်ြါဝင်ပြီး အလုြ်သမားများကို သမဂ္ဂထူရထာင်မှုများအား မဲမရြးရအာင် 

ရဖျာင်းပဖရန် ပဖစ်သည်။ ထိုအကကံရြးအဖွဲ့အစည်းသည် ILO ၏ စံချနိ်စံညွှန်းများ နှင့်/သို့မဟုတ် ILO MNE ရြကပငာချက် 

ကို ချ ိုးရဖာက်ပခင်းပဖစ်ြါသလား၊ ချ ိုးရဖာက်ြါက မည်သို့ပဖစ်ြါသလဲ။

အရြေ - အလုြ်သမားတစ်ဦးအရနပဖင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ြိုင်ရရွးချယ်မှုပဖင့် ကကိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်မလိုေဲ အလုြ် 

သမားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသို့ လွတ်လြ်စွာ ဝင်ရရာက်ပခင်း သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းတည်ရထာင်ပခင်းများ ပြုလုြ်ခွင့်ရှိရမည် 

(လွတ်လြ်စွာ အသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းြိုင်ခွင့်နှင့် စည်းရုံြိုင်ခွင့်ကို အကာအကွယ်ရြးပခင်းပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၄၈ (အမှတ် 

၈၇)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၂ တွင်ြကည့်)။ ထိုအခွင့်အရရးသည် အလုြ်ရှင်၏ လွတ်လြ်စွာထုတ်ရဖာ်ရရးသားရပြာဆိုခွင့်များနှင့် 

ကျင့်သုံးလုြ်ရဆာင်ရန် သဟဇာတမပဖစ်ြါ။

အလုြ်ရှင်များသည် အလုြ်သမားများ၏ လွတ်လြ်စွာစည်းရုံးြိုင်ခွင့်ကို တားဆီးပခင်း၊ တားပမစ်ပခင်း သို့မဟုတ် ဝင် 

ရရာက်စွက်ဖက်ပခင်းများ မလုြ်ရဆာင်သင့်သလို ထိုသို့စည်းရုံးမှုများအတွက် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်ပခိမ်း 

ရပခာက်ပခင်း၊ ပခိမ်းရပခာက်ပခင်း သို့မဟုတ် ရြကာက်ရွံ့မှု သို့မဟုတ် လက်တုံ့ပြန်မှုများပဖစ်ရစရသာ ြတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု 

ကို ဖန်တီးပခင်းများလည်း မပြုလုြ်သင့်ြါ။ “အလုြ်သမားများအရနပဖင့် ၎င်းတို့၏ အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုတွင် အလုြ် 

သမားသမဂ္ဂများကို ဆန့်ကျင်မှုရြကာင့် ခွဲပခားဆက်ဆံခံရပခင်းများအား လုံရလာက်သည့်အကာအကွယ် ရရှိခံစား 

နိုင်ရမည်ပဖစ်သည်။” (စည်းရုံးြိုင်ခွင့်နှင့် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှု ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၄၉ (အမှတ် ၉၈)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁ (၁))။ 

“အလုြ်သမားနှင့် အလုြ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများသည် တစ်ဖွဲ့နှင့် တစ်ဖွဲ့ သို့မဟုတ် တစ်ဖွဲ့ချင်းစီ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ 

သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်များကို ဝင်ရရာက်စွက်ဖက်မှုဆန်ရသာ မည်သည့်လုြ်ရဆာင်ချက်များကိုမှ မပြုနိုင်ရန် လုံရလာက် 

သည့် အကာအကွယ်များရှိရစရမည်” (ပြဋ္ဌာန်းချက် အမှတ် ၉၈၊ ြိုဒ်ခွဲ ၂၊ ၁)။

ILO ၏ လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းနိုင်ခွင့် ပြဋ္ဌာန်းချက်တွင် ရဖာ်ပြထားသည်မှာ “အလုြ်သမားများ၏ အလုြ် 

အကိုင်ကို ထိခိုက်မှုမပဖစ်ရစရသာ်လည်း အလုြ်သမားသမဂ္ဂများသို့ အဖွဲ့ဝင်အပဖစ်ဝင်ရရာက်မှု သို့မဟုတ် တရားဝင် 

သမဂ္ဂတစ်ခု၏ လုြ်ငန်းများကို ရဆာင်ရွက်မှုတို့ရြကာင့် အရနှာင့်အယှက်ရြးပခင်း၊ ပခိမ်းရပခာက်ပခင်းများ ပြုလုြ်ပြီး 

အလုြ်သမားများအရနပဖင့် ကိုယ်ြိုင်လွတ်လြ်ခွင့်ပဖင့် အဖွဲ့အစည်းများသို့ ဝင်ရရာက်ရန် အဟန့်အတားပဖစ်သွားရစ 

ရသာ ကိစ္စရြ်အားလုံး သည် လွတ်လြ်စွာစုရုံးခွင့်ကို ချ ိုးရဖာက်ပခင်းပဖစ်ြါသည်” (ILO ၏ စီမံအုြ်ချုြ်ရရး အဖွဲ့ဆိုင်ရာ 

ရကာ်မတီ၏ လွတ်လြ်စွာ အသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဆုံးပဖတ်ချက်များနှင့် အရပခခံမူဝါဒများ အကျဉ်းချုြ် 

ရဖာ်ပြချက်၊ ငါးကကိမ်ရပမာက် (ပြန်လည်တည်းပဖတ်ထား) မူ၊ ILO၊ ဂျနီီဗာ၊ ၂၀၀၆၊ အြိုဒ် ၇၈၆ တွင် ြကည့်ြါ)။

နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများနှင့် ပြည်သူ့ရရးရာမူဝါဒများနှင့် သက်ဆိုင်ရသာ အရပခခံမူဝါဒများ သုံးြွင့် ဆိုင် 

ရြကပငာချက် (MNE declaration) တွင် ရဖာ်ပြထားသည်မှာ “နိုင်ငံစုံအရပခစိုက် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများကို ကိုယ်စားပြု 



စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော အရေးအရြေေျားအတွက် ILO ၏ အကူအညီရပးရေးဌာနေှ နေူနာကိစ္စေပ်ေျား
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သည့် အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် အလုြ်ခန့်ထားသည့် အလုြ်သမားများသည် ၎င်းတို့၏ ဖွဲ့စည်းတည်ရထာင်မှု၊ 

လုြ်ငန်းလည်ြတ်မှု သို့မဟုတ် စီမံအုြ်ချုြ်ရရးတွင် တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ သို့မဟုတ် တစ်ဖွဲ့ချင်းစီ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ 

သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်များကို ဝင်ရရာက်စွက်ဖက်မှုဆန်ရသာ မည်သည့်လုြ်ရဆာင်ချက်များကိုမှ မပြုနိုင်ရန် လုံရလာက် 

သည့် အကာအကွယ်များရှိရစရမည်” ဟူ၍ ပဖစ်သည်။ (ILO MNE ရြကပငာချက်၊ အြိုဒ် ၄၃) ထို့ရြကာင့် MNE 

ရြကပငာချက်အရ မည်သည့်ကိုယ်စားပြုသူြင်ပဖစ်ရစ အလုြ်သမားများ၏ စုရုံးခွင့်ကို ဝင်ရရာက်စွက်ဖက်မှုများ မပြု 

ရန် တိုက်တွန်းြါသည်။

ရမးခွန်း - အလုြ်သမားများနှင့် အလုြ်ရှင်များသည် “လွတ်လြ်စွာစုရုံးနိုင်ခွင့်” ရှိရမည်ဆိုသည်မှာ မည်သည်ကို 

ဆိုလိုြါသလဲ။

အရြေ - လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့နိုင်မှုသည် အရပခခံလူ့အခွင့်အရရးတစ်ခုပဖစ်ြါသည်။ ယင်းသည် အလုြ်ရှင်နှင့် 

အလုြ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများ တည်ရထာင်ခွင့် သို့မဟုတ် ဝင်ရရာက်ခွင့်ကို မိမိဆန္ဒအတိုင်း လွတ်လြ်စွာ 

ရရွးချယ်ဝင်ရရာက်ခွင့်အား ရလးစားရန်နှင့် ထိုအဖွဲ့အစည်းများအရနပဖင့်လည်း ၎င်းတို့၏ လုြ်ငန်းများကို ဝင်ရရာက် 

စွက်ဖက်မှုမရှိေဲ လွတ်လြ်စွာလုြ်ရဆာင်ခွင့်ရရှိရစရရး ပဖစ်ြါသည်။ အလုြ်ရှင်များအရနပဖင့် အသင်းအဖွဲ့ဝင်ရရာက် 

ရန် အလုြ်သမားများ၏ ဆုံးပဖတ်ချက်အား ဝင်ရရာက်စွက်ဖက်ပခင်းမပြုသင့်သလို ထိုအလုြ်သမားများ သို့မဟုတ် 

ကိုယ်စားလှယ်များအား ခွဲပခားဆက်ဆံပခင်းလည်းမရှိသင့်ြါ။ အစိုးရအရနပဖင့်လည်း အလုြ်သမား သို့မဟုတ် အလုြ် 

ရှင်များ၏ အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခွင့်များကို ဝင်ရရာက်စွက်ဖက်မှု မရှိသင့်ြါ။ အလုြ်သမားများနှင့် အလုြ်ရှင်များတွင် 

နိုင်ငံအဆင့်၊ လုြ်ငန်းကဏ္ဍအဆင့်နှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်များရှိ အဖွဲ့အစည်းများသို့ ဝင်ရရာက်ခွင့်ရှိပြီး ၎င်းတို့၏ 

အဖွဲ့အစည်းများသည်လည်း မည်သည့်အဆင့်သို့ြင်ပဖစ်ရစ ဝင်ရရာက်ြူးရြါင်းခွင့်ရှိြါသည်။ အလုြ်သမားတစ်ဦး 

အရနပဖင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ြိုင်ရရွးချယ်မှုပဖင့် ကကိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်မလိုေဲ အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသို့ 

လွတ်လြ်စွာဝင်ရရာက်ပခင်း သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းတည်ရထာင်ပခင်းများ ပြုလုြ်ခွင့်ရှိရမည် (လွတ်လြ်စွာ အသင်းအြင်း 

ဖွဲ့စည်းြိုင်ခွင့်နှင့် စည်းရုံြိုင်ခွင့်ကုိ အကာအကွယ်ရြးရရး ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၄၈ (အမှတ် ၈၇)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၂ တွင်ြကည့်)။ 

ထိုအခွင့်အရရးသည် အလုြ်ရှင်၏ လွတ်လြ်စွာထုတ်ရဖာ်ရရးသား ရပြာဆိုခွင့်များနှင့် ကျင့်သုံးလုြ်ရဆာင်ရန် သဟ 

ဇာတမပဖစ်ြါ။

ေင်ရောက်စွက်ေက်မှုမေှိရေး

ရမးခွန်း - လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းနိုင်မှု အရနအထားတွင် “ဝင်ရရာက်စွက်ဖက်မှု” ဆိုသည်မှာ မည်သည်တို့ 

ပဖစ်ြါသလဲ။

အရြေ - ဝင်ရရာက်စွက်ဖက်မှုဆုိသည်မှာ အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းတည်ရထာင်မှုကို အလုြ်ရှင်များ 

သို့မဟုတ် အလုြ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ လွှမ်းမိုးမှုရအာက်တွင် ထားရှိရန်၊ သို့မဟုတ် အလုြ်ရှင်များ သို့မဟုတ် 

အလုြ်ရှင် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ထိန်းချုြ်မှုရအာက်တွင်ထားရှိရန် ရည်ရွယ်ချက်ပဖင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများကို 

ရငွရြကး သို့မဟုတ် အပခားရသာနည်းလမ်းပဖင့် အရထာက်အြံ့ရြးပခင်းများ လုြ်ရဆာင်ပခင်းများပဖစ်သည်။ ILO 

ပြဋ္ဌာန်းချက် အမှတ် (၉၈)၊ စုရုံး ြိုင်ခွင့်နှင့် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုခွင့်များတွင် အလုြ်သမားသမဂ္ဂများကို ဆန့်ကျင်ပခင်း 

ရြကာင့် ခွဲပခားဆက်ဆံပခင်းနှင့် ဝင်ရရာက်စွက်ဖက်မှုများကို အကာအကွယ်ရြးရရးများ ြါဝင်သည်။ အလုြ်ရှင်များ၏ 

ဝင်ရရာက်စွက်ဖက်မှုကို အကာအကွယ်ရြးပခင်းတွင် အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုမှ စတင်၍ အလုြ်မှရြ်စဲပခင်း အထိ 

အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုဆက်ဆံရရး အဆင့်အားလုံးြါဝင်သည်။

ရမးခွန်း - သမဂ္ဂများကိုဆန့်ကျင်မှုရြကာင့် ခွဲပခားဆက်ဆံပခင်းဆိုသည်မှာ မည်သည်တို့ပဖစ်ြါသလဲ။
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အရြေ - ILO ပြဋ္ဌာန်းချက် အမှတ် (၉၈) တွင် သမဂ္ဂများကိုဆန့်ကျင်မှုရြကာင့် ခွဲပခားဆက်ဆံပခင်းများကို အကာအကွယ် 

ရြးရရးများ ြါဝင်သည်။ သမဂ္ဂများကိုဆန့်ကျင်မှုရြကာင့် ခွဲပခားဆက်ဆံပခင်းတွင် အလုြ်သမားတစ်ဦး၏ သမဂ္ဂအဖွဲ့ 

ဝင်ပဖစ်ရနသည်ကို နှုတ်ထွက်ရစပခင်း သို့မဟုတ် သမဂ္ဂတစ်ခုကို ဝင်ရရာက်မှုမပြုရစပခင်းများြါဝင်သည်။ ယင်းတွင် 

အလုြ်သမားတစ်ဦးသည် သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ပဖစ်ရနပခင်း သို့မဟုတ် သမဂ္ဂလုြ်ငန်းများဝင်ရရာက်လုြ်ကိုင်ပခင်းရြကာင့် 

အလုြ်မှရြ်ဆိုင်းပခင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်နစ်နာရစရန် လုြ်ရဆာင်ပခင်းများလည်းြါဝင်သည်။

ရမးခွန်း - အလုြ်ရှင်တစ်ဦးသည် အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကို အလုြ်ထုတ်ခွင့်ရှိြါသလား။

အရြေ - အလုြ်သမားတစ်ဦး ဥြရဒနှင့်အညီ သို့မဟုတ် စုရြါင်းညှိနှိုင်းသရောတူညီမှုများ သို့မဟုတ် အပခားရသာ 

ြူးရြါင်း သရောတူညီထားသည့် အချက်များအတိုင်း သူ/သူမ၏ အလုြ်သမားသမဂ္ဂ သို့မဟုတ် အလုြ်သမားအဖွဲ့အ 

စည်း၏ လုြ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းရဆာင်ပခင်းများရြကာင့် အလုြ်ထုတ်ပခင်း မပြုနိုင်ြါ။ သို့ရသာ်လည်း အလုြ် 

သမားကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသည် အပခားရသာခိုင်လုံသည့် အရြကာင်းများရြကာင့် အလုြ်ပဖုတ်ခံရနိုင်ရပခ ရှိြါသည်။ 

အလုြ်သမားသမဂ္ဂလုြ်ငန်းများအရြါ် အရပခခံ၍ မှားယွင်းစွာ အလုြ်ထုတ်ခံရပခင်းများကို အကာအကွယ်ရြးနိုင်ရန် 

အတွက် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်များ ပြဋ္ဌာန်းထားြါသည်။ အချ ို ့ရသာနိုင်ငံများတွင် အလုြ်သမား 

သမဂ္ဂရခါင်းရဆာင်များ သို့မဟုတ် ရခါင်းရဆာင်အပဖစ် ြါဝင်အရရွးခံမည့်သူများကို အလုြ်မှမထုတ်ြယ်ခင် အလုြ် 

သမားဝန်ကကီးဌာနထံမှ ခွင့်ပြုချက်ရယူရန် လိုအြ်ှိသည်။

သမဂ္ဂလုံခခုံရေးဆိုင်ော ရော်ြပချက်များ

ရမးခွန်း - ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်အလုြ်သမားသမဂ္ဂနှစ်ခုရှိပြီး တစ်ခုမှာအငယ်တန်းဝန်ထမ်းများအတွက်ပဖစ်ကာ၊ တစ်ခု 

မှာ အကကီးတန်းဝန်ထမ်းများအတွက် ပဖစ်သည်။ အငယ်တန်းဝန်ထမ်းများအတွက် ကုမ္ပဏီမူဝါဒသည် ကုမ္ပဏီ၏ သမဂ္ဂ 

အတွင်းသို့ အလိုအရလျာက်စာရင်းသွင်းဝင်ရရာက်ရပခင်းပဖစ်ပြီး လခအတွင်းမှ အခရြကးရငွများကို ပဖတ်ရတာက် 

သည်။ သို့ရသာ် အကကီးတန်းဝန်ထမ်းများအတွက်မှာ မူဝါဒတူညီမှုမရှိရြ။ ဤကုမ္ပဏီသည် လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်း 

ဖွဲ့စည်းြိုင်ခွင့်နှင့် ကိုက်ညီစွာကျင့်သုံးမှုပဖစ်ြါသလား။

အရြေ - CEACR တွင် ရအာက်ြါအချက်များကို ရှင်းလင်းရဖာ်ပြထားြါသည် (လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်း ဖွဲ့စည်းြိုင်ခွင့် 

နှင့် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုခွင့်ဆိုင်ရာ အရထွရထွစစ်တမ်း၊ အလုြ်သမားနှင့် အလုြ်ရှင်များ အဖွဲ့အစည်းများ တည် 

ရထာင်ခွင့်နှင့် ဝင်ရရာက်ခွင့်များ၊ ၁၉၉၄၊ အြိုဒ် ၁၀၂)

အပခားရသာနိုင်ငံများတွင် “သမဂ္ဂ၏ အာမခံချက်” ဟူသည့် စာြိုဒ်ကို စုရြါင်းညှိနှိုင်းသရောတူညီမှုများ သို့မဟုတ် 

ြကားဝင် ရစ့စြ်ဖျန်ရပဖရရးများတွင် ရဖာ်ပြပခင်းအား ဥြရဒအရခွင့်ပြုထားပြီး အလုြ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ရြကးများ 

သို့မဟုတ် သမဂ္ဂ၏ အခွန်အခများကို မပဖစ်မရနရြးသွင်းြကရကာ တစ်ခါတစ်ရံ အချ ို ့ရသာအရပခအရနများကို လိုက်နာ 

ရပခင်း သို့မဟုတ် အချ ို ့အစီအစဉ်အမျ ိုးအစားများကို တားပမစ်ပခင်းများရှိသည်။ ထိုစာြိုဒ်ငယ်များသည် အလုြ်ရှင် 

များအရနပဖင့် အလုြ်သမားများစုရဆာင်းရာတွင် အလုြ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်များကိုသာ စုရဆာင်းပခင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ 

အလုြ်ကို ဆက်လက်လုြ်ကိုင်ရန် အလုြ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်အပဖစ် ဆက်လက်ရှိရနရမည်ဟူသည့် အချက်များကို 

သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားပခင်းများ ြါရှိရကာင်းြါရှိနိုင်ြါသည် (ရရွးချယ်ခွင့်မရှိသည့် လုြ်ငန်း)။ အပခားရသာ ပဖစ်ရြ်များ 

တွင်မူ အလုြ်ရှင်များအရနပဖင့် အလုြ်သမားကို ရရွးချယ်ရသာ်လည်း သီးပခားကာလတစ်ခုအတွင်း အလုြ်သမား 

သမဂ္ဂတစ်ခုကို မပဖစ်မရနဝင်ရရာက်ရမည်ဟု သတ်မှတ်သည်များရှိသည် (သမဂ္ဂဝင်ရသည့် လုြ်ငန်း)။ ယင်းအရပခ 

အရနများတွင် အလုြ်သမားအားလုံးသည် အလုြ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်များ ဟုတ်သည်ပဖစ်ရစ မဟုတ်သည်ပဖစ်ရစ 

သမဂ္ဂ၏ အခွန်အခများ သို့မဟုတ် ထည့်ဝင်မှုများရြးသွင်းရန် လိုအြ်ပြီး အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှု အရပခအရနများတွင် 

အလုြ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ပဖစ်ပခင်း မပဖစ်ပခင်းအရပခအရနများကို သတ်မှတ်မှုမရှိရသာလုြ်ငန်း (ရအဂျင်စီမှသွားရသာ 
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လုြ်ငန်း) သို့မဟုတ် ဦးစားရြးရရွးချယ်မှု သရောတရားနှင့်အညီ အလုြ်အကိုင်စုရဆာင်းရရးနှင့် အပခားရသာ ကိစ္စရြ် 

များတွင် သမဂ္ဂဝင်ထားရသာ အလုြ်သမားများကို ြိုမိုဦးစားရြးသည့် အလုြ်ရှင်များလည်း ရှိနိုင်ြါသည်။ သို့ရာတွင်၊ 

ထိုစာြိုဒ်များသည် ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည်၊ ယင်းအချက်များသည် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် 

အလုြ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများအြကား လွတ်လြ်စွာညှိနှိုင်းမှု၏ ရလဒ်များသာ ပဖစ်ြါသည်။

သမဂ္ဂရြါင်းများစွာရှိရနသည့် ကိစ္စရြ်များတွင် သမဂ္ဂသို့ဝင်ရရာက်ရရး သတ်မှတ်ချက်များသည် အားလုံးတန်းတူညီ 

ြုံစံတူမဟုတ်ြကြါ။ ထို့ရြကာင့် အငယ်တန်းဝန်ထမ်းများအတွက် သမဂ္ဂသည် အကကီးတန်းဝန်ထမ်းများအတွက်မဟုတ် 

ပခင်းကို တန်းတူညီမျှမှုမရှိရသာ ဆက်ဆံပခင်းအပဖစ် မယူဆနိုင်ြါ။

ရနောအရထာက်အပံ့ရပးသည့်အောများ

ရမးခွန်း - အလုြ်ရှင်တစ်ဦးသည် အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကို အလုြ်ချနိ်အတွင်း လုြ်ငန်းဥြစာအတွင်း၌ 

အစည်းအရဝးပြုလုြ်ပခင်းများကို ခွင့်ပြုရြါမည်လား။

အရြေ - နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများတွင် အလုြ်သမားများရတွ့ဆုံရန်အတွက် ရနရာအရထာက်အြံ့များ 

စီစဉ်ရြးပခင်းကို အားရြးတိုက်တွန်းထားြါသည်။ ထိုကဲ့သို့ရသာအစည်းအရဝးများသည် ကုမ္ပဏီ၏ ြုံမှန်လုြ်ငန်း 

လည်ြတ်မှုများကို အရနှာင့်အယှက်မပဖစ်ရစသင့်ေဲ စီမံခန့်ခွဲသူများအရနပဖင့် ထိုအစည်းအရဝးများကို အလုြ်ချနိ် 

ပြင်ြတွင် ပြုလုြ်နိုင်ရအာင် ရဆာင်ရွက်ရြးရမည်ပဖစ်သည်။

ထိုကဲ့သို့ရသာ အရလ့အကျင့်များတွင် ကုမ္ပဏီြရဝုဏ်အတွင်း အလုြ်သမားသမဂ္ဂအခွန်အခများ ရကာက်ခံပခင်း၊ 

အလုြ်သမားသမဂ္ဂမှ အသိရြးချက်များကြ်ပခင်း၊ သမဂ္ဂဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ ပဖန့်ရဝပခင်းနှင့် ရုံးခန်းရနရာများ 

ရြးထားပခင်းတို့ြါဝင်ပြီး စီမံခန့်ခွဲရရးအြိုင်းနှင့် အလုြ်သမားများအြကား ရကာင်းမွန်သည့်ဆက်ဆံရရးကို တည် 

ရဆာက်နိုင်ရန် အရထာက်အကူပဖစ်ရစပြီး ထိုသို့ခွင့်ပြုရြးအြ်ပခင်းများကို ကုမ္ပဏီက သွယ်ဝိုက်ထိန်းချုြ်နိုင်ရန် နည်း 

လမ်းတစ်ခုအရနပဖင့် လုြ်ရဆာင်ပခင်း မပဖစ်ရစရြါ။

လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းေွဲ့စည်းပိုင်ခွင့်အတွက် ဥပရေရေးောအတားအဆီးများ

ရမးခွန်း - လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းနိုင်မှုအခွင့်အရရးကို အပြည့်အဝအသိအမှတ်ပြုရန် ဥြရဒက တားပမစ် 

ထားပခင်းများအတွက် ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှမည်သည်တို့ကို လုြ်ရဆာင်နိုင်ြါသလဲ။ ရရှေ ့ရပြာင်းအလုြ်သမားများကို အလုြ် 

သမားသမဂ္ဂဝင်ရရာက်ခွင့် တားပမစ်ထားပခင်းမျ ိုးပဖစ်သည်။

အရြေ - ILO မှ ရဖာ်ပြထားသည်မှာ “ရရှေ ့ရပြာင်းအလုြ်သမားများ၊ အိမ်အကူအလုြ်သမားများ၊ ပြည်ြြို့ကုန်ဆိုင်ရာ 

ဇုန်များ (EPZ) တွင် အလုြ်လုြ်ရနသည့် အလုြ်သမားများ၊ ပြည်သူ့ကဏ္ဍဝန်ရဆာင်မှုမှ အလုြ်သမားများ၊ စိုက်ြျ ိုး 

ရရးလုြ်ငန်းမှ အလုြ်သမားများ သို့မဟုတ် ြုံစံတကျဖွဲ့စည်းထားပခင်းမဟုတ်သည့် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများမှ အလုြ် 

သမားများကဲ့သို့ အချ ို ့ရသာအလုြ်သမားအမျ ိုးအစားများ၏ စုရုံးြိုင်ခွင့်ကို တားပမစ်ထားပခင်းသည် အရပခခံမူဝါဒများ 

နှင့် အခွင့်အရရးများကို အမှန်တကယ်ပဖစ်ရြါ်လာရစရန် ကျ ိုးရြကာင်းဆီရလျာ်မှုမရှိြါ” (လွတ်လြ်စွာ အသင်းအြင်း 

ဖွဲ့စည်းြိုင်ခွင့်) (ILO ၏ လုြ်ငန်းခွင်တွင်း အရပခခံမူဝါဒများနှင့် အခွင့်အရရးများဆိုင်ရာ ရြကပငာချက်များကို လိုက် 

လံစစ်ရဆးပခင်း နှစ်ြတ်လည်အစီရင်ခံစာကို ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း၊ ၂၀၀၈၊ GB.301/3၊ အြိုဒ် ၃၆)

ကုမ္ပဏီဘက်မှ ထိုကဲ့သို့ရသာအရြခအရနမျ ိုးတွင် ရေွးချယ်ရဆာင်ေွက်နိုင်မည့်အဆင့်နှစ်ဆင့်ေှိပါသည်။

၁။ အလုြ်သမားများ၏ အခွင့်အရရးကို ဥြရဒကပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း အပြည့်အဝရလးစားမှုရှိရန် ြစ္စည်းတင် 

သွင်းသူများကို အားရြးတိုက်တွန်းပခင်းနှင့် အရထာက်အကူရြးပခင်း



စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော အရေးအရြေေျားအတွက် ILO ၏ အကူအညီရပးရေးဌာနေှ နေူနာကိစ္စေပ်ေျား
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၂။ အပခားရသာအလုြ်ရှင်များနှင့် ြူးရြါင်း၍ နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများနှင့်အညီပဖစ်လာရအာင် ဥြရဒ 

များအားပြင်ဆင်ရရး အစိုးရကိုတိုက်တွန်းရန် (လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းနိုင်မှုနှင့် စည်းရုံးြိုင်ခွင့်ကို အကာအ 

ကွယ်ရြးပခင်း ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၄၈(အမှတ် ၈၇)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၂)။

၁။ ြစ္စည်းတင်သွင်းသူများကို အားရြးတိုက်တွန်းပခင်းနှင့် အရထာက်အကူရြးပခင်း

ကုမ္ပဏီအရနပဖင့် အေယ့်ရြကာင့် လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းခွင့်ကို ရလးစားပခင်းအား တန်ဖိုးထားရသည်ဟူ 

သည့်အချက်နှင့် ဥြရဒကပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း အလုြ်သမားများ၏ စုရုံးြိုင်ခွင့်ကို အပြည့်အဝရလးစားပခင်းသည် 

ြစ္စည်းတင်သွင်းသူများအတွက် အေယ်ရြကာင့်အရရးကကီးပြီး အကျ ိုးရှိရစသည်ဟူသည့်အချက်များကို ၎င်းတို့နှင့် 

အပြန်အလှန်ရဆွးရနွးနိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီအရနပဖင့် ရရှေ ့ရပြာင်းလုြ်သားများက ၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရြ်များ 

ကို စုရြါင်းရဖာ်ထုတ်တင်ပြနိုင်ရန်အတွက် ြစ္စည်းတင်သွင်းသူများက နည်းလမ်းရှာရဖွမှုများကို အရထာက်အကူရြး 

နိုင်ပြီး စီးြွားရရးလုြ်ငန်းအဆင့်တွင် မည်သည့်အချက်များသည် အမျ ိုးသားဥြရဒနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည်ကိုလည်း 

အပြန်အလှန်ရဆွးရနွးမှုများ ပြုလုြ်နိုင်သည်။

ဥြမာအားပဖင့် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှုများတွင် အလုြ်သမားသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်များ ြါရှိရန်မလိုအြ်ရြ။ အလုြ် 

သမားများနှင့် ၎င်းတို့၏ အကျ ိုးစီးြွားကို အမှန်တကယ်ကိုယ်စားပြုသည့် ရရွးချယ်ခန့်အြ်ထားရသာ ကိုယ်စားလှယ် 

များသာ လိုအြ်သည်။ ြစ္စည်းတင်သွင်းသူများအရနပဖင့် အမျ ိုးသားဥြရဒအရ ရရှေ့ရပြာင်းအလုြ်သမားများအတွက် 

အလုြ်သမားသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်မရှိရသာ်လည်း၊ ဥြရဒသတ်မှတ်ချက်အရ အလုြ်သမားများက ရရွးချယ်ထားသည့် 

ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှုများကို ပြုလုြ်နိုင်ြါသည်။ အလုြ်သမားဥြရဒကို ရကာင်းစွာကျွမ်း 

ကျင်သည့် ပြည်တွင်းမှလုြ်ငန်းကဏ္ဍတွင်းဆက်ဆံရရး အထူးကျွမ်းကျင်သူများကို ရခါ်ယူပခင်းပဖင့်လည်း ြိုမိုရကာင်း 

မွန်သည့် သီးပခားအကကံပြုမှုများ ရြးနိုင်မည်ပဖစ်သည်။

၂။ ဥြရဒကို ပြုပြင်ရန်အတွက် အစိုးရအား တိုက်တွန်းပခင်း

လုြ်ငန်းခွင်တွင် ထိရရာက်ပြီး ရလးစားမှုရှိရသာ အပြန်အလှန်ရဆွးရနွးမှုများသည် တစ်ခါတစ်ရံ သက်ဆိုင်ရာြုဂ္ဂိုလ် 

များအတွက် တန်ဖိုးရှိသည့် အရလ့အကျင့်များပဖစ်ရစပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သရောတူသည့် ရပဖရှင်းရန်နည်းလမ်းများ ကို 

ရရှိရစသည်။ ထိုသို့ရသာ ရဆွးရနွးမှုများသည် ြုံမှန်အားပဖင် မည်သည့်ဥြရဒကိုမှ ချ ိုးရဖာက်ပခင်းမဟုတ်ြါ။ သို့ရသာ် 

လည်း ထိုသို့ပြုလုြ်ပခင်းသည် လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းြိုင်ခွင့်ကို ရလးစားလိုက်နာရမည့် လိုအြ်ချက်များကို 

မပဖည့်ဆည်းနိုင်ြါ။ အလုြ်သမားများကိုယ်ြိုင်အဖွဲ့အစည်းများ ထူရထာင်၍ ရဆာင်ရွက်ရစပခင်းသည် အလုြ်သမား 

များနှင့် အလုြ်ရှင်များ၏ လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းြိုင်ခွင့်၏ အဓိကကျရသာ အရပခခံသရောတရားပဖစ်ပြီး 

ILO အရနပဖင့်လည်း ထိုအချက်များကို ရလးစားလိုက်နာမှုရှိရစရန် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအားလုံးတွင် ပမှင့်တင်ရဆာင်ရွက် 

လျက်ရှိသည်။ ြဋိြက္ခပဖစ်ြွားမှုတစ်ခုပဖစ်ရြါ်ြါက ILO သည် အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများကို အစိုးရ 

နှင့်ချတိ်ဆက်ပြီး လုြ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိရမည့် အရပခခံသရောတရားများ၊ အခွင့်အရရးများနှင့်ကိုက်ညီရအာင် ဥြရဒ 

အရမည်သို့လုြ်ရဆာင်ရမည်ကို ရဆွးရနွးရန် တိုက်တွန်းြါသည်။ အလုြ်သမားသမဂ္ဂများ ဖွဲ့စည်းခွင့်မပြုပခင်းသည် 

လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းြိုင်ခွင့်ကို ကကီးမားစွာချ ိုးရဖာက်မှုတစ်ခုပဖစ်ပြီး ILO အရနပဖင့် အလုြ်သမားများထို

ဥြရဒကိုခံစားခွင့်ရရှိနိုင်ရန် တားဆီးထားရသာ နိုင်ငံများမှ ဥြရဒများကို ရပြာင်းလဲရန် တိုက်တွန်းသွားမည်ပဖစ်သည်။

နိုင်ငံအတွင်း တဆင့်လုြ်ငန်းလည်ြတ်ရနသည့် ကုမ္ပဏီများသည်လည်း ပြည်တွင်းအလုြ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများတွင် 

ချတိ်ဆက်ြါဝင်ပခင်း၊ အစိုးရနှင့်ချတိ်ဆက်၍ ရဆွးရနွးပခင်းများပြုလုြ်ပြီး ရရှေ့ရပြာင်းလုြ်သားများအြါအဝင် အလုြ် 

သမားများအားလုံး၏ လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းနိုင်မှုကို ရလးစားရန် အေယ်ရြကာင့်အရရးကကီးရြကာင်း 

အလုြ်ရှင်များ၏ အပမင်ရှုရထာင့်မှ ြါဝင်ချတိ်ဆက်ရဆွးရနွးြကပခင်းများ ပြုလုြ်နိုင်ြါသည်။ ထိုသို့ပြုလုြ်သည့် 

လုြ်ငန်းစဉ်သည် အစိုးရအရနပဖင့် လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းမှုနှင့်သက်ဆိုင်ရသာ နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံ

နှုန်းများကို ဥြရဒအတွင်း ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန် တိုက်တွန်းမှုများ အရတာ်အတန်ပဖစ်လာရစမည်ပဖစ်သည်။
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ရမးခွန်း - အလုြ်သမားသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်များ၏ အခွင့်အရရးများနှင့် လုြ်ငန်းခွင်သို့ဝင်ရရာက်နိုင်ခွင့်များတို့နှင့် 

သက်ဆိုင်ရသာ ILO ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်စုံတစ်ရာရှိြါသလား။

အရြေ - လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းနိုင်မှုပြဋ္ဌာန်းချက်တွင် ဝင်ရရာက်ခွင့်များနှင့် ြတ်သက်၍ အထူးတလည် 

ရဖာ်ပြထားသည်မှာ “အလုြ်သမားသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်များ လုြ်ငန်းခွင်များသို့ ဝင်ရရာက်ခွင့်ကို အာမခံရမည်ပဖစ်ပြီး 

ြိုင်ဆိုင်သည့် ြစ္စည်းများနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရရးများကိုလည်း အပြန်အလှန်ရလးစားရမည်။ ဤနည်းလမ်း 

ပဖင့် အလုြ်သမားသမဂ္ဂများသည် အလုြ်သမားများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး သမဂ္ဂသို့ဝင်ရရာက်ပခင်းပဖင့် ရရှိနိုင်မည့် 

အကျ ိုးရကျးဇူးများကို အသိရြးနိုင်ြကမည်ပဖစ်သည်။” (§199 (a), affaire No. 1523 (Etats- Unis), 284ème rapport 

du Comité) ထို့အပြင် “အလုြ်သမားသမဂ္ဂများက တာဝန်ရြးအြ်ခိုင်းရစထားသည့် အလုြ်သမားသမဂ္ဂကိုယ်စား 

လှယ်မဟုတ်ရသာ်လည်း ထိုလုြ်ငန်းရနရာတွင် အလုြ်လုြ်ရနသည့် အလုြ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်များအရနပဖင့် ထို 

အလုြ်တာဝန်များရဆာင်ရွက်ရာတွင် ြါဝင်ခွင့်ပြုရမည်။ ထိုသို့ခွင့်ပြုပခင်းများရြကာင့် သက်ဆိုင်ရာလုြ်ငန်းတာဝန် 

ရဆာင်ရွက်မှုများကို အရနှာင့်အယှက်မပဖစ်ရစသင့်ြါ။” (လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းြိုင်ခွင့်၊ ဆုံးပဖတ်ချက်များ 

ကို အကျဉ်းချုြ်ရဖာ်ပြချက်၊ ၅ ကကိမ်ရပမာက်မူ၊ ၂၀၀၆၊ စာြိုဒ် ၁၁၀၂-၁၁၀၃ နှင့် ၁၁၀၆၊ CFA ၏ ၃၃၆ ကကိမ်ရပမာက် 

အစီရင်ခံစာ၊ ၂၀၀၅၊ အြိုဒ် ၅၈၊ အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များဆုိင်ရာ အကကံပြုချက်များ၊ ၁၉၇၁ (အမှတ် ၁၄၃)၊ 

အြိုင်း ၄၊ စာြိုဒ် ၉.၃ မှ ၁၇)

ရမးခွန်း - အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်ဆိုသည်မှာ မည်သူပဖစ်ြါသလဲ။ 

အရြေ - အလုြ်သမားများ၏ ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက် အြိုဒ် (၃)၊ ၁၉၇၁ (အမှတ် ၁၃၅) တွင် အလုြ်သမား 

ကိုယ်စားလှယ်ကို အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်မှာ “ အမျ ိုးသားဥြရဒအရ သို့မဟုတ် ကျင့်သုံးမှုများအရ အသိအမှတ်ပြု 

ထား သည့် သူများပဖစ်ပြီး ထိုသူများသည် -

(က) အလုြ်သမားသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်များ အတိအကျဆိုရြါက အလုြ်သမားသမဂ္ဂများ သို့မဟုတ် ထိုကဲ့သို့ရသာ 

သမဂ္ဂများ ၏ အဖွဲ့ဝင်များက ခန့်အြ်ထားရသာ သို့မဟုတ် ရရွးချယ်ထားရသာ ကိုယ်စားလှယ်များ သို့မဟုတ်

(ခ) ရရွးချယ်ခံကိုယ်စားလှယ်များ အတိအကျဆိုရြါက အမျ ိုးသားဥြရဒများ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ သို့မ 

ဟုတ် စုရြါင်းညှိနှိုင်းသရောတူညီချက်များနှင့်အညီ တာဝန်ရြးအြ်ရန်အတွက် လွတ်လြ်စွာရရွးချယ်တင်ရပမှာက် 

ထားရသာ ကိုယ်စားလှယ်များပဖစ်ပြီး လုြ်ရဆာင်ရသည့်တာဝန်များတွင် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများမှ အလုြ်သမားသမဂ္ဂ 

များ၏ သီးပခား အထူးအခွင့်အာဏာများအရ လုြ်ရဆာင်ရမည့်တာဝန်များမြါဝင်သည့် ြုဂ္ဂိုလ်များပဖစ်သည်။”

ရမးခွန်း - သမဂ္ဂဆိုင်ရာကိစ္စရြ်များအတွက် အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များကို အလုြ်မှနားချနိ်များရြးရြါမည်

လား။ ထိုသို့ရသာကိစ္စများအတွက် လုြ်အားခရြးရမည်လား။

အရြေ - စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုခွင့်ကို အပြည့်အဝရလးစားမှုရှိရန်အတွက် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများသည် အလုြ်သမား 

ကိုယ်စားလှယ်များ ထိရရာက်သည့်စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှုများလုြ်ရဆာင်နိုင်ရန် လိုအြ်သည့် ြံ့ြိုးမှုများရြးရမည်။ 

ထိုအချက်များတွင် အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ လိုအြ်မည့်အချနိ်တွင် လုြ်အားခ သို့မဟုတ် လူမှုရရးရာများ 

ဆုံးရှုံးပခင်း သို့မဟုတ် အကျ ိုးခံစားခွင့်များ မရြးပခင်းများမပဖစ်ရစေဲ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားပြုလုြ်ရဆာင်ရမည့် တာဝန် 

များ သို့မဟုတ် အလုြ်သမားသမဂ္ဂအစည်းအရဝးများ၊ သင်တန်းများ၊ ကွန်ဂရက်များ တက်ရရာက်ရန်အတွက် 

အလုြ်မှနားခွင့်များ ရြးရမည်။ အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များဆိုင်ရာ အကကံပြုချက်များ၊ ၁၉၇၁ (အမှတ် ၁၄၃) တွင် 

ြကည့်ြါ။
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အစိုးေ၏ အခန်းကဏ္ဍ

ရမးခွန်း - လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းနိုင်မှုကို ကာကွယ်ရန်အစိုးရ၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ မည်သည်တို့ပဖစ်ြါသလဲ။

အရြေ - လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းြိုင်ခွင့်နှင့် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှု အရပခခံသရောတရားများကို 

လက်ရတွ့ကျင့်သုံးရာတွင် ထိုအခွင့်အရရးများအာဏာတည်ရစရန်အတွက် အာမခံနိုင်မည့် ဥြရဒရရးရာများ လိုအြ် 

သည်။ ထို့အတူ  အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများအြကားရသာ်လည်းရကာင်း၊ သို့မဟုတ် နှစ်ဖွဲ့လုံးနှင့်ရသာ် 

လည်းရကာင်း သုံးြွင့်ဆိုင်ရဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာမူရောင်များ ပဖစ်တည်လာရရးသည်လည်း 

လိုအြ်ြါသည်။ ထိုအခွင့်အရရးများကို အသုံးပြုလိုသူများအတွက် ၎င်းတို့၏ အသံများကို ြကားနိုင်ရစရမည်ပဖစ်ပြီး 

ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမရှိရစရရးအတွက် အကာအကွယ်ရြးရန်လည်း လိုအြ်သည်။ အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အ 

စည်းများသည် တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် ပြဿနာများစုရြါင်းရပဖရှင်းရန်နှင့် အပြန်အလှန်ရှိရနသည့် စိန်ရခါ်မှုများကို 

ကိုင်တွယ်ရပဖရှင်းရန် မိတ်ဖက်များအပဖစ် လက်ခံြကရမည်ပဖစ်သည်။

အစိုးရများသည် ဥြရဒနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ မူရောင်များရှိရစရန်နှင့် ရကာင်းမွန်စွာလည်ြတ်မှုရှိရစရန် တာဝန်ရှိ 

သည်။ အပြန်အလှန် လက်သင့်ခံပခင်းနှင့် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်ပခင်းများရှိသည့် ဓရလ့ထုံးတမ်းတစ်ခုပဖစ်လာရစရန် 

လည်း ပမှင့်တင်ရြးသင့်သည်။

အစိုးရများအရနပဖင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ရလးစားမှုမရှိခဲ့ြါက ဥြရဒပြုရရးနှင့် အုြ်ချုြ်ရရးကို ြိုမို 

တိုးတက်လာရအာင် အားထုတ်ကကိုးြမ်းသင့်သည်။ နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီရသာ ဥြရဒများမရ 

ခဲ့ြါက အလုြ်ရှင်များနှင့် အလုြ်သမားသမဂ္ဂများသည် အရပခခံမူဝါဒများကို ရလးစားမှုများရှိလာရအာင် တတ်နိုင်သမျှ 

အားထုတ် ရဆာင်ရွက်သင့်ပြီး အနည်းဆုံးထိုသို့ရလးစားလိုက်နာမှုများကို အထူးတလည်တားပမစ်ပခင်းမရှိသည့် နိုင်ငံ 

များတွင် ပဖစ်သည်။ အခွင့်အရရးများကို ဥြရဒပဖင့်အကာအကွယ်ရြးထားရသာ်လည်း လုံရလာက်သည့် ဥြရဒအရ 

အရရးယူပခင်းများမရှိပခင်းရြကာင့် အရကာင်အထည်ရဖာ်မှုညံ့ဖျင်းသည့် နိုင်ငံများတွင်ြင် အလုြ်ရှင်များအရနပဖင့် 

ဥြရဒများကို ရလးစားလိုက်နာသင့်ြါသည်။

ရေသခံတိုင်းေင်းသားများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အရမးအရြေများ

ရမးခွန်း - ILO ၏ ရဒသခံတိုင်းရင်းသားများနှင့် တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၉၈၉ (အမှတ် ၁၆၉) 

ပဖင့်  အခွင့်အရရးများကို အကာအကွယ်ရြးထားပခင်းမရှိသည့် နိုင်ငံများတွင် ရရနံနှင့်သောဝဓာတ်ရငွ့ ကဏ္ဍများတွင် 

MNE ကို အရကာင်အထည်ရဖာ်သင့်သည့် နည်းလမ်းများနှင့် နည်းစနစ်များ (ချဉ်းကြ်ြုံ) ကို အသုံးပြုသင့်ရြကာင်း 

ရှင်းပြြါ။ ဥြမာအားပဖင့် အစိုးရအရနပဖင့် ရအာက်ြါအြိုဒ်ခွဲများကို လိုက်နာရန်ြျက်ကွက်ပခင်းများနှင့်ြတ်သက်၍ 

ပဖစ်သည်။

၁၅.၁ သောဝအရင်းအပမစ်များနှင့် ၎င်းတို့ြိုင်ဆိုင်သည့်ရပမများဆက်စြ်မှုရှိရနသည့် သူများ၏ အခွင့်အရရးကို အထူး 

တလည် အကာအကွယ်ရြးရမည်။ ထိုအခွင့်အရရးများတွင် ထိုသူများအရနပဖင့် ထိုအရင်းအပမစ်များကို အသုံးပြုရန်၊ 

စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းခွင့်များြါ  ြါရှိသည်။

၁၄.၁ ရရှးရိုးအစဉ်အလာအတိုင်း ြိုင်ဆိုင်လာခဲ့သည့် ရပမယာရှိသူများ၏ ြိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် လက်ဝယ်ထားရှိခွင့်များကို 

အသိအမှတ်ပြုရမည်။ ထို့အပြင် ရပမယာကို အလုံးစုံြိုင်ဆိုင်သူများ၏ အသုံးပြုခွင့်များကို အကာအကွယ်ရြးရန်သာမက 

၎င်းတို့၏ အသက်ရှင်ရနထိုင်မှုနှင့် ရရှးရိုးအစဉ်အလာအရ လုြ်ရဆာင်မှုများလုြ်ကိုင်သည့် ရနရာများကိုလည်း သွားလာ 

အသုံးပြုနိုင်မှုရှိရစရန် သင့်ရလျာ်သည့် လုြ်ရဆာင်ချက်များ လုြ်ရဆာင်ရြးရမည်ပဖစ်သည်။ ဤကိစ္စနှင့်သက်ဆိုင် 

သည်မှာ ရရြကည်ရာပမက်နုရာသို့ လှည့်လည်ရရှေ့ရပြာင်းသွားလာတတ်သည့်လူများနှင့် ရရှေ့ရပြာင်းရတာင်ယာစိုက်ြျ ိုး 

သူများကိုလည်း အရလးရြးစဉ်းစားရန်ဆိုလိုပခင်းပဖစ်သည်။



စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော အရေးအရြေေျားအတွက် ILO ၏ အကူအညီရပးရေးဌာနေှ နေူနာကိစ္စေပ်ေျား
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၁၄.၂ အစိုးရများသည် ရရှးရိုးထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ရပမယာြိုင်ဆိုင်လာခဲ့သူများကို ခွဲပခားသတ်မှတ်ရန်အတွက် လိုအြ် 

သလို ရဆာင်ရွက်ရြးရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ ြိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် လက်ဝယ်ထားရှိခွင့်ကို ထိရရာက်စွာအကာအကွယ်ရြးမှုရှိ 

ရြကာင်း အာမခံရမည် ပဖစ်သည်။

အရြေ - CEACR မှ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်ြတ်သက်၍ ရတာင်းဆိုလာြါက လက်ရတွ့ရှင်းလင်းထားသည်များရှိြါသည်။

ရဆွးရနွးအကကံရြးမှုနှင့် ြါဝင်ရဆာင်ရွက်နုိင်မှုများအတွက် အဖဲွ့အစည်းဆုိင်ရာလုြ်ထံုးလုြ်နည်းများကုိ ရရးဆဲွပြဋ္ဌာန်းရန် 

လိုအြ်ခဲ့သည့် နှစ်ရြါင်းများစွာကိုလည်း ရကာ်မတီမှ ပြန်လည်သတိရမိြါသည်။

(ရဆွးရနွးတိုင်ြင်ခွင့်) ကို ကကိုတင်လုြ်ရဆာင်သင့်ပြီး ယင်းအချက်သည် သတင်းအချက်အလက်ရလာက်မျှပဖင့် အဆုံး 

သတ်မသွားသင့်ေဲ သရောတူညီချက်တစ်ခုထွက်လာရစရန် ရည်ရွယ်ချက်ပဖင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အပြန်အလှန်စစ်မှန်စွာ 

ရဆွးရနွးြကပခင်းမျ ိုးပဖစ်သင့်ကာ ရိုးသားမှုပဖင့် ရဆာင်ရွက်ြကရန်ပဖစ်သည်။ ရဒသခံတိုင်းရင်းသားများထံမှ ကိုယ်စားပြု 

သည့် အခွင့်အာဏာများြါဝင်ပြီး အမှန်ကန်ဆုံးရသာ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများပဖင့် ရဆာင်ရွက်သင့်ြါသည်။

(ရဒသခံတိုင်းရင်းသားများ၏ အခွင့်အရရး) ကို ပြဋ္ဌာန်းချက်ရြကာင့် တိုက်ရိုက်သက်ရရာက်မှုများပဖစ်ရစသည့် လုြ် 

ရဆာင်ချက်များရှိလာလျှင် ရဆာင်ရွက်ရြးရန်ပဖစ်ပြီး သီးသန့်အမျ ိုးသားဥြရဒြါစာသားများကို ပြန်လည်ထင်ဟြ် 

လုြ်ရဆာင်ပခင်း ဟုတ်မဟုတ် ရဆွးရနွးရမည်ပဖစ်သည်။ ရကာ်မရှင်မှ အပြန်အလှန်ရဆွးရနွးပခင်းနှင့် လူမှုရရးရာတင်း 

မာမှုများကို ရလျှာ့ချပခင်းများမှတစ်ဆင့် ြဋိြက္ခများကို တားဆီးရန်နှင့် ရပဖရှင်းရြးရာတွင် ရဆွးရနွးအကကံရြးပခင်း 

နှင့် ထည့်သွင်းအကကံပြုမှုများပြုလုြ်နိုင်ရန် ထိရရာက်သည့်လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ ထူရထာင်နိုင်ရန် ထည့်သွင်းစဉ်း 

စားခဲ့ြါသည်။ ရကာ်မရှင်မှ ထိုလုြ်ထုံးလုြ်နည်းများကို သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရန် ထို့အတူ အထူးတလည် ရမးပမန်းမှု 

အားလုံးအတွက် အပြန်အလှန်ယုံြကည်မှုရှိရသာ အရနအထားတစ်ခုတည်ရဆာက်ရန်မှာ မရှိမပဖစ်အရရးကကီးရြကာင်း 

မှာြကားခဲ့ြါသည်။ ရကာ်မရှင်က ရဒသခံတိုင်းရင်းသားများနှင့်ြတ်သက်၍ ပြဋ္ဌာန်းချက်အတွင်း ကျန်ရှိသည့်အချက် 

များကို အစိုးရနှင့်ရဆွးရနွးတိုင်ြင်ရန် အရလးအနက် တိုက်တွန်းခဲ့ြါသည် (အရထွရထွရလ့လာချက်၊ ၂၀၁၀)။ ထို့ 

အတူ ရဆွးရနွးတိုင်ြင်မှုများကို ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ရာတွင် အြိုဒ်ခွဲ (၇) ြါအချက်များနှင့် ရြါင်းစြ်ရလ့လာသင့်ပြီး 

(ရဒသခံတိုင်းရင်းသားများနှင့် တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၉၈၉ (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၆၉) ရဒသခံ 

တိုင်းရင်းသားများ၏ ကိုယ်ြိုင်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရရး ဦးစားရြးကိစ္စရြ်များကို ဆုံးပဖတ်ြိုင်ခွင့်နှင့် ၎င်းတို့ကို တိုက်ရိုက် 

သက်ရရာက်မှုပဖစ်ရစမည့် အစီအစဉ်များနှင့် စီမံချက်များရရးဆွဲမှု၊ အရကာင်အထည်ရဖာ်မှုနှင့် အကဲပဖတ်ပခင်းများတွင် 

ြါဝင်ခွင့်ရရှိနိုင်မှုများကို ထိန်းသိမ်းရြးနိုင်ရန် ပဖစ်ြါသည်။

ဤစာသားများသည် ဂွာတီမာလနိုင်ငံ၌ ေိလြ်ရပမစက်ရုံနှင့် သတ္တုတွင်းတစ်ခုတည်ရဆာက်ရရးလုြ်ငန်းနှင့်စြ်လျဉ်း

ရသာ ကိစ္စရြ်တစ်ခုမှ စာသားများပဖစ်ြါသည်။

အပခားရသာရလ့လာမှုတစ်ခုမှာ ေရာဇီးနိုင်ငံတွင် ရရအားလျှြ်စစ်စက်ရုံတစ်ခု တည်ရဆာက်ရရးနှင့်ြတ်သက်၍ပဖစ် 

ပြီး၊ CEACR မှ ရှင်းလင်းခဲ့သည်မှာ “လုြ်ငန်းဆိုင်ရာအရသးစိတ်ရှင်းလင်းတင်ပြသည့် အစည်းအရဝးတစ်ခုကို ကျင်းြ 

ပခင်းသည် ပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုလိုက်နာသည်ဟု မယူဆနိုင်ေဲ၊ သက်ရရာက်ခံရသည့် ရြ်ရွာလူထုများသည် သောဝ 

ြတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများကို ရလ့လာပခင်း စတင်ပြင်ဆင်သည့် အဆင့်တွင်ြင် ြါဝင်မှုရှိသင့်သည်။ ထိုနည်းတူ 

စွာ ရရနံနှင့် သောဝဓာတ်ရငွ့ထုတ်ယူမှုများရြကာင့် သက်ရရာက်ခံရသည့် ရဒသခံတိုင်းရင်းသားများသည်လည်း 

သက်ရရာက်မှုများရလ့လာပခင်းကို စတင်ပြုလုြ်ပခင်းအြါအဝင် စီမံကိန်းစတင်သည့်အချနိ်ကတည်းက ရဆွးရနွးမှုများ 

တွင် ြါဝင်သင့်သည်။” ထို့အတူ (ရဒသခံတိုင်းရင်းသားများနှင့် တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ 

၁၉၈၉ (အမှတ် ၁၆၉) တွင်လည်း ြကည့်နိုင်သည်။ အစိုးရများကို အဓိကရည်ရွယ်ရသာ်လည်း ဤပြဋ္ဌာန်းချက်များတွင် 

ကုမ္ပဏီများနှင့်သက်ဆိုင်ရသာ သတင်းအချက်အလက်အချ ို ့ ြါဝင်ြါသည်။
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ရမးခွန်း - “ရြ်ရွာလူထု” ဟူသည့်ရဝါဟာရတွင် အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုရှိသလို “တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စု” များဟူသည့် 

ရဝါဟာရ၏ အမှန်တကယ်ဆိုလိုရင်းကို သိလိုပြီး၊ မျ ိုးနွယ်စုအပဖစ်သတ်မှတ်နိုင်ရန်အတွက် လူအုြ်စုတစ်စုတွင် မည် 

သို့ရသာ သွင်ပြင် လက္ခဏာများ ရှိရြါမည်လဲ။

အရြေ - ရဒသခံတိုင်းရင်းသားများနှင့် တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၉၈၉ (အမှတ် ၁၆၉) ြိုဒ်ခွဲ 

၁ (က) တွင် ရဖာ်ပြထားသည်မှာ၊ ပြဋ္ဌာန်းချက်သက်ရရာက်မှုသည် “လွတ်လြ်သည့်နိုင်ငံများရှိတိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်

စုများသည် နိုင်ငံသားများအတွင်းမှ အပခားရသာသူများနှင့် ကွဲပြားပခားနားသည့် လူမှုရရး၊ ယဉ်ရကျးမှုနှင့် စီးြွားရရး 

အရပခအရနများရှိြကပြီး၊ အုြ်ချုြ်ရရးအဆင့်အတန်းသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ြိုင်ယဉ်ရကျးမှု သို့မဟုတ် ဓရလ့ထုံးစံပဖင့် 

သို့မဟုတ် အထူးပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥြရဒများ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပဖင့် အလုံးစုံ သို့မဟုတ် တစ်စိတ် 

တစ်ြိုင်း အုြ်ချုြ်သည်။”

ြိုဒ်ခွဲ (၁) ၏ ဒုတိယစာြိုဒ်တွင် “ရဒသခံတိုင်းရင်းသား သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုဟု ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ခံယူ 

ထားသူများကို ဤပြဋ္ဌာန်းချက်တွင် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အုြ်စုများကိုခွဲပခားသတ်မှတ်ရရး အရပခခံစံသတ်မှတ် 

ချက်များအတိုင်း သက်ရရာက်ရစရမည်” ဟု ရဖာ်ပြထားသည်။

သတင်းအချက်အလက်များကို ထြ်မံရယူလိုြါက (ရဒသခံတိုင်းရင်းသားများနှင့် တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများဆိုင်ရာ 

များကို သိရှိနားလည်နိုင်ရရး ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၈၉ (အမှတ် ၁၆၉)) တွင် ြကည့်နိုင်ြါသည်။

လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင်းဆက်ဆံရေးဆိုင်ော အရမးအရြေများ

လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင်းဆက်ဆံရေးများ

ရမးခွန်း - အလုြ်သမားတစ်ဦးသည် ပြစ်ဒဏ်ရြးအရရးယူမှုဆံုးပဖတ်ချက်တစ်ခုကို အယူခံဝင်ခွင့်ရှိြါသလား 

(လုြ်အားခဆိုင်ရာအခန်းနှင့် ဆက်စြ်သည်)

အရြေ - နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများတွင် သင်ရမးခဲ့သည့်ရမးခွန်းအတိုင်း ပဖစ်နိုင်ရပခရှိရသာ အပြစ်ရြးမှုများကို 

ရည်ညွှန်းရဖာ်ပြထားြါသည်။ ပြစ်ဒဏ်ရြးမှုလုြ်ထုံးလုြ်နည်းများတွင် လုြ်အားခပဖတ်ရတာက်မှုများြါရှိသည့် 

ကိစ္စရြ်များ ၌ CEACR မှ လုြ်အားခများ အကာအကွယ်ရြးရရးပြဋ္ဌာန်းချက်ကို တင်ပြရဆွးရနွးထားြါသည်။ ထိုပြဋ္ဌာန်း 

ချက်တွင် ရဖာ်ပြထားသည်မှာ ပြစ်ဒဏ်ရြးသည့်အရနပဖင့် လုြ်အားခများပဖတ်ရတာက်ပခင်းကို ခွင့်ပြုထားသည့် နိုင်ငံ 

များတွင် အလုြ်သမားကို စာပဖင့်ရရးသားသတိရြးရန်လိုအြ်ပခင်း သို့မဟုတ် ကန့်ကွက်လွှာတင်အယူခံြိုင်ခွင့်ရှိပခင်း 

အစရှိသည့် ပြစ်ဒဏ်ရြးပခင်းဆိုင်ရာ တရားမျှတရရးလုြ်ထုံးလုြ်နည်းများရှိရစရန်အတွက် အမျ ိုးသားဥြရဒများတွင် 

ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းရစပခင်းများ ရှိြါသည်။

အလုြ်အကိုင်ရြ်စဲရသည့် အမှုကိစ္စများတွင် အလုြ်သမားအရနပဖင့် သင့်ရလျာ်သည့်အချနိ်ကာလတစ်ခုအတွင်း ေက် 

လိုက်မှုမရှိသည့် ဌာနတစ်ခုပဖစ်သည့် တရားရုံး၊ အလုြ်သမားခုံရုံး၊ ရစ့စြ်ညှိနှိုင်းရရးရကာ်မတီ သို့မဟုတ် ရစ့စြ် 

ဖျန်ရပဖသူများ အစရှိသည့်ရနရာများတွင် အလုြ်အကိုင်ရြ်စဲခံရပခင်းအတွက် အယူခံတင်ြိုင်ခွင့်ရှိရမည်ပဖစ်သည်။

ဌာနတွင်း ြိုမိုအဆင့်ပမင့်သည် စီမံခန့်ခွဲရရးသို့ အယူခံတင်ပခင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သီးပခားနိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံ

နှုန်း သတ်မှတ်ချက်မရှိြါ။

ြို၍ရယေုယျကျကျဆိုရြါက မည်သည့်အလုြ်သမားမဆို ရနာက်ဆက်တွဲထိခိုက်နစ်နာမှုများမရှိရစေဲ ထိခိုက်နစ်နာ 

မှုတစ်ခုအား တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသင့်ပြီး၊ သင့်ရလျာ်မှန်ကန်သည့်လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများပဖင့် စုံစမ်းစစ်ရဆးမှုများပြုလုြ်ရြး 

သင့်ြါသည်။ တရားမျှတမှုမရှိဟု ယူဆရရသာ ပြစ်ဒဏ်ရြးမှုသည် အလုြ်ရှင် - အလုြ်သမားဆက်ဆံရရးနှင့် သက် 

ဆိုင်သည်များကို ထိခိုက်နစ်နာမှုများပဖစ်လာရစပခင်း သို့မဟုတ် အရပခအရနသည် စုရြါင်းညှိနှိုင်းသရောတူညီချက် 
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များ၊ တစ်ဦးချင်း၏ အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုစာချုြ်များ၊ အမျ ိုးသားဥြရဒ သို့မဟုတ် အပခားရသာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း 

များနှင့် ဆန့်ကျင်ေက်အရနအထားသို့ ဦးတည်လာြါက လုြ်ငန်းတွင်းရှိ တစ်ဦး သို့မဟုတ် တစ်ဦးထက်ြိုရသာ 

အလုြ်သမားများ၏ အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုအရပခအရနများအရြါ်တွင် သက်ရရာက်ပခင်းများ ပဖစ်လာနိုင်ြါသည်။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ရဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေး (OSH) ဆိုင်ော 
အရမးအရြေများ

ကုမ္ပဏီအဆင့် OSH စီမံခန့်ခွဲရေးစနစ်

ရမးခွန်း - လက်ရှိတွင် ကျွန်ုြ်တို့သည် ကုမ္ပဏီ၏ OSH စီမံခန့်ခွဲရရးစနစ်ကို ထူရထာင်တည်ရဆာက်လျက်ရှိြါသည်။ 

ကျွန်ုြ်တို့သိရှိထားသင့်သည့်အရပခခံအချက်အလက်များနှင့် လုြ်ငန်းစဉ်များမှာ မည်သည်တို့ပဖစ်ြါသလဲ။

အရြေ - လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးသည် ရဝမျှတာဝန်ယူရမည့်ကိစ္စ ပဖစ်ြါသည်။ 

အလုြ်ရှင်များသည် အလုြ်သမားများကို ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ 

ရြးပခင်း၊ ထိခိုက်နိုင်ရပခရှိသည်များကို ရကာင်းစွာနားလည်ရစရန် သင်တန်းရြးပခင်း၊ တစ်ကိုယ်ရရအကာအကွယ်ရြး 

ရရးြစ္စည်း (PPE) အသုံးပြုြုံများအြါအဝင် သက်ဆိုင်ရာရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး လုြ်ရဆာင်မှုများအား သိရှိရစ 

ရန် လုြ်ရဆာင်ရြးရမည်ပဖစ်သည်။ အလုြ်သမားများသည်လည်း (PPE) အသုံးပြုပခင်းအြါအဝင် ရေးအန္တရာယ်ကင်း 

ရှင်းရရးကို လိုက်နာြကရမည်ပဖစ်သည်။ မန်ရနဂျာများနှင့် အလုြ်သမားများ နှစ်ဖက်စလုံးသည် ကကိုတင်ကာကွယ်ရရး 

အရပခခံသရောတရားများကို ဦးစားရြးအပမင့်ဆုံးထားလုြ်ရဆာင်ြကရမည်ပဖစ်သည်။ 

ILO သည် ထိရရာက်ရသာ OSH စီမံခန့်ခွဲရရးစနစ်တစ်ခုပဖစ်ရစရန်အတွက် ရအာက်ြါအရပခခံအချက်များကို ပြဋ္ဌာန်း 

ထားြါသည် (ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ ILO-OSH၊ 

အခန်း ၃.၁-၃.၂)

၁။ အလုြ်ရှင်သည် အလုြ်သမား၊ ၎င်းတို့၏ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ရဆွးရနွးတိုင်ြင်၍ OSH မူဝါဒတစ်ခုကို ရရးဆွဲ 

သင့်ြါ သည်။ ြါဝင်သင့်သည်များမှာ -

 • အဖွဲ့အစည်းကိုအထူးပြုပြီး ၎င်း၏အရွယ်အစား၊ လုြ်ငန်းသရောသောဝများနှင့် ဆီရလျာ်ကိုက်ညီရမည်

 • တိကျစွာ၊ ရှင်းလင်းစွာရရးသားထားပြီး ရက်စွဲအတိအကျပဖင့်ရဖာ်ပြကာ အလုြ်ရှင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း၏ 

အကကီးဆုံး တာဝန်ခံနိုင်မည့် ြုဂ္ဂိုလ်က လက်မှတ်ရရးထိုးပခင်း သို့မဟုတ် အတည်ပြုရထာက်ခံရြးပခင်းများ 

ပြုလုြ်ရမည်။

 • လုြ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိ လူအားလုံးသိရှိပြီး အလွယ်တကူသိရှိပမင်သာနိုင်မှုလည်းရှိရစရမည်

 • ရရရှည်ဆက်လက်တည်ပမဲရစရန်အတွက် ြုံမှန်ပြန်လည်သုံးသြ်ရမည်

 • သက်ဆိုင်ရာပြင်ြမှ စိတ်ဝင်စားသူများအတွက်လည်းသင့်ရလျာ်သလို ရယူနိုင်ရစရမည်

၂။ OSH မူဝါဒတွင် အနိမ့်ဆုံးအရနပဖင့် အဖွဲ့အစည်းကကတိကဝတ်ပြုရဆာင်ရွက်မည့် ရအာက်ရဖာ်ပြြါအရပခခံမူဝါဒ  

များနှင့် ရည်မှန်းချက်များ ြါရှိသင့်သည်။

 • လုြ်ငန်းခွင်နှင့်ဆက်စြ်ရသာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများ၊ နာမကျန်းပဖစ်ပခင်းများ၊ ရရာဂါများနှင့် အပခားပဖစ်ြွားမှု 

များကို ကကိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိလူအားလုံး၏ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် 

ကျန်းမာရရးကို အကာအကွယ်ရြးရန်
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 • သက်ဆိုင်ရာ OSH ဥြရဒများ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ဆန္ဒအရလျာက်လုြ်ရဆာင်သည့် အစီအစဉ်များ၊ 

OSH ဆိုင်ရာ စုရြါင်းညှိနှိုင်းသရောတူညီမှုများနှင့် အဖွဲ့အစည်းမှ လက်ခံကျင့်သုံးသည့် အပခားရသာလိုအြ် 

ချက်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးရန်

 • အလုြ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးကို OSH စီမံခန့်ခွဲရရးစနစ်မှ အရပခခံလုြ်ရဆာင် 

ချက်များတွင် တက်ကကစွာြါဝင်ရဆာင်ရွက်နိုင်ရန် တိုင်ြင်ရဆွးရနွးပခင်း၊ တိုက်တွန်းပခင်း

 • OSH စီမံခန့်ခွဲရရးစနစ်၏စွမ်းရဆာင်မှုများကို အဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုရှိရစရန်

၃။ ထိရရာက်သည့် OSH စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တစ်ခုပဖစ်ရစရန်အတွက် အလုြ်သမားများ၏ ြါဝင်မှုသည် မရှိမပဖစ်လိုအြ် 

သည့်အချက်ပဖစ်သည်။ အလုြ်ရှင်များသည် အလုြ်သမားများ ၎င်းတို့၏ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး၊ ကျန်းမာရရး 

ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အရရးရြါ်အစီအစဉ်များ၊ ၎င်းတို့၏ အလုြ်နှင့်သက်ဆိုင်သည်များအြါအဝင် OSH ဆိုင်ရာ 

အပမင်ရှုရထာင့်အားလုံးကို ရဆွးရနွးတိုင်ြင်ပခင်း၊ အသိရြးပခင်းနှင့် သင်တန်းြို့ချပခင်းများ ပြုလုြ်ပြီးရြကာင်း ရသချာ 

ရစရမည်။

အလုြ်ရှင်များသည် အလုြ်သမားများ ၎င်းတို့၏ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး၊ ကျန်းမာရရးကိုယ်စားလှယ်များ OSH 

စီမံခန့်ခွဲရရးစနစ် ြိုမိုတိုးတက်ရရးအတွက် စည်းရုံးပခင်း၊ အစီအစဉ်ရရးဆွဲပခင်းနှင့် အရကာင်အထည်ရဖာ်ပခင်းများ၊ အကဲ 

ပဖတ်ပခင်းများ အစရှိသည့်လုြ်ငန်းစဉ်များတွင် တက်ကကစွာြါဝင်နိုင်ရန်အတွက် အချနိ်နှင့် အရင်းအပမစ်များရြးနိုင်ရန် 

အစီအစဉ်များ ရရးဆွဲထားရှိရြးရမည်ပဖစ်သည်။ အလုြ်ရှင်များသည် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရး 

ရကာ်မတီများတည်ရထာင်မှုနှင့် လုြ်ငန်းလည်ြတ်မှုများကို သင့်ရလျာ်မှုရှိရစရန်ရဆာင်ရွက်ရမည်ပဖစ်ပြီး၊ အလုြ် 

သမားများ၏ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များကို အမျ ိုးသားဥြရဒ၊ ကျင့်သုံးမှု 

များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရစရမည်။

စီးြွားရရးလုြ်ငန်းအဆင့်တွင် အရကာင်အထည်ရဖာ်မည့် ကျန်းမာရရးနှင့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး မူဝါဒများသည် 

ထိရရာက်မှုရှိရစရန်အတွက် ခိုင်မာတိကျစွာကျင့်သုံးသင့်ြါသည်။

တစ်ကိုယ်ရေအကာအကွယ်ရပးရေးပစ္စည်းကိေိယာများ (PPE)

ရမးခွန်း - PPE ဝတ်ဆင်ပခင်းကို တားပမစ်သည့် ောသာရရးယုံြကည်မှုများကို ကုမ္ပဏီက လက်ခံရြါမည်လား (မျက်နှာ 

ဖုံး ဝတ်ဆင်ရန် အဆင်မရပြသည့် မုတ်ဆိတ်ရမွှးထားပခင်း၊ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးဦးထုြ်ရဆာင်းရန် မလွယ်ကူ 

သည့် ဦးရခါင်းအဖုံးအကာများ)။

အရြေ - ောသာရရးအရခွဲပခားဆက်ဆံမှုများတွင် ောသာရရးအရယုံြကည်ချက်များကို ထုတ်ရဖာ်ရရးသားရပြာဆိုပခင်း 

သို့မဟုတ် ောသာရရးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင်ပဖစ်မှုများအရြါ် အရပခခံခွဲပခားမှုများ ြါဝင်သည်။ ောသာရရးယုံြကည် 

ချက်အရ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများကို ခွင့်မပြုသင့်ရသာ်လည်း အလုြ်သမားများ၏ ောသာရရးအရ လွတ်လြ်စွာကျင့်သုံး

နိုင်ပခင်းများကို တားပမစ်သည့် တရားဝင်လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များရှိနိုင်ြါသည်။

ောသာရရးအရ အထူးတလည်ဝတ်ဆင်ရသည့်အဝတ်အစားများနှင့် သဟဇာတမပဖစ်သည့် PPE များလည်း ရှိရကာင်း 

ရှိနိုင်ြါသည်။ ထိုသို့ရသာကိစ္စရြ်များတွင် အလုြ်သမားတစ်ဦး၏ လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း သူ သို့မဟုတ် သူမ၏ ယုံြကည် 

ချက်အလိုက် အပြည့်အဝကျင့်သုံးြုိင်ခွင့်များကို ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးအတွက် အမှန်တကယ်လိုအြ်ရသာ ကိစ္စ 

ရြ်များနှင့် ချနိ်ဆြကည့်သင့်ြါသည်။

စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများသည် ောသာရရးဓရလ့ထုံးစံများကို ရဆာင်ရွက်နိုင်ရအာင် ဆီရလျာ်ရကာင်းမွန်သည့် ကကိုးြမ်း 

အား ထုတ်မှုများပဖင့် လုြ်ရဆာင်ရြးသင့်ြါသည်။ အလုြ်သမားများသည် အထူးသပဖင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များ 
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မှတစ်ဆင့် ောသာရရးအရလ့အကျင့်များကို ရကာင်းမွန်စွာပြုလုြ်နိုင်ရန် ရဆာင်ရွက်ရမည့် အဆင့်များကို ရဆွးရနွး 

တိုင်ြင်သင့်ြါသည်။ နိုင်ငံအဆင့် အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများတွင် PPE ဝတ်ဆင်ရန်နှင့် ရဒသဆိုင်ရာ 

ောသာရရး ဓရလ့ထုံးစံများ လုြ်ရဆာင်နိုင်ရန် အကကံပြုချက်များရှိနိုင်ြါသည်။

ရမးခွန်း - PPE မဝတ်ဆင်ပခင်းရြကာင့် အလုြ်သမားကို ကုမ္ပဏီမှ ဒုတိယအကကိမ်အတွက်သတိမရြးေဲ ချက်ပခင်း 

အလုြ်ထုတ်သည်မှာ လက်သင့်ခံနိုင်သည့် အရလ့အကျင့်ပဖစ်ြါသလား။

အရြေ - မှားယွင်းသည့်အပြုအမူကုိလုြ်ရဆာင်သည့်အတွက် အလုြ်သမားတစ်ဦးကို အလုြ်မှ မထုတ်ြယ်သင့်ြါ။ 

အမျ ိုးသားဥြရဒ သို့မဟုတ် ကျင့်သုံးမှုများအရ တစ်ခါ သို့မဟုတ် တစ်ခါထြ်ြိုသည့် ကိစ္စရြ်များတွင် ထြ်ခါထြ်ခါ 

ရဖာက်ဖျက်သည့်အခါမှ အကျ ိုးအရြကာင်းခိုင်လုံစွာပဖင့် အလုြ်ရြ်စဲရန် ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး သို့မဟုတ်ြါက အလုြ်ရှင် 

အရနနှင့် အလုြ်သမားကို သင့်ရလျာ်သည့် စာပဖင့်ရရးသားသတိရြးရမည် ပဖစ်သည် (အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုရြ်စဲ 

ပခင်းဆိုင်ရာ အကကံပြုချက်၊ ၁၉၈၂ (အမှတ် ၁၆၆)၊ အြိုဒ် ၇)။ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် 

ကျန်းမာရရးအတွက် အလုြ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်စည်းကမ်းများကို ချ ိုးရဖာက်ပခင်းကဲ့သို့ သူ/သူမ၏ လက်သင့်မခံနိုင် 

ရသာ အပြုအမူအတွက် အလုြ်မှတရားဝင် ထုတ်ြယ်ခဲ့ြါက ကျန်ဝန်ထမ်းများအားလုံးသည်လည်း ၎င်းတို့လိုက်နာ 

ရမည့် တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် ထိုစည်းကမ်းများကို ချ ိုးရဖာက်ြါက ပဖစ်ရြါ်လာမည့်ရနာက်ဆက်တွဲအကျ ိုးဆက်များ

ကို သိရှိရအာင်အဆင့်ဆင့် အသိရြးရဆာင်ရွက်သင့်သည်။

PPE မဝတ်ဆင်သည့်အတွက် အလုြ်သမားကို ချက်ပခင်းအလုြ်မှ ထုတ်ြယ်ပခင်းသည် လုြ်ငန်းတစ်ခုအတွင်း OSH 

လုြ်ငန်းများကို မည်သို့ထိရရာက်စွာစီမံခန့်ခွဲရမည်ကို ထိုကုမ္ပဏီက ရကာင်းစွာနားမလည်ဟူသည့်အချက်ကို ညွှန်ပြ 

သည်။ OSH ဆိုင်ရာများကို အပြုသရောကတိကဝတ်ပြုလုြ်ရဆာင်မှုသည် အလုြ်သမားများအတွက် ကကီးစွာရသာ 

အကျ ိုးရကျးဇူးများကိုရရှိရစပြီး၊ ၎င်းတို့နှင့် ၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက် ရကာင်းကျ ိုးချမ်းသာများပဖစ်ရစပြီး လုြ်ငန်း 

အတွက်လည်း ရကာင်းမွန်သည့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့် ရရရှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲရရးများ ပဖစ်ရစသည်။ ရကာင်းမွန်သည့် 

ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုနှင့် ကျန်းမာရရးတို့သည် ရကာင်းမွန်သည့် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းကိုပဖစ်ရစပြီး သက်ဆိုင်သည့်

သူအားလုံးြါဝင်လုြ်ရဆာင်ရမည့် ကိစ္စရြ်ပဖစ်သည်။

လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးသည် ရဝမျှတာဝန်ယူရမည့် ကိစ္စပဖစ်ြါသည်။ အလုြ် 

ရှင်များသည် အလုြ်သမားများကို ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များရြး 

ပခင်း၊ ထိခိုက်နိုင်ရပခရှိသည်များကို ရကာင်းစွာနားလည်ရစရန် သင်တန်းရြးပခင်း၊ တစ်ကိုယ်ရရအကာအကွယ်ရြး 

ရရး ြစ္စည်း (PPE) အသုံးပြုြုံများအြါအဝင် သက်ဆိုင်ရာရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး လုြ်ရဆာင်မှုများအား သိရှိရစ 

ရန် လုြ်ရဆာင်ရြးရမည်ပဖစ်သည်။ အလုြ်သမားများသည်လည်း (PPE) အသုံးပြုပခင်းအြါအဝင် ရေးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းရရးကို လိုက်နာြကရမည်ပဖစ်သည်။ မန်ရနဂျာများနှင့် အလုြ်သမားများ နှစ်ဖက်စလုံးသည် ကကိုတင်ကာ 

ကွယ်ရရး အရပခခံသရောတရားများကို ဦးစားရြးအပမင့်ဆုံးထားလုြ်ရဆာင်ြကရမည်ပဖစ်သည်။

ထိရရာက်သည့် OSH စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တစ်ခုပဖစ်ရစရန်အတွက် အလုြ်သမားများ၏ ြါဝင်မှုသည် မရှိမပဖစ်ရြ။ အလုြ် 

ရှင်များသည် အလုြ်သမားများ ၎င်းတို့၏ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး၊ ကျန်းမာရရးကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အရရးရြါ် 

အစီအစဉ်များ၊ ၎င်းတို့၏ အလုြ်နှင့်သက်ဆိုင်သည်များအြါအဝင် OSH ဆိုင်ရာ အပမင်ရှုရထာင့်အားလုံးကို ရဆွးရနွး 

တိုင်ြင်ပခင်း၊ အသိရြးပခင်းနှင့် သင်တန်းြို့ချပခင်းများ ပြုလုြ်ပြီးရြကာင်းရသချာရစရမည်။ အလုြ်ရှင်များသည် 

အလုြ်သမားများ ၎င်းတို့၏ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး၊ ကျန်းမာရရးကိုယ်စားလှယ်များ OSH စီမံခန့်ခွဲရရးစနစ် 

ြိုမိုတိုးတက်ရရးအတွက် စည်းရုံးပခင်း၊ အစီအစဉ်ရရးဆွဲပခင်းနှင့် အရကာင်အထည်ရဖာ်ပခင်းများ၊ အကဲပဖတ်ပခင်းများ 

အစရှိသည့်လုြ်ငန်းစဉ်များတွင် တက်ကကစွာ ြါဝင်နိုင်ရန်အတွက် အချနိ်နှင့် အရင်းအပမစ်များရြးနိုင်ရန် အစီအစဉ်များ 

ရရးဆွဲထားရှိရြးရမည်ပဖစ်သည်။ အလုြ်ရှင်များသည် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးရကာ်မတီများ

တည်ရထာင်မှုနှင့် လုြ်ငန်းလည်ြတ်မှုများကို သင့်ရလျာ်မှုရှိရစရန် ရဆာင်ရွက်ရမည်ပဖစ်ပြီး အလုြ်သမားများ၏ 



စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော အရေးအရြေေျားအတွက် ILO ၏ အကူအညီရပးရေးဌာနေှ နေူနာကိစ္စေပ်ေျား
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ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များကို အမျ ိုးသားဥြရဒ၊ ကျင့်သုံးမှုများနှင့် 

ကိုက်ညီမှုရှိရစရမည်။

ကုမ္ပဏီတွင် ထိရရာက်ပြီးသင့်ရလျာ်ရကာင်းမွန်သည့် OSH စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တစ်ခုပဖစ်ရြါ်လာရစရန်အတွက် နိုင်ငံ 

အဆင့် အလုြ်ရှင်၊ အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများတွင် အကကံပြုချက်များနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များရှိနိုင်ြါသည်။

ရမးခွန်း - အလုြ်သမားများသည် ၎င်းတို့၏ တစ်ကိုယ်ရရအကာအကွယ်ရြးရရးြစ္စည်းများအတွက် ကိုယ်တိုင်ကျခံရ 

မည် ဟူသည့်အချက်ကို လက်သင့်ခံနိုင်ြါသလား။

အရြေ - ကုမ္ပဏီများသည် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးအတွက် အမျ ိုးသားအဆင့် သတ်မှတ်ချက် 

များနှင့် ကိုက်ညီစွာ အပမင့်ဆုံးအဆင့်အတန်းရှိရစရန် ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည် (နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရးလုြ်ငန်း

များ နှင့် လူမှုရရးရာမူဝါဒများဆိုင်ရာ သုံးဦးသုံးဖလှယ်ရြကပငာချက်၊ အြိုဒ် ၃၈ တွင်ြကည့်ြါ) (MNE ရြကပငာချက်)။ 

အဓိကကျသည့် ြထမဆုံးရသာအဆင့်မှာ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီးကျန်းမာရသာ လုြ်ငန်းခွင်တစ်ခုပဖစ်လာရရး 

အတွက် လုြ်ငန်းများအတွင်း ကကိုတင်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဓရလ့ထုံးစံများ ပမှင့်တင်ရဆာင်ရွက်ပခင်းကို ရလးစားစွာ 

လုြ်ရဆာင်ရန်ပဖစ်ပြီး အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားများသည်လည်း ရေးကင်းကျန်းမာရသာ အလုြ်ြတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု 

ပဖစ်လာရစရန် တက်ကကစွာြါဝင်လုြ်ရဆာင်ရရး ပဖစ်ြါသည်။ (လုြ်ငန်းခွင်တွင်း ရေးကင်းလုံခခုံရရးနှင့် ကျန်းမာရရး 

ပြဋ္ဌာန်းချက်ဆိုင်ရာ  ပမှင့်တင်သတ်မှတ်ရရးမူရောင် ြိုဒ်ခွဲ ၁ (ဃ)။ မူဝါဒများအရနပဖင့် ြထမဆုံးမရတာ်တဆပဖစ်ြွား 

မှုများနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများကို ရလျှာ့ချနိုင်ရန်အတွက် ကကိုတင်ကာကွယ်မှုများအား လက်ရတွ့ကျသည့် ရကာင်း 

မွန်ဆီရလျာ်ရသာ ြမာဏရှိရအာင်ပြုလုြ်ပခင်း အလုြ်ြတ်ဝန်းကျင်တွင် ရှိရင်းစွဲရေးအန္တရာယ်ရှိနိုင်သည့် အရြကာင်း 

ရင်းများကို ရလျှာ့ချပခင်းများ ပြုလုြ်ရမည်ပဖစ်သည် (လုြ်ငန်းခွင်တွင်း ရေးကင်းလုံခခုံရရးနှင့် ကျန်းမာရရးပြဋ္ဌာန်း 

ချက်၊ ၁၉၈၁ (အမှတ် ၁၅၅) ြိုဒ်ခွဲ ၄ (၂)။

ကကိုတင်ကာကွယ်ရရးအတွက် အကာအကွယ်ရြးရရး အဝတ်အစားများနှင့် ြစ္စည်းကိရိယာများလုံရလာက်စွာရြး

ထားပခင်းသည်လည်း အရရးကကီးြါသည်။ လိုအြ်သည့်အခါတိုင်း (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၅၅၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁၆ (၃))  ထိုြစ္စည်းများကို 

အလုြ်သမားများအတွက် အခမဲ့ရြးအြ်ရမည် (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၅၅၊ ြိုဒ်ခွဲ ၂၁)။

လုြ်ရဆာင်ရန်လိုအြ်သည့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် သင့်ရလျာ်ရကာင်းမွန် 

သည့် သင်တန်းြို့ချမှုများကို အလုြ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့၏ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် လုံရလာက်စွာရြးအြ်ထား 

သင့်ြါသည် (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၅၅၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁၉ (ဂ) နှင့် ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၇၀၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁၅)။

အလုပ်သမားများကို ရသာ့ခတ်ထားေှိြခင်း

ရမးခွန်း - အလုြ်သမားများက ခိုးယူမှုများမပြုလုြ်နိုင်ရစရန်အတွက် ညအချနိ်များတွင် အလုြ်သမားများကိုအရဆာက် 

အအုံ အတွင်းရသာ့ခတ်ထားရှိပခင်းများ ပြုလုြ်နိုင်ြါသလား။

အရြေ - အလုြ်သမားများကို လုြ်ငန်းများအတွင်း ရသာ့ခတ် ြိတ်ထားပခင်းမျ ိုး မလုြ်ရဆာင်သင့်ြါ။ ILO အရနပဖင့် 

လုြ်ငန်းခွင်များအတွင်း “အကျဉ်းချ” ခိုင်းရစပခင်းများကို “လုံးဝလက်သင့်မခံရသာ” ချဉ်းကြ်မှုပဖင့် ပြဋ္ဌာန်းရဆာင် 

ရွက်ြါသည် (အဓမ္မအလုြ်သမားတိုက်ဖျက်ရရး - အလုြ်ရှင်များနှင့် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများအတွက် လက်စွဲစာအုြ်၊ 

စာမျက်နှာ ၈ တွင်ရတွ့နိုင်ြါသည်။)

ထို့အပြင် စက်ရုံတစ်ရုံအတွင်းအလုြ်သမားများကို ရသာ့ြိတ်ထားရှိပခင်းသည် လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရရးနှင့် ရေး 

အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး အရပခခံမူများနှင့်လည်း ဆန့်ကျင်ရြကာင်းသိသာထင်ရှားြါသည်။ အကယ်၍ မရတာ်တဆမှု 

တစ်ခုပဖစ်ြွားခဲ့ြါက တစ်ကိုယ်ရရထိခိုက်ဒဏ်ရ ရမှုများအတွက် တာဝန်ရှိလာမည်ပဖစ်သည်။ စက်ရုံတစ်ရုံအတွင်း 
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အလုြ်သမားများကို ရသာ့ခတ်ထားပခင်းသည် အမျ ိုးသားဥြရဒအရ ရာဇဝတ်မှုရပမာက်ပခင်း သို့မဟုတ် မှားယွင်းသည့် 

ြုံစံပဖင့် အကျဉ်းချထားရသာ တရားမမှုရပမာက်မည် ပဖစ်ြါသည်။

ကုမ္ပဏီတစ်ခုအရနပဖင့် ၎င်း၏ ြိုင်ဆိုင်မှုများကို လုံခခုံမှုရှိရစရန် အဆင့်ဆင့်လုြ်ရဆာင်ရာတွင် အပခားရရွးချယ်နိုင်သည့် 

နည်းလမ်းများကိုသာ ရှာရဖွသင့်ြါသည်။

အမျ ိုးသားအဆင့် အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများတွင် ထိရရာက်သည့် အပခားရရွးချယ်နိုင်ရသာ ချဉ်းကြ် 

မှုများ အတွက် အသုံးဝင်သည့် အကကံပြုချက်များရှိနိုင်ြါသည်။

OSH ကကိုတင်ကာကွယ်ရေး ဓရလ့ထုံးစံ

ရမးခွန်း - OSH စနစ်တစ်ခု၏ အဓိကကျရသာအရပခခံလိုအြ်ချက်များမှာ မည်သည်များပဖစ်သည်ဟု ILO က ယူဆ 

ြါသလဲ။

အရြေ - ကုမ္ပဏီများသည် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့်ကျန်းမာရရးအတွက် အမျ ိုးသားအဆင့် သတ်မှတ်ချက်များ 

နှင့် ကိုက်ညီစွာ အပမင့်ဆုံးအဆင့်အတန်းရှိရစရန် ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည် (နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများနှင့် 

လူမှုရရးရာ မူဝါဒများဆိုင်ရာ သုံးဦးသုံးဖလှယ်ရြကပငာချက်၊ အြိုဒ် ၃ တွင်ြကည့်ြါ) (MNE ရြကပငာချက်)။

အဓိကကျသည့် ြထမဆုံးရသာအဆင့်မှာ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီးကျန်းမာရသာ လုြ်ငန်းခွင်တစ်ခုပဖစ်လာရရး 

အတွက် လုြ်ငန်းများအတွင်း ကကိုတင်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဓရလ့ထုံးစံများ ပမှင့်တင်ရဆာင်ရွက်ပခင်းကို ရလးစားစွာ 

လုြ်ရဆာင်ရန်ပဖစ်ပြီး အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားများသည်လည်း ရေးကင်းကျန်းမာရသာ အလုြ်ြတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု 

ပဖစ်လာရစရန် တက်ကကစွာြါဝင်လုြ်ရဆာင်ရရးပဖစ်ြါသည်။ (လုြ်ငန်းခွင်တွင်း ရေးကင်းလုံခခုံရရးနှင့် ကျန်းမာရရး 

ပြဋ္ဌာန်းချက်ဆိုင်ရာ  ပမှင့်တင်သတ်မှတ်ရရးမူရောင် ြိုဒ်ခွဲ ၁ (ဃ)။ မူဝါဒများအရနပဖင့် ြထမဆုံးမရတာ်တဆပဖစ်

ြွားမှုများနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများကို ရလျှာ့ချနိုင်ရန်အတွက် ကကိုတင်ကာကွယ်မှုများအား လက်ရတွ့ကျသည့် 

ရကာင်းမွန်ဆီရလျာ်ရသာ ြမာဏရှိရအာင်ပြုလုြ်ပခင်း၊ အလုြ်ြတ်ဝန်းကျင်တွင် ရှိရင်းစွဲရေးအန္တရာယ်ရှိနိုင်သည့် 

အရြကာင်းရင်းများကို ရလျှာ့ချပခင်းများ ပြုလုြ်ရမည်ပဖစ်သည် (လုြ်ငန်းခွင်တွင်း ရေးကင်းလုံခခုံရရးနှင့် ကျန်းမာရရး 

ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၈၁ (အမှတ် ၁၅၅) ြိုဒ်ခွဲ ၄ (၂)။

ဓာတရုဗဒ၊ ရြူရဗဒနငှ့ ်ဇဝီရဗဒဆိငုရ်ာအရာဝတ္ထုများနငှ့ ်ြကားခြံစ္စည်းများကိ ုကမု္ပဏကီ ထနိ်းချုြထ်ား ရှပိခင်းများသည ်

အလုြ်သမားများ၏ကျန်းမာရရးကို ထိခိုက်ပခင်းများမပဖစ်ရစေဲ လိုအြ်သည့် ကကိုတင်ကာကွယ်ရရးများ ထားရှိရမည်။ 

စက်ယန္တရားများ၊ စက်ြစ္စည်းကိရိယာများနှင့် လုြ်ငန်းစဉ်များသည် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီး ကျန်းမာရရးကို မထိ 

ခိုက်ရစရ။ (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၅၅၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁၆ (၁))

ကကိုတင်ကာကွယ်ရရးအတွက် အကာအကွယ်ရြးရရး အဝတ်အစားများနှင့် ြစ္စည်းကိရိယာများလုံရလာက်စွာရြး

ထားပခင်းသည်လည်း အရရးကကီးြါသည်။ လိုအြ်သည်အခါတိုင်း (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၅၅၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁၆ (၃))  ထိုြစ္စည်းများကို 

အလုြ်သမားများအတွက် အခမဲ့ရြးအြ်ရမည် (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၅၅၊ ြိုဒ်ခွဲ ၂၁)။

စက်ယန္တရားများ၊ စက်ြစ္စည်းကိရိယာများ၊ အလုြ်ချနိ်များ၊ အလုြ်ဖွဲ့စည်းြုံ၊ လုြ်ငန်းစဉ်များနှင့် အလုြ်သမားများ၏ 

ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းရဆာင်မှုများအြကား လိုက်ရလျာညီရထွရှိရစရန် လုြ်ရဆာင်သင့်သည် (ပြဋ္ဌာန်း 

ချက် ၁၅၅၊ ြိုဒ်ခွဲ ၅ (ခ))။ ထိုသို့လုြ်ရဆာင်ရာတွင် ကျားမကွဲပြားမှုများကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ ကိုယ် 

ဝန်ရဆာင်မိခင် သို့မဟုတ် နို့တိုက်မိခင်များသည် မိခင် သို့မဟုတ် ကရလး၏ ကျန်းမာရရးကို ထိခိုက်ရစနိုင်မည့် 

အလုြ်များကို လုြ်ရဆာင်ရန် မလိုပခင်းမျ ိုးပဖစ်သင့်ြါသည် (ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင် အကာအကွယ်ရြးရရး ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ 

၂၀၀ (အမှတ် ၁၈၃)၊ ြိုဒ်ခွဲ)။
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ရရှးဦးသူနာပြုစုပခင်းအစီအစဉ်များအြါအဝင် (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၅၅၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁၈) အရရးရြါ်ကိစ္စရြ်များနှင့် မရတာ်တဆ 

မှုများကို ကိုင်တွယ်စီမံနိုင်ရန်အတွက် လိုအြ်သည့်လုြ်ရဆာင်မှုများပြင်ဆင်ထားရှိသင့်သည်။

ကုမ္ပဏီများအရနပဖင့် အန္တရာယ်ပဖစ်ြွားမှုများနှင့် လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ မရတာ်တဆမှုများ၊ ရရာဂါများကို မှတ်တမ်းတင် 

ရန်နှင့် အသိရြးနိုင်ရန် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများအား ရရးဆွဲထားသင့်သည်။ ကုမ္ပဏီများအရနပဖင့် လုြ်ငန်းကဏ္ဍဆိုင်ရာ 

ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာအန္တရာယ်များပဖစ်ြွားရသည့် အရြကာင်းရင်းများကို စုံစမ်းစစ် 

ရဆးရာ၌ ဦးရဆာင်ကဏ္ဍမှြါဝင်သင့်ပြီး လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း တိုးတက်မှုရလဒ်များပဖစ်ရြါ်လာရအာင်အသုံးချလုြ်

ရဆာင်ရမည် (MNE ရြကပငာချက်၊ အြိုဒ် ၃၈)။

အလုြ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့၏ကိုယ်စားလှယ်များသည် ရေးအန္တရာယ်များကာကွယ်ရာတွင် အရရးကကီးသည့်ကဏ္ဍမှ 

ြါဝင်ပြီး (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၅၅၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁၉ (က) နှင့် (ခ)) စီမံခန့်ခွဲရရးအြိုင်းနှင့် အလုြ်သမားများအြကား ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက် 

ရရးသည ်မရှမိပဖစအ်ရရးကကီးသည ်(ပြဋ္ဌာန်းချက ်၁၅၅၊ ြိဒုခ်ွ ဲ၂၀၊ ပြဋ္ဌာန်းချက ်၁၇၀၊ ြိဒုခ်ွ ဲ၁၆)။ ကမု္ပဏမီျားသည ်လြ်ုငန်းခငွ ်

တွင်းရှိ လုြ်ငန်းလည်ြတ်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်ရသာ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးစံနှုန်းများတွင် ရှိရမည့် 

သတင်းအချက်အလက်များကို အလုြ်သမားကိုယ်စားများ ရကာင်းစွာသိရှိရအာင် လုြ်ရဆာင်ရြးနိုင်ရန်အရရးကကီးသ

ည်။ ၎င်းတို့အရနပဖင့် ထုတ်ကုန်အသစ်များ၊ လုြ်ငန်းစဉ်အသစ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အထူးတလည်ဂရုပြုရန်လိုရသာ 

အန္တရာယ်များ၊ သက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်များကို ရကာင်းစွာသိရှိထားရစရမည်ပဖစ်သည် (MNE ရြကပငာချက်၊ အြိုဒ် 

၃၈)။ အလုြ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များကို ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်း 

အချက်အလက်များအား လုံရလာက်စွာရြးထားရမည်ပဖစ်ပြီး သင့်ရလျာ်သည့်သင်တန်းများလည်း ရြးအြ်ရမည် 

(ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၅၅၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁၉ (ဂ)နှင့် (ဃ)၊ ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၇၀၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁၅)။

အလုြ်သမားများ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များသည် ထိုသို့ရသာ သတင်းအချက်အလက်များကို ရြးနိုင်ရန် 

နှင့် စီးြွားရရးဆိုင်ရာလျှ ို့ဝှက်ချက်များကို ဖွင့်ထုတ်ရပြာြကားပခင်းမပြုရန် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရဆွးရနွး 

တိုင်ြင်သင့်သည်။ ၎င်းတို့ကို စီမံခန့်ခွဲရရး၏ သရောတူခွင့်ပြုချက်ပဖင့် ပြင်ြမှ နည်းြညာြိုင်းဆိုင်ရာအကကံရြးများ

ကို ရခါ်ယူနိုင်ရန်လည်း ခွင့်ပြုသင့်သည် (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၅၅၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁၉ (ဂ)နှင့် (င))။ အလုြ်သမားတစ်ဦးအရနပဖင့် 

လက်ရှိတွင်ကကီးမားသည့် အန္တရာယ်ကျရရာက်မည်ဟု ယုံြကည်ရြါက သင့်ရလျာ်သည့်အစီအမံများရရှိနိုင်ရန် သူ သို့မ 

ဟုတ် သူမ၏ ကကီးြကြ်သူထံသို့ အစီရင်ခံတင်ပြရမည်။ အလုြ်သမားများအရနပဖင့် အလုြ်ရှင်က အသက် သို့မဟုတ် 

ကျန်းမာရရးကို ထိခိုက်ရစမည့် ကကီးမားရသာ ရေးအန္တရာယ်ြရြျာက်သွားရစရန် လိုအြ်သည့် ပြန်လည်ကုစားရရး

လုြ်ရဆာင်ချက်များ လုြ်ပြီးချနိ်အထိ အလုြ်ကို ပြန်လည်လုြ်ကိုင်ရန်ပငင်းဆိုြိုင်ခွင့်ရှိသည် (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၅၅၊ ြိုဒ်ခွဲ 

၁၉ (စ))။

ကုမ္ပဏီများအရနပဖင့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ကိစ္စရြ်များကိုြါ ထည့်သွင်းလုြ်ရဆာင်ရန် 

အတွက် အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များနှင့် သရောတူညီချက်ရယူထားရန် တိုက်တွန်းြါသည်။ (ILO MNE ရြကပငာ 

ချက်၊ အြိုဒ် ၄၀)

လုြ်ငန်းခွင်တစ်ခုတွင် မည်သည့်အချနိ်၌ပဖစ်ရစ နှစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုထက်ြိုရသာကိစ္စများကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း 

တာဝန်ယူ ရဆာင်ရွက်ရြါက ရေးအန္တရာယ်များကို အနည်းဆုံးပဖစ်ရစရန်အတွက် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်သင့်သည်။ 

(ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၅၅၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁၇)

နိုင်ငံအဆင့်တွင် ကုမ္ပဏီများအရနပဖင့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သည့် တာဝန်ရှိ 

ြုဂ္ဂိုလ်များ၊ အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအဖဲွ့အစည်းများမှ ကုိယ်စားလှယ်များနှင့် တည်ရထာင်ထားရိှသည့် ရေးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အပြည့်အဝြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်သင့်သည်။ (ILO MNE ရြက 

ပငာချက်၊ အြိုဒ် ၄၀)
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နိငုင်တံကာအဆင့တ်ငွ ်ကမု္ပဏမီျားသည ်ရေးအန္တရာယက်င်းရငှ်းရရးနငှ့ ်ကျန်းမာရရး အပြညပ်ြညဆ်ိငုရ်ာစနံှုန်းများကိ ု

ကကိုတင်ပြင်ဆင်ပခင်းနှင့် လက်ခံကျင့်သုံးပခင်းများ ပြုလုြ်ရာ၌ ြူးရြါင်းြါဝင်သင့်သည်။ (ILO MNE ရြကပငာချက်၊ 

အြိုဒ် ၃၉)

ရဘးအန္တောယ်ေှိသည့် အောေတ္တုများကို ထိရတွ့ေြခင်း

ရမးခွန်း - ILO တွင် အလုြ်သမားများအရနပဖင့် ကင်ဆာရရာဂါပဖစ်ြွားရစနိုင်သည့် အရာများကိုထိရတွ့ပခင်းမှကာကွယ် 

နိုင်ရန် ကုမ္ပဏီများအား လမ်းညွှန်ထားသည်များရှိြါသလား။

အရြေ - ဓာတုရဗဒြစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အထူးပြဋ္ဌာန်းချက်များတွင် အလုြ်အတွက်အသုံးပြုရသာ ဓာတုရဗဒ 

ြစ္စည်းများတွင် ၎င်းတို့၏ အချက်အလက်များကို ရဖာ်ပြရသာ တံဆိြ်များ သို့မဟုတ် အမှတ်အသားများြါရှိရမည်ဟု 

ရဖာ်ပြထားသည် (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၇၀၊ ြိုဒ်ခွဲ ၇(၁))။ ရေးအန္တရာယ်ရှိရသာ ဓာတုရဗဒြစ္စည်းများကို တံဆိြ်တြ်ထားသင့် 

ပြီး သို့မှသာ အလုြ်သမားများအရနပဖင့် ထိုြစ္စည်းများ၏ အမျ ိုးအစားများ၊ ြါရှိသည့် ရေးအန္တရာယ်များနှင့် ရလ့လာ 

သိရှိထားရမည့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး ကကိုတင်သတိရြးချက်များကို လွယ်ကူစွာသိရှိနားလည်နိုင်မည်ပဖစ်သည် 

(ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၇၀၊ ြိုဒ်ခွဲ ၇(၂))။ ဓာတုရဗဒအချက်အလက်များပြ စာရွက်များကို အလုြ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ် 

စားလှယ်များ ရရှိနိုင်ရစရန် လုြ်ရဆာင်ရြးသင့်သည် (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၇၀၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁၀(၁))။

စီမံခန့်ခွဲသူများသည် အလုြ်သမားများ ဓာတုရဗဒြစ္စည်းများကို ထိရတွ့မှု ကန့်သတ်ထားသည့်ြမာဏထက် ရကျာ် 

လွန်မထိရတွ့မိရစရန်လုြ်ရဆာင်ပခင်း သို့မဟုတ် အလုြ်ြတ်ဝန်းကျင်ကို ကျွမ်းကျင်သည့် တာဝန်ရှိသူ သို့မဟုတ် 

ထိုတာဝန်ရှိသူများက အသိအမှတ်ပြုခွင့်ပြုထားသည့်အဖွဲ့အစည်း စသည်တို့က အကဲပဖတ်ပခင်းနှင့် ထိန်းချုြ်ပခင်းများ 

ပြုလုြ်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့်အချက်များကို အမျ ိုးသားအဆင့် သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်အညီ သတ်မှတ် 

ရစရမည်။

၎င်းတို့သည် အလုြ်သမားများ ရေးအန္တရာယ်ရှိသည့် ဓာတုရဗဒြစ္စည်းများကို ထိရတွ့ရပခင်းများကို ဆန်းစစ်ရလ့လာ 

သင့်ပြီး အလုြ်သမားများကို ထိရတွ့ရစနိုင်သည်များကိုလည်း ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာပခင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ပခင်းများ ပြု 

လုြ်သင့်သည်။ ထိုမှတ်တမ်းများကို အလုြ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များ ရရှိနိုင်မှုရှိရစရမည် (ပြဋ္ဌာန်း 

ချက် ၁၇၀၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁၂)။ ကုမ္ပဏီများအရနပဖင့် သင့်ရလျာ်သည့်အချနိ်ကာလတစ်ခုအထိ မှတ်တမ်းများကို ထိန်းသိမ်း 

ထားရှိနိုင်မည့် ရကာင်းမွန်ရသာ စနစ်တစ်ခုကို ထူရထာင်ထားသင့်သည်။ (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၃၉၊ ြိုဒ်ခွဲ ၃)

ကုမ္ပဏီများအရနပဖင့် ကင်ဆာရရာဂါပဖစ်ြွားနိုင်သည့် အရာဝတ္ထုများ သို့မဟုတ် ရဆးရည်များနှင့် သက်ဆိုင်ရသာ 

အထူး ပြဋ္ဌာန်းချက်များထားရှိလုြ်ရဆာင်သင့်ပြီး၊ ထိုြစ္စည်းများအစား ကင်ဆာမပဖစ်ြွားနိုင်ရသာ သို့မဟုတ် ရေး 

အန္တရာယ် ြိုမိုနည်းြါးရသာ အရာဝတ္ထုများ သို့မဟုတ် ရဆးရည်များပဖင့် အစားထိုးသင့်သည် (လုြ်ငန်းဆိုင်ရာကင်ဆာ 

ရရာဂါပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၇၄ (အမှတ် ၁၃၉)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၂ (၁))။ ရကျာက်ဂွမ်းမှုန့်များအသုံးပြုမှု တားဆီးကာကွယ်ရရးနှင့် ထိန်း 

ချုြ်ရရးအတွက် အထူးတလည် ပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုလည်း သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းသင့်သည်။ (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၆၂၊ ြိုဒ်ခွဲ ၃)

အလုြ်သမားများ ထိရတွ့ရသည့် အကကိမ်ရရ၊ ြကာပမင့်ချနိ်နှင့် အတိုင်းအတာများကို ရေးအန္တရယ်ကင်းသည့် အဆင့် 

သို့ ရရာက်ရှိသွားရအာင်ရလျှာ့ချသင့်သည် (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၆၂၊ ြိုဒ်ခွဲ ၂(၂))။ ကင်ဆာရရာဂါပဖစ်ြွားနိုင်သည့် အရာဝတ္ထု 

များ သို့မဟုတ် ရဆးရည်များကို ထိရတွ့ကိုင်တွယ်ခဲ့ရသည့် သို့မဟုတ် ထိရတွ့ကိုင်တွယ်ရနိုင်ရပခရှိသည့် အလုြ် 

သမားများကို ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်ရစနိုင်သည့် သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များနှင့် လိုက်နာလုြ်ရဆာင်ရမည့်

အချက်များကို ရြးအြ်ထားသင့်သည် (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၆၂၊ ြိုဒ်ခွဲ (၄))

အလုြ်သမားများကို အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်ထားသည့်ကာလအတွင်း ရဆးစစ်ပခင်းများ သို့မဟုတ် ဇီဝရဗဒဆိုင်ရာ 

သို့မဟုတ် အပခားရသာ စမ်းသြ်စစ်ရဆးမှုများကို ပြုလုြ်ရြးသင့်ပြီး၊ ထို့ရနာက်တွင် ၎င်းတို့ထိရတွ့ကိုင်တွယ်ရသည် 
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များကို အကဲပဖတ်ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ လုြ်ငန်းခွင်ရြကာင့်ပဖစ်ရသာ ရေးအန္တရာယ်များနှင့် ဆက်စြ်သည့် ကျန်းမာရရး 

အရပခအရနများကို ကကီးြကြ်ရန်များ လိုအြ်သလိုရဆာင်ရွက်ရြးရမည်ပဖစ်သည် (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၆၂၊ ြိုဒ်ခွဲ ၅)။ ကျွမ်း 

ကျင်သည့် ရဆးကုသပခင်းဆိုင်ရာ အကကံပြုတိုက်တွန်းမှုများရှိခဲ့ြါက အလုြ်သမား သို့မဟုတ် ရမးခွန်းထဲတွင် ြါရှိသည့် 

အလုြ်သမားများကို ထိရတွ့မှုများမရှိရစရန် ဖယ်ထုတ်သင့်ပြီး (ဓါတ်ရရာင်ပခည်ကာကွယ်ရရးပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၆၀ 

(အမှတ် ၁၁၅)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁၄) ၎င်းတို့၏ ဝင်ရငွကို ထိန်းသိမ်းရြးနိုင်ရန်အတွက် အပခားရသာအလုြ်အကိုင်များ သို့မဟုတ် 

အပခားနည်းလမ်းများကို ဖန်တီးရြးသင့်သည်။ (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၁၅၊ ရအာက်ရပခြါစာ ၂၀၊ အရထွရထွရလ့လာမှုများ 

၁၉၉၂၊ အြိုဒ် ၃၂၊ ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၆၂ အြိုဒ် ၂၁(၃))

ရေးအန္တရာယ်ရှိရသာ အရာဝတ္ထုများ၊ ရဆးရည်များ သို့မဟုတ် ကျန်းမာရရးကိုထိခိုက်ရစရသာလုြ်ငန်းစဉ်များ 

ြါဝင်သည့် ရေးအန္တရာယ်ရှိရသာအလုြ်များအတွက် အနိမ့်ဆုံးအသက်ကန့်သတ်ချက်မှာ (၁၈) နှစ် ပဖစ်သင့်သည် 

(အဆိုးဝါးဆုံးြုံစံပဖင့် ကရလးအလုြ်သမားခိုင်းရစမှု အကကံပြုချက်၊ ၁၉၉၉ (အမှတ် ၁၉၀)၊ အြိုင်း ၂၊ အြိုဒ် ၃(ဃ))။

ယူရေနီယံ ဓာတ်ရောင်ြခည်မှကာကွယ်ြခင်း

ရမးခွန်း - ယူရရနီယံသတ္တုတူးရဖာ်ပခင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် နိုင်ငံတကာ နျူကလီးယားရလာင်စာတင်သွင်းသူများအ

တွက် သတ်မှတ်ချက်များတွင် မည်သည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားစံနှုန်းများကို ကိုးကားနိုင်ြါမည်လဲ။

အရြေ - ရကာင်းမွန်သည့် အရလ့အကျင့်များအတွက် အရသးစိတ်လမ်းညွှန်ချက်များရရှိရန် သင့်အရနပဖင့် အဏုပမူဓါတ် 

ရရာင်ပခည်အကာအကွယ်ရြးရရးဆိုင်ရာနှင့် ဓါတ်ရရာင်ပခည်အရင်းအပမစ်များ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး (BSS) 

နိုင်ငံတကာ အရပခခံစံနှုန်းများနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ရဆးနိုင်ြါသည်။ ထိုအရပခခံစံနှုန်းများကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန် 

ခဲ့ပြီး ILO ကုလသမဂ္ဂစားနြ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ြျ ိုးရရးအဖွဲ့အစည်း(FAO)၊ နိုင်ငံတကာအဏုပမူစွမ်းအင်ရအဂျင်စီ (IAEA)၊ 

စီးြွားရရးြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်ရရးနှင့် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရရး/အဏုပမူစွမ်းအင်ရအဂျင်စီ (OECD/NEA)၊ Pan American 

ကျန်းမာရရးအဖွဲ့အစည်း (PAHO)နှင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရရးအဖွဲ့အစည်း (WHO) တို့မှ ရထာက်ြံ့မှုများပဖင့် ြူးရြါင်း 

ထုတ်ပြန်ခဲ့ပခင်း ပဖစ်ြါသည်။ ထိုပြဋ္ဌာန်းချက်များတွင် ယူရရနီယမ်သတ္တုတွင်းနှင့် နျူကလီးယားရလာင်စာတင်သွင်းသူ

များနှင့် သက်ဆိုင်ရသာ အထူးပြု သတ်မှတ်ချက်များြါရှိြါသည်။

ထိုစံနှုန်းများတွင် ILO ၏ ဓါတ်ရရာင်ပခည်အကာအကွယ်ရြးရရးပြဋ္ဌာန်းချက် (အမှတ် ၁၅၅) နှင့် အကကံပြုချက် (အမှတ် 

၁၁၄) ကို အရပခခံထားသည့် ဓါတ်ရရာင်ပခည်မှ အကာအကွယ်ရြးရရးစံနှုန်းများကို  ကမ္ဘာလုံးအနှံ့ လိုက်နာပမှင့်တင် 

ရဆာင်ရွက်နိုင်ရန် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားြါသည်။ BSS စံနှုန်းများသည် IAEA ၏ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးဆိုင်ရာ 

စံနှုန်း များ၏ တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းပဖစ်ပြီး IAEA မှ ထိုစံသတ်မှတ်ချက်များကို ၎င်း၏ ဓါတ်ရရာင်ပခည်အကာအကွယ်ရြးရရး 

အရပခခံအရဆာက်အအုံများကို အဆင့်ပမှင့်တင်ရရးအတွက် နည်းြညာြိုင်းဆိုင်ရာ ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်ရရးစံပြု 

စီမံကိန်းမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံရြါင်း (၁၀၀) ရကျာ်တွင် အရကာင်အထည်ရဖာ်ကျင့်သုံးလျက်ရှိြါသည်။

BSS စံနှုန်းများတွင်ြါရှိသည့် သတ်မှတ်ချက်များကို ကျင့်သုံးရာတွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကူအညီပဖစ်ရစရန်အတွက် 

ILO နှင့် IAEA တို့သည် ရအာက်ရဖာ်ပြြါ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးလမ်းညွှန်ချက်များနှင့် ယူရရနီယံသတ္တုတွင်း 

လုြ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်ရသာ အပခားလမ်းညွှန်ချက်များကို ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး သင့်အရနပဖင့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း 

ရရးဆိုင်ရာ အထူးသတ်မှတ်ချက်များကို ြိုမို၍အရသးစိတ်ရလ့လာနိုင်မည်ပဖစ်ြါသည်။

 • သတ္တုတွင်းလုြ်ငန်းများနှင့် ကုန်ြကမ်းြစ္စည်းထုတ်လုြ်ငန်းများတွင် လုြ်ငန်းခွင်သုံးဓါတ်ရရာင်ပခည်များမှ 

အကာအကွယ်ရြးရရး - ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးလမ်းညွှန်ချက် - ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးစံနှုန်း

များ အမှတ် RS-G-1.6 (ဗီယက်နာ၊ ၂၀၀၄)၊ ILO နှင့် IAEA တို့မှ ြူးတွဲရထာက်ြံ့သည်။
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 • လုြ်ငန်းခွင်သုံးဓါတ်ရရာင်ပခည်များမှ အကာအကွယ်ရြးရရး - ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး လမ်းညွှန်ချက် 

- ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးစံနှုန်းများ အမှတ် RS-G-1.1 (ဗီယက်နာ၊ ၁၉၉၉)၊ ILO နှင့် IAEA တို့မှ 

ြူးတွဲရထာက်ြံ့သည်။

 • ဓါတ်ရရာင်ပခည်နျူကလီးယားများကိုအသုံးပြုပခင်းရြကာင့် လုြ်ငန်းဆိုင်ရာထိရတွ့မှုများ ဆန်းစစ်ရလ့လာ 

ပခင်း - ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးလမ်းညွှန်ချက် - ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးစံနှုန်းများ အမှတ် RS-G-

1.2 (ဗီယက်နာ၊ ၁၉၉၉)၊ ILO နှင့် IAEA တို့မှ ြူးတွဲရထာက်ြံ့သည်။

 • ပြင်ြအရင်းအပမစ်များမှ ဓါတ်ရရာင်ပခည်နျူကလီးယားများရြကာင့်လုြ်ငန်းဆိုင်ရာထိရတွ့မှုများကို ဆန်းစစ် 

ရလ့လာ ပခင်း - ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးလမ်းညွှန်ချက် - ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးစံနှုန်းများ အမှတ် 

RS-G-1.3 (ဗီယက်နာ၊ ၁၉၉၉)၊ ILO နှင့် IAEA တို့မှြူးတွဲရထာက်ြံ့သည်။

ရဆာက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ရဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေး ကကီးကကပ်သူများ

ရမးခွန်း - အထြ်ပမင့်အရဆာက်အအုံများရဆာက်လုြ်ရရးလုြ်ငန်းတွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးကကီးြကြ်သူများ 

မည်မျှ လိုအြ်ြါသလဲ။

အရြေ - အလုြ်ရှင်များကို တိုက်တွန်းသည်မှာ “ထိုသို့ရသာကကီးြကြ်မှုများကို ထားရှိပခင်းပဖင့် အလုြ်သမားများသည် 

၎င်းတို့၏ အလုြ်များကို ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး၊ ကျန်းမာရရးနှင့်အညီ စွမ်းရဆာင်နိုင်ရစရြကာင်း ရသချာရစ 

မည်ပဖစ်သည်” (ILO ရဆာက်လုြ်ရရးလုြ်ငန်းများတွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးလိုက်နာကျင့်သုံး 

ရမည့် ကျင့်ဝတ်များ၊ ၁၉၉၂၊ အခန်း ၂.၂.၇)။ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးကကီးြကြ်သူများ အရရအတွက် မည်မျှရှိရမည် 

ကို သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားပခင်းမရှိဲြါ။ အရြကာင်းမှာ၊ ဤအချက်သည်သာအရရးြါသည့် တစ်ခုတည်းရသာအချက် 

မဟုတ်၍ပဖစ်သည်။ ကကီးြကြ်သူများ၏ အရည်အချင်းများနှင့် ရှင်းလင်းသည့် တာဝန်ရြးအြ်ပခင်းများ၊ လုြ်ြိုင်ခွင့်များ 

သည် တန်းတူညီအရရးကကီးသည့် ကဏ္ဍများပဖစ်သည်။

မည်သည့်အရွယ်အစားြင်ပဖစ်ရစ ရဆာက်လုြ်ရရးကုမ္ပဏီတိုင်းသည် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးအရာရှိတစ်ဦး သို့မ 

ဟုတ် အရာရှိများကို ခန့်ထားသင့်ပြီး ဆီရလျာ်ရကာင်းမွန်သည့် အရည်အချင်းရှိသူ (ရှိသူများ) ပဖစ်ကာ အဓိကနှင့် 

အထူးတာဝန်မှာ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့်ကျန်းမာရရးကို ပမှင့်တင်လုြ်ရဆာင်ရန်ပဖစ်သည် (ILO ရဆာက်လုြ် 

ရရးလုြ်ငန်းများတွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး၊ ကျန်းမာရရးနှင့် လူမှုဖူလုံရရး - သင်တန်းလက်စွဲ၊ ၁၉၉၅၊ အခန်း 

၂.၂.၁)

ထို့အပြင် ြထမအဆင့် ကကီးြကြ်သူများ (“အလုြ်ြကြ်”၊ “အလုြ်သမားရခါင်း” သို့မဟုတ် “အလုြ်သမားဦးစီး” 

ဟုရခါ်) အား ရဆာက်လုြ်ရရးလုြ်ငန်းများ၏ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးဆိုင်ရာ အရပခခံတာဝန်များကိုရှင်းလင်းစွာ 

အသိရြးထားရမည်။ ၎င်းတို့သည် အချ ို ့ရသာ အလုြ်သမားအုြ်စုများ၏ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးအတွက်လည်း 

တာဝန်ရှိပြီး အနိမ့်ဆုံးအရနပဖင့် ကုမ္ပဏီကိုယ်စားပြုသည့် ရဆာက်လုြ်ရရးလုြ်ငန်းတစ်ခုစီတိုင်းတွင် ကကီးြကြ်သူများ 

ရှိသင့်သည်။ ကကီးြကြ်သူများသည် ရအာက်ရဖာ်ပြြါအချက်များအတွက်လည်း တာဝန်ရှိသည် (သင်တန်းလက်စွဲ၊ 

၁၉၉၅၊ အခန်း ၂.၂.၁)။

 • လုြ်ငန်းခွင်အရပခအရနများနှင့် ြစ္စည်းကိရိယာများ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရစရန်

 • လုြ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးကို ြုံမှန်စစ်ရဆးရန်

 • အလုြ်သမားများအရနပဖင့် ၎င်းတို့လုြ်ရမည့်အလုြ်အတွက် လုံရလာက်စွာရလ့ကျင့်သင်ြကားပြီးပဖစ်ရန်



စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော အရေးအရြေေျားအတွက် ILO ၏ အကူအညီရပးရေးဌာနေှ နေူနာကိစ္စေပ်ေျား
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 • လုြ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးလုြ်ရဆာင်ချက်များကို အရကာင်အထည်ရဖာ်ပြီးပဖစ်ရန်

 • ရနိုင်သမျှရသာ အရင်းအပမစ်များ၊ ကျွမ်းကျင်မှုများကိုအသုံးပြု၍ အရကာင်းဆုံးရပဖရှင်းရန်နည်းလမ်းများကို 

ကျင့်သုံးရန်

 • လိုအြ်သည့် တစ်ကိုယ်ရရအကာအကွယ်ရြးရရးြစ္စည်းများ ရရှိနိုင်ရစရန်နှင့် အသုံးပြုရန်

ကကီးြကြ်သူတစ်ဦးချင်းစီတိုင်းသည် ရဆာက်လုြ်ရရးလုြ်ငန်းရနရာ စီမံခန့်ခွဲမှု၏ တိုက်ရိုက်အကူအညီကို ရရှိရန်လိုြါ 

သည် (သင်တန်းလက်စွဲ၊ အခန်း ၂.၂.၂)။ ကကီးြကြ်သူများတွင် သင့်ရတာ်သည့်သင်တန်းတက်ရရာက်ထားပခင်း၊ လုံ 

ရလာက်သည့် အသိြညာများ၊ အရတွ့အကကုံများနှင့် သီးပခားအလုြ်များလုြ်ကိုင်ရန် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးဆိုင် 

ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများ အစရှိသည့် လုံရလာက်ရသာ အရည်အချင်းများ ြိုင်ဆိုင်ထားြကရမည်။ (ရဆာက်လုြ်ရရးလုြ် 

ငန်းများတွင် ရေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၈၈ (အမှတ် ၁၆၇)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၂(စ))။

နှစ်ဦး သို့မဟုတ် နှစ်ဦးထက်ြိုရသာ အလုြ်ရှင်များသည် ရဆာက်လုြ်ရရးလုြ်ငန်းတစ်ခုတည်းတွင် တစ်ပြိုင်နက်တည်း 

အလုြ်လုြ်ြကရြါက ရဆာက်လုြ်ရရးလုြ်ငန်းရနရာအတွက် အမှန်တကယ်ထိန်းချုြ်နိုင်ရသာ သို့မဟုတ် အဓိက 

တာဝန်ရှိသူများ အဓိကကျသည့် ကန်ထရိုက်တာပဖစ်ပြီး သတ်မှတ်ထားသည့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်း 

မာရရး လုြ်ငန်းများ လိုက်နာလုြ်ရဆာင်မှုရှိရစရန်နှင့် ညှိနှိုင်းရဆာင်ရွက်မှုများအတွက် ၎င်းတို့တွင် တာဝန်ရှိသည်။ 

အဓိကကန်ထရိုက်တာသည် လုြ်ငန်းရနရာတွင်မရှိြါက ညှိနှိုင်းရဆာင်ရွက်ရရးနှင့် လိုက်နာရဆာင်ရွက်ရရးများရှိရစ 

ရန် သူ သို့မဟုတ် သူမမှ အရည်အချင်းပြည့်မီသူတစ်ဦး သို့မဟုတ် တစ်ဖွဲ့ကို ရရွးချယ်ထားရှိရြးရမည် (အလုံးစုံ ရေး 

အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး ကကီးြကြ်သူ သို့မဟုတ် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး ညှိနှိုင်းရဆာင်ရွက်သူ)။ သို့ရသာ်လည်း 

အလုြ်ရှင်တစ်ဦးချင်းစီသည် သတ်မှတ်ထားသည့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး လုြ်ရဆာင်ချက်များကို လက်ရတွ့ 

အသုံးချရန်အတွက် တာဝန်ရှိဆဲပဖစ်ပြီး အလုြ်သမားများနှင့်ြတ်သက်၍လည်း သူ သို့မဟုတ် သူမ၏ လုြ်ြိုင်ခွင့် 

သာပဖစ်ြါသည်။ ထိုလုြ်ငန်းရနရာတွင် တပြိုင်နက်တည်း လုြ်ကိုင်ရနသည့် အလုြ်ရှင်များ သို့မဟုတ် ကိုယ်ြိုင်လုြ်ငန်း 

လုြ်သူများသည် အတူတကွြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်ရမည့် တာဝန်ရှိသည် (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၆၇၊ ြိုဒ်ခွဲ ၈)။

“ကကီးြကြ်သူများ” ဟု အလားတူမှတ်ယူရခါ်ဆိုနိုင်သည့် အပခားရသာလူအုြ်စုများမှာ အလုြ်သမားများနှင့် အလုြ်သမား 

သမဂ္ဂတို့မှ ကိုယ်စားခန့်အြ်ထားရသာ OSH ကိုယ်စားလှယ်များပဖစ်ြါသည်။ အကကိမ်ကကိမ်ရတွ့ကကုံခဲ့ရသည်များအရ 

ပြသသည်မှာ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးဆိုင်ရာ အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များရှိရနသည့် အလုြ်များသည် ြို၍ 

ရလးကင်းလုံခခုံသည် ဟူသည့်အချက်ပဖစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍသည် အလွန်အကျူးအရလးထား၍ မရနိုင်ြါ 

(“ရဆာက်လုြ်ရရးလုြ်ငန်းအတွင်း ကျန်းမာရရးနှင့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးကို စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် အလုြ်သမား 

ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ကိုယ်စားပြုြါဝင်ပခင်းနှင့် ရဆွးရနွးတိုင်ြင်ပခင်း”၊ စာမျက်နှာ ၁၉-၂၃ တွင် လက်ရတွ့အရထာက် 

အထားများပဖင့် ရဆွးရနွးမှုများကို ြကည့်နိုင်သည်)။ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းသည့် ရဆာက်လုြ်ရရးလုြ်ငန်းတစ်ခုတွင် 

ြုံမှန်စုံစမ်းစစ်ရဆးရရးနှင့် ပြန်လည်ကုစားရရးလုြ်ရဆာင်ချက်များရိှရန်လိုအြ်သည်။ အလုြ်သမားများကို ရလ့ကျင့် 

သင်ြကားရြးပခင်းပဖင့် ထိခိုက်နိုင်ရပခရှိသည်များြါဝင်မှုကို အသိအမှတ်ပြုပခင်းနှင့် ၎င်းတို့ကို မည်သို့ရကျာ်လွှားရန် 

အချက်များအား သိလာရစနိုင်သည်။ အလုြ်သမားများကို အလုြ်တစ်ခု ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ပြီးစီးရအာင် 

လုြ်နိုင်မည့်နည်းလမ်းများအား ပြသထားသင့်သည် (သင်တန်းလက်စွဲ၊ အခန်း ၂.၂.၂)။ အလုြ်ရှင်များသည် အလုြ်သမား 

ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် စီမံခန့်ခွဲသူများြါရှိသည့် ရကာ်မတီများကို ထူရထာင်ပခင်း သို့မဟုတ် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း 

ရသာ လုြ်ငန်းခွင်အရပခအရနများ ပဖစ်လာရစရန်အတွက် နိုင်ငံဥြရဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီစွာ အလုြ် 

သမားများမှ ြါဝင်လုြ်ရဆာင်နိုင်ရရးအတွက် သင့်ရလျာ်ရသာ အစီအမံများကို ပြုလုြ်ထားသင့်သည်။ (လိုက်နာကျင့်

သုံးရမည့်ကျင့်ဝတ်များ၊ အခန်း ၂.၂.၃)
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အကျဉ်းချုြ်အရနပဖင့် တစ်ချနိ်တည်းတွင် နှစ်ဦး သို့မဟုတ် နှစ်ဦးထက်ြိုရသာ ကန်ထရိုက်တာများရှိရနသည့် မည် 

သည့် လုြ်ငန်းရနရာမဆို၊ ဤကိစ္စအရဆိုရြါက မည်သည့်အထြ်ပမင့်တိုက်များရဆာက်လုြ်ရရးတွင်မဆို အလုံးစုံ 

ရေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရရးညှိနှိုင်းကွြ်ကဲသူ/ကကီးြကြ်သူတစ်ဦးရှိရမည်ပဖစ်သည်။ ကန်ထရိုက်တာတစ်ဦးချင်းသည် 

ထိုညှိနှိုင်းကွြ်ကဲသူ၏ ကကီးြကြ်မှုရအာက်၌ ၎င်းတို့၏အလုြ်သမားများနှင့် တစ်ဆင့်ခံကန်ထရိုက်ပြန်ရြးထားသည့် 

အဖွဲ့အစည်းများ၏ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးတို့အတွက် တာဝန်ယူရမည်ပဖစ်သည်။ ထိုသို့ တာဝန် 

ယူမှုများတွင် သတင်းအချက်အလက်များရြးပခင်း၊ သင်တန်းရြးပခင်း၊ လုြ်ငန်းခွင်ဝင်သင်တန်းရြးပခင်း (ယင်းလုြ် 

ငန်းကို အဓိကကန်ထရိုက်တာက မလုြ်ရဆာင်ခဲ့ြါက) အစရှိသည်တို့ြါဝင်သည်။ အလုံးစုံညှိနှိုင်းကွြ်ကဲရရးမှူးနှင့် 

အဓိကကန်ထရိုက်တာ၊ လုြ်ငန်းရနရာရှိ အပခားရသာကန်ထရိုက်တာများအြကား အပြန်အလှန်ညှိနှိုင်းရဆာင်ရွက်မှု 

ရှိသင့်သည်။ အပခားရသာ ရေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရရးကကီးြကြ်သူများ လိုအြ်ပခင်းရှိမရှိစဉ်းစားမှုသည် ရအာက်ရဖာ်

ပြြါများစွာရသာအချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် ပဖစ်သည်။

 • အလုြ်ရနရာ၏ အရွယ်အစားနှင့် ရှုြ်ရထွးမှု

 • အလုြ်ရနရာတွင် အလုြ်လုြ်ရနသည့် အပခားရသာကုမ္ပဏီများအရရအတွက်၊ အားလုံး သို့မဟုတ် အချ ို ့တွင် 

သူတို့၏ ကိုယ်ြိုင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးကကီးြကြ်သူများရှိနိုင်သည် (အချနိ်ပြည့်ရှိရနပခင်း သို့မဟုတ် 

အပခားရသာရနရာများအတွက်တာဝန်ယူရရသာရြကာင့် အချနိ်ြိုင်းရှိရနပခင်း)

 • ထိခိုက်နိုင်ရပခများ ဆန်းစစ်ရလ့လာမှုအရ မည်သည့်အချက်များကို လိုအြ်ြါသလဲ (ဆန်းစစ်မှုတစ်ခုလုြ် 

ရဆာင်ပြီးဟု ယူဆြါက)

 • ဆန်းစစ်မှုအရ အချ ို ့ရသာရနရာ၊ အချ ို ့ရသာအချနိ်များတွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးကကီးြကြ်သူများ ရှိ 

ရနရန် လိုအြ်ပခင်း ပဖစ်ရကာင်းပဖစ်နိုင်သည်

 • ကုမ္ပဏီတစ်ခုပခင်းစီမှ ကကီးြကြ်သူများ (အလုြ်ြကြ်များ) ရှိပခင်းနှင့် ၎င်းတို့၏အရည်အချင်းများ

 • ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရသာ ဓရလ့ထုံးစံတစ်ခုရှိပခင်းနှင့် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုအဆင့်

 • အလုြ်သမားသမဂ္ဂမှ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးကိုယ်စားလှယ်များ၏ ချတိ်ဆက်ြါဝင်မှုအဆင့်

အမျ ိုးသားအဆင့် အလုြ်ရှင်များနှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများသည်လည်း ရဆာက်လုြ်ရရးလုြ်ငန်းများတွင် ရေး

အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးလိုအြ်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်ရသာ အမျ ိုးသားဥြရဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ စုရြါင်းညှိနှိုင်း 

အရရးဆိုမှု သရောတူညီချက်များ အစရှိသည့် အလွန်အရရးကကီးရသာ သတင်းအချက်အလက်များရြးနိုင်သည့် 

အရင်းအပမစ် တစ်ခုပဖစ်နိုင်ြါသည်။

ရမးခွန်း - သစ်သီးစိုက်ခင်းများတွင် အလုြ်လုြ်ရသည့်အလုြ်သမားများ ရခမကိုက်ခံရမှုများမရှိရစရန် အသုံးပြုရသည့် 

တစ်ကိုယ်ရရအကာအကွယ်ရြးရရးြစ္စည်းများနှင့် ြတ်သက်သည့် စံသတ်မှတ်ချက်များရှိမရှိသိလိုြါသည်။

အရြေ - ILO ၏ စိုက်ြျ ိုးရရးလုြ်ငန်းများ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးအတွက် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် 

အချက်များတွင် စိုက်ြျ ိုးရရးအလုြ်သမားများအတွက် တစ်ကိုယ်ရရအကာအကွယ်ရြးရရးဆိုင်ရာ ြစ္စည်းကိရိယာများ 

အရြကာင်း ြါဝင်ြါသည်။ ရခမကိကု်ခံရမှုများ ကကိုတင်ကာကွယ်ရရးကို သီးသန့်ရဖာ်ပြထားပခင်းမဟုတ်ရသာ်လည်း 

ထိုပြဋ္ဌာန်းချက်တွင် အလုြ်လုြ်သည့်အခါ၌ ရချာ်လဲမှုမရှိရသာ၊ ညို့သကျည်း (espinilleras) နှင့် ဒူးရခါင်းကို အကာ 

အကွယ်ရြးရသာ ြစ္စည်းများြါသည့် လည်ရှည်ေွတ်ဖိနြ်များ သို့မဟုတ် ရေးကင်းလုံခခုံရရးဖိနြ်များစီးရန် အကကံပြု 

ထားသည်။ စိုက်ခင်းများတွင်ရှိသည့် ရဆးဝါးကုသမှုများတွင် အဆိြ်ပြင်းပြီး ထိုကဲ့သို့ရနရာများတွင် ရတွ့ရရလ့ရှိ 

ရသာ ရခမများ၊ ရခမကကီးများနှင့် ြင့်ကူများအတွက် အဆိြ်ရပဖရဆးများထားရှိသင့်သည်။
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အရထွရထွလမ်းညွှန်ချက်များကို စိုက်ြျ ိုးရရးလုြ်ငန်းများ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရး ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ 

၂၀၀၁ (အမှတ် ၁၈၄) နှင့် အကကံပြုချက်၊ ၂၀၀၁ (အမှတ် ၁၉၂) တို့တွင်ရတွ့နိုင်ပြီး သားရဲတိရစ္ဆာန်များ သို့မဟုတ် 

အဆိြ်ပြင်းသည့် တိရစ္ဆာန်များနှင့် ထိရတွ့မှုများကို ကကိုတင်ကာကွယ်ပခင်းများအြါအဝင် စိုက်ြျ ိုးရရးလုြ်ငန်းတွင်း 

ကကိုတင်ကာကွယ်ရရး ချဉ်းကြ်လုြ်ရဆာင်မှုနည်းလမ်းများကို ပြည့်စုံစွာရဖာ်ပြထားသည်။

ရမးခွန်း - ရငွကိုင်စာရရး/ရငွလက်ခံသူများကို ကုလားထိုင်များရြးပခင်းအတွက် သတ်မှတ်ချက်များမှာ မည်သည်တို့ 

ပဖစ်ြါသလဲ။

အရြေ - သန့်ရှင်းရရး (ကုန်သွယ်ရရးနှင့် ရုံးများ) ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၆၄ (အမှတ် ၁၂၀) တွင် အလုြ်သမားများအတွက် 

လုံရလာက်ရသာ၊ သင့်ရတာ်မှုရှိရသာ ခုံများထားရှိရြးရမည်ပဖစ်ပြီး အလုြ်သမားများအရနပဖင့် ထိုခုံများကို အသုံးပြု 

နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းလည်းရှိသင့်သည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားြါသည်။

ရမးခွန်း - ရလရြကာင်းလိုင်းများအတွက် အလုြ်လုြ်ရနြကသူများ (ရလယာဉ်ရမာင်/မယ်များနှင့် ရလယာဉ်မှူးများ) 

နှင့် သက်ဆိုင်ရသာ ILO ၏ စံများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ရရှိလိုြါသည်။ ပမင့်မား 

သည့် အပမင့်ရြ၊ ဓါတ်ရရာင်ပခည်များနှင့် ရလဖိအားများရြကာင့် ၎င်းတို့လုြ်ရဆာင်ရသည့်အလုြ်အမျ ိုးအစားဆိုင်ရာ 

စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ၎င်းတို့ထိုကဲ့သို့ရသာ အလုြ်များ လုြ်ပြီးချနိ်နှင့် ထိုအလုြ်များလုြ်ရနစဉ်အတွင်း သက်ဆိုင် 

ရာ စံနှုန်းများ ရှိမရှိသိလိုြါသည်။

အရြေ - ဓါတ်ရရာင်ပခည်အကာအကွယ်ရြးရရး ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၆၀ (အမှတ် ၁၁၅) နှင့် အကကံပြုချက် ၁၉၆၄ (အမှတ် 

၁၁၄) တွင် ဓါတ်ရရာင်ပခည်ထုတ်လွှတ်မှုများမှ အလုြ်သမားအားလုံးကို ထိရရာက်စွာအကာအကွယ်ရြးနိုင်ရရးအ 

တွက် ကျန်းမာရရးနှင့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးအပမင်ရှုရထာင့်မှရန၍ သင့်ရလျာ်သည့်လုြ်ရဆာင်ချက်များ ပြဋ္ဌာန်း 

ထားြါသည်။

၁၉၆၄ ခုနှစ် အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုအတွင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများအတွက် ခံစားခွင့်များပြဋ္ဌာန်းချက် (၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် 

ပြန်လည်ပြင်ဆင်) (အမှတ် ၁၂၁) နှင့် ILO ၏ လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ရရာဂါများစာရင်း (၂၁၁၀ တွင်ပြန်လည်တည်းပဖတ်) 

တို့သ့်ည် ရလယာဉ်ရမာင်/မယ်များ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် ရလယာဉ်မှူးများကို အကာအကွယ်ရြးနိုင်ရရး သက်ဆိုင်ရာ 

အချက်အလက်များြါဝင်နိုင်ြါသည်။

၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ရဝခဲ့သည့် “အလုြ်သမားများကို ဓါတ်ရရာင်ပခည်အကာအကွယ်ရြးရရး (အဏုပမူဓါတ်ရရာင် 

ပခည် များ)” သည် ရလယာဉ်ရမာင်/မယ်များနှင့် ရလယာဉ်မှူးများအြါအဝင် လုြ်ငန်းခွင်တွင် အဏုပမူဓါတ်ရရာင် 

ပခည်နှင့် ထိရတွ့ခံရရသာ အလုြ်များကို လုြ်ကိုင်ရသည့် အလုြ်သမားများအတွက် လမ်းညွှန်မှုများြါရှိြါသည်။ 

အရသးစိတ်အချက်အလက် များကို FAO, AEA, ILO, OECD/NEA, PAHO နှင့် WHO တို့ြူးရြါင်းအရထာက်အြံ့ရြး 

ထားသည့် “ဓါတ်ရရာင်ပခည် အကာအကွယ်ရြးရရးနှင့် ဓါတ်ရရာင်ပခည်အရင်းအပမစ်များ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း 

ရရး - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး အရပခခံစံနှုန်းများ - ြကားပဖတ်တည်းပဖတ်ပခင်း” တွင် ရတွ့နိုင် 

ြါသည်။

ရမးခွန်း  - စုရြါင်းရုံးတစ်ခုတွင် ရုံးြိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတစ်ဦးအတွက် အနည်းဆုံးရှိရမည့် ရနရာအကျယ်အဝန်းမှာ 

စံအရ မည်မျှရှိရမည်ကို ရမးလိုြါသည်။ ထိုစံချနိ်စံနှုန်းများကို မည်သည့်ရနရာတွင် ြရင့် (Print) ထုတ်ယူနိုင်ြါသလဲ။

အရြေ - သန့်ရှင်းရရး (ကုန်သွယ်ရရးနှင့် ရုံးများ) ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၆၄ (အမှတ် ၁၂၀) ရှိ အခန်း (၇) တွင် အလုြ်ရနရာ 

အကျယ်အဝန်းများနှင့်ြတ်သက်၍ ရအာက်ြါတို့ကိုရဖာ်ပြထားြါသည်။

၂၆. (က)  လုြ်ငန်းခွင်များအားလုံး ရနရာချထားမှုနှင့် အလုြ်ရနရာများစီစဉ်ထားရှိမှုသည် ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရရး 

ကို ရေးအန္တရာယ်မပဖစ်ရစသည့် ြုံစံပဖစ်သင့်သည်။
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(ခ) အလုြ်သမားတစ်ဦးချင်းစီသည် ၎င်းတို့၏ အလုြ်တာဝန်များကို ထမ်းရဆာင်ရာတွင် ကျန်းမာရရးကို ထိခိုက်နိုင် 

ရပခများမပဖစ်ရြါ်ရစရန် အတားအဆီးမရှိ လုံရလာက်ရသာ အကျယ်အဝန်းပဖစ်သင့်သည်။

၂၇. သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများမှသတ်မှတ်ရြးရမည်မှာ -

(က) အလုံြိတ်ထားသည့် ဥြစာများတွင် ြုံမှန်အလုြ်လုြ်ရသည့် အလုြ်သမား တစဦးချင်းစီအတွက် ြကမ်းခင်း 

ဧရိယာများ

(ခ) အလုြ်ြုံမှန်လုြ်ရသည့် အလုံြိတဥြစာ အသစ်များ၏ အနိမ့်ဆုံးရှိရမည့် အပမင့်

ရမးခွန်း - အသက် (၇၀) ရကျာ်ရနသည့် လူတစ်ဦးသည် စိုထိုင်းမှု တစ်ခါတစ်ရံ (၁၀၀) ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး အြူချနိ် ၃၀ မှ ၄၀ 

ဒီကရီအတွင်းရှိတတ်သည့် ြါရှန်းြင်လယ်ရကွ့အတွင်းမှ ကမ်းလွန်လုြ်ငန်းတစ်ခုတွင် လုြ်ကိုင်ရန် ရေးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းြါရသးသလား။ 

အရြေ - နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင် 

ရာ အရထွရထွမူဝါဒနှစ်ခုမှာ (က) လုြ်ငန်းြတ်ဝန်းကျင်တွင် ရှိရင်းစွဲရေးအန္တရာယ်များကို သင့်ရလျာ်သည့် အတိုင်း 

အတာတစ်ခု အထိ ရလျှာ့ချသွားရန် နှင့် (ခ) အလုြ်သည် အလုြ်သမား၏ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာ 

စွမ်းရဆာင်မှုများနှင့် လိုက်ရလျာညီရထွရှိသင့်သည်။ အသက်အရွယ်ြိုကကီးသည့် အလုြ်သမားများအတွက် အထူးတ 

လည်ရနရာစီမံရြးရန် လိုအြ်ြါက ပြုလုြ်ရြးသင့်သည်။

ရမးခွန်း - စိုက်ြျ ိုးရရးလုြ်ငန်းရှိ အလုြ်သမားများအား ထိခိုက်နိုင်ရပခရှိသည့် အန္တရာယ်များမှကာကွယ်ရရးအတွက် 

ကကိုတင်ကာကွယ်ရရးအစီအစဉ်တစ်ခုရရးဆွဲရန်နှင့် ကကိုတင်ကာကွယ်ရရး၊ ကျန်းမာရရးပမှင့်တင်မှုဆိုင်ရာ လုြ်ရဆာင် 

ချက်များကို သိရှိလိုြါသည်။

အရြေ - စိုက်ြျ ိုးရရးလုြ်ငန်းများအတွက် ကျန်းမာရရးနှင့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးဆိုင်ရာ အဓိကအပြည်ပြည် 

ဆိုင်ရာစံနှုန်းများမှာ “စိုက်ြျ ိုးရရးလုြ်ငန်းတွင်း ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့်ကျန်းမာရရး ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၂၀၀၁ 

(အမှတ် ၁၈၄) နှင့် အကကံပြုချက် ၂၀၀၁ (အမှတ် ၁၉၂) တို့ ပဖစ်ြါသည်။ စိုက်ြျ ိုးရရးလုြ်ငန်းတွင်း ကျန်းမာရရးနှင့် 

ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးဆိုင်ရာ လိုက်နာလုြ်ရဆာင်ရမည့်ကျင့်ဝတ်အသစ်တစ်ခုလည်း ရှိြါရသးသည်။

ရမးခွန်း - ကျွန်ုြ်တို့၏ အလုြ်သမားများသည် ရလးရယာက်တစ်ဖွဲ့အလုြ်လုြ်ြကပြီး၊ ကုန်တင်ကားရြါ်သို့ (၉၀) 

ကီလိုဂရမ် ရလးရသာအိတ်များကို ြခုံးပဖင့်ထမ်းတင်သည့် အလုြ်သမားြခုံးရြါ်သို့ ထိုအိတ်ကိုမတင်ရြးြကြါသည်။ 

ILO ၏ စံသတ်မှတ်ချက်များ သို့မဟုတ် အများဆုံးြမာဏကို သတ်မှတ်ထားသည့် လမ်းညွှန်ချက်များအရ အလုြ် 

သမားတစ်ဦး ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ကိုင်တွယ်နိုင်သည့် အများဆုံးခွင့်ပြုထားရသာ အရလးချနိ်ကို သိလိုြါသည်။

အရြေ - အလုြ်သမားတစ်ဦးသည် သူ သို့မဟုတ် သူမ၏ ကျန်းမာရရးနှင့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးကို ထိခိုက်ရစ 

မည့် ဝန်ထုြ်ဝန်ြိုးတစ်ခုကို ခန္ဓာကိုယ်ပဖင့် သယ်ယူြို့ရဆာင်မှုပြုရသည့် အလုြ်များတွင် ြါဝင်လုြ်ကိုင်ရန် မလိုအြ် 

သို့မဟုတ် ခွင့်မပြုြါ။ အရွယ်ရရာက်ပြီးသူ အမျ ိုးသားများအတွက် အများဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သည့် အရလးချနိ်မှာ (၅၅) ကီလို 

ဂရမ်ပဖစ်ရသာ်လည်း လူငယ်အလုြ်သမားများ သို့မဟုတ် အမျ ိုးသမီးများအတွက်မှာမူ ထိုထက်များစွာ နည်းမည် 

ပဖစ်သည်။ (အများဆုံး ခွင့်ပြုထားသည့် အရလးချနိ်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် (အမှတ် ၁၂၇) နှင့် အများဆုံးခွင့်ပြု ထားသည့် 

အရလးချနိ်ဆိုင်ရာ အကကံပြုချက် (အမှတ် ၁၂၈)၊ အြိုဒ် ၁၄) ကုမ္ပဏီများသည် ပဖစ်နိုင်သမျှ သင့်ရလျာ်သည့် နည်းြညာ

ြိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာများကို အသုံးပြုသင့်သည် (ပြဋ္ဌာန်းချက်မှ ြိုဒ်ခွဲ ၇ (၂))

စိုက်ြျ ိုးရရးလုြ်ငန်းများတွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ကျင့်သုံးလိုက်နာရမည့် အချက်များ 

တွင် လမ်းညွှန်ချက်များထြ်မံရြးအြ်ထားသည်။ ရလးလံသည့်အရာဝတ္ထုများ (၂၃ ကီလိုဂရမ်ထက်ရကျာ်သည့် ဝန်များ) 

တစ်မိနစ်တွင် သုံးကကိမ်ထက်ြိုပြီး နှစ်နာရီရကျာ်ြကာရအာင် ကိုင်တွယ်ရသည့် (ြင့်မပခင်း၊ သယ်ရဆာင်ပခင်း၊ ရနရာချ 



စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော အရေးအရြေေျားအတွက် ILO ၏ အကူအညီရပးရေးဌာနေှ နေူနာကိစ္စေပ်ေျား

100

ထားပခင်း) အလုြ်သမားများအရနပဖင့် ခါးရအာက်ြိုင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရပခင်း၊  ြင်ြန်းနွမ်းနယ်ပခင်း၊ သယ်မရသည့် အရာ 

ဝတ္ထု၏ အရလးချနိ်ရြကာင့်ရသာ်လည်းရကာင်း အလုြ်တာဝန်ကို လုြ်ရဆာင်ရသည့်ြုံစံ၊ ကကိမ်နှုန်းနှင့် ြကာပမင့်မှုတို့ 

ရြကာင့်ရသာ်လည်းရကာင်း အြူဒဏ်ကို ခံစားရနိုင်ရပခရှိပခင်း၊ တိုက်ရိုက်ရနရရာင်ရအာက်တွင် အလုြ်လုြ်ရပခင်း 

ကဲ့သို့ရသာ ြတ်ဝန်းကျင်၏ လွှမ်းမိုးမှုများ၊ လျှြ်စစ်မီးစက်များ၊ ရလဖိအားထုတ်ကွန်ြရက်ဆာများ၊ အင်ဂျင်များ အစရှိ 

သည့် အြူထုတ် ရသာရင်းပမစ်များအနီးအနားတွင် အလုြ်လုြ်ရပခင်းများရြကာင့်လည်း ပြင်းထန်သည့် အြူဒဏ်ကို 

ခံစားရနိုင်ြါသည်။ ဝန်ထုြ်ဝန်ြိုးများကို သယ်ယူြို့ရဆာင်ရသည့် အလုြ်သမားများ၏ ကျန်းမာရရးကိုသက်ရရာက် 

ခံရသည်များအား ဆန်းစစ်ရလ့လာရာတွင် သယ်မရသည့် အရလးချနိ်သက်သက်သာမကေဲ အပခားရသာ အချက်အ 

လက်များပဖစ်သည့် အစြိုင်းသုံးရသည့်၊ ရရရှည်သုံးရသည့် အင်အားများ၊ ခန္ဓာကိုယ်နှင့် သယ်မရသည့် ြစ္စည်းအကွာ 

အရဝး (ေယ်ညာအချ ိုးမညီပခင်း)၊ မတူညီသည့် ြင့်မမှုြုံစံများ (ြကမ်းပြင်နှင့် လက်ြကားရှိ အပမင့်၊ လက်မှ ြခုံးအထိ 

အပမင့် စသပဖင့်)၊ အလုြ်တာဝန်၏ ကကိမ်နှုန်းနှင့် ကျားမကွဲပြားမှုများလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် ပဖစ်သည် (အြိုဒ် 

၉.၂.၁.၅ နှင့် ၉.၂.၂.၁)။

နိုင်ငံတကာ လုြ်ငန်းခွင်နှင့် လုြ်အားပမှင့်တင်ရရး အသင်းနှင့် ILO တို့သည် အရလးအြင်များ သယ်ရဆာင်ရန်အတွက် 

လမ်းညွှန်ချက်များြါဝင်ရသာ စိုက်ြျ ိုးရရးလုြ်ငန်းတွင်း လုြ်ငန်းခွင်နှင့် လုြ်အားပမှင့်တင်ရရး စစ်ရဆးရမည့်အချက် 

များကို ထုတ်ရဝခဲ့ြါသည်။ အရလးအြင်များြင့်မပခင်းနှင့် သယ်ရဆာင်ပခင်းတို့အတွက် အများဆုံးသတ်မှတ်ထားသည့် 

ြမာဏ (ILO OSH စာစဉ် အမှတ် ၅၉) တွင်လည်း ြကည့်နိုင်သည်။

ရမးခွန်း - သင်တို့၏ စံသတ်မှတ်ချက်များအရ လူ (၈ ရယာက်မှ ၁၂ ရယာက်) အထိသာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင် 

ကျန်းမာရရးနှင့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးအရာရှိတစ်ဦး သို့မဟုတ် မီးသတ်တစ်ဦးနှင့် ရရှးဉီးသူနာပြုတစ်ဦးရှိလျှင် 

လုံရလာက်ြါသလား။

အရြေ - ကျန်းမာရရးနှင့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများ၏ အရပခခံသရော 

တရားများမှာ သင်၏ ရမးခွန်းနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်မှုမရှိရသာ်လည်း သင်အသုံးပြုနိုင်မည့် အချ ို ့ရသာလမ်းညွှန် 

ချက်များကို ရြးထားြါသည်။

အရပခခံမူဝါဒများတွင် တိုက်တွန်းထားသည်မှာ “လုြ်ငန်းခွင်အဆင့်အတန်းအရြါ်မူတည်၍ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း 

ရရးနှင့် ကျန်းမာရရးမူဝါဒများနှင့် ြူးတွဲရကာ်မတီများ၊ လုြ်ငန်းဆိုင်ရာ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့်ကျန်းမာရရး 

ကိုယ်စားလှယ်များကို ခန့်အြ်တာဝန်ရြးပခင်းများသည် နိုင်ငံ၏ ဥြရဒ၊ ကျင့်သုံးရဆာင်ရွက်မှုများနှင့် ကိုက်ညီရမည်” 

ဟု ရဖာ်ပြထားသည်။ လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးအကကံပြုချက် ပမှင့်တင်ရရးမူရောင်၊ 

၂၀၀၆ (အမှတ် ၁၉၇)၊ အြိုဒ် ၅(စ)။

လက်ရတွ့တွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးရကာ်မတီတစ်ခုတည်ရထာင်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ရာ 

တွင် ရယေုယျအားပဖင့် စံထားရှိရမည့် အလုြ်သမားအရရအတွက်ကို နိုင်ငံရတာ်ရတာ်များများ၌သီးပခား သတ်မှတ် 

ထားသည်များ ရှိြါသည် (ြုံမှန်အားပဖင့် ဝန်ထမ်း ၂၀ ရယာက်)။ ြိုမိုရသးငယ်သည့် လုြ်ငန်းခွင်များအတွက် (၅-၁၉ 

ရယာက်) ပဖစ်ပြီး အချ ို ့ ရသာနိုင်ငံများတွင် OSH ကို အထူးပြုသည့် ကကိုတင်ကာကွယ်မှု များဆိုင်ရာ အသိြညာများရှိသည့် 

ရေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရရးဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကို ခန့်ထားရန်လိုအြ်သည်လည်းရှိသည်။

အရရးကကီးသည့်အချက်မှာ ရေးအန္တရာယ်များ ခဲွပခားသတ်မှတ်ရန်၊ ထိခုိက်နုိင်ရပခများ ဆန်းစစ်ရလ့လာရန်၊ ရေးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းရရးအစီအစဉ်များ ကကိုတင်ပြင်ဆင်ပခင်းနှင့် အရကာင်အထည်ရဖာ်ပခင်းများအတွက် ထိရရာက်ရသာစနစ်ပဖစ် 

ရစရန် လုံရလာက်စွာရလ့ကျင့်သင်ြကားထားသူတစ်ဦးကို ထားရှိရန်ပဖစ်သည်။ အထူးသပဖင့် ထိုြုဂ္ဂိုလ်သည် OSH 

ဆိုင်ရာ ထိခိုက်နိုင်ရပခများ ကကိုတင်ကာကွယ်ပခင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အပမင်ရှုရထာင့်အားလုံးကို လုံရလာက်စွာ 

ရလ့ကျင့်သင်ြကားထားရန် ပဖစ်သည်။ အရပခခံမူဝါဒများတွင် အလုြ်သမားအရရအတွက်ကို ထည့်သွင်းမစဉ်းစားေဲ 
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လုြ်ငန်း တွင်း အပြန်အလှန်ရပြာဆိုရဆွးရနွးရန်နှင့် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်ရန် အရရးကကီးမှုကိုလည်း အသားရြး ရဖာ်ပြ 

ထားသည်။ လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များအတွက် လမ်းညွှန် ချက်များ 

ILO-OSH (၂၀၀၁) တွင် ြကည့်နိုင်သည်။

ရမးခွန်း - အရြါ့စား ဓါတ်မှန်စက်ကို လုြ်ငန်းဆိုင်ရာရဆးစစ်ပခင်းများအတွက် အသုံးပြုပခင်းသည် သင့်ရလျာ်မှုရှိြါသ 

လား သို့မဟုတ် ြုံရသတြ်ရမည့် ဓါတ်မှန်စက်ကို သုံးသင့်ြါသလား။

အရြေ  - နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပခင်းစီရှိ သက်ဆိုင်ရာအာဏာြိုင်များသည် ရင်ေတ်ကို ဓါတ်မှန်ရိုက်ရန် သို့မဟုတ် ရဆးဝါး 

ကုသရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်မည့် ဓါတ်မှန်စက်အမျ ိုးအစားများကို သတ်မှတ်ရြးြကသည်။ နိုင်ငံရတာ်ရတာ်များများ 

တွင် ထိုသို့ စစ်ရဆးသည့် အမျ ိုးအစားများအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်သုံး ဓါတ်မှန် (DR) သို့မဟုတ် ကွန်ြျူတာစနစ်သုံး 

ဓါတ်မှန် (CR) တို့ကို အသုံးပြုြကသည်။ အကယ်၍ အရြါ့စားသယ်ယူသွားနိုင်သည့် DR ဓါတ်မှန်များကို ရင်ေတ်သို့ 

ဓါတ်မှန်ရိုက်ယူရန်အတွက် သင့်ရတာ်သည်ဟု သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက ခွင့်ပြုချက်ရြးထားြါက၊ ရဆးဝါးကုသ 

ရရး အဖွဲ့အစည်းများတွင် အသုံးပြုသည့် ြုံရသတြ်ဆင်ထားရသာ ဓါတ်မှန်စက်များသုံး၍ ရင်ေတ်ကို ဓါတ်မှန်ရိုက် 

ပခင်း (CR သို့မဟုတ် DR) များအပြင် ထိုစက်များကိုြါ အသုံးပြုနိုင်ြါသည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်သုံး ဓါတ်မှန်စက်နှင့်ြတ်သက်သည့် နည်းြညာြိုင်းဆိုင်ရာ အရခါ်အရဝါ်များ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ 

သတင်းအချက်အလက်များကို “အဆုတ်တွင်းရရာဂါများအား ဓါတ်မှန်ရိုက်ပခင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာမှ အဆင့်အတန်း 

ခွဲပခားမှုများတွင် အသုံးပြုရန် ILO ၏ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ၂၀၁၁ တွင် ပြန်လည်တည်းပဖတ်ထားသည့်မူ” မှ အခန်း (၆) 

တွင် ြကည့်နိုင် ြါသည်။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် အလုပ်အကိုင်တည်ပမဲရေးဆိုင်ော အရမးအရြေများ

အလုပ်အကိုင်ခန့်အပ်မှုဆက်ဆံရေး

ရမးခွန်း - ILO ၏သတ်မှတ်ချက်စံနှုန်းများအရ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဟု သတ်မှတ်ရန် မည်သို့ရသာလမ်းညွှန်ချက်များရှိြါ

သလဲ။

အရပဖ - အလုြ်သမားများ၏ အခွင့်အရရးများကို အကာအကွယ်ရြးနိုင်ရန်အတွက်၊ အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုဆိုင်ရာ 

ဆက်ဆံရရးတစ်ခုထူရထာင်ပခင်း၏ အရရးကကီးြုံကို နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများတွင် အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ 

ထိုသို့ ရသာသတ်မှတ်ချက်များကို ဆုံးပဖတ်ရာတွင် မည်သို့ရသာ ဆန့်ကျင်ေက် အစီအမံများ၊ စာချုြ်ြါအချက်များ 

သို့မဟုတ် အပခားရသာနှစ်ဖက်သရောတူထားသည့် အချက်များအရ၊ ဆက်ဆံရရးတွင် မည်သို့ရသာသွင်ပြင်လက္ခဏာ 

များရှိသည်ပဖစ်ရစ အလုြ်သမား၏ စွမ်းရဆာင်မှုများ၊ အလုြ်မှရြးသည့် လုြ်အားခများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အ 

လက်များအရသာ အဓိကထား၍ လမ်းညွှန်သင့်ြါသည်။ 

အလုြ်အကိုင်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရရးတစ်ခုတည်ရှိရြကာင်းကို ရအာက်ြါအရပခခံအချက်အလက်များ ြါဝင်သည့် သီးပခား

ညွှန်ပြချက်များပဖင့်သိနိုင်ြါသည်။

(က) အလုြ်သည် -

 • အပခားသူတစ်ဦးတစ်ရယာက်၏ ထိန်းချုြ်မှုရအာက်တွင် ညွှန်ြကားချက်များအရအလုြ်လုြ်ရပခင်း

 • စီးြွားရရးလုြ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအတွင်း အလုြ်သမားများြူးရြါင်းလုြ်ကိုင်ရမှုများ ြါရှိပခင်း

 • အပခားသူတစ်ဦးတစ်ရယာက်၏ အကျ ိုးအပမတ်အတွက် အလုံးစုံ သို့မဟုတ် အဓိကထား လုြ်ကိုင်ရြးရပခင်း
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 • အလုြ်သမားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ အလုြ်လုြ်ရပခင်း 

 • သီးသန့်အလုြ်ချနိ်တစ်ခုအတွင်း သို့မဟုတ် အလုြ်လုြ်ရြးရန် ရတာင်းဆိုထားသူက သတ်မှတ်ထားရသာ 

သို့မဟုတ် သရောတူထားရသာ လုြ်ငန်းခွင်တစ်ခုတွင် အလုြ်လုြ်ရပခင်း

 • အချနိ်ကာလသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုြါရှိပခင်းနှင့်  ဆက်တိုက်လုြ်ကိုင်ရြးရပခင်း

 • အလုြ်သမားက လုြ်ကိုင်ရြးနိုင်သည့်အရနအထားရှိရန် လိုအြ်ပခင်း

 • အလုြ်လုြ်ရြးရန် ရတာင်းဆိုထားသူက လက်သုံးကိရိယာများ၊ ြစ္စည်းများနှင့် စက်ယန္တရားများ ပဖည့်ဆည်း 

ရြးအြ်မှုများ ြါဝင်ပခင်း

(ခ) အလုြ်သမားကို အချနိ်ကာလအလိုက် လုြ်အားခများရြးရပခင်း၊ ထိုသို့ရြးအြ်သည့် လုြ်ခလစများသည် အလုြ် 

သမား၏ တစ်ခုတည်းရသာ သို့မဟုတ် အဓိကဝင်ရငွရင်းပမစ်ပဖစ်ပခင်း၊ အစားအရသာက်၊ ရနရာထိုင်ခင်း သို့မဟုတ် 

သယ်ယူြို့ရဆာင်ရရးကဲ့သို့ရသာ ရငွသားအစားထိုးရြးအြ်မှုများရြးပခင်း၊ အြတ်စဉ်နားရက်များနှင့် နှစ်ြတ်လည် 

အားလြ်ရက်ကဲ့သို့ရသာ ခံစားခွင့်များကို အသိအမှတ်ပြုရြးအြ်ပခင်း၊ အလုြ်လုြ်ကိုင်ရန်အတွက် အလုြ်သမားများက 

ခရီးသွားရန်လိုအြ်သည်များအတွက် ခိုင်းရစသူက ကျခံရြးပခင်း၊ သို့မဟုတ် အလုြ်သမားများအတွက် ရငွရရး ရြကးရရး 

ထိခိုက်နိုင်ရပခရှိသည်များ မြါရှိပခင်း” ဟူသည့်အချက်များ ြါဝင်နိုင်ြါသည် (အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုဆက်ဆံရရး 

အကကံပြုချက်၊ ၂၀၀၆ (အမှတ် ၁၉၈)၊ အြိုဒ် ၁၃)။

ထိုကဲ့သို့ရသာ ဆက်ဆံရရးများရှိရြကာင်းဆုံးပဖတ်ရာတွင် မည်သို့ရသာ ဆန့်ကျင်ေက်အစီအမံများ၊ စာချုြ်ြါအချက် 

များ သို့မဟုတ် အပခားရသာနှစ်ဖက်သရောတူထားသည့် အချက်များအရ၊ ဆက်ဆံရရးတွင် မည်သို့ရသာသွင်ပြင် 

လက္ခဏာများရှိသည်ပဖစ်ရစ အလုြ်သမား၏ စွမ်းရဆာင်မှုများ၊ အလုြ်မှရြးသည့် လုြ်အားခများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် 

အချက်အလက်များ အရသာ အဓိကထား၍ လမ်းညွှန်သင့်ြါသည်။ 

အလုပ်အကိုင်ခန့်အပ်မှု ေပ်ဆိုင်းြခင်း

ရမးခွန်း - အလုြ်သမားတစ်ဦးကို အလုြ်မှ ထုတ်ြယ်ရန်အတွက် အကျုံးဝင်သည့်အရြကာင်းပြချက်များမှာ မည်သည် 

တို့ ပဖစ်ြါသလဲ။

အရြေ - ILO ၏ အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုရြ်ဆိုင်းပခင်း ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၈၂ (အမှတ် ၁၅၈) အရ၊ အလုြ်သမားတစ်ဦးကို 

အလုြ်အကိုင်ရြ်ဆိုင်းမှုသည် အလုြ်သမား၏ စွမ်းရဆာင်ရည် သို့မဟုတ် လုြ်ရဆာင်ချက်နှင့် သက်ဆိုင်ရသာရြကာင့် 

လည်းရကာင်း သို့မဟုတ် အလုြ်တာဝန်ထမ်းရဆာင်ရန်၊ အလုြ်တည်ရထာင်မှု သို့မဟုတ် ဝန်ရဆာင်မှုများအရ လုြ်ငန်း 

သတ်မှတ်ချက်ထားများအရြါ်တွင် အရပခခံ၍၊ အကျုံးဝင်ရသာ အရြကာင်းပြချက်မရှိေဲ အလုြ်ထုတ်ြယ်ပခင်းမျ ိုး 

မပဖစ်သင့်ြါ။

အကျုံးမဝင်ဟု ဆိုနိုင်ရသာ အရြကာင်းပြချက်များတွင် ြါဝင်သည်မှာ လူမျ ိုး၊ အသားအရရာင်၊ ကျားမကွဲပြားမှု၊ အိမ် 

ရထာင် ရရးအရပခအရန၊ မိသားစုတာဝန်များ၊ ကိုယ်ဝန်ရဆာင်ပခင်း၊ ကိုးကွယ်သည့်ောသာ၊ နိုင်ငံရရးခံယူချက်၊ မူလ 

မျ ိုးရိုး သို့မဟုတ် လူမှုရရးရာဇစ်ပမစ်၊ အလုြ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ပဖစ်ပခင်း သို့မဟုတ် သမဂ္ဂလုြ်ငန်းများတွင် ြါဝင်လုြ် 

ရဆာင်ပခင်း၊ အလုြ်ရှင်တစ်ဦးကို အမှုဖွင့်တိုင်တန်းဖူးပခင်း သို့မဟုတ် နာမကျန်းပဖစ်မှုရြကာင့် အလုြ်မှ ယာယီြျက် 

ကွက်ပခင်းများ ြါဝင်သည်။

မှားယွင်းသည့်အပြုအမူကို လုြ်ရဆာင်သည့်အတွက် အလုြ်သမားတစ်ဦးကို အလုြ်မှမထုတ်ြယ်သင့်ြါ။ အမျ ိုးသား 

ဥြရဒ သို့မဟုတ် ကျင့်သုံးမှုများအရ၊ တစ်ခါ သို့မဟုတ် တစ်ခါထြ်ြိုသည့် ကိစ္စရြ်များတွင် ထြ်ခါထြ်ခါရဖာက်ဖျက် 
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သည့်အခါမှ အကျ ိုးအရြကာင်းခိုင်လုံစွာပဖင့် အလုြ်ရြ်စဲရန် ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး သို့မဟုတ်ြါက အလုြ်ရှင်အရနနှင့် အလုြ် 

သမားကို သင့်ရလျာ်သည့် စာပဖင့်ရရးသားသတိရြးမှုပြုရမည်ပဖစ်သည် (အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှု ရြ်စဲပခင်းဆိုင်ရာ 

အကကံပြုချက်၊ ၁၉၈၂ (အမှတ် ၁၆၆)၊ အြိုဒ် ၇)။

အလုြ်သမား သူ သို့မဟုတ် သူမ၏ အလုြ်အကိုင်ကို ရြ်ဆိုင်းလိုရြကာင်းဆုံးပဖတ်ချက်ကို စာပဖင့်ရရးသား အသိရြး 

ပခင်းများ ပြုလုြ်သင့်ြါသည် (အမှတ် ၁၆၆)၊ အြိုဒ် ၁၂)။

အလုြ်မှ ရြ်ဆိုင်းထုတ်ြယ်ခံရမည့် အလုြ်သမားတစဦးသည် ကကီးမားသည့် လက်မခံနိုင်ရသာ အပြုအမူကို ကျူးလွန် 

သည့် အတွက် အပြစ်ရှိပခင်းရြကာင့်မဟုတ်ြါက၊ မရြ်ဆိုင်းမီ သင့်ရလျာ်သည့် သတိရြးကာလ သို့မဟုတ် ရလျာ်ရြကး 

ရြးရမည်များကို ရြးအြ်သင့်သည် (အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုရြ်စဲပခင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၈၂ (အမှတ် ၁၅၈)၊ 

ြိုဒ်ခွဲ ၁၁)။

အလုြ်သမားတစ်ဦးသည် လက်သင့်မခံနိုင်ရသာအပြုအမူအတွက် အလုြ်မှ ထုတ်ြယ်ပခင်းခံရချနိ်တွင် အလုြ်မှ မရြ် 

နားရရသးမီ၊ သူ သို့မဟုတ် သူမကို စွြ်စွဲထားသည့် အချက်များအတွက် ခုခံကာကွယ်ခွင့်ရှိသင့်ပြီး အလုြ်ရှင်အရန 

ပဖင့် ထိုအခွင့်အလမ်းကို သင့်ရလျာ်စွာရြးလိမ့်မည်ဟု မရမျှာ်လင့်နိုင်ခဲ့လျှင်ပဖစ်သည် (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၅၈၊ ြိုဒ်ခွဲ ၇)။ 

ထိုအလုြ်သမားကို အပခားသူတစ်ဦးတစ်ရယာက်က ကူညီရဆာင်ရွက်ရြးခွင့်ရှိရမည်။ (အကကံပြုချက် ၁၆၆၊ အြိုဒ် ၉)

နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားမူဝါဒများကို လက်ရတွ့ကျင့်သုံးရာတွင် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများအား အကူအညီရြးရမည် 

ပဖစ်သည်။ အလုြ်သမားတစ်ဦးကို တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ကကိုတင်အလုြ်ထုတ်ြယ်ပခင်းမဟုတ်ခဲ့ြါက အလုြ်သမား 

အရနပဖင့် တရားရုံး သို့မဟုတ် ဖျန်ရပဖရစ့စြ်ရရးရကာ်မတီတို့ကဲ့သုိ့ရသာ ေက်မလိုက်သည့် အဖွဲ့အစည်းထံတွင် 

အယူခံဝင်ခွင့်ရှိသင့်သည် (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၅၈၊ ြိုဒ်ခွဲ (၈) ၁)။ အကျ ိုးအရြကာင်းခိုင်လုံရြကာင်း သက်ရသပြရမည့်တာဝန်မှာ 

အလုြ်ရှင်၏ တာဝန်ပဖစ်သည်။ အပခားနည်းပဖင့် ရသာ်လည်းရကာင်း သို့မဟုတ် ထြ်မံ၍ရသာ်လည်းရကာင်း ေက်မ 

လိုက်သည့်အဖွဲ့သည် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မှ တင်ပြသည့် သက်ရသအရထာက်အထားများကို အရပခခံ၍ အမျ ိုးသားဥြရဒနှင့် 

ကျင့်သုံးမှုများအရ အဆုံးသတ်အရပဖတစ်ခု ထွက်ရအာင်ရဆာင်ရွက်ရြးသင့်သည် (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၅၈၊ ြိုဒ်ခွဲ ၉(၂))။

ဝန်ထမ်းအင်အားရလျှာ့ချသည့် ကိစ္စရြ်များတွင် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများသည် ၎င်းတို့ခန့်အြ်ထားသည့်၊ ၎င်းတို့အဖွဲ့ 

အစည်းအတွင်းရှိ အလုြ်သမားများနှင့်သက်ဆိုင်ရသာ အစိုးရအာဏာြိုင်များနှင့် အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များကို 

၎င်းတို့၏ အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုနှင့် ၎င်းတို့၏အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း ရပြာင်းလဲမှုများပဖစ်လာမည်ကို သင့ရ်လျာ်သည့် 

ကကိုတင်အသိရြးထားမှုများ ပြုလုြ်ရမည်ပဖစ်ပြီး သို့မှသာတတ်နိုင်သမျှ ဆန့်ကျင်ေက်အကျ ိုးကကီးမားစွာ မသက် 

ရရာက်ရစရန် သွယ်ဝိုက်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရြ်များကို ြူးရြါင်းအရပဖရှာနိုင်မည်ပဖစ်သည်။ (နိုင်ငံစုံအရပခစိုက် စီးြွား 

ရရးလုြ်ငန်းများနှင့် ပြည်သူ့ရရးရာမူဝါဒများနှင့် သက်ဆိုင်ရသာ အရပခခံမူဝါဒများ သုံးြွင့်ဆိုင်ရြကပငာချက်၊ ၅ ကကိမ် 

ရပမာက်မူ (၂၀၁၇)၊ အြိုဒ် ၂၆)

ရမးခွန်း - တစ်ကိုယ်ရရအကာအကွယ်ရြးရရးြစ္စည်းများ ဝတ်ဆင်မှုမရှိပခင်းရြကာင့် အလုြ်သမားတစ်ဦးကို ဒုတိယ 

အကကိမ် သတိရြးခွင့်မရှိေဲ ရနရာတွင်ြင် အလုြ်ပဖုတ်ပခင်းသည် မှန်ကန်ြါသလား။

အရြေ - မှားယွင်းသည့်အပြုအမူကုိ လုြ်ရဆာင်သည့်အတွက် အလုြ်သမားတစ်ဦးကို အလုြ်မှမထုတ်ြယ်သင့်ြါ။ 

အမျ ိုးသားဥြရဒ သို့မဟုတ် ကျင့်သုံးမှုများအရ တစ်ခါ သို့မဟုတ် တစ်ခါထြ်ြိုသည့် ကိစ္စရြ်များတွင် ထြ်ခါထြ်ခါ 

ရဖာက်ဖျက်သည့်အခါမှ အကျ ိုးအရြကာင်းခိုင်လုံစွာပဖင့် အလုြ်ရြ်စဲရန် ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး သို့မဟုတ်ြါက အလုြ်ရှင် 

အရနနှင့် အလုြ်သမားကို သင့်ရလျာ်သည့် စာပဖင့်ရရးသားသတိရြးမှုပြုရမည်ပဖစ်သည် (အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုရြ်

စဲပခင်းဆိုင်ရာအကကံပြုချက်၊ ၁၉၈၂ (အမှတ် ၁၆၆)၊ အြိုဒ် ၇)။

ရမးခွန်း - ကုမ္ပဏီတစ်ခုအရနပဖင့် မျက်လုံးခွဲစိတ်မှုမှ ပြန်လည်သက်သာလာရစရန် ခွင့်ယူထားသည့် အလုြ်သမား 

တစ်ဦးကို အလုြ်မှထုတ်ြယ်ပခင်းသည် မှန်ကန်ြါသလား။



စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော အရေးအရြေေျားအတွက် ILO ၏ အကူအညီရပးရေးဌာနေှ နေူနာကိစ္စေပ်ေျား
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အရြေ - အလုြ်သမားများကို တစ်ဖက်သတ်အလုြ်ထုတ်ြယ်ပခင်းမှ အကာအကွယ်ရြးရမည်ပဖစ်သည်။ (နိုင်ငံစုံအရပခ 

စိုက် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများနှင့် ပြည်သူ့ရရးရာမူဝါဒများနှင့် သက်ဆိုင်ရသာ အရပခခံမူဝါဒများ သုံးြွင့်ဆိုင်ရြကပငာချက်၊ 

၄ ကကိမ်ရပမာက်မူ (၂၀၀၆)၊ အြိုဒ် ၂၇) ဥြမာ အလုြ်သမား၏ လုြ်ရည်ကိုင်ရည် သို့မဟုတ် ပြုမူလုြ်ရဆာင်မှုများနှင့် 

စြ်လျဉ်း၍ ခိုင်မာသည့်အရြကာင်းရင်းမရှိေဲ အလုြ်ထုတ်ပခင်းမျ ိုးပဖစ်သည် (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၅၈၊ ြိုဒ်ခွဲ ၄)။ အလုြ် 

မှထုတ်ြယ်ပခင်းများသည် ယာယီနာမကျန်းပဖစ်ပခင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပခင်းများအရြါ်တွင် အရပခမခံသင့်ြါ 

(ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၅၈ ြိုဒ်ခွဲ ၆)။

ရမးခွန်း - ကိုယ်ဝန်ရှိရနသည့်အလုြ်သမားတစ်ဦးသည် အပခားရသာအရြကာင်းများရြကာင့် ကိုယ်ဝန်ြျက်ကျသွားပြီး 

ထိုအချနိ်တွင် ကိုယ်ဝန်ရှိရနသည်ကိုလည်း မသိခဲ့ြါက၊ ကုမ္ပဏီက၎င်းကို အလုြ်ထုတ်ြယ်လိုက်ပခင်းသည် မှန်ကန်ြါ 

သလား။

အရြေ - အလုြ်သမားတစ်ဦးကို ကိုယ်ဝန်ရဆာင်ထားချနိ်အတွင်း အလုြ်မှ ထုတ်ြယ်ပခင်းသည် အလုြ်သမား၏ 

စွမ်းရဆာင်ရည် သို့မဟုတ် လုြ်ရဆာင်ချက်နှင့် သက်ဆိုင်ရသာရြကာင့်လည်းရကာင်း သို့မဟုတ် အလုြ်တာဝန်ထမ်း 

ရဆာင်ရန်၊ အလုြ်တည်ရထာင်မှု သို့မဟုတ် ဝန်ရဆာင်မှုများအရ လုြ်ငန်းသတ်မှတ်ချက်ထားများအရြါ်တွင် အရပခခံ 

၍၊ အကျုံးဝင်ရသာ အရြကာင်းပြချက်မရှိေဲ အလုြ်ထုတ်ြယ်ပခင်းမျ ိုး မပဖစ်သင့်ြါ။ (အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှု ရြ်ဆိုင်း 

ပခင်း ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၈၂ (အမှတ် ၁၅၈) ြိုဒ်ခွဲ ၅(ဃ)) နှင့် ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်များ အကာအကွယ်ရြးရရး ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ 

၂၀၀၀ (အမှတ် ၁၈၃၊ ြိုဒ်ခွဲ ၄)။ ကိုယ်ဝန်ရဆာင်ပခင်းသည် အလုြ်ထုတ်ရန်အတွက် အကျုံးဝင်ရသာသတ်မှတ်ချက်တစ်ခု 

မဟုတ်ြါ။* အလုြ်ထုတ်ရပခင်းအရြကာင်းသည် ကိုယ်ဝန်ရဆာင်သည့်ကိစ္စနှင့်ဆက်စြ်မှုမရှိရြကာင်း၊ အရြကာင်းရင်း 

ကို သက်ရသပြရန်မှာ အလုြ်ရှင်၏ တာဝန်သာပဖစ်ြါသည် (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၈၃၊ ြိုဒ်ခွဲ ၈ (၁))။

ILO ၏ ကိုယ်ဝန်ရဆာင်များကို အကာအကွယ်ရြးရရး ဝက်ေ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာတွင် သတင်းအချက်အလက်များ ြိုမို 

ရယူနိုင်သလို ကိုယ်ဝန်ရဆာင်များကို အကာအကွယ်ရြးရရး ဥြရဒရရးရာ database သို့ ဝင်ရရာက်ြကည့်ရှုနိုင်ြါသည်။

ရမးခွန်း - ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို ဝယ်ယူလိုက်သည်ဆိုြါက ထိုကုမ္ပဏီအရဟာင်းမှ ရအာက်ြါအုြ်စုများကို နစ်နာရြကးရြး 

ရာတွင် စံသတ်မှတ်ချက်များမှာ မည်သို့ပဖစ်ြါသလဲ - ကုမ္ပဏီအသစ်က ဆက်လက်ခန့်အြ်သွားမည့် ဝန်ထမ်းများနှင့် 

အလုြ်ကို ဆုံးရှုံးရမည့်ဝန်ထမ်းများ။

အရြေ - အလုြ်အကိုင်ရြ်ဆိုင်းခံရမည့် အလုြ်သမားတစ်ဦးအရနပဖင့် ရအာက်ြါတို့မှတစ်ခုကို ခံစားခွင့်ရှိသင့်ြါသည်။ 

အလုြ်နားရသည့်အတွက် နစ်နာရြကး သို့မဟုတ် အပခားရသာခံစားခွင့်များ၊ အလုြ်အကိုင်မရှိပခင်းရြကာင့်ရြးသည့် 

အာမခံမှရမည့် အကျ ိုးခံစားခွင့်များ သို့မဟုတ် အပခားရသာ လူမှုဖူလုံရရးခံစားခွင့်များ သို့မဟုတ် အရထာက်အြံ့များ၊ 

သို့မဟုတ် ရထာက်ြံရြကးနှင့် ခံစားခွင့်များ ြူးတွဲခံစားခွင့်များ (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၅၈၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁၂)။ အလုြ်အကိုင်ဆုံးရှုံး 

ရသည့် အလုြ်သမားများအတွက် ရြးရလျာ်မည့်နည်းလမ်းများသည် သီးပခားအရပခအရနများအလိုက် အမျ ိုးသား 

ဥြရဒနှင့်အညီ ရြးအြ်သွားရမည် ပဖစ်သည်။

အကယ်၍ အလုြ်ရြ်နားမှုအတွက် နစ်နာရြကး သို့မဟုတ် ခံစားခွင့်များ ရြးခံသည်ဆိုြါက ခံစားခွင့်ရှိသည့်ြမာဏသည် 

လုြ်သက် သက်တမ်းနှင့် လုြ်ခ၏ အတိုင်းအတာအရြါ်တွင် အရပခခံပြီး အလုြ်ရှင်က တိုက်ရိုက်ရြးပခင်း သို့မဟုတ် 

အလုြ်ရှင်များ ထည့်ဝင်ထားသည့် ရန်ြုံရငွတစ်ရြ်မှရြးပခင်းများ ပဖစ်သင့်သည် (အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုရြ်နားပခင်း

ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၈၂ (အမှတ် ၁၅၈)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁၂)။

အလုြ်အကိုင်ရြ်နားရပခင်းမဟုတ်ေဲ အပခားရနရာသို့ရရှေ့ရပြာင်းထမ်းရဆာင်ရသည့် အလုြ်သမားများသည် ဤပြဋ္ဌာန်း 

ချက်များနှင့် မသက်ဆိုင်ေဲ၊ ပြီးခဲ့သည့်လုြ်ငန်းြိုင်ရှင်ထံမှ မည်သို့ရသာ နစ်နာရြကးကိုမှ ရယူရန်မလိုအြ်ြါ။

ရမးခွန်း - အလုြ်ရှင်မှ အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှု သရောတူစာချုြ်တစ်ခုကို ရုြ်သိမ်းြါက အလုြ်သမားအရနနှင့် 

တစ်လခစာ ရတာင်းဆိုခွင့်ရှိြါသလား၊ ကကိုတင်အသိရြးရန်လိုအြ်သည့် အချနိ်ကာလမှာ မည်မျှပဖစ်ြါသလဲ။
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အရြေ - နိုင်ငံစုံအရပခစိုက် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများနှင့် ပြည်သူ့ရရးရာမူဝါဒများနှင့် သက်ဆိုင်ရသာ အရပခခံမူဝါဒများ 

သုံးြွင့်ဆိုင်ရြကပငာချက်၊ (MNE ရြကပငာချက်) ILO မှ စံထားရသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုပဖစ်ပြီး စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ 

အတွက် အထူးရည်ရွယ်ြါသည်။ MNE ရြကပငာချက်မှ စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများကို တိုက်တွန်းထားသည်မှာ “နိုင်ငံ၏ 

ဥြရဒများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာရမည်ပဖစ်ပြီး၊ ရဒသဆိုင်ရာကျင့်သုံးမှုများကိုလည်း အလားတူ 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ပဖစ်ကာ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများကိုလည်းရလးစားရမည်” ဟု ရဖာ်ပြထားသည်။ 

(နိုင်ငံစုံအရပခစိုက် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများနှင့် ပြည်သူ့ရရးရာမူဝါဒများနှင့် သက်ဆိုင်ရသာ အရပခခံမူဝါဒများ သုံးြွင့် 

ဆိုင်ရြကပငာချက်၊ အြိုဒ် ၈)။

MNE ရြကပငာချက်မှ အြိုဒ် (၂၆) တွင် ရဖာ်ပြထားသည်မှာ - လုြ်ငန်းလည်ြတ်မှုတွင် ရပြာင်းလဲမှုများကို ထည့်သွင်း 

စဉ်းစားရာတွင် (လုြ်ငန်းြူးရြါင်းမှုများ၊ လက်ရပြာင်းယူပခင်းများ သို့မဟုတ် ထုတ်လုြ်မှုကို ရရှေ့ရပြာင်းရြးပခင်းမှ 

ရလဒ်များ အြါအဝင်) အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုအရြါ်၌ ကကီးမားသည့်သက်ရရာက်မှုများ ပဖစ်ရစနိုင်ပြီး နိုင်ငံစုံအရပခစိုက် 

စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများအရနပဖင့်၊ ထိုသို့ရသာအရပြာင်းအလဲများ မပြုလုြ်မီ အစိုးရအာဏာြိုင်များနှင့် အလုြ်သမား 

ကိုယ်စားလှယ်များကို ၎င်းတို့၏ အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း ရပြာင်းလဲမှုများပဖစ်လာမည့် 

အရြကာင်းအား သင့်ရလျာ်သည့် ကကိုတင်အသိရြးထားမှုများ ပြုလုြ်ရမည်ပဖစ်ပြီး သို့မှသာ တတ်နိုင်သမျှ ဆန့်ကျင် 

ေက်အကျ ိုးကကီးမားစွာ မသက်ရရာက်ရစရန် သွယ်ဝိုက်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရြ်များကို ြူးရြါင်းအရပဖရှာနိုင်မည်ပဖစ် 

သည်။ ထိုသို့လုြ်ရဆာင်မှုသည် လုြ်ငန်းတစ်ခုကို ြိတ်သိမ်းပခင်းရြကာင့် ြိုလျှဝံန်ထမ်းများကို အလုြ်ပဖုတ်ရပခင်း 

သို့မဟုတ် အလုြ်ရြ်နားရပခင်းကိစ္စရြ်များတွင် အထူးတလည်အရရးကကီးသည်။

ဤစာြိုဒ်သည် “အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုကို ကကီးစွာသက်ရရာက်နိုင်သည်များအား ကကိုတင်မှန်းဆနိုင်သည့်” အရပြာင်း 

အလဲများအတွက် ရည်ညွှန်းသည်။* အကယ်၍ အလုြ်မှရြ်ဆိုင်းပခင်းမှာ တစဦးပခင်းပဖစ်ခဲ့ြါက ဤအမျ ိုးအစားသတ် 

မှတ်ချက်အတွင်းသို့ မကျရရာက်ြါ။ အလုြ်အကိုင်ရြ်ဆိုင်းမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံသတ် 

မှတ်ချက်များတွင် ကုမ္ပဏီများအတွက် ထြ်ရဆာင်းလမ်းညွှန်ချက်များကို ရတွ့နိုင်ြါသည်။ အလုြ်အကိုင် ရြ်နားခံရ 

မည့် အလုြ်သမားတစ်ဦးသည် ကကီးမားသည့်လက်သင့်မခံနိုင်ရသာ အပြုအမူများကျူးလွန်မှုအတွက် အပြစ်ရြးခံရ 

ပခင်းမဟုတ်ြါက အလုြ် မရြ်ဆိုင်းခင် ရလျာ်ရြကးရငွများရြးအြ်မှု ကကိုတင်အသိရြးချက်ကို သင့်ရလျာ်သည့်ကာလ

အတိုင်းအတာအတွင်း အသိရြးရမည်” ပဖစ်သည်။ (အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုရြ်ဆိုင်းပခင်း ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၉၈၂ (အမှတ် 

၁၅၈)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁၂ တွင်ြကည့်) အစိုးရသည် နိုင်ငံအဆင့် အလုြ်ရှင်၊ အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရဆွးရနွးတိုင်ြင်ပြီး 

သင့်ရလျာ်သည့် ကကိုတင်အသိရြးချက်ဆိုင်ရာအချက်များကို နိုင်ငံ၏ဥြရဒအတွင်း ထည့်သွင်းအတည်ပြုရန် တာဝန် 

ရှိသည်။

အလုြ်ရြ်နားမှုရြကာင့် နစ်နာရြကးရြးရသည်များနှင့် စြ်လျဉ်း၍ MNE ရြကပငာချက် မှရဖာ်ပြထားသည်မှာ အစိုးရ 

များသည် နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ၊ နိုင်ငံအဆင့် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများနှင့် ြူးရြါင်း၍ အလုြ်အကိုင် 

ရြ်ဆိုင်းခံရသည့် အလုြ်သမားများ၏ ဝင်ရငွကို အကာအကွယ်ရြးရန်အစီအစဉ်များ ထားရှိသင့်သည်ဟု ရဖာ်ပြ 

ထားသည် (MNE ရြကပငာချက် အြိုဒ် ၂၈)။ နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများတွင် သတ်မှတ်ထားသည်မှာ အလုြ် 

အကိုင်ရြ်ဆိုင်းခံရမည့် အလုြ်သမားတစ်ဦးအရနပဖင့် ရအာက်ြါတို့မှတစ်ခုကို အမျ ိုးသားဥြရဒများတွင် ပြဋ္ဌာန်းထား 

သည်နှင့်အညီ ခံစားခွင့်ရှိသင့်ြါသည် - အလုြ်နားရသည့်အတွက်နစ်နာရြကး သို့မဟုတ် အပခားရသာ ခံစားခွင့်များ၊ 

အလုြ်အကိုင်မရှိပခင်းရြကာင့်ရြးသည့် အာမခံမှရမည့် အကျ ိုးခံစားခွင့်များ သို့မဟုတ် အပခားရသာ လူမှုဖူလုံရရး 

ခံစားခွင့်များ သို့မဟုတ် အရထာက်အြံ့များ၊ သို့မဟုတ် ရထာက်ြံရြကးနှင့် ခံစားခွင့်များ ြူးတွဲခံစားခွင့်များ (အလုြ် 

အကိုင် ခန့်အြ်မှုရြ်နားပခင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၈၂ (အမှတ် ၁၅၈)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁၂)။

အကယ်၍ အလုြ်ရြ်နားမှုအတွက် နစ်နာရြကး သို့မဟုတ် ခံစားခွင့်များ ရြးသည်ဆိုြါက၊ ခံစားခွင့်ရှိသည့်ြမာဏသည် 

လုြ်သက် သက်တမ်းနှင့် လုြ်ခ၏ အတိုင်းအတာအရြါ်တွင်အရပခခံပြီး အလုြ်ရှင်မှ တိုက်ရိုက်ရြးပခင်း သို့မဟုတ် 
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အလုြ်ရှင်များ ထည့်ဝင်ထားသည့် ရန်ြုံရငွတစ်ရြ်မှရြးပခင်းများ ပဖစ်သင့်သည် (အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုရြ်နားပခင်း

ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၈၂ (အမှတ် ၁၅၈)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁၂)

တာေန်ယူမှုေှိရသာ ြပန်လည်ေွဲ့စည်းတည်ရဆာက်ြခင်း

ရမးခွန်း - ILO ၏ အပမင်ရှုရထာင့်အရ ကုမ္ပဏီတစ်ခု ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပခင်း သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီတစ်ခု ရရာင်းချပခင်းတွင် 

အလုြ်သမားသမဂ္ဂတစ်ခုကို မည်သို့ြါဝင်လုြ်ရဆာင်ရစသင့်ြါသလဲ။

အရြေ - မည်သည့်ကုမ္ပဏီကိုပဖစ်ရစ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပခင်း သို့မဟုတ် ရရာင်းချပခင်းပြုလုြ်သည့် လုြ်ငန်းများတွင် 

ဦးစားရြး ထိန်းသိမ်းရမည့်အချက်မှာ၊ ရရရှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲရသာ စီးြွားရရးလုြ်ငန်းတစ်ခုပဖစ်ရစရန်အတွက် လုြ်ငန်း 

များကို ထိရရာက်စွာရဆာင်ရွက်နိုင်ရရးနှင့် ဝန်ထမ်းများကို သင့်ရလျာ်ရကာင်းမွန်ရသာ အလုြ်အရပခအရနများတွင် 

ခန့်ထားနိုင်ရရး ပဖစ်သည် (ရရရှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲရသာစီးြွားရရးလုြ်ငန်းများအပဖစ်ပမှင့်တင်နိုင်ရန်နှင့် ရရရှည်တည်တံ့ 

ခိုင်ပမဲရသာ စီးြွားရရး လုြ်ငန်းများ၏ အရလ့အကျင့်များအရြကာင်းရဆွးရနွးချက်များကို ရရရှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲရသာ

စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ အပဖစ် ပမှင့်တင်နိုင်ရရးဆိုင်ရာ ရကာက်နုတ်ချက်များ၊ ILO၊ ၂၀၀၇၊ ဇွန်လတွင် ြကည့်နိုင်သည်)။ 

ဤရည်ရွယ်ချက်သည် အလုြ်ရှင်များနှင့် အလုြ်သမားများ၏ ရဝမျှထမ်းရဆာင်ရမည့် ကိစ္စရြ်တစ်ခုပဖစ်သည်။

အဖွဲ့အစည်းများအရပြာင်းအလဲပြုလုြ်ရန် အစီအစဉ်ရရးဆွဲပခင်းနှင့် အရကာင်အထည်ရဖာ်ပခင်းများတွင်၊ အလုြ်သမား 

- စီမံခန့်ခွဲရရးတို့ ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်ရန်နှင့် အထူးသပဖင့် အလုြ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များြါဝင်

ရဆာင်ရွက်မှုများကိုြါရှိရစပခင်းသည် ရအာင်ပမင်သည့် ညှိနှိုင်းချနိ်ဆရရးလုြ်ငန်းစဉ်များအတွက် အရရးကကီးရသာ 

ကိစ္စရြ်တစ်ခုအပဖစ် အသိအမှတ်ပြုရမည်ပဖစ်သည် (Restructuring For Corporate Success: A Socially Sensitive 

Approach, Rogovsky, N. (ed), ILO၊ ဂျနီီဗာ၊ ၂၀၀၅)။

လုြ်ငန်းလည်ြတ်မှုများတွင် ရပြာင်းလဲမှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရာ၌၊ အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုများတွင် အကကီးစား 

သက်ရရာက်မှုများပဖစ်ရစမည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များအား ၎င်းတို့၏ အလုြ်အကိုင် 

ခန့်အြ်မှုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း ရပြာင်းလဲမှုများပဖစ်လာမည်ကို သင့်ရလျာ်ရကာင်းမွန်စွာ ကကိုတင်အသိရြး 

သင့်သည်။*

သင့်ရလျာ်ရကာင်းမွန်သည့် ကကိုတင်အသိရြးမှုကို “ရစာနိုင်သမျှအရစာဆုံး” ပဖစ်သည်ဟု စဉ်းစားရန်ပဖစ်ပြီး (အလုြ် 

အကိုင်ခန့်အြ်မှု ရြ်နားပခင်းဆိုင်ရာ အကကံပြုချက် (အမှတ် ၁၁၉)၊ အြိုဒ် ၁၃(၁)) ကုမ္ပဏီ၊ အစိုးရအာဏာြိုင်များနှင့် 

အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များကိုလည်း လုံရလာက်သည့် အချနိ်ရြးထားရမည်ပဖစ်ပြီး၊ သို့မှသာ တတ်နိုင်သမျှ 

ဆန့်ကျင်ေက် အကျ ိုးကကီးမားစွာ မသက်ရရာက်ရစရန် သွယ်ဝိုက်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရြ်များကို ြူးရြါင်းအရပဖရှာ 

နိုင်မည်ပဖစ်သည် (အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုရြ်နားပခင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် (အမှတ် ၁၅၈)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁၃)။ အလုြ်အကိုင် 

ရြ်ဆိုင်းမှုများတွင် ဆန့်ကျင်ေက်သက်ရရာက်မှုများ မပဖစ်ရစရရး သို့မဟုတ် ရလျှာ့ချနိုင်ရရးနှင့် ရနာက်ဆက်တွဲ 

ရပြာင်းပြန်အကျ ိုးသက်ရရာက်မှုများကို ရလျှာ့ချနိုင်ရရးအတွက် အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များကို သတင်းအချက် 

အလက်များ ရစာနိုင်သမျှ အရစာဆုံးရြးနိုင်ရန် အရရးကကီးြါသည်။

သတင်းအချက်အလက်များကို ရြးပြီးြါက၊ သက်ရရာက်လာနိုင်သည်များကို ရလျှာ့ချနိုင်မည့် နည်းလမ်းများအား 

အမျ ိုးသား ဥြရဒတွင်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်များ၊ ကျင့်သုံးမှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး အလုြ်သမား ကိုယ်စားလှယ်များ 

နှင့် ရဆွးရနွး တိုင်ြင်ရန် အခွင့်အလမ်းရြးရမည်။ (ပြဋ္ဌာန်းချက် (အမှတ် ၁၅၈)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁၃ (၁)(ခ))

ရမးခွန်း - ILO တွင် တာဝန်ယူမှုရှိရသာ လုြ်ငန်းပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတည်ရထာင်ပခင်းဆိုင်ရာ အရကာင်းဆုံးအရလ့အကျင့် 

များကို ရည်ညွှန်းကိုးကားနိုင်သည်များ ရှိြါသလား။



စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော အရေးအရြေေျားအတွက် ILO ၏ အကူအညီရပးရေးဌာနေှ နေူနာကိစ္စေပ်ေျား
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အရြေ - ရကာင်းမွန်သည့် အရလ့အကျင့်များအတွက် ရအာက်ရဖာ်ပြြါအဆင့်များမှာ အသုံးဝင်သည့် လမ်းညွှန်ချက်များ 

ပဖစ်နိုင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များမှ ရယူထားပခင်းပဖစ်ြါသည်။

 • အဆင့် ၁ - ြထမဆုံးအရရးကကီးသည့်အချက်မှာ အရပြာင်းအလဲများပြုလုြ်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီ၊ အလုြ်သမား 

များနှင့် ၎င်းတို့၏ကိုယ်စားလှယ်များအြကား အပြန်အလှန်ရဆွးရနွးရန်ပဖစ်သည်။ ထိုသို့ရဆွးရနွးပခင်းပဖင့် 

အရပြာင်းအလဲဆိုင်ရာ အကကံဉာဏ်များကို ပဖစ်ရြါ်ရစရန် အရထာက်အကူပဖစ်ရစမည်ပဖစ်ပြီး ထိရရာက်စွာ 

စွမ်းရဆာင်နိုင်စွမ်းအရြါ်တွင် အရနှာင့်အယှက်နှင့် သက်ရရာက်မှုများပဖစ်ရစမည့် ရြကာက်ရွံ့မှုများ သို့မ 

ဟုတ် စိုးရိမ်ြူြန်မှုများကို ရလျှာ့ချနိုင်ရန် အရထာက်အြံ့ပဖစ်ရစမည်ပဖစ်သည်။

 • အဆင့် ၂ - သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို ရဝမျှပခင်းသည် လူတိုင်းကို ြါဝင်ရနသည့် ကိစ္စရြ် 

များအား ရကာင်းစွာသိရှိနားလည်ရစမည် ပဖစ်သည်။ ယင်းတွင် ရပြာင်းလဲမှုပြုလုြ်ရန်လိုအြ်ရနသည့်အ 

ရြကာင်းများကို ရှင်းပြနိုင်မည့် ကုမ္ပဏီ၏မှန်ကန်သည့်အရပခအရနကို တင်ပြသင့်သည် (ပြဋ္ဌာန်းချက် 

(အမှတ် ၁၅၈)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁၃)

 • အဆင့် ၃ - အကျေက်သို့ဦးတည်ပခင်း သို့မဟုတ် အနှုတ်သရောစီးြွားရရး အရပခအရနများကို ပြန်လည်တုံ့ 

ပြန် ရဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အရပြာင်းအလဲကို အဆိုပြုသည့်အခါတွင်၊ ရရတိုအကျြ်အတည်းကို တုံ့ပြန်ပခင်း 

ထက် ရရရှည်အရပခအရနကိုြကည့်၍ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရရးကကီးသည်။ အပခားစဉ်းစားနိုင်သည့် နည်း 

လမ်းများစွာကို ခွဲပခားသတ်မှတ်ရာတွင် ရရွးချယ်မှုများအား အရထာက်အကူပဖစ်ရစရန်အတွက် အလုြ်သမား 

များ၊ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အပြန်အလှန်ရပြာဆိုရဆွးရနွးမှုတစ်ခုကို ဖန်တီးရမည်။*

 • အဆင့် ၄ - အရပြာင်းအလဲများ အရကာင်အထည်ရဖာ်ပခင်းသည် အမျ ိုးသားဥြရဒ၊ ကျင့်သုံးမှုများမှ သတ်မှတ် 

ချက်များပဖင့် ကိုက်ညီရမည်။ အထူးသပဖင့် အရကာင်အထည်ရဖာ်ပခင်းသည် တာဝန်ယူမှုရှိရသာ၊ ဓမ္မဓိဌာန်ကျ 

သည့် စံသတ်မှတ်ချက်များအရြါ်တွင် လုြ်ရဆာင်သင့်ပြီး တရားမျှတမှုမရှိေဲ မည်သည့်ြုံစံနှင့်ပဖစ်ြါရစ ခွဲ 

ပခားဆက်ဆံပခင်း မျ ိုးမပဖစ်သင့်ြါ။

 • အဆင့် ၅ - ရပြာင်းလဲမှုများကို အကဲပဖတ်ပခင်းကိုလည်း မိတ်ဆက်တင်ပြထားသည့် အတိုင်းရရးဆွဲရမည် 

ပဖစ်ပြီး၊ ပြီးဆုံးြါက ယင်းသည်လည်း အရရးကကီးသည့်အပမင်ရှုရထာင့်တစ်ခုပဖစ်ကာ မည်သည်တို့ပဖစ်ရြါ်ခဲ့ 

သည်ဟူသည့် အချက်နှင့် ရည်မှန်းချက်များရရှိနိုင်ခဲ့ပခင်းရှိမရှိ ပြန်လည်သုံးသြ်နိုင်ရစမည်ပဖစ်သည်။

အပခားရသာရရွးချယ်ချက်များကို ရဆွးရနွးတိုင်ြင်ပခင်းနှင့် စဉ်းစားဆုံးပဖတ်ပခင်းများ ပြုလုြ်ပြီး ရနာက် ရပြာင်းလဲမှုလုြ် 

ငန်းစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းအရနပဖင့် အလုြ်သမားများကို အလုြ်ရြ်နားလိုက်ရမည့် အရနအထားများရှိခဲ့ြါက၊ 

ထိုသို့လုြ်ရဆာင်မှုများကို တာဝန်ယူမှုရှိစွာလုြ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် အချ ို ့ရသာပဖည့်စွက်အဆင့်များကို  စီစဉ်ထားရှိ 

ရမည်။

 • အဆိုပြုထားသည့် အလုြ်အကိုင်ဆုံးရှုံးမှုများကို အလုြ်သမားများ၊ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ရဆွးရနွး 

တိုင်ြင်ရမည်။ ထိုသို့ရဆွးရနွးမှုများတွင် သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များရြးပခင်း၊ ဝန်ထမ်းအင် 

အား ရလျှာ့ချရပခင်းရြကာင့်ပဖစ်ရြါ်လာမည့် အနှုတ်သရောသက်ရရာက်မှုများကို ရပြာင်းလဲရန် သို့မဟုတ် 

ရလျှာ့ချရန် လုြ်ရဆာင်ရမည့်အချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည်များ (လက်ရတွ့အားပဖင့် ပဖစ်နိုင် 

သမျှ)၊ လုြ်ရဆာင်ရန် ြကာပမင့်မည့်အချနိ်ကာလသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ဝန်ထမ်းများအရနနှင့် ရရွးချယ်နိုင် 

မည့် အချက်များြါဝင်ရမည်။

 • အလုြ်မှထုတ်ြယ်ပခင်းရြကာင့် သက်ရရာက်မှုများကို ရလျှာ့ချနိုင်ရန်အတွက် အဆင့်လိုက်လုြ်ရဆာင်ြါ။ 

အကကီးစားရပြာင်းလဲမှုများကို ရဆွးရနွးတိုင်ြင်ပခင်း၊ အလုြ်အကိုင်ရြ်ဆိုင်းပခင်းကို ရလျှာ့ချရန်နှင့် ရပြာင်း 

လဲရန် လုြ်ရဆာင်ချက်များ၊ အလုြ်အကိုင်ရြ်ဆိုင်းမှုရြကာင့်ပဖစ်လာသည့် သက်ရရာက်မှုများကို ရလျှာ့ချ 
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ပခင်းတို့နှင့် ြတ်သက်သည့် ကိစ္စရြ်များကို အရသးစိတ်သိရှိလိုြါက အကကံပြုချက်အမှတ် (၁၆၆) တွင် 

ြကည့်ြါ။

 • အလုြ်အကိုင်ရြ်ဆိုင်းမှု ကျင့်သုံးပခင်းများသည် တရားမျှတပြီး နိုင်ငံ၏ အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှု ဥ ြရဒပြဋ္ဌာန်း 

ချက်များ၊ စုရြါင်းညှိနှိုင်းသရောတူညီချက်များနှင့်  အလုြ်အကိုင်ရြ်ဆိုင်းမှု၊ ဝန်ထမ်းအင်အားရလျှာ့ချမှုနှင့် 

အလုြ်မှ ထုတ်ြယ်ပခင်းများကို ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် သက်ဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းကဏ္ဍမှ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ရလ့လာ 

ရမည်။

 • ထိခိုက်နစ်နာမှုများနှင့် အပငင်းြွားမှုများကို ရပဖရှင်းရန် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများလည်းရှိရမည်။ ပြဿနာ သို့မ 

ဟုတ် ထိခိုက်နစ်နာမှုများပဖစ်ရြါ်ခဲ့ြါက ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်း သိုမ့ဟုတ် ဝန်ထမ်းများစုရြါင်း၍ ထိုပြဿနာ 

များကို ထိရရာက်မှုရှိရှိရပဖရှင်းရမည်ပဖစ်ပြီး အကျ ိုးထိခိုက်ရစရသာ သို့မဟုတ် လက်တုံ့ပြန်မှုများကို ရြကာက် 

ရွံ့မှုမရှိရစရ။ (MNE ရြကပငာချက်၊ အြိုဒ် ၅၈ နှင့် ၅၉)

အလုြ်အကိုင်ရြ်ဆိုင်းသည့်အခါ အလုြ်သမားများ၏ အခွင့်အရရးကို အကာအကွယ်ရြးရန်အတွက် ထြ်ရဆာင်း 

လမ်းညွှန်ချက်များတွင် ြါဝင်သည်များမှာ -

 • အလုြ်သမားများကို အလုြ်မှထုတ်ြယ်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းမှ ရရွးချယ်ရန် စံသတ်မှတ်ချက်များကို 

ဓမ္မဓိဌာန် ကျစွာပဖင့် ကကိုတင်သတ်မှတ်ထားပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားရှိရမည်။

 • ရရွးချယ်မည့်စံသတ်မှတ်ချက်များသည် သင့်ရလျာ်ရကာင်းမွန်စွာချနိ်ဆမှုများရှိပြီး အလုြ်ရှင်၏ စီးြွားရရး 

အရ လိုအြ်ချက်များအလိုက် ပဖစ်သင့်သည်။

 • စံသတ်မှတ်ချက်များသည် ဓမ္မဓိဌာန်ကျစွာပဖင့် ဆန်းစစ်မှုများပြုလုြ်နိုင်သင့်သည် (ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ အရည် 

အချင်းများ၊ သင်တန်းအရတွ့အကကုံများ)

 • စံသတ်မှတ်ချက်များသည် အသက်အရွယ်၊ ကျားမ၊ ကိုယ်ဝန်ရဆာင်ပခင်း၊ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းအလုြ်/ 

မိသားစု တာဝန်များ၊ လူမျ ိုး၊ အိမ်ရထာင်ရရးအရပခရန၊ မသန်စွမ်းမှု၊ ကိုးကွယ်သည့်ောသာ၊ နိုင်ငံရရးခံယူ 

ချက်၊ မျ ိုးရိုး သို့မဟုတ် လူမှုရရးရာဇစ်ပမစ်၊ နာမကျန်းမှုရြကာင့် အလုြ်မှ ယာယီြျက်ကွက်ပခင်း၊ မီးဖွားခွင့် 

ယူထားချနိ်တွင် အလုြ်ြျက်ကွက်ပခင်းနှင့် အလုြ်သမားသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်ပဖစ်ပခင်း သို့မဟုတ် သမဂ္ဂလုြ်ငန်းများ 

ရဆာင်ရွက်ပခင်းများအြါအဝင် တရားဝင် သို့မဟုတ် မျှတမှုမရှိသည့် အရြကာင်းအရာများအရ ခွဲပခားဆက်ဆံ 

ပခင်းမပြုရ။ (အလုြ်အကိုင် ရြ်ဆိုင်ပခင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် (အမှတ် ၁၅၈)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၅)

 • အလုြ်သမားများကို အလုြ်မှ ထုတ်ြယ်ပခင်းဆိုင်ရာ ဆုံးပဖတ်ချက်များအသိရြးတင်ပြမှုကို အထိအခိုက်မခံ 

ေဲ လုြ်ရဆာင်သင့်ပြီး၊ အလုြ်ထွက်ရမည့်သူများကိုသာ တိုက်ရိုက်အသိရြးရမည်။

ရေတိုအလုပ်သရဘာတူစာချုပ်

ရမးခွန်း - အလုြ်ခန့်အြ်မှုစာချုြ်ကို ရရရှည်ချုြ်ဆိုြါက အလုြ်သမားအတွက်ရြးရမည့် လူမှုရရးရာ ခံစားခွင့် များကို 

မရြးလိုရသာရြကာင့် ရရတိုစာချုြ်များကိုသာ တိုးချဲ့၍ ဆက်တိုက်ချုြ်ဆိုရနပခင်းများကို လိြ်မူရပဖရှင်းရန်၊ ILO တွင် 

သတ်မှတ်ချက်များရှိြါသလား။

အရြေ - MNE ရြကပငာချက်တွင် ရဖာ်ပြထားသည်မှာ “စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများသည် ဝန်ထမ်းများအတွက် တက်ကက 

သည့် လုြ်သားအင်အား အစီအစဉ်ရရးဆွဲမှုများပဖင့် တည်ပငိမ်သည့် အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုများကို ကကိုးစားရြးအြ်ရ 

မည်ပဖစ်ပြီး၊ အလုြ်အကိုင်တည်ပငိမ်မှုရှိရစရရးနှင့် လူမှုရရးရာ လုံခခုံမှုများအတွက် လိုက်နာရမည့် တာဝန်ဝတ္တရားများ 
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ကို လွတ်လြ်စွာ ညှိနှိုင်းသင့်သည်”။ ၎င်းတို့အရနပဖင့် “အလုြ်အကိုင်တည်ပမဲရရးကို ပမှင့်တင်ရန်အတွက် ဦးရဆာင် 

ကဏ္ဍမှရန၍ ကကိုးစားအားထုတ်သင့်သည်” ဟုလည်:ြါရှိသည် (MNE ရြကပငာချက် အြိုဒ် ၂၅)။

ထို့အပြင် MNE ရြကပငာချက်မှ အကကံပြုထားသည်မှာ “စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများမှ လုြ်ရဆာင်ချက်များသည် ၎င်းတို့ 

လုြ်ငန်း လည်ြတ်သည့်နိုင်ငံ၏ဖွဲ့စည်းြုံ၊ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရရးဦးစားရြးမှုများ၊ လူမှုရရးရာ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် သဟ 

ဇာတပဖစ်ရန် လိုသည်” (MNE ရြကပငာချက် အြိုဒ် ၁၀)။

ရမးခွန်း - ကျွန်ုြ်သည် နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် အလုြ်လုြ်ရနသည့် ဝန်ထမ်းပဖစ်ြါသည်။ ကုမ္ပဏီက 

ကျွန်ုြ်ကို ရစာ၍ အပငိမ်းစားယူရန်ဖိအားရြးရနြါသည်၊ သင်၏အကကံကိုလိုအြ်ြါသည်။

အရြေ - ဆန္ဒအရလျာက်ရစာစီးစွာအနားယူပခင်းမှာ လွတ်လြ်စွာရရွးချယ်နိုင်ပြီး နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများ 

နှင့်လည်း ကိုက်ညီြါသည် (လူမှုဖူလုံရရး (အနိမ့်ဆုံးစံနှုန်းများ) ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၅၂ (အမှတ် ၁၀၂)၊ အြိုင်း ၅၊ အကျုံး 

မဝင်မှု၊ အသက်အရွယ်အိုမင်းသူများနှင့် အသက်ရှင်သန်ရနသူများ ခံစားခွင့်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၆၇ (အမှတ် ၁၂၈) 

တို့တွင် ြကည့်ြါ) အလုြ်သမားတစ်ဦးကို သူ သို့မဟုတ် သူမ၏ဆန္ဒမြါေဲ ရစာစီးစွာ အတင်းအကျြ် အပငိမ်းစား 

ယူခိုင်းရသာရြကာင့် ြင်စင်ခံစားခွင့်ြိုမိုနည်းြါးသွားရစပခင်းမှာ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိြါ။ ပဖစ်နိုင်သမျှ၊ 

အပငိမ်းစားယူပခင်းသည် ဆန္ဒအရလျာက်ပဖစ်ရစရန် သတ်မှတ်ချက်များရှိသင့်သည် (အသက်အရွယ်ကကီးရသာ အလုြ် 

သမားများဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် (အမှတ် ၁၆၂)၊ ၁၉၈၂၊ အြိုဒ် ၂၁)။ အာဏာသုံး၍ အလုြ်ထုတ်ြယ်ပခင်း လုြ်ထုံးလုြ် 

နည်းများကို ရရှာင်ရှားသင့်ြါသည် (MNE ရြကပငာချက် အြိုဒ် ၂၇ နှင့် အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုများ ရြ်ဆိုင်းပခင်းဆိုင် 

ရာ အကကံပြုချက် (အမှတ် ၁၁၉)။

ရမးခွန်း - စက်ရုံတစ်ရုံတွင် ဝန်ထမ်းများအရနပဖင့် အလုြ်မှ ထွက်လိုြါက တရားဥြရဒအရသတ်မှတ်ထားသည့် အချနိ် 

ကာလထက် ရကျာ်လွန်၍ ကကိုတင်အသိရြးမှုများပြုလုြ်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် မူဝါဒတစ်ခုရှိြါသည်။ အကယ် 

၍ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် မူဝါဒအတွင်းသတ်မှတ်ထားသည့်အချနိ်ကာလထက် ရစာ၍နှုတ်ထွက်ြါက၊ ကုမ္ပဏီမှ 

ထိုဝန်ထမ်း ၏ လုြ်အားခမှ ရာခိုင်နှုန်းအချ ို ့ကို ပဖတ်ရတာက်မည်ပဖစ်သည်။ အစမ်းခန့်ကာလအတွင်းထိုစက်ရုံမှ 

အလုြ် ထုတ်လိုက်သည့် ဝန်ထမ်းများကိုလည်း အလုြ်လုြ်ခဲ့သည့် ရက်များအတွက် လုြ်အားခရြးပခင်းမရှိြါ။ ထို့အတူ 

အစမ်းခန့် ကာလအတွင်း ဝန်ထမ်းကိုယ်တိုင် မိမိသရောပဖင့် နှုတ်ထွကိုရာတွင်လည်း ၎င်းလုြ်ကိုင်ခဲ့သည့်ရက်များ 

အတွက် လုြ်အားခမရြးြါ။ ထိုကိစ္စရြ်သည် အဆင်ရပြြါသလား။

အရြေ - အလုြ်ထွက်ရန် ကကိုတင်အသိရြးမှုလိုအြ်ချက်သည် အလုြ်သမားများ အလုြ်မှ ဆန္ဒအရလျာက်ထွက်ခွာ 

ခွင့်နှင့် အလုြ်ရှင်အရနပဖင့်လည်း ထိုရနရာတွင် အစားထိုးရမည့် အလုြ်သမားကို ရှာရဖွနိုင်ရန် သင့်ရလျာ်သည့် 

ကာလတစ်ခုရရှိနိုင်ခွင့်အြကား၊ ချနိ်ညှိရမည့်အချက်ပဖစ်သည်။ အလုြ်ထွက်ရန် ကကိုတင်အသိရြးမှုလိုအြ်ချက်ကို 

အမျ ိုးသားဥြရဒများအရ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းပြီး အစိုးရနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရြ်ပဖစ်သည့်အတွက် ထိုခံစားခွင့်နှစ်ဖက် 

အြကား သင့်ရလျာ်စွာထိန်းညှိရြးနိုင်ရန် အလုြ်သမားနှင့် အလုြ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရဆွးရနွးအကကံဉာဏ်ရယူရ 

မည်ပဖစ်သည်။ အလုြ်သမားများေက်မှ တရားဝင်လိုက်နာရမည့် အလုြ်ထွက်ရန် ကကိုတင်အသိရြးမှုလိုအြ်ချက်များ 

ကို ြျက်ကွက်ခဲ့ြါက၊ ကျခံရမည့် ပြစ်ဒဏ်များကို အမျ ိုးသားဥြရဒနှင့်အညီသတ်မှတ်သင့်ပြီး၊ ကုမ္ပဏီမူဝါဒများက 

လည်း ထိုမူဝါဒကို ရလးစားလိုက်နာသင့်သည်။

အစမ်းခန့်ကာလသည် အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အြကား အလုြ်သမားသည် အလုြ်နှင့် သင့်ရလျာ်ပခင်း 

ရှိမရှိ၊ အလုြ်သည်လည်း အလုြ်သမားနှင့် ကိုက်ညီပခင်းရှိမရှိဆုံးပဖတ်နုိင်ရန်အတွက် အချနိ်ကာလတစ်ခု သတ်မှတ်ပခင်း 

ပဖစသ်ည။် အကယ၍် နစှဦ်းနစှဖ်ကက်၊ အလြ်ုသမားနငှ့ ်အလြုသ်ည ်ကိကုည်ပီခင်းမရှဟိ ုဆုံးပဖတြ်ါက ထိကုာလအတငွ်း 

မည်သည့် အချနိ်အတွင်းြင်ပဖစ်ရစ ကကိုတင်အသိရြးရမည့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အလုြ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် 

ဆက်ဆံရရးကို လွတ်လြ်စွာရြ်တန့်နိုင်ပြီး၊ ထိုသို့လုြ်ြိုင်ခွင့်အတွက် မည်သို့ရသာပြစ်ဒဏ်မျ ိုးမှလည်း မရှိသင့်ရြ။ 
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ထိုသို့လုြ်ြိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးရာတွင် အလုြ်သမားများ၏ လုြ်အားခများကို ထိန်းသိမ်းထားပခင်းသည်လည်း အဓမ္မ 

အလုြ် ခိုင်းရစမှုမဟုတ်ရြ (ဥြမာ အဓမ္မ သို့မဟုတ် အတင်းအကျြ်ခိုင်းရစခံရရသာအလုြ်သမားများဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်း 

ချက် အမှတ် (၂၉)၊ အဓမ္မခိုင်းရစခံရရသာ အလုြ်သမားများဖျက်သိမ်းရရး ပြဋ္ဌာန်းချက် (အမှတ် ၁၀၅)။ သို့ရသာ်လည်း 

လုြ်အားခများအကာအကွယ်ရြးရရး ပြဋ္ဌာန်းချက် (အမှတ် ၉၅) နှင့် အကကံပြုချက်များ (အမှတ် ၈၅)၊ ၁၉၄၉ တို့နှင့် 

ရတာ့ ကိုက်ညီမှုမရှိြါ။ အလုြ်ရှင်က အလုြ်ခန့်ထားပခင်းကို ရြ်တန့်သည်ြင်ပဖစ်ရစ၊ အလုြ်သမားများအရနပဖင့် 

အလုြ်လုြ်ခဲ့သည့်ရန့ရက်များအတွက် လုြ်အားခများ ရရှိရမည်ပဖစ်သည်။ အလုြ်သမားများကို တားဆီးရန် သို့မ 

ဟုတ် ပြစ်ဒဏ်ရြးသည့်အရနပဖင့် လုြ်အားခများအား ထိန်းသိမ်းထားပခင်းသည် အလုြ်အကိုင်ဆက်ဆံရရးကို ရြ်တန့် 

လိုသည့် သူ/သူမ၏ အခွင့်အရရးကို အကျြ်ကိုင်ပခင်းပဖစ်ပြီး အစမ်းခန့်ကာလထားရှိရပခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့်လည်း 

ဆန့်ကျင်ြါသည်။

ရမးခွန်း - အရနှာင့်အယှက်ရြးမှုပဖင့် ကျွန်ုြ်အလုြ်ထုတ်ခံရြါသည်။ အချနိ်ြိုင်း၊ အချနိ်ပြည့်အလုြ်သမားများကို 

အလုြ်ထုတ်ပခင်း လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများမှာ မည်သို့ရှိြါသလဲ။

အရြေ - အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုရြ်ဆိုင်းသည့်ကိစ္စသည် လုြ်ငန်း၏စီးြွားရရးအရပခအရနနှင့် မသက်ဆိုင်ေဲ၊ အလုြ် 

ထုတ်ရန် ခွင့်ပြုထားသည့်အရြကာင်းရင်းများ၊ လူြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီ၏ စွမ်းရဆာင်ရည် သို့မဟုတ် အပြုအမူများ 

သက်သက်အရြါ်တွင်သာ တည်ြါသည်။

မှားယွင်းသည့်အပြုအမူကို လုြ်ရဆာင်သည့်အတွက် အလုြ်သမားတစ်ကို အလုြ်မှမထုတ်ြယ်သင့်ြါ။ အမျ ိုးသား 

ဥြရဒ သိုမ့ဟတု ်ကျင့သ်ုံးမှုများအရ တစခ်ါ သိုမ့ဟတု ်တစခ်ါထြြ်ိသုည့ ်ကစိ္စရြမ်ျားတငွ ်ထြခ်ါထြခ်ါရဖာကဖ်ျကသ်ည့ ်

အခါမှ အကျ ိုးအရြကာင်းခိုင်လုံစွာပဖင့် အလုြ်ရြ်စဲရန် ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး သို့မဟုတ်ြါက အလုြ်ရှင်အရနနှင့် အလုြ် 

သမားကို သင့်ရလျာ်သည့် စာပဖင့်ရရးသားသတိရြးမှုပြုရမည်ပဖစ်သည်။ အရနှာ်င့်အယှက်ရြးပခင်းနှင့် အုြ်စုဖွဲ့အနိုင် 

ကျင့်ပခင်းများသည် ကကိုတင်သတိရြးရန် မလိုအြ်သည့် လုံရလာက်ရသာပြင်းထန်မှုရှိသည်ဟု ယူဆနိုင်ပြီး သင့်အရန 

ပဖင့် အမျ ိုးသား ဥြရဒတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အချက်များကို စစ်ရဆးသင့်ြါသည်။

အလုြ်သမားတစ်ဦးသည် လက်သင့်မခံနိုင်ရသာအပြုအမူအတွက် အလုြ်မှ ထုတ်ြယ်ပခင်းခံရချနိ်တွင် အလုြ်မှ မရြ် 

နားရရသးမီ သူ သို့မဟုတ် သူမကို စွြ်စွဲထားသည့် အချက်များအတွက် ခုခံကာကွယ်ခွင့်ရှိသင့်ပြီး၊ အလုြ်ရှင်အရနပဖင့် 

ထိုအခွင့်အလမ်းကို သင့်ရလျာ်စွာရြးလိမ့်မည်ဟု မရမျှာ်လင့်လျှင်ပဖစ်ြါသည်။ ထိုအလုြ်သမားကိုယ်တိုင် ခုခံကာကွယ် 

သည့် အချနိ်တွင် အပခားသူတစ်ဦးတစ်ရယာက်က ကူညီရဆာင်ရွက်ရြးခွင့်ရှိရမည်။

အလုြ်အကိုင်ရြ်စဲရသည့် အမှုကိစ္စများတွင် အလုြ်သမားအရနပဖင့် သင့်ရလျာ်သည့်အချနိ်ကာလတစ်ခုအတွင်း ေက် 

လိုက်မှုမရှိသည့် ဌာနတစ်ခုပဖစ်သည့် တရားရုံး၊ အလုြ်သမားခုံရုံး၊ ရစ့စြ်ညှိနှိုင်းရရးရကာ်မတီ သို့မဟုတ် ရစ့စြ် 

ဖျန်ရပဖသူများ အစရှိသည့်ရနရာများတွင် အလုြ်အကိုင်ရြ်စဲခံရပခင်းအတွက် အယူခံတင်ြိုင်ခွင့်ရှိရမည်ပဖစ်သည်။

အလုြ်ထုတ်ရပခင်းအတွက် ခိုင်လုံရသာအရြကာင်းပြရန် တာဝန်မှာ အလုြ်ရှင်၏ တာဝန်ပဖစ်ြါသည်။

အပခားနည်းပဖင့်ရသာ်လည်းရကာင်း သို့မဟုတ် ထြ်မံ၍ရသာ်လည်းရကာင်း ေက်မလိုက်သည့်အဖွဲ့သည် နှစ်ဦးနှစ် 

ဖက်မှ တင်ပြသည့် သက်ရသအရထာက်အထားများကို အရပခခံ၍ အမျ ိုးသားဥြရဒနှင့် ကျင့်သုံးမှုများအရ အဆုံးသတ် 

အရပဖတစ်ခုထွက်ရအာင် ရဆာင်ရွက်ရြးသင့်သည်။

ရမးခွန်း - ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ကိုယ်ဝန်ရဆာင်အမျ ိုးသမီးကို မည်သည့်အချနိ်တွင်ြင်ပဖစ်ရစ အလုြ်ထုတ်နိုင်ြါသလား။ 

အကယ်၍သူမသည် အလုြ်လုြ်ရနသည့်နိုင်ငံမှ နိုင်ငံသားမဟုတ်လျှင် သူမအရနပဖင့် ရဆးဝါးကုသခွင့်ဆိုင်ရာမည်သည့် 

အကျ ိုးရကျးဇူးများကို ခံစားခွင့်ရှိြါသလဲ။
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အရြေ - အလုြ်သမားတစ်ဦးကို ကိုယ်ဝန်ရှိရနချနိ်၊ မီးဖွားခွင့်ယူထားချနိ် သို့မဟုတ် ကရလးတစ်ဦးကို ပြုစုရစာင့်ရရှာက် 

ရနချနိ်တွင် အလုြ်ထုတ်ပခင်းမပြုသင့်ြါ။ ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ကို အကာအကွယ်ရြးရရး ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၂၀၀၀ (အမှတ် 

၁၈၃)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၈ တွင်ြကည့်ြါ။ သို့ရသာ်လည်း မိမိမှန်ကန်ရြကာင်းသက်ရသပြရန်မလိုပခင်းကဲ့သို့ရသာ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုပဖင့် 

အလုြ်ထုတ်ပခင်းများမရှိရစရန် ထိရရာက်ရသာ အကာအကွယ်များထားရှိပြီး ကိုယ်ဝန်ရဆာင်ပခင်းနှင့် သက်ဆိုင်မှုမရှိ 

ရသာ အရြကာင်းများအတွက်၊ ချွင်းချက်အရနပဖင့် ခွင့်ပြုနိုင်ြါသည်။ ယခင်ရှိခဲ့သည့် ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ကို အကာ 

အကွယ်ရြးရရး ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၁၉ (အမှတ် ၃) နှင့် ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ကို အကာအကွယ်ရြးရရး ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ 

(ပြန်လည်တည်းပဖတ်) ၁၉၅၂ (အမှတ် ၁၀၃) တို့တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အလုြ်ထုတ်ရန် တားပမစ်ချက်များသည် 

မီးဖွားခွင့်ကို ကန့်သတ်ထားရသာ်လည်း၊ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်များတွင် ထိုကာလအတွင်းမည်သည့်အရြကာင်းနှင့်ြင်ပဖစ်

ရစ အလုြ်ထုတ်ပခင်း ကိုခွင့်မပြုရြကာင်း ပြဋ္ဌာန်း ထားြါသည်။

ထိုအကာအကွယ်ရြးမှုသည် နိုင်ငံသားမဟုတ်သူများအြါအဝင်၊ အမျ ိုးသမီးအားလုံးအရြါ် သက်ရရာက်ရစရမည်ပဖစ် 

သည် (ပြဋ္ဌာန်းချက် အမှတ် ၃ မှ ြိုဒ်ခွဲ ၂ နှင့် ပြဋ္ဌာန်းချက် အမှတ် ၁၈၃ မှ ြိုဒ်ခွဲ ၁)။

သူမရရှိမည့် ရဆးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာ ခံစားခွင့်များမှာ အမျ ိုးသားဥြရဒ၊ ကျင့်သုံးမှုများအရြါ် မူတည်မည်ပဖစ်ရသာ်လည်း  

ကိုယ်ဝန်ရဆာင် ရစာင့်ရရှာက်မှု၊ ကရလးမီးဖွားပခင်းနှင့် မီးဖွားပြီးရနာက် ပြုစုရစာင့်ရရှာက်ရရး၊ ထို့အတူ ရဆးရုံး 

ရဆးခန်း တက်ရရာက်ခွင့်များလည်း လိုအြ်သလိုြါရှိရမည်ပဖစ်သည် (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၈၃ မှ ြိုဒ်ခွဲ ၆(၇) ကို ြကည့်ရန်။ 

လူမှုရရးရာ အကာအကွယ်ရြးရရးကိစ္စရြ်များဆိုင်ရာ အကကံပြုချက်၊ ၂၀၁၂ (အမှတ် ၂၀၂) တွင် ရဖာ်ပြထားသည်မှာ 

လူမှုရရးရာ အကာအကွယ်များတွင် ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ပြုစုရစာင့်ရရှာက်ရရးနှင့် ကိုယ်ဝန်ရဆာင်ချနိ်တွင် အရပခခံ 

ဝင်ရငွတည်ပမဲရရး တို့ ြါဝင်သင့်သည်ဟူ၍ ပဖစ်သည်)။

ရမးခွန်း - ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင် ပြုစုရစာင့်ရရှာက်ရရးပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၉၁၉ (အမှတ် ၃) အရ၊ ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်တစဦးကို 

ပြုစုရစာင့်ရရှာက်ရရးနှင့်စြ်လျဉ်းရသာရှင်းလင်းမှုများ ရတာင်းဆိုလိုြါသည်။

အရြေ - အမျ ိုးသမီးအလုြ်သမားတစ်ဦးကို ကိုယ်ဝန်ရဆာင်ရနချနိ်၊ မီးဖွားခွင့်ယူထားချနိ် သို့မဟုတ် မိခင်နို့တိုက်ရကျွး 

ရနချနိ် များတွင် အလုြ်ထုတ်၍မရြါ။ ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ကို အကာအကွယ်ရြးရရး ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၂၀၀၀ (အမှတ် ၁၈၃)၊ 

ြိုဒ်ခွဲ ၈ တွင်ြကည့်ြါ။ သို့ရသာ်လည်း မိမိမှန်ကန်ရြကာင်းသက်ရသပြရန်မလိုပခင်းတို့ကဲ့သို့ရသာ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုပဖင့် 

အလုြ်ထုတ်ပခင်းများမရှိရစရန် ထိရရာက်ရသာ အကာအကွယ်များထားရှိပြီး ကိုယ်ဝန်ရဆာင်ပခင်းနှင့် သက်ဆိုင်မှုမရှိ 

ရသာ အရြကာင်းများအတွက် ချွင်းချက်အရနပဖင့် ခွင့်ပြုနိုင်ြါသည်။ ယခင်ရှိခဲ့သည့် ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ကို အကာ 

အကွယ်ရြးရရး ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၁၉ (အမှတ် ၃) နှင့် ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ကို အကာအကွယ်ရြးရရး ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ 

(ပြန်လည်တည်းပဖတ်) ၁၉၅၂ (အမှတ် ၁၀၃) တို့တွင်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အလုြ်ထုတ်ရန် တားပမစ်ချက်များသည် 

မီးဖွားခွင့်ကို ကန့်သတ်ထားရသာ်လည်း၊ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်များတွင် ထိုကာလအတွင်းမည်သည့်အရြကာင်းနှင့်ြင်ပဖစ်

ရစ အလုြ်ထုတ်ပခင်းကို ခွင့်မပြုရြကာင်း ပြဋ္ဌာန်းထားြါသည်။

ထိုအကာအကွယ်ရြးမှုသည် နိုင်ငံသားမဟုတ်သူများအြါအဝင် အမျ ိုးသမီးအားလုံးအရြါ် သက်ရရာက်ရစရမည် 

ပဖစ်သည် (ပြဋ္ဌာန်းချက် အမှတ် ၃ မှ ြိုဒ်ခွဲ ၂ နှင့် ပြဋ္ဌာန်းချက် အမှတ် ၁၈၃ မှ ြိုဒ်ခွဲ ၁)။

သူမရရှိမည့် ရဆးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာ ခံစားခွင့်များမှာ အမျ ိုးသားဥြရဒ၊ ကျင့်သုံးမှုများအရြါ် မူတည်မည်ပဖစ်ရသာ်လည်း  

ကိုယ်ဝန်ရဆာင် ရစာင့်ရရှာက်မှု၊ ကရလးမီးဖွားပခင်းနှင့် မီးဖွားပြီးရနာက် ပြုစုရစာင့်ရရှာက်ရရး၊ ထို့အတူ ရဆးရုံး 

ရဆးခန်း တက်ရရာက်ခွင့်များလည်း လိုအြ်သလိုြါရှိရမည်ပဖစ်သည် (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၈၃ မှ ြိုဒ်ခွဲ ၆(၇) ကို ြကည့်ရန်။ 

လူမှုရရးရာ အကာအကွယ်ရြးရရးကိစ္စရြ်များဆိုင်ရာ အကကံပြုချက်၊ ၂၀၁၂ (အမှတ် ၂၀၂) တွင် ရဖာ်ပြထားသည်မှာ 

လူမှုရရးရာ အကာအကွယ်များတွင် ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ပြုစုရစာင့်ရရှာက်ရရးနှင့် ကိုယ်ဝန်ရဆာင်ချနိ်တွင် အရပခခံ 

ဝင်ရငွတည်ပမဲရရးတို့ ြါဝင်သင့်သည်ဟူ၍ ပဖစ်သည်)။
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ပုဂ္ဂလိက အလုပ်သမားစုရဆာင်းရေးရအဂျင်စီများ

ရမးခွန်း - ကျွန်ုြ်တို့၏ ကုမ္ပဏီသည် ကုမ္ပဏီအတွင်း ဝန်ထမ်းပဖည့်ဆည်းရန်အတွက် ပြည်တွင်းမှ အလုြ်သမားစုရဆာင်း 

ရရး ရအဂျင်စီများအရြါ် မြကာမဏအားထားရြါသည်။ ထိုအလုြ်သမားများ၏အခွင့်အရရးကို အကာအကွယ်ရြး 

နိုင်ရြကာင်း ရသချာရစရန်အတွက် မည်သည့်အချက်များကို ရှာရဖွရှာရဖွရြါမည်လဲ။

အရြေ - MNE ရြကပငာချက်တွင် ရဖာ်ပြထားသည်မှာ “စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများသည် ဝန်ထမ်းများအတွက် တက်ကက 

သည့် လုြ်သားအင်အား အစီအစဉ်ရရးဆွဲမှုများပဖင့် တည်ပငိမ်သည့် အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုများကို ကကိုးစားရြးအြ် 

ရမည်ပဖစ်ပြီး၊ အလုြ်အကိုင်တည်ပငိမ်မှုရှိရစရရးနှင့် လူမှုရရးရာ လုံခခုံမှုများအတွက် လိုက်နာရမည့် တာဝန်ဝတ္တရား 

များကို လွတ်လြ်စွာ ညှိနှိုင်းသင့်သည်”။ ၎င်းတို့အရနပဖင့် “အလုြ်အကိုင်တည်ပမဲရရးကို ပမှင့်တင်ရန်အတွက် ဦး 

ရဆာင်ကဏ္ဍမှရန၍ ကကိုးစား အားထုတ်သင့်သည်” ဟုလည်းြါရှိသည်။

ြုဂ္ဂလိကအလုြ်သမား စုရဆာင်းရရးရအဂျင်စီများမှ ကုမ္ပဏီများတွင် ယာယီအလုြ်လုြ်ကိုင်ရန် ရနရာချထားသည့် 

အလုြ်သမားများ၏ အခွင့်အရရးကို အကာအကွယ်ရြးရန်အချက်များအား ြုဂ္ဂလိကအလုြ်အကိုင်ရနရာချထားရရး 

ပြဋ္ဌာန်းချက် (အမှတ် ၁၈၁) နှင့် ြုဂ္ဂလိကအလုြ်အကိုင် ရနရာချထားရရးအကကံပြုချက် (အမှတ် ၁၈၈)၊ ၁၉၉၇ တွင် 

ပြဋ္ဌာန်းထားြါသည်။ ရနာက်ဆက်တွဲစာရင်းသည် ထိုပြဋ္ဌာန်းချက်များတွင် ြါဝင်သည့် အရပခခံသရောတရားများ 

ပဖစ်ပြီး ပြည်တွင်း ယာယီအလုြ်ရနရာချထားရြးရရးရအဂျင်စီတစ်ခုနှင့် မချတိ်ဆက်မီ အတည်ပြုနိုင်ရန် အသုံးဝင် 

ရစမည် ပဖစ်သည်။  လုြ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရး၊ အလုြ်သမားများကို ရင့်သီးရိုင်းစိုင်းရသာ 

ဆက်ဆံမှုများမှ အကာအကွယ်ရြးရရး အစရှိသည့် အချ ို ့ရသာပြဋ္ဌာန်းချက်များသည်လည်း စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ၏ 

တိုက်ရိုက်ထိန်းချုြ်မှု ရအာက်တွင်ရှိြါသည်။

အလုြ်သမားများတွင် အလုြ်ရနရာချထားရရးရအဂျင်စီများနှင့် တရားဝင်ရရးသားချုြ်ဆိုထားရသာ အလုြ်အကိုင် 

ခန့်အြ်မှု စာချုြ်များရှိသင့်ပြီး၊ ၎င်းတို့၏ အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အရပခအရနများကို 

ရဖာ်ပြြါရှိရမည်ပဖစ်ကာ လုြ်ငန်းခွင်သို့မဝင်မီ အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုအရပခအရနများကို အသိရြးထားရမည် (အကကံ 

ပြုချက် ၁၈၈၊ အြိုဒ် ၅)။

အလုြ်သမားများအရနပဖင့် မည်သည့်အခရြကးရငွ သို့မဟုတ် ကုန်ကျစရိတ်ကိုမှ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်သည့် 

နည်းပဖင့် ကျခံရပခင်းမရှိရစေဲ အချ ို ့ရသာအလုြ်သမားအမျ ိုးအစား သို့မဟုတ် ရြးရသည့်ဝန်ရဆာင်မှု အမျ ိုးအစား 

အရြါ်မူတည်၍ ဥြရဒအရသတ်မှတ်ထားရသာ အချ ို ့စရိတ်စကများသည်သာချွင်းချက်ပဖစ်သည် (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၈၁၊ 

ြိုဒ်ခွဲ ၇)။

အလုြ်သမားများကို လူမျ ိုး၊ အသားအရရာင်၊ ကျားမကွဲပြားမှု၊ ကိုးကွယ်သည့်ောသာ၊ နိုင်ငံရရးခံယူချက်၊ မျ ိုးရိုး၊ 

လူမှုရရးရာ ဇစ်ပမစ် သို့မဟုတ် အသက်အရွယ်၊ မသန်စွမ်းမှုများကဲ့သို့ အမျ ိုးသားဥြရဒနှင့် ကျင့်သုံးမှုများတွင် ပြဋ္ဌာန်း 

ထားသည့် အပခားရသာခွဲပခားဆက်ဆံမှုြုံစံများအရြါ်အရပခခံ၍ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမရှိရစသင့်ြါ (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၈၁၊ 

ြိုဒ်ခွဲ ၅)။ သို့ရသာ်လည်း အလုြ်ရနရာချထားရရးရအဂျင်စီများသည် လူမျ ိုး၊အသားအရရာင်အရ ခွဲပခားသည်များကို 

ဆန့်ကျင်ရရးစီမံချက်များတွင် ြါဝင်ပခင်းမှတစ်ဆင့် အလုြ်အကိုင်ခန့်ထားမှုတွင် တန်းတူညီမျှရရးကို ပမှင့်တင်ရန် 

အတွက် တိုက်တွန်းြါသည်။

အလုြ်သမားများကို နိုင်ငံဥြရဒများတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ြုဂ္ဂလိကအလုြ်အကိုင်ရှာရဖွရရးရအဂျင်စီများ၏ သက် 

ဆိုင်ရာ တာဝန်များကို အသိရြးထားသင့်သည်။

အလုြ်သမားများသည်ရအာက်ြါအချက်များနှင့်ြတ်သက်၍ လုံရလာက်ရသာအကာအကွယ်များရရှိသင့်သည်။

 • လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းြိုင်ခွင့်
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 • စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုခွင့်

 • အနိမ့်ဆုံးလုြ်အားခ၊ အလုြ်ချနိ်နှင့် အပခားရသာလုြ်ငန်းခွင်အရပခအရနများ

 • ဥြရဒအရပြဋ္ဌာန်းထားရသာ လူမှုဖူလုံရရးခံစားခွင့်များ

 • သင်တန်းတက်ရရာက်ြိုင်ခွင့်

 • လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ံရရးနှင့် ကျန်းမာရရး

 • လုြ်ငန်းခွင်တွင်း မရတာ်တဆပဖစ်ြွားမှုများနှင့် ရရာဂါပဖစ်ြွားမှုများအတွက်ရလျာ်ရြကးရြးပခင်း

 • လုြ်ငန်းလူမွဲစာရင်းရြကပငာြါက ရလျာ်ရြကးရရှိရန်နှင့် အလုြ်သမားများ၏ ရြိုင်ခွင့်ကိုအကာအကွယ်ရြး 

ရန်

 • ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်ရစာင့်ရရှာက်ရရးနှင့် အကျ ိုးခံစားခွင့်များ၊ မိေအုြ်ထိန်းမှုအကာအကွယ်ရရှိရရးနှင့် 

အကျ ိုးခံစားခွင့်များ (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၈၁၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁၁ နှင့် ၁၂)

အလုြ်သမားများသည် လက်သင့်မခံနိုင်ရသာ ရေးအန္တရာယ်များ သို့မဟုတ် ထိခိုက်နိုင်ရပခများကို ထိရတွ့ခံစားရပခင်း 

သို့မဟုတ် ရိုင်းပြရစာ်ကားရသာ၊ ခွဲပခားဆက်ဆံရသာြုံစံပဖင့်ဆက်ဆံမှု မည်သည့်ြုံစံမျ ိုးကိုပဖစ်ရစ မခံစားရသင့်ြါ။

ြုဂ္ဂလိကရနရာချထားရရးရအဂျင်စီတစ်ခုက အလုြ်ခန့်ထားရသာ အလုြ်သမားများတွင် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရရးအချက်အ 

လက်များနှင့် ကိုယ်ြိုင်သီးသန့်လွတ်လြ်ခွင့်များကို အကာအကွယ်ရြးထားသည့်အခွင့်အရရးများရှိရမည်။ သိမ်းဆည်း 

ထားသည့် အချက်အလက်များသည် သက်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားများ၏ အရည်အချင်းနှင့် လုြ်ငန်းြိုင်းဆိုင်ရာ အရတွ့ 

အကကုံများ၊ အပခားရသာ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များသာပဖစ်သင့်သည် (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၈၁၊ 

ြိုဒ်ခွဲ ၆)။

ရရှေ့ရပြာင်းအလုြ်သမားများသည် ရိုင်းပြရစာ်ကားမှုများကို တားဆီးနိုင်ရန်အတွက် လုံရလာက်ရသာ အကာအကွယ် 

ရြးမှုများ ရှိသင့်သည် (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၈၁၊ ြိုဒ်ခွဲ ၈) ရရှေ့ရပြာင်းအလုြ်သမားများကို ကမ်းလှမ်းထားသည့် ရာထူးနင့် 

သက်ဆိုင်ရာအလုြ် သတ်မှတ်ချက်များ၊ အလုြ်အကိုင်ခန့်ထားမှုအရပခအရနများကို ၎င်းတို့၏ ောသာစကားပဖင့် 

ရသာ်လည်းရကာင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့နှင့် ရင်းနှီးရသာ ောသာစကားတစ်ခုပဖင့်ရသာ်လည်းရကာင်း တတ်နိုင်သမျှအသိ 

ရြးထားရမည်။ (အကကံပြုချက် ၁၈၈၊ အြိုဒ် ၈(ခ))

ကရလးအလုြ်သမားများကို အသုံးမပြုသင့်ြါ (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၈၁၊ ြိုဒ်ခွဲ ၉)။

ဆန္ဒပြသြိတ်ရမှာက်ရနသည့် အလုြ်သမားများကို အစားထိုးရန်အတွက် ယာယီအလုြ်သမားများထည့်သွင်းခိုင်းရစ

ပခင်း မပြုလုြ်သင့်ြါ (အကကံပြုချက် ၁၈၈ အြိုဒ် ၆)။

အလုြ်သမားများကို ခန့်အြ်ထားသည့် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများက အချနိ်ပြည့်ဝန်ထမ်းအပဖစ်ခန့်အြ်လိုက်ပခင်းအား 

တားဆီးမှု မရှိသင့်ြါ။ (အကကံပြုချက် ၁၈၈ အြိုဒ် ၁၅)။

အထက်တွင်ရဖာ်ပြထားသည့်လမ်းညွှန်ချက်များသည် နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်ကို 

အရပခခံ ထားပခင်းပဖစ်ြါသည်။ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ အလုြ်သမားစံနှုန်းများနှင့်လည်း တိုက်ဆိုင်အကကံဉာဏ်ရယူသင့်

ရြကာင်း အကကံပြုလိုြါသည်။ အမျ ိုးသားအဆင့် အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများသည် အမျ ိုးသားဥြရဒ၊ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ နှင့် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမရှိရရး ဥြရဒ၊ ကျင့်သုံးမှုများနှင့်စြ်လျဉ်းရသာ စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှု 

များနှင့် ြတ်သက်ရသာ သတင်း အချက်အလက်များကို ရကာင်းစွာရြးနိုင်မည့် အရင်းအပမစ်များပဖစ်ြါသည်။
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လူမှုကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ရေးဆိုင်ော အရမးအရြေများ

လူမှုကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ရေးဆိုင်ောများ

ရမးခွန်း - ြစ္စည်းတင်သွင်းသူတစ်ဦးသည် အလုြ်သမားများ တရားဝင်ရြးသွင်းရရသာ အာမခံများအတွက် တရားဝင် 

သတ်မှတ်ထားရသာ ထည့်ဝင်ရြကးများကို ပဖတ်ရတာက်သည်။ သို့ရသာ်လည်း ြစ္စည်းတင်သွင်းသူသည် ရရှေ့ရပြာင်း 

အလုြ်သမားများစွာကို အလုြ်ခန့်ထားပြီး ထိုသူများမှာ၎င်းတို့ထည့်ဝင်သည့်ရငွရြကးများအတွက် လူမှုရရးရာခံစား 

ခွင့်များ ကို ခံစားခွင့်မရှိသူများပဖစ်သည်။ ILO ၏ အပမင်ရှုရထာင့်မြကည့်ရသာ်၊ ြစ္စည်းတင်သွင်းသူက ထိုသို့လုြ်ရဆာင် 

ပခင်းအတွက်၊ သင့်ရလျာ်မှုရှိမည့် လုြ်ရဆာင်ချက်များမှာမည်သည်တို့ပဖစ်နိုင်ြါသလဲ။

ILO ၏ MNE ရြကပငာချက်အရ၊ သက်ဆိုင်သူအားလုံးသည် နိုင်ငံများ၏ အချုြ်အချာအာဏာကို ရလးစားရန်၊ အမျ ိုးသား 

ဥြရဒများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာရန်၊ ပြည်တွင်းတွင် ကျင့်သုံးမှုများအား အပြန်အလှန်ထည့်သွင်း 

စဉ်းစားရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများကို ရလးစားမှုရှိရန် အရရးကကီးရြကာင်း ရဖာ်ပြထားသည်။ ယင်းတွင် 

လူမှုဖူလုံရရးနှင့် သက်ဆိုင်ရသာဥြရဒပြဋ္ဌာန်းချက်များ ြါဝင်ြါသည်။

အလုြ်သမားများ၏ လုြ်အားခများမှ လူမှုဖူလုံရရးစီမံချက်များသို့ တရားဝင်ထည့်ဝင်ရသည်များကို ပဖတ်ရတာက် 

ပခင်းသည် နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပြီး၊ ပဖတ်ရတာက်သည့်ြမာဏ 

အား  အလုြ်သမားများကို အသိရြးရမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားသည်။

အကယ်၍လူမှုဖူလုံရရးစီမံကိန်းသည် ပြည့်စုံသည်ဆိုြါက၊ ရရှေ့ရပြာင်းအလုြ်သမားသည်လည်း ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ 

ရဆးဝါး ကုသခွင့်၊ နာမကျန်းခံစားခွင့်၊ အလုြ်အကိုင်မရှိပခင်းရြကာင့်ခံစားခွင့်များနှင့် ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မိခင်၏ ခံစားခွင့် 

များ အစရှိသည့် ခံစားမှုများစွာကို တိုက်ရိုက်ခံစားရမည်ပဖစ်သည်။ ြင်စင်လစာခံစားခွင့်နှင့် ြတ်သက်၍ ရရှေ့ရပြာင်း 

အလုြ်သမားများ သူ သို့မဟုတ် သူမ၏ နိုင်ငံကို စွန့်ခွာရရှေ့ရပြာင်းြါက သူ/ သူမ ြင်စင်လစာအတွက် ထည့်ဝင် 

ခဲ့သည်များ သို့မဟုတ် ြင်စင်ဆိုင်ရာခံစားခွင့်များအတွက် ထည့်ဝင်ခဲ့သည်များကို ပြန်လည်ရလျှာက်ထားရယူနိုင်ရန် 

အတွက် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းတစ်ခု ရှိရမည်ပဖစ်သည်။ ထိုသို့အလားတူစီမံချက်များကို ပြည်တွင်းရရှေ့ရပြာင်းသွားလာသူ 

များအတွက်လည်း ထားရှိရြးသင့်သည်။ ယင်းသည် အစိုးရ၏ စီမံအုြ်ချုြ်ရရးမှ ပြုလုြ်ရြးရမည့် လူမှုဖူလုံရရး 

စီမံကိန်းပဖစ်ပြီး သာမန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ စွမ်းရဆာင်ရြးနိုင်သည်ထက် ရကျာ်လွန်ရသာကိစ္စရြ်ပဖစ်သည်။ တန်းတူညီမျှ 

စွာ ဆက်ဆံရရး ပြဋ္ဌာန်းချက် (လူမှုဖူလုံရရး)၊ ၁၉၆၂ (အမှတ် ၁၁၈) တွင်ြကည့်ြါ။ လုြ်အားခများ အကာအကွယ်ရြးရရး 

ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၄၉ (အမှတ် ၉၅) တွင်လည်းြကည့်နိုင်သည်။

ရမးခွန်း - လူတစ်ရယာက် အပငိမ်းစားသွားသည့်အခါ သူ၏ အပငိမ်းစားမှုအတွက်ရြးသည်များကို ရရှိခဲ့ြါသည်။ 

အပငိမ်းစားယူပြီးရနာက် ထိုသူသည် စက်ရုံတွင် ဆက်လက်အလုြ်လုြ်ြါသည်။ စက်ရုံ၏ စီမံခန့်ခွဲရရးအြိုင်းမှ ထိုသူ 

၏ လစာကို လစာစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းရဖာ်ပြပခင်းမပြုေဲ ထိုသို့ထည့်လိုက်ြါက သူ/ သူမ၏ ြင်စင်လစာမှ ရာခိုင်နှုန်း 

တစ်ခုနှုတ်ယူမသွားရစရန် ပဖစ်သည်။ အလုြ်သမားအရနပဖင့် အပငိမ်းစားအားလုံးအတွက်ရြးသည့် ရဆးရုံတွင် အခမဲ့ 

တက်ရရာက်ကုသပခင်းမျ ိုးကို ရရှိနိုင်သည်။ အပငိမ်းစားယူပြီးရနာက်အလုြ်လုြ်ပခင်းကို ခွင့်ပြုြါသလား။ ထိုသို့လစာ 

စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းမရဖာ်ပြေဲ အလုြ်လုြ်ခွင့်ရြးနိုင်ြါသလား။ လုြ်ငန်းခွင်တွင် မရတာ်တဆမှုတစ်ခုပဖစ်ခဲ့ြါက 

ထိုအပငိမ်းစားယူထားသူသည် ရဆးရုံသို့ အခမဲ့တက်ရရာက်ခွင့်ရှိြါသလား။

အရြေ - ILO ၏ စံနှုန်းများအရ အပငိမ်းစားယူပြီးရနာက်အလုြ်မလုြ်ရန် တားပမစ်ထားသည့် အရပခခံမူဝါဒများမရှိြါ။ 

သို့ရသာ်လည်း အမျ ိုးသားဥြရဒများ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ တားပမစ်ချက်များ ရှိရကာင်းရှိနိုင်သည်။

ြင်စင်နှင့်သက်ဆိုင်သမျှကို ILO ၏ လူမှုဖူလုံရရးပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၉၅၂ (အမှတ် ၁၀၂) တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်မှာ သတ် 

မှတ်ထားသည့် အကျ ိုးအပမတ်ရရှိနိုင်ရသာ လုြ်ငန်းတစ်ခုတွင် ဝင်ရရာက်လုြ်ကိုင်ြါက ြင်စင်ယူထားပြီးသူတစ် 



စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော အရေးအရြေေျားအတွက် ILO ၏ အကူအညီရပးရေးဌာနေှ နေူနာကိစ္စေပ်ေျား
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ရယာက်၏ အကျ ိုးခံစားခွင့်များကို ဆိုင်းငံ့ထားပခင်း သို့မဟုတ် အကျ ိုးခံစားခွင့်ရှိသူအရနပဖင့် သတ်မှတ်ထားသည့် 

ြမာဏထက်ရကျာ်လွန်ရနသည့် ဝင်ရငွကိုရရှိြါက အကျ ိုးခံစားခွင့်များကို ရလျှာ့ချပခင်းများ ပြုလုြ်နိုင်သည်ဟု ရဖာ်ပြ 

ထားသည်။

ကုမ္ပဏီများတွင် ခွင့်ပြုထားသည့် ြုံစံတစ်ခုပဖင့် လုံရလာက်ရသာ လခစာရင်းရှင်းတမ်းများကို ဥြရဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်း 

ကမ်းများနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းထားရှိသင့်သည်။ လုြ်အားခများ အကာအကွယ်ရြးရရးပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၄၉ (အမှတ် ၉၅)။ 

အပငိမ်းစားယူထားပြီးသူတစ်ရယာက်ကို လစာစာရင်းရှင်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းမရဖာ်ပြေဲ အလုြ်ရြးထားပခင်းသည် 

ထိုသို့ ပြုလုြ်ပခင်းများကို ဥြရဒနှင့်အညီပြုလုြ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းများမရှိခဲ့ြါက၊ ခန့်အြ်ထားသည့်လုြ်ငန်းအရနပဖင့် 

တရားမဝင် ပြုလုြ်ပခင်းပဖစ်သွားရစမည်ပဖစ်သည်။ နိုင်ငံရြါင်းများစွာတွင် အလုြ်သမားများနှင့် တရားမဝင်အလုြ်ခန့်

အြ်ထားမှုများကို မရြကပငာရသာကုမ္ပဏီများအတွက် အရရးယူနိုင်မည့် ဥြရဒများကို ကျင့်သုံးလျက်ရှိပြီး၊ အထူးသပဖင့် 

လူမှုဖူလုံရရးနှင့် အခွန်အခများကို လိမ်လည်ပခင်းများပဖစ်သည်။ အချ ို ့ရသာကိစ္စရြ်များတွင် ထိုသို့ရသာဥြရဒများကို 

ချ ိုးရဖာက်လိုသည့် အလုြ်သမားများအရနပဖင့် တရားမမှုနှင့် ပြစ်မှုနှစ်ခုစလုံးပဖင့် ြိတ်ြင်အရရးယူမှုများ ခံရရကာင်း 

ခံရနိုင်ြါသည်။ သက်ဆိုင်သူတစ်ဦးတစ်ရယာက် ကမသမာမှုများကို ကျူးလွန်ခဲ့လျှင်၊ အကာအကွယ်ရယူထားသည့်သူ

တစ်ဦးတစ်ရယာက်၏ ခံစားခွင့်များ ဆိုင်းငံ့ခံရမည်သာပဖစ်သည်။

ILO ၏ MNE ရြကပငာချက်အရ သက်ဆိုင်သူအားလုံးသည် နိုင်ငံများ၏ အချုြ်အချာအာဏာကိုရလးစားရန်၊ အမျ ိုး 

သားဥြရဒများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာရန်၊ ပြည်တွင်းတွင် ကျင့်သုံးမှုများအား အပြန်အလှန်ထည့်

သွင်းစဉ်းစားရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများကို ရလးစားမှုရှိရန် အရရးကကီးရြကာင်း ရဖာ်ပြထားသည်။ 

ယင်းတွင် လူမှုဖူလုံရရးနှင့် သက်ဆိုင်ရသာ ဥြရဒပြဋ္ဌာန်းချက်များ ြါဝင်ြါသည်။

ရဆးဝါးကုသမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ရမးခွန်းနှင့်ြတ်သက်၍ အလုြ်သမားတစဦးသည် အပငိမ်းစားပြီးရနာက် ရဆးရုံ 

များသို့ အခမဲ့တက်ရရာက်ခွင့်ရရှိပခင်းသည် အကာအကွယ်ရြးမှုတစ်ခုပဖစ်သည်ဟုဆိုရန် မလုံရလာက်ေဲ၊ ယင်းအချက် 

သည် လုြ်ငန်းတွင်းမရတာ်တဆမှုများကို မလွှမ်းခခုံနိုင်ပခင်း သို့မဟုတ် အလုြ်ရြကာင့် မရတာ်တဆပဖစ်ြွားမှုများ 

အတွက် ရရရှည် ဂရုစိုက်ပြုစုမှုများကို မလွှမ်းခခုံနိုင်ပခင်းများ ရှိနိုင်ရသာရြကာင့်ပဖစ်သည်။

ယာယီခန့် အလုပ်သမားများဆိုင်ော အရမးအရြေများ

ယာယီခန့်အလုပ်သမားများ

ရမးခွန်း - သစ်ရတာလုြ်ငန်းများတွင် ကျွန်ုြ်တို့၏မူဝါဒသည် ြတ်ဝန်းကျင်ရြ်ရွာလူထုအတွင်းမှ လူများကို တတ်နိုင် 

သမျှ များများအလုြ်ရြးရမည်ပဖစ်သည်။ ထို့ရြကာင့်ကျွန်ုြ်တို့သည် လူရြါင်းများစွာကို (ရက်ရြါင်း၂၀ခန့်) အချနိ်တိုအ 

တွင်း ငှားရမ်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ရသာ အရပခအရနများတွင် သရောတူစာချုြ်များ၊ PPE များ၊ အာမခံများနှင့် 

အလုြ်လုြ်နိုင်သည့် အသက်အရွယ်တို့နှင့် ြတ်သက်သည့် စံနှုန်းများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် အကကံပြုချက်များမှာမည်

သည်တို့ပဖစ်ြါသလဲ။

အရြေ - အလုြ်သမားအားလုံးတွင် ရက်ရြါင်း (၂၀) ခန့်အသုံးပြုခဲ့သည်ြင်ပဖစ်ရစ အလုြ်ခန့်အြ်မှုစာချုြ် ရှိသင့်သည်။ 

နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများသည် အလုြ်သမားအားလုံးတန်းတူညီမျှရှိရစရန်နှင့် ရရတိုစာချုြ်ချုြ်ဆိုထားရသာ အလုြ် 

သမားများအတွက် မတူညီရသာလုြ်ငန်း အရပခအရနများမပဖစ်ရစရန် အကာအကွယ်ရြးထားပခင်းပဖစ်ြါသည်။ ထို 

အရပခအရနများတွင် ြါဝင်နိုင်သည်များမှာ -

 • အလြုခ်ျနိ ်- ခငွ့ပ်ြုထားသည့ ်အများဆုံးအလြုခ်ျနိ၊် တစရ်န့တာအတငွ်းအနည်းဆုံး အနားယခူငွ့ရ်ြးထားသည့ ်

အချနိ်၊ အြတ်စဉ် အနားယူရမည့်အချနိ် စသည်တို့သည် အပခားရသာအလုြ်သမားများကဲ့သို့ြင် ရရတိုကာလ 

အလုြ်လုြ်ရသာ အလုြ်သမားများအတွက်လည်း အတူတူြင်ချုြ်ဆိုရမည်။
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 • ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနင့် ကျန်းမာရရး - လုံရလာက်သည့် PPE များနှင့် ၎င်းတို့ကိုမည်သို့အသုံးပြုရ

ပခင်းနှင့် အသုံးပြုရသည့်အရြကာင်းရင်းများကို သင်တန်းရြးရန်၊ ရကာင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းရန် စသည်တို့ကို 

ရရတိုကာလ အလုြ်လုြ်ရသာ အလုြ်သမားများအတွက်ြင်ပဖစ်ရစ ရြးအြ်ရမည်ပဖစ်ပြီး၊ သစ်ရတာလုြ်ငန်း 

သည် အန္တရာယ်အကကီးဆုံး အလုြ်အကိုင်တစ်ခုပဖစ်ရသာရြကာင့်ပဖစ်ြါသည်။ PPE များကို လုံရလာက်ရသာ 

အရပခအရနပဖင့် ပြန်လည်ရရှိနိုင်ရန် စနစ်တစ်ခုထားရှိရမည်မှာ စီမံခန့်ခွဲရရး၏ တာဝန်ပဖစ်ြါသည်။ ILO MNE 

ရြကပငာချက် (အြိုဒ် ၄၀) တွင် ကုမ္ပဏီများကို တိုက်တွန်းထားသည်မှာ “ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် 

ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ၊ ၎င်းတို့၏ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ထူရထာင် 

ထားပြီးပဖစ်သည့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အပြည့်အဝြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်ရမည် 

ပဖစ်သည်။ လိုအြ်ြါက ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ကိစ္စရြ်များကို အလုြ်သမား 

ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ၎င်းတို့၏အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချုြ်ဆိုရသာ သရောတူညီချက်များတွင် ထည့်သွင်းချုြ် 

ဆိုရမည်။”

 • အာမခံများ - ရရတိုဝင်ရရာက်လုြ်ကိုင်ရသာ အလုြ်သမားများအြါအဝင် အလုြ်သမားများကို ဥြရဒမှ 

ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လူမှုရရးရာအကာအကွယ်များ ရြးအြ်သွားရမည်ပဖစ်ပြီး အထူးသပဖင့် အလုြ်ခွင် 

အတွင်း မရတာ်တဆပဖစ်ြွားမှုများနှင့် ြတ်သက်၍ ရသချာမှုများရှိသင့်သည်။

 • အလုြ်လုြ်နိုင်သည့် အနိမ့်ဆုံးအသက် - အလုြ်သည် ရေးအန္တရာယ်မရှိြါက အလုြ်ဆိုင်ရာအရပခအရန 

ရဖာ်ပြချက်များသည် နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီရမည်။ ရေးအန္တရာယ်ရှိရသာအလုြ် 

များသည် တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံအမျ ိုးမျ ိုးကွဲပြားမှုများရှိနိုင်ရသာရြကာင့် သက်ဆိုင်ရာ ILO ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက် 

များကို ြါဝင်လက်မှတ်ရရးထိုးထားရသာ နိုင်ငံများအရနပဖင့် “ရေးအန္တရာယ်ရှိရသာ အလုြ်များစာရင်း” 

ကို ရရးဆွဲကျင့်သုံးရန် လိုအြ်ပခင်းပဖစ်သည်။ အသက် (၁၆) (၁၇) နှစ်အရွယ်ရှိသူများအတွက် လက်သင့်ခံ 

နိုင်ရသာ အလုြ်များကို ဆုံးပဖတ်နိုင်ရန် အကကံပြုလိုသည်မှာ၊ ILO ၏ အကကံပြုချက် (အမှတ် ၁၉၀) ပဖစ်ြါသည်။ 

အရရးကကီးရသာမှတ်သားရမည့်အချက်မှာ အြင်စိုက်ပခင်းကဲ့သို့ရသာ အလုြ်၏ ြင်ကိုယ်သရောသောဝအရ 

ရေးအန္တရာယ်မရှိဟုဆိုနိုင်သည့် အလုြ်များသည်ြင် နာရီရြါင်းများစွာ လုြ်ရပခင်း သို့မဟုတ် အပခားရသာ 

ရေးအန္တရာယ်ရှိနိုင်သည့် အရပခအရနများ (ဥြမာ ညအချနိ်လုြ်ရပခင်း) ရြကာင့် ရေးအန္တရာယ်ရှိသည့် 

အလုြ်ပဖစ်နိုင်ြါသည်။ အထူးသပဖင့် သစ်ထုတ်လုြ်ရရး စခန်းများတွင် အလုြ်လုြ်ရြါက ထိုလုြ်ငန်း၏ 

အရပခအရနများကို ဆန်းစစ်ရလ့လာရန် လိုအြ်မည်ပဖစ်သည်။ အပခားမှတ်သားရမည့် အရရးကကီးရသာ 

အချက်မှာ၊ နိုင်ငံကသတ်မှတ်ထားသည့် အငယ်ဆုံးအလုြ်လုြ်နိုင်သည့် အသက်မှာ (၁၆) မဟုတ်ေဲ (၁၅) နှစ် 

ပဖစ်ရနြါက (ရေးအန္တရာယ်မရှိရသာ အလုြ်များအတွက်) ရေးအန္တရာယ်မရှိရသာအလုြ်များတွင် လူငယ် 

အလုြ်သမားများကို ကန့်သတ်ပခင်းမူဝါဒသည် အသက် (၁၅ နှစ်မှ - ၁၈ နှစ်) အထိ အလုြ်သမားများကို 

သက်ရရာက်ရစသင့်ပြီး (၁၅) နှစ်အရွယ်ရှိသူများကိုသာ ခွဲပခားသတ်မှတ်မှုမျ ိုးမပဖစ်ရစသင့်ြါ။

ILO MNE ရြကပငာချက်တွင် ကုမ္ပဏီများအားတိုက်တွန်းထားသည်မှာ၊ ၎င်းတို့၏ဝန်ထမ်းများအတွက် တည်ပငိမ်ရသာ 

အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုများပဖစ်ရစရရးနှင့် အလုြ်အကိုင်တည်ပငိမ်မှုရိှရစရန်၊ လူမှုဖူလုံရရးများနှင့်ြတ်သက်၍ လွတ် 

လြ်စွာ ညှိနှိုင်းမှုပြုနိုင်သည်များကို ရလ့လာသင့်ပြီး အလုြ်အကိုင်တည်ပမဲမှု ပမှင့်တင်ရဆာင်ရွက်ရရးတွင် ဦးရဆာင် 

ကဏ္ဍမှ ရဆာင်ရွက်ရန်တိုက်တွန်းထားသည်။ အထူးသပဖင့် လုြ်ငန်းဆက်လက်လည်ြတ်မှုမရှိရတာ့ရသာရြကာင့် ရရ 

ရှည်အလုြ်လက်မဲ့များ များပြားလာမှုပဖစ်လာနိုင်ရပခရှိသည့် နိုင်ငံများတွင်ပဖစ်သည် (MNE ရြကပငာချက်၊ အြိုဒ် ၁၃-

၂၀)။ ြိုမိုတည်ပငိမ်မှုရှိသည့် အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုသည် သရောတူစာချုြ်များရရးသားချုြ်ဆိုရပခင်းနှင့် PPE များ၊ 

အလုြ်သမားများကို အာမခံထားရြးရပခင်း အစရှိသည့် ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် စြ်လျဉ်းရသာ ကိစ္စရြ်ရြါင်းများစွာ 

အတွင်းရှိ စိန်ရခါ်မှုများကို ရလျှာ့ချရြးနိုင်ရပခ ရှိြါသည်။
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MNE ရြကပငာချက်က ကုမ္ပဏီများကို တိုက်တွန်းထားသည့်အချက်မှာ၊ ၎င်းတို့၏ လုြ်သားအင်အားထုအတွင်းတွင် 

ကျွမ်းကျင်မှုများ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်လာရစရန် ရင်းနှီးပမှုြ်နှံရစပခင်းပဖစ်ပြီး၊ အစိုးရ၏ ရလ့ကျင့်သင်ြကားရရးအစီအစဉ်

များတွင် တိုက်ရိုက်ပဖစ်ရစ၊ တစ်ဆင့်ခံပဖစ်ရစြါဝင်ြကရန်ပဖစ်သည်။

သင်တန်းပို့ချြခင်းဆိုင်ော အရမးအရြေများ

သင်တန်းပို့ချြခင်း

ရမးခွန်း - စီစဉ်ြို့ချရသာ သို့မဟုတ် အစီအစဉ်တကျြို့ချပခင်းမဟုတ်ရသာစဉ်ဆက်မပြတ်ရလ့ကျင့်သင်ြကားရရးနှင့် 

ဖွံ့ပဖိုးရရးအတွက် အလုြ်သမားများ၏အခွင့်အရရးဆိုင်ရာ ILO ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို သိလိုြါသည်။

အရြေ - လူသားအရင်းအပမစ်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရရးပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၇၅ (အမှတ် ၁၄၂) နှင့် အကကံပြုချက်၊ ၂၀၀၄ 

(အမှတ် ၁၉၅) တို့တွင် စဉ်ဆက်မပြတ်ရလ့ကျင့်သင်ြကားရရးနှင့် ဖွံ့ပဖိုးရရးတို့ကို ပြဋ္ဌာန်းထားြါသည်။ ပြဋ္ဌာန်းချက် 

အမှတ် (၁၄၂) မှ အြိုဒ်ခွဲ ၁(၅) တွင် ရဖာ်ပြထားသည်မှာ “မူဝါဒများနှင့် စီမံချက်များသည် လူသားအားလုံးအတွက် 

တန်းတူညီ မျှမှုအရပခခံပြီး ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမည်သည့်ြုံစံမှမရှိေဲ၊ အလုြ်အကိုင်များတွင် ၎င်းတို့၏ အရကာင်းဆုံး 

အကျ ိုးစီးြွားအတွက် ကိုယ်ြိုင်စွမ်းရဆာင်ရည်များကို အသုံးပြုပြီး ဆန္ဒနှင့်အညီ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်လာရစရန် တိုက်တွန်း 

အားရြးမှုများပဖစ်ရစသည်။” ဟု ရဖာ်ပြထားပြီး၊ တရားဝင်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းမဟုတ်သည်များမှ အလုြ်သမားများ 

လည်း အြါအဝင်ပဖစ်သည်။ ထိုအကကံပြုချက်မှ အလားတူြင် “တရားမဝင်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများကို သင့်ရလျာ် 

ရကာင်းမွန်သည့် အလုြ်များအပဖစ် အသွင်ရပြာင်းလဲရရးတွင် အဓိကစီးြွားရရးဆိုင်ရာ ရခတ်ရရစီးရြကာင်းအတွင်း 

သို့ အပြည့်အဝရြါင်းစြ်ထည့်သွင်းပြီး၊ မူဝါဒများနှင့် စီမံချက်များသည် သင့်ရလျာ်ရကာင်းမွန်သည့် အလုြ်များ 

ဖန်တီးရြးနိုင်ရန်နှင့် ြညာရရး၊ ရလ့ကျင့်သင်ြကားရရးအခွင့်အလမ်းများကို ရည်ရွယ်၍ ထုတ်ရဖာ်ရရးဆွဲပခင်းများ 

ပဖစ်သင့်ပြီး၊ အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားများကို တရားဝင်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းကဏ္ဍအတွင်းသို့ ရရာက်ရှိရစရန် အလုြ် 

သမားများကို ကကိုတင်ရလ့လာသင်ယူမှုများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုရရှိရစပခင်းများပဖင့် တရားဝင်လုြ်ရဆာင်ရစသင့်သည်” 

ဟူ၍ လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရရး၊ ြညာရရး၊ ရလ့ကျင့်သင်ြကားရရးနှင့် ေဝတစ်သက်တာ သင်ယူ 

စရာများအတွက် မူဝါဒများအား တိုက်တွန်းထားြါသည်။

ထို့အပြင် လစာပြည့်ြညာရရးဆိုင်ရာခွင့် ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၇၄ (အမှတ် ၁၄၀) တွင် အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးထားသည့် 

နိုင်ငံများအရနပဖင့် မည်သည့်အဆင့်ြင်ပဖစ်ရစ ရလ့ကျင့်သင်ြကားရြးရန်ရည်ရွယ်ချက်ပဖင့် လစာပြည့်ြညာရရးဆိုင်ရာ 

ခွင့်များ ခွင့်ပြုရြးပခင်းကို တိုးပမှင့်ရဆာင်ရွက်သည့် မူဝါဒများ ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ရန်လိုအြ်ပြီး အရထွရထွ၊ လူမှုရရးနှင့် 

ရလာကနီတိ၊ အလုြ်သမားသမဂ္ဂြညာရရး စသည်တို့ြါဝင်သည်။ ရကျးလက်အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာ 

အကကံပြုချက်၊ ၁၉၇၅ (အမှတ် ၁၄၉) တွင် သီးသန့်အလုြ်သမားအုြ်စုများအတွက် ြညာရရးနှင့် ရလ့ကျင့်သင်ြကားမှု 

၏ အရရးကကီးြုံကို အထင်အရှားရဖာ်ပြထားသည်။

အလုြ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အစိုးရ-ြုဂ္ဂလိက အသိြညာရဝမျှရရးတွင်၊ ကုမ္ပဏီများအရန 

ပဖင့် ၎င်းတို့၏ အလုြ်သမားအားလုံးအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရရးကိုပဖစ်ရစရန် အကကံဉာဏ်များနှင့် သတင်း 

အချက်အလက်များရြးထားြါသည်။
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စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ လုပ်အားခနှင့် အကျ ိုးခံစားခွင့်များဆိုင်ော အရမးအရြေများ

လုပ်အားခသတ်မှတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်

ရမးခွန်း - နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများတွင် လုြ်အားခများညှိနှိုင်းမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အရြကာင်းအရာများကို 

ပြဋ္ဌာန်းထားြါသလား။

အရြေ - စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်းသည် အလုြ်၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အရပခအရနများကို ဆုံးပဖတ်ရန်အတွက် 

အသုံးပြုသည့် ဆန္ဒအရလျာက်လုြ်ရဆာင်မှု လုြ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပဖစ်ပြီး အလုြ်ရှင်များ၊ အလုြ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့၏ 

အဖွဲ့အစည်းများ အြကားဆက်ဆံရရးကို ထိန်းညှိရြးကာ စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှုတစ်ခုသို့ ဦးတည်ရစသည်။

စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်းသည် အရပခခံအခွင့်အရရးတစ်ခုပဖစ်သည် (ILO ၏အရပခခံမူဝါဒများနှင့် အလုြ်ဆိုင်ရာ 

အခွင့်အရရးရြကပငာချက်၊ ၁၉၉၈၊ အြိုဒ် ၂(က))

ILO CFA တွင် လုြ်အားခများ၊ အကျ ိုးခံစားခွင့်များနှင့် စရိတ်များသည် စုရြါင်းအရရးဆိုပခင်း၏ ရအာက်၌အကျုံးဝင် 

သည်။ (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၈၁၊ ြိုဒ်ခွဲ ၅)

စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်းကို စီးြွားရရးလုြ်ငန်းအဆင့်တွင် လုြ်ရဆာင်နိုင်ပြီး ကဏ္ဍအဆင့် သို့မဟုတ် လုြ်ငန်း 

ကဏ္ဍအဆင့်၊ နိုင်ငံအဆင့် သို့မဟုတ် ရဒသတွင်းအဆင့်များတွင်လည်း လုြ်ရဆာင်နိုင်ြါသည်။ မည်သည့်အဆင့်တွင် 

ညှိနှိုင်းမှု ပြုလုြ်လိုသည်ကို ြါဝင်သူနှစ်ဦးနှစ်ဖက်က ဆုံးပဖတ်ရမည်ပဖစ်ြါသည်။ ILO ၏ စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်း 

နှင့်စြ်လျဉ်းရသာ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် အရပခခံမူဝါဒများသည် ဆန္ဒအရလျာက်စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်း 

သရောသောဝပဖစ်ရစရန်အရလးထားရသာရြကာင့်၊ အတင်းအကျြ်ညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်း သို့မဟုတ် စုရြါင်းညှိနှိုင်း 

အရရးဆိုနိုင်ရန် ဥြရဒအတားဆီးများသည် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းအတွင်း သီးသန့်အဆင့်တစ်ခုတွင် ရှိမရနသင့်သည့် 

ကိစ္စများ ပဖစ်သည်။

သီးသန့်အဆင့်တစ်ဆင့်တွင် အလုြ်သမားသမဂ္ဂ သို့မဟုတ် အလုြ်ရှင် (များ) မှ ညှိနှိုင်းမှုပြုရန် ပငင်းဆိုပခင်းသည် 

လွတ်လြ်စွာ အသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းြိုင်ခွင့်ကို ချ ိုးရဖာက်ပခင်းတစ်ခုမဟုတ်ြါ။

ရမးခွန်း - လုြ်အားခများ၊ စုရြါင်းအရရးဆိုပခင်းများနှင့်သက်ဆိုင်ရသာ ရကာင်းမွန်သည့်အရလ့အကျင့်များမှာ မည် 

သည်တို့ ပဖစ်သည်ဟု ILO မှ ဆုံးပဖတ်ြါသလဲ။

အရြေ - MNE ရြကပငာချက်တွင် လုြ်အားခသတ်မှတ်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်ရသာ ရကာင်းမွန်သည့်အရလ့အကျင့်များ 

ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များရြးထားြါသည် “နှိုင်းယှဉ်နိုင်မည့်အလုြ်ရှင်များ ရှိရကာင်းမှရှိမည်ပဖစ်ရသာ ဖွံ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံ 

များတွင် လုြ်ငန်းလည်ြတ်ရနသည့် နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများသည် အစိုးရမူဝါဒများအတွင်းရှိ မူရောင် 

များအတွင်းမှရန၍ အရကာင်းဆုံးပဖစ်နိုင်မည့် လုြ်အားခများ၊ အကျ ိုးခံစားခွင့်များနှင့် အလုြ်အရပခအရနများကို 

ရြးသင့်သည်။ ထိုသို့ ရြးထားမှုများသည် ကုမ္ပဏီ၏ စီးြွားရရးအဆင့်အတန်းနှင့် ဆက်စြ်ရသာ်လည်း၊ အနည်းဆုံး 

အရနပဖင့် အလုြ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများအတွက် လုံရလာက်ရကျနြ်ဖွယ်ပဖစ်ရသာ အရပခခံလိုအြ်ချက် 

များကို ပြည့်မီရမည်” (ILO ၏ နိုင်ငံစုံအရပခစိုက် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ၊ လူမှုရရးရာမူဝါဒများနှင့် သက်ဆိုင်ရသာ 

သုံးြွင့်ဆိုင်ရြကပငာချက် (MNE ရြကပငာချက်)၊ အြိုဒ် ၃၄)။

MNE ရြကပငာချက်သည် နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ အလုြ်သမားများအြကား စုရြါင်း 

ညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှုများကို ပမှင့်တင်ရန်အတွက် မူရင်းနိုငံငံနှင့် အိမ်ရှင်နိုင်ငံနှစ်ဖက်စလုံးကို တိုက်တွန်းြါသည် “အစိုးရ 

များ အထူးသပဖင့် ဖွံ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံများမှအစိုးရများသည် ဝင်ရငွနည်းသည့်အုြ်စုများနှင့် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုနည်းသည့်ရဒသ 

များတွင် နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ၏ လုြ်ငန်းများထံမှ တတ်နိုင်သမျှအကျ ိုးရကျးဇူးများ ရရှိနိုင်ရန် 

သင့်ရလျာ်သည့် ပြဋ္ဌာန်းလုြ်ရဆာင်မှုများပြုလုြ်ရန် ကကိုးြမ်းသင့်သည်” (MNE ရြကပငာချက်၊ အြိုဒ် ၃၅) နှင့် “နိုင်ငံ 
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အရနအထားနှင့် သင့်ရလျာ်မည့် လုြ်ရဆာင်ချက်များကို လိုအြ်သလိုသတ်မှတ်ရဆာင်ရွက်ရန်နှင့် စုရြါင်းညှိနှိုင်း 

သရောတူညီမှုနည်းလမ်းများပဖင့် အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှု သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အရပခအရနများကို စည်းကမ်းထိန်း 

သိမ်းနိုင်ရန် အပမင်ပဖင့်၊ အလုြ်ရှင် သို့မဟုတ် အလုြ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများအြကား 

ဆန္ဒအရလျာက်ညှိနှိုင်းမှု ယန္တရားအပြည့်အဝ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရရးနှင့် အသုံးချနိုင်ရရးကို တိုးပမှင့်ရဆာင်ရွက်ရန် တိုက် 

တွန်းြါသည်” (MNE ရြကပငာချက် အြိုဒ် ၅၀)။

လုပ်အားခများကို အရြခခံကျကျအကာအကွယ်ရပးြခင်းများ

ရမးခွန်း - ILO ၏ စံနှုန်းများအရ၊ အရပြာင်းအလဲရှိနိုင်ရသာ လုြ်အားခများ၏ အပမင့်မားဆုံးအချ ိုးအစားမှာ မည်မျှ 

ပဖစ်နိုင်ြါသလဲ (အကျ ိုးရလဒ်ရြါ်တွင်ပဖစ်နိုင်သည့် အရပခအရနများ)။

အရြေ - နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများတွင် လုြ်အားခတွက်ချက်သည့် သီးသန့်နည်းလမ်းများကို  သတ်မှတ် 

ပြဋ္ဌာန်းထားပခင်း မရှိြါ။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ လုြ်အားခများ သတ်မှတ်ပခင်းနှင့် တွက်ချက်ပခင်းတွင် ရပြာင်းလွယ်ပြင်လွယ် 

ရှိရစရန်နှင့် ရအာက်တွင်ရဖာ်ပြထားသည့် အလုြ်သမားများကို အလွဲသုံးစားပြုလုြ်ပခင်းများမှ အကာအကွယ်ရြးနိုင် 

ရန် အရပခခံကျကျ အတားအဆီးများပဖစ်ရစရန်ပဖစ်ြါသည်။

လုြ်အားခ၏ လုံရလာက်မှု - အနိမ့်ဆုံးရြးသည့် လုြ်အားခသည် (သတ်မှတ်ထားသည့်လုြ်ခ သို့မဟုတ် ြုတ်ပြတ်နှုန်း) 

အလုြ်သမားနှင့် သူတို့၏ မိသားစုများလိုအြ်ချက်ကို လုံရလာက်စွာပြည့်မီရရးကို (အနိမ့်ဆုံးလုြ်အားခသတ်မှတ်ပခင်း 

ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၇၀ (အမှတ် ၁၃၁)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၃(က)) ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ပဖစ်ပြီး၊ ပဖစ်နိုင်သမျှ အမျ ိုးသားအဆင့် 

ကျင့်သုံးမှုများ၊ အရပခအရနများနှင့် သင့်ရလျာ်စွာဆက်စြ်မှုလည်းရှိရမည်။

 •  နိုင်ငံအတွင်းရှိ ရယေုယျလုြ်အားခ၊ စားဝတ်ရနရရးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ လူမှုဖူလုံရရးခံစားခွင့်များနှင့် 

အပခားရသာ လူမှုရရးရာအုြ်စုများ၏ ရနထိုင်မှုအဆင့်အတန်းများ

 • စီးြွားရရးဖွံ့ပဖိုတိုးတက်မှုအတွက် လိုအြ်ချက်များအြါအဝင် စီးြွားရရးဆိုင်ရာ အရြကာင်းအချက်များ၊ 

ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအဆင့်နှင့် အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှု အဆင့်ပမင့်မားပခင်းကို ရယူထိန်းသိမ်းလိုမှုများ 

(ပြဋ္ဌာန်း ချက် အမှတ် ၁၃၁၊ ြိုဒ်ခွဲ ၃) နှင့်

 • စားဝတ်ရနရရးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် အပခားရသာစီးြွားရရးဆိုင်ရာအရပခအရနများ ရပြာင်းလဲပခင်း 

(အကကံပြုချက်အမှတ် ၁၃၅၊ အြိုဒ် ၃ နှင့် ၁၁)

ILO သည် အလုြ်သမားတစ်ဦးနှင့် ၎င်း၏ မိသားစုများအရပခခံလိုအြ်ချက်ကို ပြည့်မှီရစရန်အတွက် အနိမ့်ဆုံးလုြ်အား 

ခကို သတ်မှတ်ရာတွင်၊ မည်သည့်ရည်ညွှန်းချက်ကို အသုံးပြုရမည်ကို သတ်မှတ်ထားပခင်းမရှိြါ။ ယင်းအစား ILO 

အရနပဖင့် ကဏ္ဍအဆင့်တွင် လူမှုရရးအရအပြန်အလှန်ရဆွးရနွးပခင်း၊ အထူးသပဖင့် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်းများ 

ပြုလုြ်ရန် တိုက်တွန်းပြီး အနိမ့်ဆုံးလုြ်အားခများကို နိုင်ငံအဆင့်သို့မဟုတ် စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှုများကို တိုးချဲ့ 

လုြ်ရဆာင်ရန် သုံးြွင့်ဆိုင်တိုင်ြင်ရဆွးရနွးသတ်မှတ်ပခင်းများ ပြုလုြ်ရန် အကကံပြုထားြါသည်။

(နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရး လုြ်ငန်းများနှင့် လူမှုရရးရာမူဝါဒနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် စည်းမျဉ်းများဆိုင်ရာ ILO သုံးြွင့်ဆိုင် 

ရြကညာစာတမ်း (MNE ရြကညာစာတမ်း) သည် ILO ၏ စံထားရသာပြဋ္ဌာန်းချက်ပဖစ်ပြီး၊ စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ 

အတွက် အထူးရည်ရွယ်သည်။ လုြ်အားခများနှင့်ြတ်သက်၍ စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ၊ နိုင်ငံစုံအရပခစိုက် စီးြွားရရး 

လုြ်ငန်းများကို တိုက်တွန်းထားသည်မှာ လုြ်အားခများသည် အလုြ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများအတွက် 

လိုအြ်ချက်များကို လုံရလာက်မှုရှိရစရမည်ဟူ၍ပဖစ်သည်။ အထူးသပဖင့် လုြ်အားခများနှင့် အကျ ိုးခံစားခွင့်များသည် 

သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများတွင် "နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည့်အလုြ်ရှင်များ" ရြးအြ်သည်ထက် "ြို၍မနည်းသင့်" ဟု ပြဋ္ဌာန်းထား 



စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော အရေးအရြေေျားအတွက် ILO ၏ အကူအညီရပးရေးဌာနေှ နေူနာကိစ္စေပ်ေျား

120

သည်။ (MNE ရြကညာစာတမ်း၊ အြိုဒ် ၃၃)။ အကယ်၍ လုြ်ငန်းပြိုင်အလုြ်ရှင်များ မရှိြါက MNE တို့အရနပဖင့် အစိုး 

ရမူဝါဒ မူရောင်များအတွင်းနှင့် အလုြ်သမားများ၊ ၎င်းတို့၏ မိသားစုများ၏ စီးြွားရရးအရပခအရနများနှင့် ဆက်စြ် 

၍အရကာင်းဆုံး ရြးနိုင်ရသာ အကျ ိုးခံစားခွင့်များ၊ အလုြ်အရပခအရနများကို ြံ့ြိုးရြးရန် တိုက်တွန်းထားသည်။ 

(MNE ရြကညာစာတမ်း၊ အြိုဒ် ၃၄)။ 

ထို့အပြင် MNE ရြကညာစာတမ်းမှ အထူးပြုရဖာ်ပြထားသည်မှာ  အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုအရပခအရနများကိုဆုံးပဖတ်

သတ် မှတ် ရာတွင် စုရြါင်းအရရးဆိုမှု၏ တန်ဖိုးရှိရသာအခန်းကဏ္ဍကိုလည်း အသားရြးရဖာ်ပြထားသည်။

လုြ်ငန်းကမ်းလှမ်းမှုအတွက်ရြးရချမှုကို အလုြ်သမားများထံတိုက်ရိုက်ရြးပခင်း - ရငွရြကးပဖင့်ရြးရချရမည့် လုြ်အား 

ခများကို လုြ်ငန်းကမ်းလှမ်းမှုများတွင်သာ ပြုလုြ်နိုင်ပြီး အလုြ်သမားများသို့ တိုက်ရိုက်ရြးရချရမည်ပဖစ်သည်။ 

ရြးရချမှုများသည် ရငွရြးရန်ကတိစာချုြ်များ၊ လက်ခံရပြစာများ သို့မဟုတ် ကူြွန်များပဖင့်ရြးပခင်းမျ ိုး မပဖစ်သင့်ြါ 

(ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၁၀၊ ြိုဒ်ခွဲ ၂၆ နှင့် ၂၈)။ ဆန္ဒအရလျာက်ရချွတာမှုများကို တိုက်တွန်းသင့်ရသာ်လည်း အလုြ်သမားများကို 

၎င်းတို့ ရရွးချယ်သည့်နည်းလမ်းအတိုင်း ၎င်းတို့၏လုြ်အားခများကုိ လွတ်လြ်စွာပဖင့် အသုံးပြုနိုင်မှုရှိရစရမည်။ 

အမျ ိုးသားဥြရဒများ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ စုရြါင်းညှိနှိုင်းသရောတူညီမှုများ သို့မဟုတ် ခုံသမာဓိပဖင့် 

ဆုံးပဖတ်ပခင်းများအရ လုြ်အားခများတစ်စိတ်တစ်ြိုင်းကို ဓရလ့ထုံးစံအရ သို့မဟုတ် စိတ်ဆန္ဒအရ ရထာက်ြံ့ြစ္စည်း 

သရောမျ ိုးရြးနိုင်သည်များရှိခဲ့ြါက ရြးနိုင်ပြီး သင့်ရလျာ်သည့်အကျ ိုးရကျးဇူးရှိမည်ပဖစ်သည်။ သို့ရသာ်ထိုကဲ့သို့ 

ရငွသားအစားြစ္စည်းရြးပခင်းများအတွက် သင့်ရလျာ်သည့် ရဈးကွက်ရြါက်ရဈးများကို ရလ့လာရမည်ပဖစ်သည်။ 

(ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၁၀၊ ြိုဒ်ခွဲ ၂၇)

ရြးရချမှုများတွက်ချက်မှု ြွင့်လင်းပမင်သာပခင်း - ရြးရချမှုများသည် ြွင့်လင်းပမင်သာမှုရှိရမည်ပဖစ်ပြီး စုစုရြါင်းရသည့် 

လုြ်အားခများ၊ ပဖတ်ရတာက်မှုများနှင့် ပဖတ်ရတာက်ရသည့်အရြကာင်းအရင်း၊ အသားတင်ကျန်ရှိသည့် လုြ်အားခများ 

စသည်တို့ရှင်းလင်းစွာြါရှိရမည်။ လုြ်အားခများမှပဖတ်ရတာက်မှုများကို အမျ ိုးသားဥြရဒများ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းများ၊ စုရြါင်းညှိနှိုင်းသရောတူညီမှုများ သို့မဟုတ် ခုံသမာဓိပဖင့် သတ်မှတ်ထားသည်များအတိုင်း လုြ် 

ရဆာင်ရန် ပဖစ်သည်။ ကုန်ြစ္စည်းများဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ြျက်စီးမှုများရြကာင့် ပဖတ်ရတာက်ပခင်းများကို အလုြ်သမား 

တွင် တာဝန်ရှိရြကာင်းရသချာသည့် ကိစ္စများတွင်သာ ပြုလုြ်ရန်ပဖစ်သည် (အကကံပြုချက် ၁၁၀၊ အြိုဒ် ၂၅)။ ပဖတ် 

ရတာက်သည့် ကိစ္စရြ်အားလုံးအတွက် အလုြ်သမားများကို စာပဖင့်ရရးသားအသိရြးရမည်ပဖစ်သည် (ပြဋ္ဌာန်းချက် 

၁၁၀၊ ြိုဒ်ခွဲ ၃၁ နှင့် ၃၂)။ အလုြ်အကိုင်ရရှိရရး သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းထားရန် ရည်ရွယ်ချက်ပဖင့် အလုြ်ရှင် သို့မဟုတ် 

ြကားခံတစ်ဦးတစ်ရယာက်ကို ရြးပခင်းများ မပြုလုြ်သင့်ြါ။

လုြ်အားခြုံမှန်ရြးအြ်မှု - လုြ်အားခများကို ြုံမှန်ရြးအြ်သင့်ြါသည်။ ြုတ်ပြတ်ရြးသည့် ကိစ္စများတွင် အနည်း 

ဆုံး တစ်လလျှင် နှစ်ကကိမ်ခန့်ရှင်းရြးသင့်ြါသည်။ လုံရလာက်သည့် မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကို ထားရှိရမည်ပဖစ်သည် 

(ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၁၀၊ ြိုဒ်ခွဲ ၃၃ နှင့် ၃၅၊ အကကံပြုချက် ၁၁၀၊ အြိုဒ် ၉-၁၈)။ အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုစာချုြ်တစ်ခုကို 

ရြ်ဆိုင်းြါက အလုြ်သမားသည် ရရန်ရှိသည့် လုြ်အားခများအားလုံး အဆုံးသတ်ရှင်းရြးမှုကို စာချုြ်ြါသတ်မှတ် 

ချက်များအတိုင်း သင့်ရလျာ်သည့်ကာလတစ်ခုတွင် ရရှိသင့်ြါသည် (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၁၀၊ ြိုဒ်ခွဲ ၃၄)။

တန်ဖိုးတူလုြ်ငန်းများအတွက် တန်းတူညီရြးရချပခင်း - လုြ်အားခများ၏ နှုန်းထားသည် တန်ဖိုးတူညီရသာအလုြ်များ 

ကို လုြ်ရသည့် အမျ ိုးသမီးနှင့် အမျ ိုးသားများအတွက် တန်းတူညီရရှိရစသင့်ြါသည် (အကကံပြုချက် ၁၁၀၊ အြိုဒ် ၂၇၊ 

တန်းတူ ညီမျှရသာ လုြ်အားခရရှိရရး ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၅၁ (အမှတ် ၁၁၀)။

လူသုံးကုန်ြစ္စည်းများရြးထားပခင်း သို့မဟုတ် အပခားရြးထားသည့် ဝန်ရဆာင်မှုများအတွက် ပဖတ်ရတာက်မှုများ၏ 

ကန့သ်တ်ချက်များနှင့ ်အရပခအရနများ - ရရာင်းချရြးထားသည့် လူသုံးကုန်ြစ္စည်း သို့မဟုတ် တာဝန်ယူရဆာင်ရွက်ရြး 

သည့် ဝန်ရဆာင်မှုများသည် သင့်ရလျာ်သည့် ရဈးနှုန်းများပဖစ်ရန်လိုသည်။ အလုြ်ရှင်မှ တည်ရထာင်ထားသည့် စတိုး 
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ဆိုင်များနှင့် ရြးအြ်သည့်ဝန်ရဆာင်မှုများသည် အကျ ိုးအပမတ်ရရှိရန် ရည်ရွယ်ချက်ပဖင့် မပဖစ်ရစသင့်ေဲ သက်ဆိုင်ရာ 

အလုြ်သမားများ၏ အကျ ိုးရကျးဇူးအတွက် ပဖစ်ရမည်ပဖစ်သည်။ အလုြ်ရှင်ရရာင်းချသည့် ကုန်စည်များ သို့မဟုတ် 

ဝန်ရဆာင်မှုများကို ဝယ်ယူရန် အတင်းအကျြ်လုြ်ရဆာင်ပခင်းများမရှိသင့်ြါ (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၁၀၊ ြိုဒ်ခွဲ ၃၀)။

ရမးခွန်း -  သင့်ရလျာ်သည့်ဝယ်ယူရရး သို့မဟုတ် ေဏ္ဍာရရးဌာနမရှိရသာရြကာင့်ဝန်ထမ်းတစဦးသည် အလုြ်နှင့်ြတ် 

သက်သည့် စာရရးကိရိယာများ သို့မဟုတ်  တစ်ကိုယ်ရရအကာအကွယ်ရြးရရး ြစ္စည်းကိရိယာများကို ကိုယ်တိုင်ဝယ် 

ယူရသည်။ ဝန်ထမ်းမှ ြိုက်ဆံစိုက်၍ အရင်ဝယ်ယူရပြီး ကုမ္ပဏီထံမှပြန်လည်ရတာင်းယူရပခင်းပဖစ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ 

ပြန်လည် ရတာင်းခံမှုများမှာ အလွန်ြကာပမင့်သည်။ ထိုအရလ့အကျင့်သည် အဆင်ရပြြါသလား။

အရြေ - အကယ်၍ဝယ်ယူရသည့်ြစ္စည်းအတွက် ရြးရသည်ရငွြမာဏသည်အရတာ်အတန်များပြားပြီး ရတာင်းခံမှုကို 

ပြန်လည်ထုတ်ရြးမှုသည်လည်း ရနှာင့်ရနှးြါက၊ အလုြ်သမားအရနပဖင့် သူ သို့မဟုတ် သူမ၏ မိသားစုအရပခခံလိုအြ် 

ချက်များပြည့်မီနိုင်ရစရန် အခက်အခဲများပဖစ်သွားရစမည်ပဖစ်ပြီး ထိုသို့ကျင့်သုံးမှုများသည် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ 

အလုြ်သမားစံနှုန်းများနှင့်လည်း ကိုက်ညီမှုရှိမည်မဟုတ်ြါ။ စနစ်သည် ြုံမှန်လုြ်အားခများရြးမှုကို အရနှာ်င့်အယှက် 

မပဖစ်ရစသင့်ေဲ အလုြ်သမားကို ရှင်းလင်းစွာအသိရြးထားရန်လည်း လိုအြ်ြါသည်။

သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများ

အနိမ့်ဆုံးလုြ်အားခသတ်မှတ်ရရးပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၇၀ (အမှတ် ၁၃၁)

အနိမ့်ဆုံးလုြ်အားခသတ်မှတ်ရရး အကကံပြုချက်၊ ၁၉၇၀ (အမှတ် ၁၃၅)

အပခားစံပြုသုံးစွဲသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များ

နိုင်ငံစုံ အရပခစိုက်စီးြွားရရး လုြ်ငန်းများနှင့်လူမှုရရးရာမူဝါဒနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် စည်းမျဉ်းများဆိုင်ရာ ILO သုံးြွင့်ဆိုင် 

ရြကညာစာတမ်း (MNE ရြကညာစာတမ်း) အြိုဒ် ၃၄။

အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခ/လူတန်းရစ့ရနနိုင်ေန်လိုအပ်ရသာအနိမ့်ဆုံးလုပ်ခ (Living wage) 

ရမးခွန်း - လူတန်းရစ့ရနနိုင်ရန်လိုအြ်ရသာအနိမ့်ဆုံးလုြ်ခ (Living wage) တွက်ချက်မှုအရြါ်တွင် ILO ၏ အပမင်မှာ 

မည်သို့ ရှိြါသလဲ။

အရြေ - ILO ၏ အရပခခံဥြရဒ နိဒါန်းတွင် “လူတန်းရစ့ရနနိုင်ရန်လိုအြ်ရသာ အနိမ့်ဆုံးလုြ်ခ" ကို ရည်ညွှန်းရဖာ်ပြထားြါ 

သည်။ ၁၉၄၄ ခုနှစ် ILO ၏ ရည်မှန်းချက်များ၊ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်ရသာ ဖီလာဒဲဖီးယား ရြကပငာချက်တွင် 

“လုြ်အားခများ၊ ဝင်ရငွများနှင့်သက်ဆိုင်ရသာ မူဝါဒများတွင် အားလုံးအတွက်တိုးတက်မှုပဖစ်ရစရသာ ရဝစုကို အတူ 

တကွ ရရှိခံစားနိုင်ရန်၊ ဝန်ထမ်းအားလုံးလူတန်းရစ့ရနနိုင်မည့်အနိမ့်ဆုံးလုြ်ခကို ရရှိရစရန်နှင့်၊ ထိုကိစ္စများကို အကာ 

အကွယ်ရြးနိုင်ရန် အချနိ်နာရီများနှင့် အလုြ်၏ တပခားရသာအရပခအရနများကိုလည်း ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမည်” 

ဟုရဖာ်ပြထားသည်။ ဤအရပခခံမူဝါဒကို လတ်တရလာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် အတည်ပြုခဲ့သည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတန်း

တူညီမျှရရးအတွက် လူမှုရရးရာတရားမျှတပခင်း ILO ၏ ရြကပငာချက်တွင် လက်ခံအတည်ပြုခဲ့သည်။

လူတန်းရစ့ရနနိုင်ရန်လိုအြ်ရသာ အနိမ့်ဆုံးလုြ်ခ၏ အယူအဆသည် ၎င်း၏စာသားတွင်ြါဝင်သည်များအရသာမက

ေဲ၊ အနိမ့်ဆုံးလုြ်အားခသတ်မှတ်ရရးပြဋ္ဌာန်းချက်တွင် "အလုြ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့မိသားစုများအတွက် လိုအြ်ချက် 

များ" ဟု ရည်ညွှန်းရဖာ်ပြထားသည်ကိုလည်းရတွ့ရသည် (အနိမ့်ဆုံးလုြ်အားခသတ်မှတ်ရရး ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၇၀ 

(အမှတ် ၁၃၁)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၃(က)) CEACR ၌ရှင်းပြထားသည်မှာ အနိမ့်ဆုံးလုြ်အားခသတ်မှတ်ရရးစနစ်တစ်ခု ထူရထာင် 

ပခင်းသည် တစ်ခါတစ်ရံ အလုြ်သမားများ (နှင့် အချ ို ့ကိစ္စများတွင် ၎င်းတို့၏မိသားစုများ) အရနပဖင့်  ၎င်းတို့၏ (နှင့် 
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အချ ို့ကိစ္စများတွင် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများ) အနိမ့်ဆုံး အရပခခံလိုအြ်ချက်များ ပြည့်မီရစရရးကို ပဖစ်လာရစသည့် 

နည်းလမ်းတစ်ခုအပဖစ် ြုံရဖာ်သည်၊ ထို့ရြကာင့် 'လူတန်းရစ့ရနနိုင်ရန်လိုအြ်ရသာအနိမ့်ဆုံးလုြ်ခ' ဟူသည့်အသုံးကို 

မြကာခဏအသုံးပြုပခင်းပဖစြ်ါသည။် ထိကုဲသ့ိုရ့သာ သရောတရားတစခ်ကုိ ုအရကာငအ်ထညရ်ြါ်လာရစရန ်အားထတု ်

ရာတွင် အလုြ်သမားများ၏ ြစ္စည်းဥစ္စာ အရပခအရနများ ြိုမိုတိုးတက်ရရးနှင့် လူသားသိက္ခာနှင့်ရလျာ်ညီရသာ အနိမ့် 

ဆုံးအရပခခံလူရနမှုအဆင့်အတန်း သို့မဟုတ် အလုြ်သမားများ၏ အရပခခံလိုအြ်ချက်များကို လုံရလာက်စွာ လွှမ်းခခုံ 

ရြးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်လုြ်ရဆာင်မည့် သရောထား သို့မဟုတ် မူဝါဒတစ်ခုရှိရန် လိုြါသည်။ ထိုသို့ရသာမူဝါဒတစ်ခုသည် 

စီးြွားရရး၊ လူမှုရရးနှင့် ယဉ်ရကျးမှုဆိုင်ရာအခွင့်အရရးဆိုင်ရာ ြဋိဉာဉ်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပြီး၊ အလုြ်သမားများနှင့် 

၎င်းတို့၏ မိသားစုများအတွက် သင့်ရလျာ်ရကာင်းမွန်ရသာ ေဝတစ်ခုပဖစ်ရစရန် လုံရလာက်သည့် လုြ်ခနှင့် တူညီ 

ရသာ လုြ်ခလစာများရရှိြိုင်ခွင့်သည် လူတိုင်း၏ ရြိုင်ခွင့်တစ်ခုပဖစ်ြါသည်။" (အနိမ့်ဆုံးလုြ်ခများဆိုင်ရာ အရထွရထွ 

စစ်တမ်း၊ ၁၉၉၂၊ အြိုဒ် ၃၃)

အနိမ့်ဆုံးလုြ်အားခသတ်မှတ်ရရးအကကံပြုချက်တွင် ထင်ရှားစွာရဖာ်ပြထားသည်မှာ ဆင်းရဲနွမ်းြါးမှုကိုရကျာ်လွှားနိုင်

ရန်နှင့် အလုြ်သမားအားလုံးနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများ၏ လိုအြ်ချက်များကို ပဖည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက် အရပခခံလိုအြ် 

ရသာ သတ်မှတ်ချက်များကို မူဝါဒတွင် ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းသင့်သည်ဟု ရဖာ်ပြထားသည် (အနိမ့်ဆုံးလုြ်အားခသတ် 

မှတ်ရရး အကကံပြုချက် (အမှတ် ၁၃၅၊ အြိုဒ် ၁)။ အလားတူြင်ထြ်မံရဖာ်ပြထားသည်မှာ အနိမ့်ဆုံးလုြ်အားခသတ် 

မှတ်ရရးအတွက် ရည်ရွယ်လုြ်ရဆာင်ရသာ အရပခခံလုြ်ရဆာင်ချက်များသည် ဝင်ရငွရှာသူများကို အနိမ့်ဆုံးခွင့်ပြုနိုင် 

သည့် လုြ်အားခအဆင့်များပဖင့် လိုအြ်သည့် လူမှုရရးရာအကာအကွယ်များရြးနိုင်ရန် ပဖစ်သင့်သည်ဟု ရဖာ်ပြထား 

ြါသည် (အမှတ် ၁၃၅၊ အြိုဒ် ၂)။

CEACR တွင် ရဖာ်ပြထားသည်မှာ "အနိမ့်ဆုံးလုြ်ခလစာသည် အလုြ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့ မိသားစုများ၏ တစ်ြိုင်တစ် 

နိုင် လိုအြ်ချက်ကို လုံရလာက်မှုရှိရစရမည်။ ထို့ရြကာင့် တစ်ြိုင်တစ်နိုင်လိုအြ်ချက်များကို ပြည့်မီရရးသည် အနိမ့်ဆုံး 

လုြ်အားခ တစ်ခုသတ်မှတ်ရရးအတွက် စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပဖစ်ရန်နှင့် ပြဋ္ဌာန်းချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်လည်း ပဖစ်ရစရ 

မည်။ သို့ရသာ်လည်း အလုြ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့ မိသားစုများ၏ လိုအြ်ချက်များကို ဟာကွက်တစ်ခုအပဖစ် မစဉ်းစား 

သင့်ေဲ၊ ၎င်းတို့ကို နိုင်ငံ၏ စီးြွားရရးနှင့် လူမှုရရးဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုအဆင့်နှင့်ဆက်စြ်ပြီး ရှုပမင်ရမည့်ကိစ္စတစ်ခု ပဖစ် 

သည်။ (အရထွရထွစစ်တမ်း၊ အြိုဒ် ၂၈၁)။ အပခားရသာ အရြကာင်းအချက်များကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ပဖစ် 

ပြီးအမျ ိုးသားအဆင့် ကျင့်သုံးမှုများကိုလည်း ပဖစ်နိုင်သမျှဆက်စြ်၍ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ပဖစ်သည်။ ြါဝင်သည့် 

အချက်များမှာ -

 • နိုင်ငံအတွင်းရှိ ရယေုယျလုြ်အားခ၊ စားဝတ်ရနရရးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ လူမှုဖူလုံရရးခံစားခွင့်များနှင့် 

အပခားရသာ လူမှုရရးရာအုြ်စုများ၏ ရနထိုင်မှုအဆင့်အတန်းများ

 • စီးြွားရရးဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုအတွက် လိုအြ်ချက်များအြါအဝင် စီးြွားရရးဆိုင်ရာ အရြကာင်းအချက်များ၊ 

ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအဆင့်နှင့် အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုအဆင့်ပမင့်မားပခင်းကို ရယူထိန်းသိမ်းလိုမှုများ (ပြဋ္ဌာန်း 

ချက် အမှတ် ၁၃၁၊ ြိုဒ်ခွဲ ၃) နှင့်

 • စားဝတ်ရနရရးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် အပခားရသာစီးြွားရရးဆိုင်ရာအရပခအရနများ ရပြာင်းလဲပခင်း 

(အကကံပြုချက်အမှတ် ၁၃၅၊ အြိုဒ် ၃ နှင့် ၁၁)

အနိမ့်ဆုံးလုြ်အားခ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ၊ လုြ်အားခများသတ်မှတ်ရန်အတွက် ကျယ်ပြန့်ထိရရာက်ရသာနည်းလမ်းများ 

မရှိသည့် အမျ ိုးမျ ိုးရသာလုြ်ငန်းကဏ္ဍများအတွင်း အလုြ်သမားများကို အကာအကွယ်ရြးနိုင်ရရးပဖစ်ပြီး အထူးသပဖင့် 

စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှုများမှတစ်ဆင့်ပဖစ်သည်။
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ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၃၁၊ အြိုဒ်ခွဲ ၁ (၁)။ ရနာက်ဆက်တွဲအရနပဖင့်၊ အလုြ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့မိသားစုများ၏  အရပခခံလိုအြ် 

ချက်များကို ပြည့်မီရစရန် လုံရလာက်ရသာ အနိမ့်ဆုံးလုြ်အားခကို သတ်မှတ်နိုင်ရန်အတွက် မည်သည့်ရည်ညွှန်းချက် 

ကို အစိုးရတစ်ရြ်မှ အသုံးပြုရန် ILO မှ သီးပခားပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပခင်းမရှိြါ (တစ်ခါတစ်ရံ “စိတ်ကကိုက်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်” အပဖစ် 

ရည်ညွှန်းြါသည်)။ ယင်းအစား ILO အရနပဖင့် ကဏ္ဍအဆင့်တွင် လူမှုရရးအရအပြန်အလှန်ရဆွးရနွးပခင်း၊ အထူးသပဖင့် 

စုရြါင်းညှိနှိုင်းအရရးဆိုပခင်းများပြုလုြ်ရန် တိုက်တွန်းပြီး အနိမ့်ဆုံးလုြ်အားခများကို နိုင်ငံအဆင့် သို့မဟုတ် စုရြါင်း 

ညှိနှိုင်းအရရးဆိုမှုများကို တိုးချဲ့လုြ်ရဆာင်ရန် သုံးြွင့်ဆိုင်တိုင်ြင်ရဆွးရနွးသတ်မှတ်ပခင်းများ ပြုလုြ်ရန်အကကံပြု 

ထားြါသည်။

နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများနှင့် လူမှုရရးရာမူဝါဒနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် စည်းမျဉ်းများဆိုင်ရာ ILO သုံးြွင့်ဆိုင် 

ရြကညာစာတမ်း (MNE ရြကညာစာတမ်း) သည် ILO ၏ စံထားရသာပြဋ္ဌာန်းချက်ပဖစ်ပြီး စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ 

အတွက် အထူးရည်ရွယ်သည်။ လုြ်အားခများနှင့်ြတ်သက်၍ စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ၊ နိုင်ငံစုံအရပခစိုက် စီးြွားရရး 

လုြ်ငန်းများကို တိုက်တွန်းထားသည်မှာ လုြ်အားခများသည် အလုြ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများအတွက် 

လိုအြ် ချက်များကို လုံရလာက်မှုရှိရစရမည်ဟူ၍ ပဖစ်သည်။ အထူးသပဖင့်၊ လုြ်အားခများနှင့် အကျ ိုးခံစားခွင့်များသည် 

သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများတွင် "နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည့် အလုြ်ရှင်များ" ရြးအြ်သည်ထက် "ြို၍မနည်းသင့်" ဟု ပြဋ္ဌာန်းထား 

သည်။ (MNE ရြကညာစာတမ်း၊ အြိုဒ် ၃၃)။ အကယ်၍ လုြ်ငန်းပြိုင်အလုြ်ရှင်များ မရှိြါက MNE တို့အရနပဖင့် အစိုးရ 

မူဝါဒ မူရောင်များအတွင်း နှင့် အလုြ်သမားများ၊ ၎င်းတို့၏ မိသားစုများ၏ စီးြွားရရးအရပခအရနများနှင့် ဆက်စြ်၍ 

အရကာင်းဆုံးရြးနိုင်ရသာ အကျ ိုးခံစားခွင့်များ၊ အလုြ်အရပခအရနများကို ြံ့ြိုးရြးရန် တိုက်တွန်းထားသည်။ (MNE 

ရြကညာစာတမ်း၊ အြိုဒ် ၃၄)။ 

ထို့အပြင် MNE ရြကညာစာတမ်းမှ အထူးပြုရဖာ်ပြထားသည်မှ အလုြ်အကိုင်ခန့်အြ်မှုအရပခအရနများကိုဆုံးပဖတ်သ

တ်မှတ် ရာတွင်၊ စုရြါင်းအရရးဆိုမှု၏ တန်ဖိုးရှိရသာအခန်းကဏ္ဍကိုလည်း အသားရြးရဖာ်ပြထားသည်။

အနိမ့်ဆုံးလုြ်အားခများ လက်ရတွ့ကျင့်သုံးမှုနှင့် ြတ်သက်၍ ြိုမိုသိရှိလိုြါက ILO ၏ အနိမ့်ဆုံးလုြ်ခ (database) 

တွင် ြကည့်ရှုနိုင်ြါသည်။ ထို (database) တွင် နိုင်ငံရြါင်း (၁၀၀) ရကျာ်မှ အနိမ့်ဆုံးလုြ်ခများဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ 

ကို အတိအကျရဖာ်ပြထားပြီး လူတစ်ဦးပခင်း၏ GDP နှင့် ြျမ်းမျှလုြ်အားခများြါဝင်သည်။ ယင်းတွင် လူမှုရရးမိတ်ဖက် 

များ၏ ြါဝင်မှုအမျ ိုးအစားနှင့် အတိုင်းအတာများကိုလည်းထည့်သွင်းထားပြီး အနိမ့်ဆုံးလုြ်ခစနစ်များ၏ အဖွဲ့အစည်း 

ဆိုင်ရာ အပမင်ရှုရထာင့်များမှ သတင်းအချက်အလက်များလည်း ြါဝင်သည်။

ပစ္စည်းများြေင့် ရပးရချြခင်း

ရမးခွန်း - အလုြ်သမားများသည် ၎င်းတို့၏အလုြ်အတွက် ရငွသားရြးရချမှုအစား ရနရာထိုင်ခင်းနှင့် အစားအရသာက် 

ကိုသာရရှိြါက မှန်ကန်သင့်ရလျာ်မှုရှိြါသလား။

အရြေ - ြစ္စည်းပဖင့် လုြ်အားခရြးပခင်းကို ရငွသားလုြ်အားခအစား အပြည့်အဝရြးရချပခင်းမပဖစ်သင့်ြါ။ နိုင်ငံရတာ် 

ရတာ်များများရှိ အလုြ်သမားဥြရဒများတွင် ြစ္စည်းပဖင့်လုြ်အားခရြးနိုင်သည့် အများဆုံးအချ ိုးအစားကို သတ်မှတ် 

ထားပြီး (၂၀) ရာခိုင်နှုန်းမှ (၄၀) ရာခိုင်နှုန်းအထိ အမျ ိုးမျ ိုးရှိြါသည်။ လုြ်အားခ၏ (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းအထိ ြစ္စည်းများ 

ပဖင့် ရြးပခင်းသည် အလုြ်သမားနှင့် သူ၏မိသားစုလိုအြ်ချက်များကို ပဖည့်ဆီးရြးနိုင်မည့် ရငွသားလုြ်ခ လစာများကို 

သင့်ရလျာ်မှုမရှိေဲ ရလျာ့နည်းသွားရစသည် (လုြ်အားခများအကာအကွယ်ရြးရရး၊ အြိုဒ် ၁၁၇)။

ထို့ထက်ြို၍ ဥြရဒအရခွင့်ပြုထားသည့် အပမင့်ဆုံးရာခိုင်နှုန်းအတွင်း၊ ရအာက်ြါအကာအကွယ်ရြးမှုများကို ကျင့်သုံး 

သင့်သည် (လုြ်အားခများ အကာအကွယ်ရြးရရးပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၄၉ (အမှတ် ၉၅)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၄၊ လုြ်အားခများ အကာအ 

ကွယ်ရြးရရး၊ ILO၊ ဂျနီီဗာ၊ ၂၀၀၃၊ အြိုဒ် ၉၂)။
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 • အမျ ိုးသားအဆင့် ဥြရဒများ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ စုရြါင်းညှိနှိုင်းသရောတူညီချက်များ 

သို့မဟုတ် ခုံသမာဓိဆုံးပဖတ်ချက်များမှ ခွင့်ပြုြါက

 • ရငွသားအစားရြးမည့် ရထာက်ြံ့ရြကးများကို မျှတစွာတန်ဖိုးပဖတ်ရမည်ပဖစ်ပြီး အလုြ်သမား၏ ကိုယ်ရရး 

ကိုယ်တာနှင့် မိသားစုလိုအြ်ချက်များကို ပြည့်မီရစရမည်

 • အရက် သို့မဟုတ် မူးယစ်ရဆးဝါးများပဖင့် ရြးရချမှုမျ ိုးမပြုလုြ်ရ

အေယ့်ရြကာင့်ဆိုရသာ် ြစ္စည်းများပဖင့် လုြ်အားခရှင်းပခင်းသည် အလုြ်သမားများကို မှီခိုမှုြိုပဖစ်ရစပြီး ထိခိုက်လွယ် 

ပဖစရ်စကာ၊ ထိသုိုမ့သင့ရ်လျာသ်ည့ ်လြုအ်ားခရြးမှုများသည ်အဓမ္မခိငု်းရစခရံရသာ အလြုသ်မားများပဖစသ်ွားရစနိငုြ်ါ 

သည်။ ကုန်ြစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ရဆာင်မှုများအတွက် ရငွသားအစားထိုး ရြးရချသည့်ြစ္စည်းများသည် အလုြ်သမား 

အရနပဖင့် အလုြ်ရှင်များအရြါ် မှီခိုရနရရသာအရနအထားတစ်ခုပဖစ်ရအာင် ဖန်တီးရြးအြ်မှုမပဖစ်သင့်ြါ (အဓမ္မအ 

လုြ်ခိုင်းရစမှု တိုက်ဖျက်ရရး - အလုြ်ရှင်များနှင့် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများအတွက် လက်စွဲစာအုြ်၊ ILO၊ ဂျနီီဗာ၊ ၂၀၀၈ 

တွင် ရတွ့နိုင်ြါသည်။)

ြပစ်ေဏ်ရပးသည့် အရနြေင့် လုပ်အားခ ြေတ်ရတာက်မှု 

ရမးခွန်း - ပြစ်ဒဏ်ရြးသည့် အရနပဖင့် လုြ်အားခပဖတ်ရတာက်မှုနှင့်စြ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများ

တွင်  သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်များ ရှိြါသလား။

အရြေ - ပြစ်ဒဏ်ရြးသည့် အရနပဖင့် လုြ်အားခ ပဖတ်ရတာက်မှုများ ပြုလုြ်နိုင်ခွင့်ရှိမရှိ ကိစ္စနှင့်စြ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတ

ကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများတွင် ရဖာ်ပြထားပခင်းမရှိရြ။ လုြ်အားခပဖတ်ရတာက်သည့်နည်းလမ်းပဖင့် အပြစ်ဒဏ် 

ရြးသည့် စည်းကမ်းချက်ကို နိုင်ငံများစွာတွင် တရားဝင်တားပမစ်ထားရြကာင်း CEACR မှသတိပြုမိြါသည်။ ပြစ်ဒဏ် 

ရြးသည့်အရနပဖင့် လုြ်အားခပဖတ်ရတာက်မှုကို တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသည့် နိုင်ငံများတွင်မူ အမျ ိုးသားအဆင့်ဥြရဒပြု 

ရရးတွင်လည်း အလုြ်သမား၏စာပဖင့်အရြကာင်းြကားစာကို လိုအြ်ပခင်း၊ သို့မဟုတ် အယူခံဝင်ခွင့်ကို အသိအမှတ်ပြု 

ပခင်း၊ စသည်ပဖင့် ပြစ်ဒဏ်ရြးရာတွင် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းအရ မျှတမှုရှိရစသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များလည်း ြါဝင်သည်။ 

(လုြ်အားခ အကာအကွယ်ရြးရရးဆိုင်ရာ ILO ၏ အရထွရထွစစ်တမ်း (၂၀၀၃) အြိုဒ် ၂၄၂ နှင့် ၂၄၄ တို့တွင် ရလ့လာ 

နိုင်သည်။)

CEACR အရနပဖင့် လုြ်အားခထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပခင်း အလုြ်သမားစံသတ်မှတ်ချက်များတွင် အဓိကမူသုံးခု သတ်မှတ် 

ထားရြကာင်းကိုလည်း သိရှိထားပြီးပဖစ်သည်။ (လုြ်အားခ အကာအကွယ်ရြးရရးဆိုင်ရာ ILO ၏ အရထွရထွစစ်တမ်း 

(၂၀၀၃) အြိုဒ် ၂၉၅- ၂၉၇ တို့တွင် ရလ့လာနိုင်သည်။)

 ၁။ ပြစ်ဒဏ်ရြးသည့် အရနပဖင့် လုြ်အားခ ပဖတ်ရတာက်မှုကို တရားဝင်ပဖစ်ရစရန်မှာ၊ လူြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအ 

လိုက် သရောတူညီချက် ယူထားရုံပဖင့် မလုံရလာက်ေဲ အမျ ိုးသားအဆင့် ဥြရဒများ သို့မဟုတ် နည်းဥြရဒ 

များ၊ စုရြါင်းသရောတူညီမှုများ သို့မဟုတ် ခုံသမာဓိဆုံးပဖတ်စီရင်မှုများ - စသည့် သင့်ရလျာ်ရသာ ဥြရဒရရး 

ရာ နည်းလမ်းတစ်ခုကို လိုအြ်သည်။

 ၂။ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသည့် လုြ်အားခ ပဖတ်ရတာက်မှုအားလုံးကို ြမာဏကန့်သတ်ထားရန် လိုအြ်သည်။ 

သို့မှသာ အလုြ်သမားများ လက်ခံရရှိသည့် လုြ်အားခ အသားတင်ြမာဏသည် မည်သည့်အရပခအရနမျ ိုး 

တွင်မဆို ၎င်းတို့ ကိုယ်တိုင်နှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများအတွက် သင့်ရလျာ်ရကာင်းမွန်ရသာ လူရနထိုင်စရိတ် 

ကာမိသည့် ဝင်ရငွတစ်ခု ပဖစ်မည် ပဖစ်သည်။ 



စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော အရေးအရြေေျားအတွက် ILO ၏ အကူအညီရပးရေးဌာနေှ နေူနာကိစ္စေပ်ေျား

125

 ၃။ လုြ်အားခများကို ပဖတ်ရတာက်ရသည့် အရြကာင်းရင်းများနှင့် မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ ပဖတ်ရတာက် 

မည်ပဖစ်ရြကာင်းတို့နှင့်စြ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များအားလုံးကို သက်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားထံ ကကိုတင် 

၍ အသိရြးအရြကာင်းြကားရန် လိုအြ်သည်။ သို့မှသာ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်နှင့် ၎င်းတို့၏ အိမ်ရထာင်စုအရြါ် 

၎င်းတို့ ြံ့ြိုးမှုရြးနိုင်စွမ်းကို အရနှာင့်အယှက်ပဖစ်သွားရစမည့် ရမျှာ်လင့်မထားရသာ လုြ်အားခရလျာ့နည်း 

သွားမှုမျ ိုးကို ရရှာင်ရှားနိုင်မည်ပဖစ်သည်။ စီစဉ်ထားနိုင်သည့် နည်းလမ်းများမှာ ၎င်းတို့၏ အလုြ်ခန့်အြ်မှု 

စာချုြ်များတွင် သင့်ရလျာ်ရသာ ရည်ညွှန်းကိုးကားချက်များပဖစ်ရစ၊ သက်ဆိုင်ရာဥြရဒများ၊ လုြ်ထုံးလုြ် 

နည်းများနှင့် လုြ်ငန်းခွင်စည်းကမ်းများတွင် ထည့်သွင်းရရးသားရဖာ်ပြပခင်းပဖစ်ရစ ပြုလုြ်နိုင်ပြီး၊ မည်သည့် 

နည်းလမ်းကို အသုံးပြုသည်ပဖစ်ရစ လုြ်အားခပဖတ်ရတာက်ခံရနိုင်ရပခရှိသည့် အရြကာင်းရင်းနှင့် ပဖတ် 

ရတာက်ခံရမည့် ြမာဏတို့ကို အလုြ်သမားများအား ကကိုတင်အသိရြး အရြကာင်းြကားသင့်သည့်အပြင် 

အလုြ်သမားများအရနပဖင့်လည်း အမျ ိုးသားအဆင့်ဥြရဒတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားရသာ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းဆိုင်ရာ 

အကာအကွယ်များနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် ၎င်းတို့၏ အခွင့်အရရးများကို သိရှိထားသင့်သည်။

ညအချနိ်လုပ်ေသည့် အလုပ်အတွက် အခရကကးရငွရပးြခင်း

ရမးခွန်း - ညအချနိ်လုြ်ရသည့် အလုြ်များအတွက် ြိုမိုပမင့်မားရသာ လုြ်အားခရြးရန် လိုအြ်ြါသလား။

အရြေ - ညအချနိ်လုြ်ရသည့် အလုြ်ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက် (အမှတ်စဉ် ၁၇၁) ြါ ြုဒ်ခွဲ ၈ တွင် အလုြ်ချနိ် (ဥြမာ - တိုရတာင်း 

ရသာ အချနိ်ဇယားများ သို့မဟုတ် ြိုမိုြကာရသာ နားချနိ်များ)၊ ရငွရြးရချမှု (ဥြမာ - ညအလုြ်အတွက် ဆတိုးရငွ) သို့ 

မဟုတ် အလားတူအကျ ိုးခံစားခွင့်များစသည့် ြုံစံမျ ိုးပဖင့် ညဆိုင်းအလုြ်သမားများအတွက် အခရြကးရငွသတ်မှတ် 

ရာတွင်၊ ညအချနိ်လုြ်ရသည့် အလုြ်၏ သရောသောဝကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ပဖစ်ရြကာင်း ရဖာ်ပြထားသည်။ 

ညအချနိ်လုြ်ရသည့် အလုြ်ဆိုင်ရာအကကံပြုချက် (အမှတ်စဉ် ၁၇၈) ြါ အြုဒ် ၈ နှင့် ၉ တွင်မူ ေဏ္ဍာရရးအရ ရလျာ်ရြကး 

ရြးပခင်းနှင့် စြ်လျဉ်း၍အရသးစိတ် ရှင်းလင်းရဖာ်ပြထားသည်။ ILO ပြဋ္ဌာန်းချက်များတွင်မူ ညအချနိ်လုြ်ရသည့် 

အလုြ်အတွက် ြိုများရသာ လုြ်အားခမျ ိုး ပဖစ်ရန်မလိုရသာ်လည်း၊ အြိုရဆာင်း အခရြကးရငွ သရောမျ ိုးရြးအြ်ရန် 

ရဖာ်ပြထားသည်။ 

ရမးခွန်း - စက်ရုံတစ်ရုံသည် အလုြ်သမားများအား အတည်ပြုထားပခင်းမရှိသည့် ခွင့်ရက်ယူပခင်းပဖစ်ရစ၊ အနိမ့်ဆုံး 

အရည်အရသွးဆိုင်ရာစံနှုန်းများ မပြည့်မီပခင်းရြကာင့်ပဖစ်ရစ ဒါဏ်ရငွရိုက်သည်။ မည်သည့်အရပခအရနမျ ိုးတွင် ဒါဏ် 

ရငွဆိုင်ရာ မူဝါဒတစ်ခုသည် အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစမှုဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် (များ) နှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိြါသလဲ။

အရြေ - အရည်အရသွးစံနှုန်းများ နှင့် ခွင့်မဲ့ြျက်ကွက်မှုကဲ့သို့ရသာ စည်းကမ်းချ ိုးရဖာက်မှုများအတွက် ဒဏ်ရငွရိုက်ပခင်း 

သည် အလုြ်သမားတစ်ဦးအားအလုြ်လုြ်ရန် အကျြ်ကိုင်ပခင်းမကိုင်ပခင်းနှင့် ဆက်စြ်ပခင်းမရှိရသာရြကာင့် အဓမ္မအ 

လုြ်ခိုင်းရစပခင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတစ်ရြ်မဟုတ်ရသာ်လည်း၊ ယင်းသည်လုြ်အားခအကာအကွယ်ရြးရရး အြါအဝင် 

နိုင်ငံတကာ အလုြ်သမားစံနှုန်းများြါ အပခားစည်းမျဉ်းများနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် ပြဿနာရြ်များကို ရြါ်ရြါက်ရစနိုင်ရြ 

သည်။

ရမးခွန်း - လစာရြးသည့် အချနိ်အြိုင်းအပခား၊ ဥြမာ - လစဉ်၊ နှစ်ြတ်တစ်ကကိမ် စသည်၊ နှင့် ဝန်ထမ်းအား လစာ 

အမှန်တကယ်ရြးအြ်သည့် ရန့ရက် (များ) နှင့်စြ်လျဉ်းသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်/ စံသတ်မှတ်ချက် 

အမျ ိုးမျ ိုးမှာ မည်သည်တို့ပဖစ်ြါသလဲ။

အရြေ - အကကံပြုထားရသာ အြကာဆုံးအချနိ်အြိုင်းအပခားသည် လုြ်အားခများကို တွက်ချက်သည့် နည်းလမ်းရြါ်တွင် 

မူတည်ရနသည်။ လုြ်အားခအကာအကွယ်ရြးရရးဆိုင်ရာ အကကံပြုချက်များ၊ ၁၉၄၉ (အမှတ်စဉ် ၈၅) တွင် ရအာက်ြါ 

လမ်းညွှန်ချက်များကို ချမှတ်ထားသည်။-
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၄။ လုြ်အားခရြးရချမှုဆိုင်ရာ အြကာဆုံးအချနိ်အြိုင်းအပခားကို သတ်မှတ်ရာတွင် ရအာက်ြါအချက်များအရ လုြ် 

အားခများကို ရြးရချရစရမည်။- 

(က) လုြ်အားခများကို နာရီ၊ ရန့ရက် သို့မဟုတ် ရက်သတ္တြတ်အလိုက် တွက်ချက်ရသာ အလုြ်သမားများအတွက် 

ဆယ့်ရပခာက်ရက်ထက်မရကျာ်ရသာ အချနိ်ကာလ အြိုင်းအပခားအတွင်း တစ်လလျှင် နှစ်ကကိမ်ထက် မနည်းရစေဲ 

ရြးရချရမည်။

(ခ) လစဉ် သို့မဟုတ် နှစ်စဉ် လစာရြးရချရသာ အလုြ်သမားများအတွက် တစ်လလျှင် တစ်ကကိမ်ထက် မနည်းရစေဲ 

ရြးရချရမည်။

၅။ (၁) ြုတ်ပြတ် သို့မဟုတ် ရလဒ်ရြါ် အရပခပြုတွက်ချက်ရသာ လုြ်အားခရသည့် အလုြ်သမားများအတွက်မူ လုြ် 

အားခရြးရချသည့် အြကာပမင့်ဆုံး အချနိ်အြိုင်းအပခားသည် ဆယ့်ရပခာက်ရက်ထက်မရကျာ်ရသာ အချနိ်ကာလအြိုင်း 

အပခားအတွင်း တစ်လလျှင် နှစ်ကကိမ်ထက် မနည်းရစေဲ လုြ်အားခများကို ရြးရချရန်အတွက် တိကျစွာသတ်မှတ်ထား 

သင့်သည်။

(၂) နှစ်ြတ်ထက်ြိုြကာရသာ အချနိ်လိုအြ်သည့် အလုြ်များအတွက် ငှားရမ်းထားရသာ အလုြ်သမားများကဲ့သို့ရသာ 

နှင့် စုရြါင်းညှိနှိုင်းသရောတူညီမှုပဖစ်ရစ၊ ခုံသမာဓိအဆုံးအပဖတ်ပဖင့် တိတိကျကျ သတ်မှတ်ထားပခင်းမျ ိုးမရှိရသာ 

လုြ်အားခရြးရချမှုများအတွက် အချနိ်ကာလအြိုင်းအပခားမျ ိုးတွင်မူ ရအာက်ြါအရပခအရနများပဖစ်ရစရန် သင့်ရလျာ် 

ရသာ လုြ်ရဆာင်ချက်များကို ပြုလုြ်ရမည် ပဖစ်သည်။

(က) ပြီးရပမာက်ရသာ အလုြ်ြမာဏနှင့်အချ ိုးညီစွာြင် ဆယ့်ရပခာက်ရက်ထက်မရကျာ်ရသာ အချနိ်ကာလ အြိုင်းအ 

ပခားအတွင်း တစ်လလျှင် နှစ်ကကိမ်ထက် မနည်းရစေဲ ကကိုတင်ရငွအပဖစ် ရငွရြးရချမှုများကို ပြုလုြ်ပခင်း၊ နှင့်

(ခ) အလုြ်တာဝန်ပြီးရပမာက်၍ နှစ်ြတ်အတွင်း အဆုံးသတ်ရငွရြးရချမှုများကို ပြုလုြ်ပခင်း။

အမျ ိုးသားဥြရဒ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များကို သိလိုြါက ကျွန်ုြ်တို့၏ အလုြ်လုြ်ရသည့် 

အရပခအရနများဆိုင်ရာ ဥြရဒများ (database) တွင် ရလ့လာနိုင်သည်။

ရမးခွန်း - အလုြ်ရခါ်ရန်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်စြ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများတွင် ပြဋ္ဌာန်းချက်များ 

ရှိသလား။

အရြေ - တရားဝင် လုြ်အားခ ပဖတ်ရတာက်မှုြုံစံအမျ ိုးမျ ိုးအတွက် အမျ ိုးသား ဥြရဒများ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းများ၊ 

စုရြါင်း သရောတူညီမှုများ သို့မဟုတ် ခုံသမာဓိဆုံးပဖတ်ချက်များ၊ စသည့် - သင့်ရလျာ်ရာဥြရဒရရးရာ နည်းလမ်းတစ် 

ခု လိုအြ်ရြသည်။ လူြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအလိုက် သရောတူညီမှုများပဖင့် မလုံရလာက်ရြ။

ကုမ္ပဏီများလိုက်နာရမည့် အရထွရထွစည်းမျဉ်းများတွင် အလုြ်ရနရာခန့်အြ်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ရဆာင်မှုများအတွက် 

ကုန်ကျရငွများ သို့မဟုတ် အခရြကးရငွများကို တိုက်ရိုက်ပဖစ်ရစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ပဖစ်ရစ၊ အလုံးစုံပဖစ်ရစ၊ တစ်စိတ်တစ် 

ရဒသပဖစ်ရစ၊ အလုြ်သမားများအား ရကာက်ခံပခင်း မပြုရန်ပဖစ်သည်။ သို့ရာတွင် အမျ ိုးသားဥြရဒ၌ - “သက်ဆိုင်ရာ 

အလုြ်သမား၏ အကျ ိုးစီးြွားအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး၊ အလုြ်သမားနှင့်အလုြ်ရှင်တို့ကို ကိုယ်စားပြုမှုအရှိဆုံးအဖွဲ့ 

အစည်းများနှင့် ရဆွးရနွးတိုင်ြင်ပြီးချနိ်၌ အလုြ်သမားများနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် အချ ို ့ရသာ အမျ ိုးအစားများသာမက၊ 

ြုဂ္ဂလိက အလုြ်အကိုင်ရှာရဖွရရး ရအဂျင်စီများမှြံ့ြိုးရသာ သတ်မှတ်ထားသည့် ဝန်ရဆာင်မှုအမျ ိုးအစားများတွင် 

သက်ဆိုင်ရာအာဏာြိုင်များအရနပဖင့် ခခင်းချက်များကို ခွင့်ပြုရြးနိုင်သည် ” ဟူ၍ ခခင်းချက်အချ ို ့ကို ခွင့်ပြုထားသည်။ 

(ြုဂ္ဂလိက အလုြ်အကိုင်ရှာရဖွရရး ရအဂျင်စီများဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် ၊ ၁၉၉၇ (အမှတ်စဉ် ၁၈၁)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၇၊ ဂ၊ ၁၈၁) 

ထို့ရြကာင့် ဝန်ထမ်းခန့်အြ်မှုဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်များကို အလုြ်သမားအား ရကာက်ခံပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ အမျ ိုးသား

ဥြရဒပြဋ္ဌာန်းချက်တို့ကို ရလ့လာထားရန်လည်း အရရးကကီးသည်။
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သို့ရာတွင် လုြ်အားခများအကာအကွယ်ရြးရရးဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် ြိုဒ်ခွဲ ၉ တွင်မူ အလုြ်ခန့်အြ်ရစလိုသည့် 

ရည်ရွယ်ချက်ပဖင့် အလုြ်သမားတစ်ဦးက အလုြ်ရှင်သို့ပဖစ်ရစ၊ သူ၏ ကိုယ်စားလှယ်သို့ပဖစ်ရစ၊ အလုြ်သမားကိုယ် 

စားလှယ် သို့မဟုတ် ရအးဂျင့် စသည့် ) အပခားြကားခံ ြုဂ္ဂိုလ်များသို့ပဖစ်ရစ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်ရြးရချ 

သည့် သရောမျ ိုးပဖစ်ရသာ လုြ်အားခပဖတ်ရတာက်မှုမျ ိုးကို တားပမစ်ြိတ်ြင်သင့်ရြကာင်း ရဖာ်ပြထားသည်။ 

တစ်နည်းအားပဖင့်ဆိုရြါက အခမဲ့အလုြ်အကိုင်ရှာရဖွရရး ရအဂျင်စီများလုြ်ငန်းရဆာင်ရွက်မှုကို အမျ ိုးသားဥြရဒ 

သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းများပဖင့် ခွင့်ပြုထားရသာ တိုင်းပြည်များတွင်၊ ြုဂ္ဂလိကအလုြ်ရနရာချထားရရး ရအဂျင်စီတစ်ခု၏ 

ဝန်ရဆာင်မှုများအတွက် လုြ်အားခပဖတ်ရတာက်မှုမျ ိုးမပဖစ်ရစေဲ အလုြ်သမားက တိုက်ရိုက်ရငွရြးရချမှုကို ခွင့်ပြု 

ထားသည်ဟု ဆိုလိုပခင်း ပဖစ်သည်။ 

လုြ်အားခများကို ပဖတ်ရတာက်ရသည့် အရြကာင်းရင်းများနှင့် မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ ပဖတ်ရတာက်မည် 

ပဖစ်ရြကာင်း တို့နှင့်စြ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များအားလုံးကို သက်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားထံကကိုတင်၍ အသိရြး 

အရြကာင်းြကားရန် လိုအြ်သည်။ သို့မှသာ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်နှင့် ၎င်းတို့၏ အိမ်ရထာင်စုအရြါ် ၎င်းတို့ြံ့ြိုးမှုရြးနိုင်စွ

မ်းကို အရနှာင့်အယှက်ပဖစ်ရစနိုင်မည့် ရမျှာ်လင့်မထားရသာလုြ်အားခ ရလျာ့နည်းမှုမျ ိုးကို ရရှာင်ရှားနိုင်မည်ပဖစ်သည်။ 

စီစဉ်ထားနိုင်သည့် နည်းလမ်းများမှာ ၎င်းတို့၏အလုြ်ခန့်အြ်မှုစာချုြ်များတွင် သင့်ရလျာ်ရသာ ရည်ညွှန်းကိုးကား 

ချက်များပဖစ်ရစ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဥြရဒများ၊ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများနှင့် လုြ်ငန်းခွင်စည်းကမ်းများတွင် ထည့်သွင်းရရးသား 

ရဖာ်ပြပခင်းပဖစ်ရစ ပြုလုြ်နိုင်ပြီး၊ မည်သည့်နည်းလမ်းကို အသုံးပြုသည်ပဖစ်ရစ လုြ်အားခပဖတ်ရတာက် ခံရနိုင်ရပခရှိ 

သည့် အရြကာင်းရင်းနှင့် ပဖတ်ရတာက်ခံရမည့်ြမာဏတို့ကို အလုြ်သမားများအား ကကိုတင်အသိရြးအရြကာင်းြကား 

သင့်သည့်အပြင်၊ အလုြ်သမားများအရနပဖင့်လည်း အမျ ိုးသားအဆင့်ဥြရဒများတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားရသာ လုြ်ထုံးလုြ် 

နည်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်များနှင့် စြ်လျဉ်းသည့် ၎င်းတို့၏ အခွင့်အရရးများကို သိရှိထားသင့်သည်။

ရမးခွန်း - ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား လခရြးရန် တစ်ြတ်ရနာက်ကျပခင်းကို အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစမှုအပဖစ် သတ်မှတ်နိုင်ြါ 

သလား။ သို့မဟုတ် အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစမှုမမည်ရစေဲ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးကို လစာရြးရမည့် ရနာက်အကျဆုံးအချနိ် 

(နှစ်ြတ်, တစ်လ၊စသည်ပဖင့်) ဟူ၍ သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုခုရှိြါသလား။ 

အရြေ - ရနာက်ကျ၍ လခရြးမှုသည် စနစ်တကျ တစ်သမတ်တည်းမဟုတ်ေဲ အလုြ်သမားကို ထိန်းချုြ်မှုပြုရန် 

ရည်ရွယ်ထားပခင်းလည်း မရှိြါက (ဥြမာ - ရငွလွှဲမှုဆိုင်ရာ ယာယီပြဿနာရြကာင့်ပဖစ်ရသာ ရနာက်ကျ၍ လခရြးမှု 

ပဖစ်ြါက)  အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစမှုမဟုတ်ြါ။ 

အဓမ္မ သို့မဟုတ် အတင်းအကျြ် အလုြ်ခိုင်းရစမှုဆိုသည်မှာ ပြစ်ဒဏ်တစ်ခုကျရရာက်မည့် အန္တရာယ် သို့မဟုတ် 

ပခိမ်းရပခာက်မှုတစ်ခုရှိရနပြီး၊ မိမိဆန္ဒမြါသည့်အရပခအရနမျ ိုးတွင် လူြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှအလုြ်လုြ်ပခင်း သို့မဟုတ် 

ဝန်ရဆာင်မှုရြးရပခင်းကို ဆိုလိုသည်။

လုြ်အားခရြးရန် ပငင်းဆန်သည်ဆိုရာတွင် ပြစ်ဒဏ်ရြးပခင်းမျ ိုးလည်းြါဝင်ပြီး၊ လုြ်အားခများကို ရနာက်ကျမှရြး 

ပခင်းသည် အဓမ္မအလုြ်ရစခိုင်းခံရသည့် အရပခအရနကိုညွှန်ပြမှု တစ်ခုလည်း ပဖစ်နိုင်သည်။ ဥြမာ - CEACR အရန 

ပဖင့် “ပြည်တွင်းရရှေ့ရပြာင်းလုြ်သားများအြါအဝင် ရရှေ ့ရပြာင်းလုြ်သားများ၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထိန်းသိမ်းခံရပခင်း၊ 

လုြ်အားခမရြးပခင်း၊ လွတ်လြ်ခွင့်ဆုံးရှုံးပခင်း၊ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာ လွဲမှားစွာပြုကျင့်ခံရပခင်းတို့ ကကုံ 

ရတွ့ကာ ၎င်းတို့၏ အလုြ်ခန့်အြ်မှုကို အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစမှုအပဖစ် အသွင်ကူးရပြာင်းသွားရစနိုင်သည့် ၎င်းတို့၏ 

ထိခိုက်လွယ်ရသာ အရပခအရနနှင့် စြ်လျဉ်းသည့် ပြဿနာ” ကို ရဖာ်ပြခဲ့ဖူးသည်။

အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစမှုဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၃၀ (အမှတ်စဉ် ၂၉) ကို လက်မှတ်ရရးထိုးထားရသာ နိုင်ငံများက 

ယင်းပြဋ္ဌာန်းချက်အား လက်ရတွ့ကျင့်သုံးမှုရှိမရှိ စစ်ရဆးရာတွင် အကျြ်ကိုင်ပခင်းနှင့်/ သို့မဟုတ် ပခိမ်းရပခာက်ပခင်း 

အရိြ်အရယာင်မျ ိုးရတွ့ရမှသာ ယင်းအရလ့အကျင့်မျ ိုးကို လုြ်အားခရြးရန် ြျက်ကွက်မှု သို့မဟုတ် ရနာက်ကျမှုတို့ 
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ပဖစ်ရြကာင်း CEACR အရနပဖင့် ရည်ညွှန်းထားသည်။ စစ်ရဆးခဲ့ရသာ ပဖစ်ရြ်များစွာတွင်မူ အရပခအရနများသည် 

အလုြ်သမားများအတွက် ထိခိုက်လွယ်အရပခအရနမျ ိုးကိုပဖစ်ရစရသာ အရကကးနွံနစ်သည့် အရပခအရနများကို ဦးတည် 

သွားရစသည့် အလုြ်ရှင်များက လုြ်အားခများကို ကကိုးကိုင်ပခယ်လှယ်ပခင်းနှင့်ဆက်စြ်ရနြကသည်။ 

လုြ်အားခရြးရန် ြို၍ြကာပမင့်ရနှာင့်ရနှးပခင်းသည် ထိခိုက်လွယ်သည့် အရပခအရနမျ ိုးကို ဖန်တီးရစနိုင် သို့မဟုတ် 

ြို၍ဆိုးရွားရစနိုင်သည့် အလားအလာြိုများရသာရြကာင့် ယင်းသည် သိသာအားရကာင်းရသာ အညွှန်းကိန်းတစ်ခု 

ပဖစ်သည်။ လုြ်အားခရြးရန် ြျက်ကွက်သည့်အချနိ်နှင့် အလုြ်သမားများ အလုြ်မှလွတ်လြ်စွာ ထွက်ခွာနိုင်ခွင့်အရြါ် 

ယင်း၏ သက်ရရာက်မှုသည် လစာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ နိုင်ငံ၊ အဖွဲ့အစည်းမှအကာအကွယ်ရြးရရး သို့မဟုတ် 

အပခားအချက်များရြါ်တွင် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစမှုအပဖစ် အလိုအရလျာက်သတ်မှတ်ရစမည့် 

လုြ်အားခရြးရန် ရနှာင့်ရနှးြကန့်ြကာမှု ကာလအြိုင်းအပခား သတ်မှတ်ထားပခင်း မရှိရြ။

ရမးခွန်း - အလုြ်သမားအား တူညီဝတ်စုံ (ယူနီရဖာင်း) များအတွက် စရန်ရငွရကာက်ခံပခင်းသည် မည်သည့်အရပခအ 

ရနမျ ိုးတွင် သင့်ရလျာ်သနည်း။ 

အရြေ - ြမာဏတစ်ခုအထိ စရန်ရငွရြးပခင်း အြါအဝင် လုြ်အားခများကို ချန်ထားပခင်းနှင့် ရြးရန်ြျက်ကွက်ပခင်း 

တို့တွင်၊ ရယေုယျအားပဖင့် အလုြ်သမားများ စိတ်ရပြာင်းသွားြါက ၎င်းတို့အလုြ်မှထွက်ပခင်းကို တားဆီးထားရသာ 

ကန့်သတ်ချက် များြါဝင်သည်။ သို့ရသာ်စရန်ရငွကိုပြန်ရြးရန် အရပခအရနများကို အလုြ်သမားများအား အသိရြး 

ထားပြီး ထိုအရပခအရန များပြည့်မီပြီးရနာက်တွင်လည်း စရန်ရငွကိုအမှန်တကယ်ပြန်လည်ရြးအြ်ြါက ြမဏာတစ်ခု 

အထိ စရန်ရငွကကိုတင်ရြးပခင်းမျ ိုးသည် အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစပခင်း မဟုတ်ြါ။ ယူနီရဖာင်းအတွက် ရြးအြ်ရသည့် 

စရန်ရငွမျ ိုးအတွက်မူ ယူနီရဖာင်းအား ပြန်လည်အြ်နှံသည်နှင့် အဆိုြါစရန်ရငွကို ပြန်လည်ရြးအြ်မည်ပဖစ်ရြကာင်း 

အလုြ်သမားအား အသိရြးထားသင့်သည်။ ယူနီရဖာင်းကို အသုံးဝင်ရသးသည့် အရပခအရနမျ ိုးတွင် ပြန်လည်အြ်နှံ 

ရန်စသည့် အပခားသတ်မှတ်ချက်မျ ိုးကိုလည်း ရှင်းလင်းစွာရဖာ်ပြသင့်ပြီး၊ အလုြ်သမားများ ဆန္ဒရှိ၍ အလုြ်ထွက် 

ပခင်းကို မဟန့်တားသည့် နည်းလမ်းမျ ိုးပဖင့် လက်ရတွ့လိုက်နာကျင့်သုံးသင့်သည်။ 

အလုြ်သမားအလုြ်ထွက်ချနိ်တွင် ပြန်လည်ရြးအြ်ပခင်းမရှိသည့် စရန်ရငွမျ ိုးသည် စရန်ရငွမဟုတ်ရတာ့ေဲ အလုြ် 

သမားအား သူ သို့မဟုတ် သူမ၏ ယူနီရဖာင်းအတွက် ရငွရြးရချရစရန် သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုသာပဖစ်ြါသည်။ ထိုကဲ့ 

သို့ရသာ အလုြ်သမား၏ လုြ်အားခမှ ပဖတ်ရတာက်ပခင်းသည် လုြ်အားခအကာအကွယ်ရြးရရးဆိုင်ရာ ပြဿနာ 

တစ်ရြ်ြင် ပဖစ်သည်။ “အလုြ်ရှင်မှ ြံ့ြိုးရြးရသာ ြစ္စည်းကိရိယာများ၊ တန်ဆာြလာများ သို့မဟုတ် စက်ြစ္စည်းများ 

နှင့်စြ်လျဉ်း၍ လုြ်အားခ ပဖတ်ရတာက်မှုများမှ အဆိုြါ ပဖတ်ရတာက်မှုများသည် ရအာက်ြါအရပခအရနများနှင့် ကိုက် 

ညီသည့် ကိစ္စများအထိ ကန့်သတ်ရန် ဆီရလျာ်မှုရှိရသာ အစီအမံများကို ပြုလုြ်ထားသင့်သည်။ --

(က)  လုြ်အားခ ပဖတ်ရတာက်မှုများသည် သက်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှု သို့မဟုတ် အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းဆိုင်ရာ အသိ 

အမှတ်ပြုထားရသာ ဓရလ့ထုံးစံများပဖစ်ပခင်း၊

(ခ) စုရြါင်းသရောတူညီမှု သို့မဟုတ် ခုံသမာဓိအဆုံးအပဖတ်ပဖင့် သတ်မှတ်ထားပခင်း၊

(ဂ) အမျ ိုးသားဥြရဒ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းများအရ အသိအမှတ်ပြုထားရသာ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းတစ်ခုပဖင့် တရားဝင် 

ခွင့်ပြုထားပခင်း၊ ” တို့ပဖစ်ပြီး ကုမ္ပဏီ၏ မူဝါဒသက်သက် မပဖစ်သင့်ြါ။

အထက်ြါ အချက်များနှင့် ကိုက်ညီြါက အလုြ်သမားသည် သူ သို့မဟုတ် သူမ၏ ယူနီရဖာင်းအတွက် ရငွရြးရချရန် 

လိုအြ်ရြကာင်း သတ်မှတ်ချက်ကို လက်ခံနိုင်မည်ပဖစ်ပြီး၊ ယူနီရဖာင်းများသည် အလုြ်သမားများအြိုင်ပဖစ်ရြကာင်း 

ရှင်းလင်းစွာ ရပြာြကားထားရမည် ပဖစ်သည်။



စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော အရေးအရြေေျားအတွက် ILO ၏ အကူအညီရပးရေးဌာနေှ နေူနာကိစ္စေပ်ေျား
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ရမးခွန်း - ပြစ်ဒဏ်ရြးသည့်အရနပဖင့် လုြ်အားခ ပဖတ်ရတာက်မှုနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများ 

သတ်မှတ်ထားပခင်းရှိြါသလား။

အရြေ - အပြစ်ဒဏ်ရြးသည့်အရနပဖင့် လုြ်အားခပဖတ်ရတာက်မှုကုိ ခွင့်ပြုသင့် ခွင့်မပြုသင့်ဆိုသည့် ကိစ္စရြ်အရြါ်  

နိုင်ငံတကာ အလုြ်သမားစံနှုန်းများတွင် ရဖာ်ပြထားပခင်းမရှိရြ။ လုြ်အားခပဖတ်ရတာက်သည့် နည်းလမ်းပဖင့် ပြစ် 

ဒဏ်ရြးသည့် စည်းကမ်းချက်ကို နိုင်ငံများစွာတွင် တရားဝင်တားပမစ်ထားရြကာင်း CEACR မှသတိပြုသိရှိထားသည်။ 

ပြစ်ဒဏ်ရြးသည့်အရနပဖင့် လုြ်အားခပဖတ်ရတာက်မှုကို တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသည့် နိုင်ငံများတွင်မူ အမျ ိုးသားအဆင့် 

ဥြရဒပြုရရးတွင်လည်း အလုြ်သမား၏ စာပဖင့်အရြကာင်းြကားစာကုိ လိုအြ်ပခင်း၊ အယူခံဝင်ခွင့်ကို အသိအမှတ်ပြုပခင်း 

စသည့် ပြစ်ဒဏ်ရြးရာတွင် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းအရ မျှတမှုရှိရစသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များလည်း ြါဝင်သည်။

ကျွမ်းကျင်ြညာရှင်များ ရကာ်မတီ (the Committee of Experts) အရနပဖင့်လည်း လုြ်အားခ အကာအကွယ်ရြး ပခင်း 

ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားစံသတ်မှတ်ချက်များတွင် အဓိကမူသုံးခုကို သတ်မှတ်ထားရြကာင်းကိုလည်း သိရှိထားသည်။ 

ြထမမူမှာ - မည်သည့်လုြ်အားခ ပဖတ်ရတာက်မှုမျ ိုးမဆိုအား ဥြရဒ အကျုံးဝင်ပဖစ်ရစရန်မှာ လူြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအ 

လိုက် သရောတူညီချက်ယူထားရုံပဖင့် မလုံရလာက်ေဲ အမျ ိုးသားအဆင့်ဥြရဒများ သို့မဟုတ် နည်းဥြရဒများ၊ 

စုရြါင်းသရောတူညီမှုများ သို့မဟုတ် ခုံသမာဓိ ဆုံးပဖတ်စီရင်မှုများ - စသည့် သင့်ရလျာ်ရသာ ဥြရဒရရးရာနည်းလမ်း 

တစ်ခုကို လိုအြ်သည်။ ဒုတိယမူမှာ၊ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသည့် လုြ်အားခပဖတ်ရတာက်မှု အားလုံးကို ြမာဏကန့် 

သတ်ထားရန် လိုအြ်သည်။ သို့မှသာ အလုြ်သမားများ လက်ခံရရှိသည့် လုြ်အားခ အသားတင်ြမာဏသည် မည် 

သည့်အရပခအရနမျ ိုးတွင်မဆို ၎င်းတို့ ကိုယ်တိုင်နှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများအတွက် ရလျာက်ြတ်ရသာ လူရနထိုင် 

စရိတ်ကာမိသည့် ဝင်ရငွတစ်ခုပဖစ်မည်ပဖစ်သည်။ 

ရနာက်ဆုံးမူမှာ၊  လုြ်အားခများကို ပဖတ်ရတာက်ရသည့် အရြကာင်းရင်းများနှင့် မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ ပဖတ် 

ရတာက် မည်ပဖစ်ရြကာင်းတို့နှင့်စြ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များ အားလုံးကို သက်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားထံ ကကိုတင်၍ 

အသိရြးအရြကာင်းြကားရန် လိုအြ်သည်။ သို့မှသာ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်နှင့် ၎င်းတို့၏ အိမ်ရထာင်စုအရြါ် ၎င်းတို့ ြံ့ြိုးမှု 

ရြးနိုင်စွမ်းကို အရနှာင့်အယှက်ပဖစ်ရစနိုင်မည့် ရမျှာ်လင့်မထားရသာ လုြ်အားခ ရလျာ့နည်းမှုမျ ိုးကို ရရှာင်ရှား နိုင်မည် 

ပဖစ်သည်။ စီစဉ်ထားနိုင်သည့် နည်းလမ်းများမှာ ၎င်းတို့၏ အလုြ်ခန့်အြ်မှုစာချုြ်များတွင် သင့်ရလျာ်ရသာ ရည်ညွှန်း 

ကိုးကားချက်များပဖစ်ရစ၊ သက်ဆိုင်ရာဥြရဒများ၊ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများနှင့် လုြ်ငန်းခွင်စည်းကမ်းများတွင် ထည့်သွင်း 

ရရးသားရဖာ်ပြပခင်းပဖစ်ရစ ပြုလုြ်နိုင်ပြီး၊ မည်သည့်နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသည်ပဖစ်ရစ လုြ်အားခပဖတ်ရတာက်ခံရနိုင် 

ရပခရှိသည့် အရြကာင်းရင်းနှင့် ပဖတ်ရတာက်ခံရမည့် ြမာဏတို့ကို အလုြ်သမားများအား ကကိုတင်အသိရြးအရြကာင်း 

ြကားသင့်သည့်အပြင်၊ အလုြ်သမားများအရနပဖင့်လည်း အမျ ိုးသားအဆင့်ဥြရဒတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားရသာ လုြ်ထုံးလုြ် 

နည်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်များနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် ၎င်းတို့၏ အခွင့်အရရးများကို သိရှိထားသင့်သည်။

ရမးခွန်း - စက်ရုံတစ်ရုံသည် အလုြ်သမားများအား အတည်ပြုထားပခင်းမရှိသည့် ခွင့်ရက်ယူပခင်းပဖစ်ရစ၊ အနိမ့်ဆုံး 

အရည်အရသွးဆိုင်ရာစံနှုန်းများ မပြည့်မီပခင်းရြကာင့်ပဖစ်ရစ ဒဏ်ရငွရိုက်သည်။ မည်သည့်အရပခအရနမျ ိုးတွင် ဒဏ်ရငွ 

ဆိုင်ရာမူဝါဒတစ်ခုသည် နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိသနည်း။

အရြေ - လုြ်အားခများကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပခင်းဆိုင်ရာ အဓိက မူများတွင် ရအာက်ြါတို့ ြါဝင်သည်။ -

၁။ မည်သည့်လုြ်အားခ ပဖတ်ရတာက်မှုမျ ိုးကိုမဆို တရားဝင်ပဖစ်ရစရန်မှာ လူြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအလိုက် သရောတူ 

ညီချက် ယူထားရုံပဖင့် မလုံရလာက်ေဲ အမျ ိုးသားအဆင့် ဥြရဒများ သို့မဟုတ် နည်းဥြရဒများ၊ စုရြါင်းသရော 

တူညီမှုများ သို့မဟုတ် ခုံသမာဓိ ဆုံးပဖတ်စီရင်မှုများ - စသည့် သင့်ရလျာ်ရသာဥြရဒရရးရာ နည်းလမ်းတစ်ခုကို 

လိုအြ်သည်။
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၂။ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသည့် လုြ်အားခ ပဖတ်ရတာက်မှုအားလုံးကို ြမာဏကန့်သတ်ထားရန် လိုအြ်သည်။ သို့မှ 

သာ အလုြ်သမားများ လက်ခံရရှိသည့် လုြ်အားခအသားတင်ြမာဏသည် မည်သည့်အရပခအရနမျ ိုးတွင်မဆို ၎င်းတို့ 

ကိုယ်တိုင်နှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများအတွက် ရလျာက်ြတ်ရသာ လူရနထိုင်စရိတ်ကာသည့် ဝင်ရငွတစ်ခုပဖစ်မည် ပဖစ် 

သည်။ 

၃။ လုြ်အားခများကို ပဖတ်ရတာက်ရသည့် အရြကာင်းရင်းများနှင့် မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ ပဖတ်ရတာက်မည် 

ပဖစ်ရြကာင်းတို့နှင့်စြ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များအားလုံးကို သက်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားထံ ကကိုတင်၍ အသိရြး 

အရြကာင်းြကားရန် လိုအြ်သည်။ သို့မှသာ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်နှင့် ၎င်းတို့၏ အိမ်ရထာင်စုအရြါ် ၎င်းတို့ ြံ့ြိုးမှုရြးနိုင် 

စွမ်းကို အရနှာင့်အယှက်ပဖစ်ရစနိုင်မည့် ရမျှာ်လင့်မထားရသာ လုြ်အားခရလျာ့နည်းမှုမျ ိုးကို ရရှာင်ရှားနိုင်မည် ပဖစ် 

သည်။ စီစဉ်ထားနိုင်သည့် နည်းလမ်းများမှာ ၎င်းတို့၏ အလုြ်ခန့်အြ်မှုစာချုြ်များတွင် သင့်ရလျာ်ရသာ ရည်ညွှန်းကိုး 

ကားချက်များပဖစ်ရစ၊ သက်ဆိုင်ရာဥြရဒများ၊ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများနှင့် လုြ်ငန်းခွင်စည်းကမ်းများတွင် ထည့်သွင်း 

ရရးသား ရဖာ်ပြပခင်းပဖစ်ရစ ပြုလုြ်နိုင်ပြီး၊ မည်သည့်နည်းလမ်းကို အသုံးပြုသည် ပဖစ်ရစ လုြ်အားခပဖတ်ရတာက်ခံ 

ရနိုင်ရပခရှိသည့် အရြကာင်းရင်းနှင့် ပဖတ်ရတာက်ခံရမည့် ြမာဏတို့ကို အလုြ်သမားများအား ကကိုတင်အသိရြး 

အရြကာင်းြကားသင့်သည့်အပြင် အလုြ်သမားများအရနပဖင့်လည်း အမျ ိုးသားအဆင့် ဥြရဒတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားရသာ 

လုြ်ထုံးလုြ်နည်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်များနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် ၎င်းတို့၏ အခွင့်အရရးများကို သိရှိထားသင့်သည်။ 

လုြ်အားခအကာအကွယ်ရြးရရးဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၄၉ (အမှတ်စဉ် ၉၅) နှင့် လုြ်အားခများ အကာအကွယ် 

ရြးရရးဆိုင်ရာ အကကံပြုချက်များ၊ ၁၉၄၉ (အမှတ်စဉ် ၈၅) တို့ကို ရလ့လာြါ။

ရမးခွန်း - အလုြ်သမားတစ်ဦးတွင် ပြစ်ဒဏ်ရြးရန် ဆုံးပဖတ်ချက်ကို အယူခံဝင်ခွင့် ရှိြါသလား။

အရြေ - သီးပခားပြစ်ဒဏ်ရြးနိုင်သည့်အလားအလာများအရြါ်မူတည်ပြီး သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်း 

များရှိြါသည်။

ပြစ်ဒဏ်ရြးရန် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းသည် လုြ်အားခပဖတ်ရတာက်ရန်ဟူ၍ ဆုံးပဖတ်ရသာ ကိစ္စများတွင်မူ၊ လုြ်အားခ 

အကာအကွယ်ရြးရရးပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ရဆွးရနွးထားချက်အရ၊ CEACR သည် ပြစ်ဒဏ်ရြးသည့်အရနပဖင့် လုြ်အားခ 

ပဖတ်ရတာက်မှုကို တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသည့် နိုင်ငံများရှိ အမျ ိုးသားအဆင့်ဥြရဒပြုရရးတွင်လည်း အလုြ်သမား၏ 

စာပဖင့်အရြကာင်းြကားစာကို လိုအြ်ပခင်းပဖစ်ရစ၊ အယူခံဝင်ခွင့်ကို အသိအမှတ်ပြုပခင်းပဖစ်ရစစသည့် ပြစ်ဒဏ်ရြး 

ရာတွင် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းအရ မျှတမှုရှိရစသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များလည်း ြါဝင်ရြကာင်း သိရှိထားသည်။ 

အလုြ်မှထုတ်ရန် ပြစ်ဒဏ်ရြးသည့် ကိစ္စများအတွက်မူ အလုြ်သမားတွင်လည်း သင့်ရလျာ်သည့် အချနိ်အတိုင်းအတာ 

တစ်ခုအတွင်း အလုြ်ထုတ်မှုနှင့်စြ်လျဉ်း၍ တရားရုံး၊ အလုြ်သမား ခုံရုံး၊ ခုံသမာဓိ ရကာ်မတီ သို့မဟုတ် ခုံသမာဓိ 

စသည့် ေက်မလိုက်သည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထံ အယူခံဝင်ခွင့်လည်း ရှိသင့်သည်။ 

ရယေုယျအားပဖင့် ဆိုရသာ်၊ မည်သည့်အလုြ်သမားမဆိုသည် ဆိုးရွားရသာ အကျ ိုးဆက်များမခံရေဲ မရကျနြ်မှုကို 

တင်ပြခွင့်နှင့် သင့်ရလျာ်ရာ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများအရ စစ်ရဆးမှုကို ခံယူခွင့်ရှိသင့်သည်။ မမျှတရြကာင်း ထင်ပမင်ရ 

နိုင်သည့် ပြစ်ဒဏ်ရြးမှုတစ်ခုသည် အလုြ်ရှင်-အလုြ်သမား ဆက်ဆံရရးကို သက်ရရာက်ရစရသာအခါ သို့မဟုတ် 

လုြ်ငန်းအတွင်းရှိ အလုြ်သမားတစ်ဦး သို့မဟုတ် တစ်ဦးထက်ြိုရသာ အလုြ်သမားများ၏ အလုြ်ခန့်အြ်မှု အရပခအ 

ရနများကို သက်ရရာက်နိုင်သည့် အလားအလာရှိရသာအခါနှင့်၊ အရပခအရနသည် စုရြါင်းညှိနှိုင်း သရောတူညီချက်၊ 

လူြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း အလုြ်ခန့်အြ်မှုစာချုြ်၊ အမျ ိုးသားဥြရဒ သို့မဟုတ် အပခားစည်းကမ်းများတွင် ပြဋ္ဌာန်းထား 

သည်နှင့် ဆန့်ကျင်ြုံရရသာအခါတွင် မရကျနြ်မှုများကို ပဖစ်ရြါ်ရစနိုင်သည်။ 

ရမးခွန်း - စက်ရုံတစ်ခုတွင် ဝန်ထမ်းများအား တရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်ထက် ြို၍ သတ်မှတ်ထားရသာ အလုြ်ထွက်စာ 

ကကိုတင်ရန် မူဝါဒတစ်ခုထားရှိသည် - ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် မူဝါဒတွင် သတ်မှတ်ထားရသာ အချနိ်ထက်ရစာ၍ အလုြ် 
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ထွက်ြါက ကုမ္ပဏီသည် ဝန်ထမ်း၏ လုြ်အားခမှ ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုအထိ ပဖတ်ရတာက်မည်ပဖစ်သည်။ အစမ်းခန့်ကာလ 

အတွင်းစက်ရုံမှ အလုြ်ထုတ်ခံရရသာ ဝန်ထမ်းများသည်လည်း ၎င်းတို့ အလုြ်လုြ်ခဲ့သည့်ရန့များအတွက် လုြ်အားခ 

မရရြ။ အစမ်းခန့်ကာလအတွင်း မိမိသရောပဖင့် အလုြ်ထွက်ရသာ ဝန်ထမ်းများသည်လည်း ၎င်းတို့ အလုြ်လုြ်ရသည့် 

ရန့တာများအတွက် လုြ်အားခမရရြ။ ယင်းသည် လက်သင့်ခံနိုင်သည့်အရပခအရနတစ်ခု ပဖစ်ြါသလား။

အရြေ - ကကိုတင်အသိရြးရန် သတ်မှတ်ချက်များသည် အလုြ်သမားများ၏ မိမိဆန္ဒရှိသည့် အချနိ်တွင် အလုြ်ထွက်ခွင့် 

နှင့် အလုြ်ရှင်အတွက် အစားထိုးအလုြ်သမားတစ်ဦး ရှာရဖွရန်လိုအြ်သည့် အချနိ်အတိုင်းအတာတစ်ခု သတ်မှတ်ခွင့် 

တို့ြကား ဟန်ချက်ညီရစပခင်းပဖစ်သည်။ ကကိုတင်အသိရြးရန် သတ်မှတ်ချက်များသည် အဆိုြါအခွင့်အရရးများြကား 

သင့်ရလျာ်ရသာ ဟန်ချက်ပဖစ်ရစရန် အစိုးရက အလုြ်သမားနှင့် အလုြ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်ြင်ရဆွးရနွး၍ 

အမျ ိုးသားဥြရဒတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားပခင်းပဖစ်သည်။ အလုြ်သမားများရရာ ကုမ္ပဏီများြါ အမျ ိုးသားဥြရဒြါ အသိရြး 

အရြကာင်းြကားပခင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအတိုင်း လိုက်နာသင့်သည်။ ဥြရဒအရ လိုအြ်ရသာအနိမ့်ဆုံး အသိရြး 

အရြကာင်းြကားစာြို့ရန် ြျက်ကွက်ရသာ အလုြ်သမားများအားရြးသည့် မည်သည့်ပြစ်ဒဏ်မဆိုကို ကုမ္ပဏီများက 

အမျ ိုးသားဥြရဒများနှင့်အညီ သတ်မှတ်သင့်သည်။ 

အစမ်းခန့်ကာလဆိုသည်မှာ၊ အလုြ်သည် အလုြ်သမားနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိနှင့် အလုြ်သမားသည်လည်း အလုြ်နှင့် 

ကိုက်ညီမှုရှိမရှိဆုံးပဖတ်ရန် အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမား တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ပဖစ်ရစ၊ နှစ်ဦးလုံးအတွက်ပဖစ်ရစ အချနိ် 

တစ်ခုရြးပခင်းြင် ပဖစ်သည်။ အလုြ်သမားနှင့် အလုြ်သည် မကိုက်ညီရြကာင်း တစ်ေက်ေက်မှ ဆုံးပဖတ်လိုက်ြါက 

အသိရြးအရြကာင်းြကားမှုဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ ထိုကာလအတွင်း မည်သည့်အချနိ်တွင်မဆို လုြ်ငန်းသရော 

ဆက်ဆံရရးကို ရြ်တန့်နိုင်ပြီး၊ ထိုအခွင့်အရရးကို အသုံးချပခင်းအတွက် ပြစ်ဒဏ်ကိုမခံရသင့်ရြ။ အလုြ်ရှင်က ထို 

အခွင့်အရရးကို အသုံးချသည့်အခါတွင် အလုြ်သမားရသင့်သည့် လုြ်အားခကို ထိန်ချန်ပခင်းသည် အဓမ္မအလုြ်ခိုင်း 

ရစမှုမဟုတ်ရြ (ဥြမာ - အဓမ္မ သို့မဟုတ် အတင်းအြကြ်အလုြ်ခိုင်းရစမှုဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် (အမှတ်စဉ် ၂၉)၊ အဓမ္မ 

အလုြ်ခိုင်းရစမှု ပြဋ္ဌာန်းချက် ဖျက်သိမ်းပခင်း (အမှတ်စဉ် ၁၀၅))။ သို့ရသာ် ယင်းသည် လုြ်အားခအကာအကွယ်ရြးရရး 

ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် (အမှတ်စဉ် ၂၉) နှင့် အကကံပြုချက်များ (အမှတ်စဉ် ၈၅)၊ လုြ်အားခအကာအကွယ်ရြးရရးနှင့် 

စြ်လျဉ်းသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိရြ။ အလုြ်ဆက်ဆံရရးကိုရြ်နားရန် အလုြ်ရှင်က ဆုံးပဖတ်ပခင်း 

နှင့်မဆိုင်ေဲ၊ အလုြ်သမားများကို ၎င်းတို့ အလုြ်လုြ်ခဲ့သည့် ရန့ရက်များအတွက် လုြ်ခရြးသင့်သည်။ အလုြ်သမား 

တစ်ဦး အလုြ်ရြ်နားရန် သူ သို့မဟုတ် သူမ၏ အခွင့်အရရးကို ကျင့်သုံးပခင်းရြကာင့် ထိုအလုြ်သမားအား တားဆီး 

ရန်၊ အပြစ်ရြးရန်သရောပဖင့် လုြ်အားခကို မရြးပခင်းသည် အဓမ္မပဖစ်ပြီး၊ အစမ်းခန့်ကာလထားရှိရသည့် ရည်ရွယ် 

ချက်နှင့် ဆန့်ကျင်ရနသည်။

ရမးခွန်း - ကျွန်ုြ်တို့၏ လုြ်ငန်းခွင်/ကုမ္ပဏီအချ ို ့သည် ကျွန်ုြ်တို့၏ ဝန်ထမ်းရစာင့်ရရှာက်ရရးအစီအစဉ် တစ်စိတ်တစ် 

ြိုင်းအရနပဖင့် ဝန်ထမ်းများအား ရချးရငွများရြးလျက်ရှိသည်။ ထိုသို့ရကာင်းမွန်ရသာ အစြျ ိုးလုြ်ရဆာင်မှုများ အနှုတ် 

သရော မရပြာင်းလဲသွားရစရန်အတွက် ရချးရငွပဖင့် ချုြ်ရနှာင်ထားရသာ အလုြ်သမား၊ လွတ်လြ်စွာသွားလာခွင့်ကို 

ဟန့်တားပခင်းနှင့် အရစ်ကျရြးရချမှုများရြကာင့် အနိမ့်ဆုံးလုြ်အားခရအာက် တစ်ရက်တာလုြ်အားခ ရလျာ့နည်း 

သွားပခင်းစသည့် အပဖစ်များ ကို ရရှာင်ရှားနိုင်ရန် မူဝါဒတစ်ခုရရးဆွဲရန် စီစဉ်လျက်ရှိြါသည်။ 

အရြေ - မူဝါဒတွင်၊ ဝန်ထမ်းများအား ကကိုတင်ရြးရငွများနှင့် ရချးရငွများကို အလုြ်သမားများ အလုြ်မထွက်ရစရန် 

ချည်ရနှာင်ထားသည့် နည်းလမ်းအပဖစ် အသုံးမပြုသင့်ရြကာင်း ရှင်းလင်းစွာ ရဖာ်ပြထားသင့်သည်။ ကကိုတင်ရြးရငွနှင့် 

ရချးရငွများသည် အမျ ိုးသားဥြရဒက ပြဋ္ဌာန်းထားရသာ ကန့်သတ်ြမာဏထက် မြိုသင့်ရြ။ အလုြ်သမားများကို 

လည်း ရထာက်ြံ့ရငွများ၊ ကကိုတင်ရြးရငွများနှင့် ရချးရငွများ ပြန်လည်ရြးအြ်မှုတို့နှင့် စြ်လျဉ်းသည့် စည်းကမ်းနှင့် 

သတ်မှတ်ချက်များကို အသိရြးထားသင့်သည်။ 
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အင်တာနက် အသုံးြပုမှု

ရမးခွန်း - ကျွန်ုြ်သည် ြင်လယ်ကူးသရေဂာအရာရှိချုြ်တစ်ဦးပဖစ်ပြီး၊ လွန်ခဲ့သည့် ငါးနှစ်အတွင်း သရေဂာများရြါ်တွင် 

အလုြ်လုြ်ရနခဲ့သည်။ အလုြ်ခန့်အြ်သည့် စာချုြ်တိုင်းသည် ၄-၅ လ ရြါ်တွင် အရပခခံချုြ်ဆိုထားပခင်းပဖစ်ပြီး၊ မိသားစု၊ 

ချစ်ခင်ရသူများနှင့် ကွဲကွာရနရသည့် အချနိ်ကာလလည်းပဖစ်သည်။ သရေဂာများစွာတွင် အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု 

မရှိြကရသာရြကာင့် မိသားစုနှင့်ဆက်သွယ်မှုကို အလွန်ခက်ခဲရစသည်။ အလုြ်ရှင်က သရေဂာအဖွဲ့သားများအား ြုံမှန် 

အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှုရရှိရအာင် ြံ့ြိုးရန်လိုအြ်ရြကာင်း အထူးပြုရဖာ်ပြသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် 

များ ရှိသလား။

အရြေ - စီမံအုြ်ချုြ်ရရးြိုင်းနှင့် သင်ရဆွးရနွးရာတွင် အသုံးဝင်နိုင်ရသာ အင်တာနက် အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာကို 

ရပြလည်ရစမည့် နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများမှာ ရရရြကာင်းအလုြ်သမားဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်ြင် ပဖစ်သည်။ 

လမ်းညွှန်ချက် ခ - ၃.၁.၁၁ - အြန်းအရပဖမှုဆိုင်ရာ ဝန်ရဆာင်မှုများ၊ စာြို့ပခင်းနှင့် သရေဂာသား လည်ြတ်မှုဆိုင်ရာ 

အစီအစဉ်များတွင် - ရအာက်ြါတိုင်း ရဖာ်ပြထားသည်။ -

၁။ အြန်းရပဖမှုဆိုင်ရာ ဝန်ရဆာင်မှုများသည် ရရရြကာင်းလုြ်ငန်းတွင် နည်းြညာြိုင်း၊ လုြ်ငန်းြိုင်းနှင့် အပခား ဖွံ့ပဖိုး 

တိုးတက်မှုများရြကာင့်ပဖစ်ရြါ်လာရသာ သရေဂာသားများ၏ လိုအြ်ချက်အရပြာင်းအလဲများနှင့် ဆီရလျာ်ညီညွတ်မှုရှိ 

ရစရန် ယင်းတို့ကို မြကာခဏ ဆန်းစစ်သင့်သည်။ 

၄။ သရေဂာသားများအား စရိတ်ကုန်ကျမှုမရှိရစေဲ လက်ရတွ့တွင်ရအာက်ြါဝန်ရဆာင်မှုများကို ထည့်သွင်းြါဝင်ရစ 

ရန်စဉ်းစားသင့်သည်။ -

(ည)  သရေဂာမှ  ကမ်းသို့ တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်မှု၊ ရနိုင်ြါက အီးရမးလ်နှင့် အင်တာနက်ဝန်ရဆာင်မှုများ အသုံးပြု 

မှုအတွက် သင့်ရလျာ်ရသာနှုန်းထားရကာက်ခံ၍ ယင်းဝန်ရဆာင်မှုများကို လက်လှမ်းမီအသုံးပြု ရစပခင်း။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် အလုပ်လုပ်ချနိ်ဆိုင်ော အရမးအရြေများ

အလုပ်ချနိ်များ

ရမးခွန်း - အလုြ်ချနိ်နှင်စြ်လျဉ်းသည့် ILO ပြဋ္ဌာန်းချက်များမှာ မည်သည်တို့ပဖစ်ြါသလဲ။

အရြေ - ရယေုယျအားပဖင့် ဖွံ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် လုြ်ငန်းရဆာင်ရွက်ရနရသာ နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရး လုြ်ငန်း 

များသည် အစိုးရ မူဝါဒမူရောင်များအတွင်း၌ အလုြ်ချနိ်အြါအဝင် အရကာင်းဆုံးပဖစ်နိုင်သည့် အလုြ်လုြ်ရသည့် 

အရပခအရနများကို ြံ့ြိုးရြးရန် တိုက်တွန်းမှုကိုခံရရလ့ရှိသည်။ အဆိုြါ အရပခအရနများသည် လုြ်ငန်း၏ စီးြွားရရး 

အရနအထားနှင့် ဆက်စြ်မှုရှိသည်။ ( နိုင်ငံစုံ အရပခစိုက်စီးြွားရရး လုြ်ငန်းများနှင့် လူမှုရရးရာမူဝါဒနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် 

စည်းမျဉ်းများဆိုင်ရာ ILO သုံးြွင့်ဆိုင် ရြကညာစာတမ်း (MNE ရြကညာစာတမ်း) အြိုဒ် ၃၄ တွင် ရလ့လာနိုင်သည်။ )

MNE များကို လုြ်အားခ ရလျာ့နည်းမှုမျ ိုး မပဖစ်ရစရန်အတွက်၊ နိုင်ငံအတွင်း အရပခအရနများနှင့် အရလ့အကျင့်များ 

သာမက လုြ်ငန်းရဆာင်ရွက်ရာ အြိုင်းကဏ္ဍများကိုြါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက် ြုံမှန်အလုြ်ချနိ်ကို ၄၈ နာရီမှ နာရီ 

၄၀ အထိ တပဖည်းပဖည်းရလျှာ့ချရန် တိုက်တွန်းထားသည်။ (အလုြ်ချနိ်ရလျှာ့ချပခင်းဆိုင်ရာ အကကံပြုချက်များ၊ ၁၉၆၂ 

(အမှတ်စဉ် ၁၁၆)၊ အြိုဒ် ၁၊ ၂ နှင့် ၄ တို့တွင် ရလ့လာနိုင်သည်။) အမှတ်စဉ် ၁၁၆ ကို MNE ရြကညာစာတမ်းတွင် 

ရဖာ်ပြထားသည်။ အလုြ်ချနိ်များကို တပဖည်းပဖည်း ရလျှာ့ချရာတွင် ရအာက်ြါအချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား 

သင့်သည်။ -
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 • ရရှိလာသည့် စီးြွားရရး ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုအဆင့် နှင့် တိုင်းပြည်တစ်ခု၏ စုစုရြါင်း ကုန်ထုတ်လုြ်မှု သို့မဟုတ် 

ထုတ်လုြ်မှုနှုန်း မရလျာ့ကျရစေဲ အလုြ်ချနိ်ရလျာ့ချမှုပြုလုြ်နိုင်သည့် တိုင်းပြည်၏ အရနအထား၊ ယင်း၏ 

စီးြွားရရး တိုးတက်မှုကို အန္တရာယ်ပဖစ်ရစပခင်း၊ စက်မှုလုြ်ငန်းသစ်များ ရြါ်ထွန်းလာမှု သို့မဟုတ် နိုင်ငံ 

တကာ ကုန်သွယ်မှုတွင် ယင်း၏ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည့် အရနအထားနှင့် အလုြ်သမားများ၏ ဝင်ရငွကို 

ရလျာ့နည်းရစနိုင်သည့် ရငွရြကးရဖာင်းြွမှုဆိုင်ရာ ဖိအားများ ဖန်တီးမှုမရှိရစပခင်း။

 • ပြီးရပမာက်ရသာ လုြ်ငန်းတိုးတက်မှုနှင့် ရခတ်မီနည်းြညာ၊ အလိုအရလျာက်စနစ်၊နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုနည်း စနစ် 

များကို အသုံးချပခင်းရြကာင့် ထုတ်လုြ်မှုနှုန်း ပမင့်တက်ရစရာတွင် အလားအလာရှိသည့် အချက်များ။

 • ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ဆဲ တိုင်းပြည်များ၏ မိမိနိုင်ငံသားများ၏ လူရနမှုအဆင့်အတန်း ပမင့်တက်ရစရရး လိုအြ်ချက် 

များ၊ နှင့်

 • အလုြ်ချနိ်ရလျှာ့ချပခင်းရြကာင့် ပဖစ်ရြါ်လာမည့်အရပခအရနများနှင့်စြ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ လုြ်ရဆာင်မှု 

ကဏ္ဍအလိုက် အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၏ လိုလားချက်များ (အကကံပြုချက် - ၁၁၆ အြိုဒ် 

၁၉)

အချနိ်ြိုအလုြ်ချနိ်ကို ထည့်တွက်ြါက ယခုကန့်သတ်ချက်သည် ၄၈ နာရီအထိ တိုးသွားနိုင်ရသာ်လည်း ထိုကဲ့သို့ရသာ 

အချနိ်ြိုအလုြ်ချနိ်မျ ိုးသည် အသိအမှတ်ပြုကျင့်သုံးရနသည့် စည်းကမ်းများ သို့မဟုတ် ချမှတ်ထားသည့် ဓရလ့တို့တွင် 

ခခင်းချကတ်စခ် ုပဖစသ်င့သ်ည။် (အကကပံြုချက၊် ၁၁၆ အြိဒု ်၁၁) မညသ်ည် ့အချနိြ်ိ ုအလြုမ်ျ ိုးမဆိအုား ြုမံနှအ်လြုခ်ျနိတ်ငွ ်

ရြးသည်ထက် ြိုပမင့်ရသာနှုန်းထားပဖင့်ရြးသင့်သည် (ကိုးကားရန် - ၁၁၆ အြိုဒ် ၁၉ (၁))။ အချနိ်ြို အလုြ်ချနိ်များကို 

စီစဉ်ရာတွင် အသက် ၁၈ နှစ်ရအာက်အရွယ်များ၊ ကိုယ်ဝန်ရဆာင်အမျ ိုးသမီးများ၊ ကရလးပြုစုရစာင့်ရရှာက်ရနသည့် 

မိခင်များနှင့် မသန်စွမ်းြုဂ္ဂိုလ်များအတွက် ဂရုတစိုက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရြးရန်လိုသည် (အကကံပြုချက် - ၁၁၆ အြိုဒ် 

၁၈)။

အလုြ်ချနိ်များကို တပဖည်းပဖည်းရလျှာ့ချပခင်းအား မည်သို့ ရပြလည်ရအာင်စီစဉ်သင့်ရြကာင်းကိုလည်း၊ အလုြ်သမား 

များ အထူးသပဖင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များမှတစ်ဆင့် တိုင်ြင်ရဆွးရနွးရန်လည်း လိုအြ်သည်။ (ကိုးကားရန် 

၁၁၆ အြိုဒ် ၂၀ (၁))။ အမျ ိုးသားအဆင့် အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများသည်လည်း အလုြ်ချနိ် ဥြရဒနှင့် 

ကျင့်သုံးမှုတို့နှင့် ဆက်စြ်ရနသည့် အမျ ိုးသားဥြရဒ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့် စုရြါင်းညှိနှိုင်းမှုဆိုင်ရာ သရောတူညီချက် 

များနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်ရင်းပမစ်ရကာင်းတစ်ခုလည်း ပဖစ်နိုင်သည်။ 

ရမးခွန်း - အလုြ်ချနိ်ရလျှာ့ချရရးဆိုင်ရာ အကကံပြုချက် အမှတ်စဉ် ၁၁၆ ြါ အြိုဒ် ၁၂(၂) တွင် ရဖာ်ပြထားရသာ 

“ရည်ညွှန်းကာလများ” သည် မည်သည်ကို ဆိုလိုသနည်း။

အရြေ - အလုြ်ချနိ်ရလျှာ့ချရရးဆိုင်ရာ အကကံပြုချက် အမှတ်စဉ် ၁၁၆ ြါ အြိုဒ် ၁၂ (၂) သည် အလုြ်ချနိ်ြျမ်းမျှ 

တွက်ရာတွင် လက်ခံနိုင်ရလာက်ရသာ အပမင့်ဆုံးရည်ညွှန်းကာလကုိ ဆိုလိုသည်။ အပမင့်ဆုံးရည်ညွှန်းကာလသည် 

တစ်ြတ်အလုြ်ချနိ်ကို ကန့်သတ်ရာတွင်၊ ြို၍ပြုလွယ်ပြင်လွယ်ရသာ နည်းလမ်းတစ်ခုကို အသုံးပြုရစရန် အလုြ်ချနိ် 

များကို ြျမ်းမျှယူပခင်းအရြါ် အရပခခံ၍တွက်ချက်ထားပခင်း ပဖစ်သည်။ ရအာက်ြါအရပခအရနများနှင့်ကိုက်ညီလျှင် 

ြျမ်းမျှယူနိုင်သည်။ -

 • ခခင်းချက် ကိစ္စတစ်ခုပဖစ်ပခင်း

 • အလုြ်သမား နှင့် အလုြ်ရှင် အဖွဲ့အစည်းများအြကားသရောတူညီမှု တစ်ခု ရှိထားပခင်း

 • ထိုသရောတူညီမှုကို သက်ဆိုင်ရာ အာဏာြိုင်များက လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများအပဖစ် ကူးရပြာင်းထားပခင်း။ 

(အလုြ်ချနိ် (စက်မှု) ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၁၉ (အမှတ်စဉ် ၁)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၅)။ အလားတူ ပြဋ္ဌာန်းချက်မျ ိုးကို 
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အလုြ်ချနိ် (စီးြွားကူးသန်းနှင့် ရုံးများ) ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၃၀ (အမှတ်စဉ် ၃၀)၊ ြုဒ်ခွဲ ၆) တွင် ရတွ့ရ 

သည်။ 

ရည်ညွှန်းကာလများသည် သုံးလ၊ ရပခာက်လ သို့မဟုတ် ၁၂ လ အထိြင် ြကာနိုင်သည်။

ရမးခွန်း - အဆိုင်းအလုြ်သမားများအတွက် ILO စံနှုန်းများအရ ခွင့်ပြုထားရသာ တစ်ြတ် အများဆုံး အလုြ်ချနိ်မှာ 

အေယ်နည်း။

အရြေ - သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများတွင် (အချနိ်ြိုမြါေဲ) ြုံမှန်အလုြ်ချနိ် တစ်ရက် ရှစ်နာရီ 

နှင့် တစ်ြတ် ၄၈ နာရီ (အလုြ်ချနိ် (စက်မှု) ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၁၉ (အမှတ်စဉ် ၁)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၂ နှင့် အလုြ်ချနိ် 

(စီးြွားကူးသန်းနှင့် ရုံးများ) ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၃၀ (အမှတ်စဉ် ၃၀) ြိုဒ်ခွဲ ၃ တို့ကို ရလ့လာရန်) သို့မဟုတ် 

တစ်ြတ်လျှင် နာရီ ၄၀ (တစ်ြတ် နာရီ ၄၀ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၃၅ (အမှတ်စဉ် ၄၇)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁ (က) ဟူ၍ သတ်မှတ်ထားသည်။ 

တစ်ြတ်အလုြ်ချနိ် နာရီ ၄၀ ကို စတင်ကျင့်သုံးပခင်းသည် အလုြ်သမားများအတွက် လူရနမှုအဆင့်အတန်း ရလျာ့ကျ 

ရစမှုမျ ိုး မပဖစ်သင့်ရြ။) လုြ်အားခရလျာ့နည်းမှုမျ ိုး မပဖစ်ရစရန်အတွက် နိုင်ငံအတွင်း အရပခအရနများနှင့် အရလ့ 

အကျင့်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက် ြုံမှန်အလုြ်ချနိ်ကို ၄၈ နာရီမှ နာရီ ၄၀ အထိ တပဖည်းပဖည်းရလျှာ့ချရန် အစိုးရ 

များကို တိုက်တွန်းထားသည်။ (အလုြ်ချနိ်ရလျှာ့ချပခင်းဆိုင်ရာ အကကံပြုချက်များ၊ ၁၉၆၂ (အမှတ်စဉ် ၁၁၆)၊ အြိုဒ် ၁၊ ၂ 

နှင့် ၄ တို့တွင် ရလ့လာနိုင်သည်။)

သုံးြတ်တာကာလအတွင်း ြျမ်းမျှအလုြ်ချနိ်သည် တစ်ရက်ရှစ်နာရီနှင့် တစ်ြတ် ၄၈ နာရီထက် မြိုြါက၊ တစ်ရက်ရှစ် 

နာရီနှင့် တစ်ြတ် ၄၈ နာရီကို တိုးပမှင့်နိုင်သည်။ (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၊ ြိုဒ်ခွဲ ၂ (ဂ) တွင် ရလ့လာနိုင်သည်။) ရည်ညွှန်းကာလ 

သုံးြတ်အတွင်း အလုြ်ချနိ်ြျမ်းမျှ တွက်ယူပခင်းကို အဆိုင်းခွဲလုြ်ရသည့် အလုြ်များအတွက် ခွင့်ပြုရြးနိုင်ပြီး (ibid 

ြိုဒ်ခွဲ ၂ (ဂ))၊ အများဆုံး တစ်ြတ် ၅၆ နာရီ ကန့်သတ်ချက်ကို ကျင့်သုံးရသာ ဆက်တိုက်အဆိုင်းများပဖင့် လုြ်ငန်း 

များဆက်တိုက် လည်ြတ်ရသာ ကိစ္စမျ ိုးတွင်၊ တစ်ရက် ရှစ်နာရီ နှင့် တစ်ြတ် ၄၈ နာရီ သတ်မှတ်ချက်ကို ရကျာ်လွန် 

နိုင်သည် (ibid၊ ြိုဒ်ခွဲ ၄)။

ကျွမ်းကျင်ြညာရှင်များရကာ်မတီသည် ၎င်း၏အလုြ်ချနိ်အရထွရထွစစ်တမ်း ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် - “အလုြ်ချနိ်များနှင့် 

စြ်လျဉ်းသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံနှုန်းများတွင် အလုြ်သမားများအတွက် ထိရရာက်ရသာ အကာအကွယ်ရြးရရးရှိ 

ရန် လိုအြ်ရြကာင်း ရဖာ်ပြထားပြီး၊ အစိုးရအစီရင်ခံစာများနှင့် လူမှုရရးရာမိတ်ဖက်များက ြံ့ြိုးရြးရသာ အချက်အ 

လက်များအရမူ၊ ပြဋ္ဌာန်းချက် အမှတ်စဉ် ၁ နှင့် ၃၀ တို့သည် အလုြ်ချနိ်စည်းကမ်းများတွင် မျက်ရမှာက်ရခတ် အရပခ 

အရနများကို အပြည့်အဝထင်ဟြ်ပခင်းမရှိရြကာင်း ရဖာ်ပြြကသည်။” - ဟူ၍ သိရှိထားသည်။ လက်ရတွ့တွင်မူ ရခတ်နှင့် 

မရလျာ်ညီရတာ့ရသာ ပြဋ္ဌာန်းချက်ြါ အြိုဒ်များရှိသည်။ သိသာထင်ရှားသည့် အြိုဒ်မှာ ပြဋ္ဌာန်းချက် အမှတ်စဉ် ၁ အြိုဒ်ခွဲ 

၄ တွင် ြါဝင်ရသာ ဆက်တိုက်အဆိုင်းများနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် ၅၆- နာရီ ကန့်သတ်ချက်ြင် ပဖစ်သည်။ စစ်တမ်းကို  

ရပဖဆိုရသာ မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မျှ ဆက်တိုက်အဆိုင်းများနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် ကန့်သတ်ချက်မျ ိုးကို ချမှတ်ထားပခင်း 

မရှိရြ။ တစ်ချနိ်တည်းမှာြင် နိုင်ငံများစွာ၌ အလုြ်ချနိ်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ ရယေုယျကျင့်သုံးရသာ ကန့်သတ်ချက်မျ ိုးထက် 

အလုြ်သမားများအတွက် ြို၍ အရလးသာရသာ တရားဝင်ကန့်သတ်ချက်မျ ိုးကို မိတ်ဆက်ထားပြီး ပဖစ်သည်။ ဥြမာ 

- ရနာ်ရဝးနိုင်ငံတွင် ဆက်တိုက် အဆိုင်းကျ အလုြ်သမားများအတွက် နာရီ ၄၀ ကန့်သတ်ချက်ကို ၃၆ နာရီအထိ 

ရလျှာ့ချထားပြီး၊ အလားတူ ကန့်သတ်ချက်ကို ြုံမှန် ၄၈ နာရီ ကန့်သတ်ချက်တွင် အစားထိုးလျက် ြါရာရဂွးတွင် ကျင့် 

သုံးလျက်ရှိသည်။”(၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ အလုြ်ချနိ် အရထွရထွစစ်တမ်း၊ အြိုဒ် ၃၂၂)။

အဆိုင်းအလုြ်သမားများအတွက် အလုြ်ဖိအား၊ မရတာ်တဆမှု၊ မရမျှာ်လင့်ထားရသာ အရပခအရနများ၊ နှင့် အရရးရြါ် 

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရရး အလုြ်များကဲ့သို့ရသာ ခခင်းချက်ကိစ္စများ (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၊ ြိုဒ်ခွဲ ၃ နှင့် ၆) အတွက် ယာယီ  

ခခင်းချက်ထားနိုင်ပခင်း၊ အချနိ်ကာလတစ်ခုအတွက် အလုြ်ချနိ်ြျမ်းမျှတွက်ပခင်းမျ ိုးကို မသတ်မှတ်ရရသးရသာရြကာင့် 
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ခခင်းချက်ထားသည့်ကိစ္စများ၊နှင့် အလုြ်သမားနှင့် အလုြ်ရှင် အဖွဲ့အစည်းများအြကား သရောတူညီမှုများကို သက် 

ဆိုင်ရာအာဏာြိုင်က လုြ်ထုံးလုြ်နည်းအပဖစ် ကူးရပြာင်းထားပြီးပဖစ်ရသာ သရောတူညီမှုများ ရှိထားသည့် ကိစ္စများ 

အတွက်သာ ခွင့်ပြုနိုင်သည်။ (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၊ ြိုဒ်ခွဲ ၅)

ရနာက်ဆုံးအရနပဖင့် “ြင်ကိုယ်အားပဖင့် အပမဲြုံမှန်မလုြ်ရရသာ” အလုြ်များကို ြုံမှန် တစ်ရက် ရှစ်နာရီ နှင့် တစ်ြတ် 

၄၈ နာရီ သတ်မှတ်ချက်တွင် အပမဲတမ်းခခင်းချက်အရနပဖင့် ခွင့်ပြုထားပြီး၊ (အလုြ်ချနိ် (စီးြွားကူးသန်း နှင့် ရုံးများ) 

ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၃၀ (အမှတ်စဉ် ၃၀)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၇ (၁) (က)) ယင်းသို့ ခွင့်ပြုမှုကိုလည်း အလုြ်သမားနှင့် အလုြ်ရှင် 

အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်ြင်ရဆွးရနွးပြီးရနာက်၊ ရန့အချနိ်တွင် ခွင့်ပြုနိုင်သည့် အြိုရဆာင်းအလုြ်ချနိ် စုစုရြါင်းကို 

သတ်မှတ်ရြးသည့် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများကို သက်ဆိုင်ရာ အာဏာြိုင်က ထုတ်ပြန်ထားမှသာ ခွင့်ပြုရြးမည်ပဖစ်သည်။ 

(ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၉၃၀ (အမှတ်စဉ် ၃၀)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၃)။

ရမးခွန်း - ၂၄ နာရီ အဆိုင်းများသည် နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများ နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသလား။

အရြေ - တစ်ဆိုင်းလျှင် ၂၄ နာရီ အလုြ်လုြ်ပခင်းသည် နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများ၏ အလုြ်ချနိ်ဆိုင်ရာမူများ 

နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိရြ။

သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများ တွင်(အချနိ်ြိုမြါေဲ) ြုံမှန်အလုြ်ချနိ် တစ်ရက်ရှစ်နာရီနှင့် တစ်ြတ် 

၄၈ နာရီ (အလုြ်ချနိ် (စက်မှု) ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၁၉ (အမှတ်စဉ် ၁)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၂ နှင့် အလုြ်ချနိ် (စီးြွားကူးသန်းနှင့် 

ရုံးများ) ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၃၀ (အမှတ်စဉ် ၃၀) ြိုဒ်ခွဲ ၃ တို့ကို ရလ့လာရန်) ဟူ၍ သတ်မှတ်ထားသည်။ သုံးြတ် 

တာကာလအတွင်း ြျမ်းမျှအလုြ်ချနိ်သည် တစ်ရက် ရှစ်နာရီ နှင့် တစ်ြါတ် ၄၈ နာရီထက် မြိုြါက (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၊ 

ြိုဒ်ခွဲ ၂ (ဂ)) အဆိုင်းပဖင့်လုြ်ရသည့် အလုြ်မျ ိုးတွင် တစ်ရက်ရှစ်နာရီထက် ြိုနိုင်သည်။ (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၊ ြိုဒ်ခွဲ ၂ (ဂ) 

တွင် ရလ့လာနိုင်သည်။)

အဆိုင်းများ တစ်ဆိုင်းပြီး တစ်ဆိုင်းပဖင့် ဆက်တိုက် ပြုလုြ်ရန် လိုအြ်ရသာ ထုတ်လုြ်ရရးလုြ်ငန်းစဉ်များ၏ သရော 

သောဝမျ ိုးတွင်မူ၊ ြျမ်းမျှအရနပဖင့် တစ်ြတ် ၅၆ နာရီ အပမင့်ဆုံး ကန့်သတ်ချက် (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁ ြိုဒ်ခွဲ ၄) ကို အသုံးပြု 

နိုင်ရသာ်လည်း၊ ယင်းကို ြုံမှန်အလုြ်ချနိ်ကန့်သတ်ချက် အသုံးမပြုနိုင်ရြကာင်း အသိအမှတ်ပြုထားသည့် ခခင်းချက် 

ကိစ္စများတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်သည်။

“ြင်ကိုယ်အားပဖင့် အပမဲြုံမှန်မလုြ်ရရသာ” အလုြ်များကို ြုံမှန် တစ်ရက် ရှစ်နာရီနှင့် တစ်ြတ် ၄၈ နာရီ သတ်မှတ် 

ချက်တွင် အပမဲတမ်းခခင်းချက်အရနပဖင့် ခွင့်ပြုထားပြီး၊ (အလုြ်ချနိ် (စီးြွားကူးသန်းနှင့် ရုံးများ) ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ 

၁၉၃၀ (အမှတ်စဉ် ၃၀)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၇ (၁) (က)) ယင်းသို့ ခွင့်ပြုမှုကိုလည်း အလုြ်သမားနှင့် အလုြ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် 

တိုင်ြင်ရဆွးရနွးပြီးရနာက် ရန့အချနိ်တွင် ခွင့်ပြုနိုင်သည့် အြိုရဆာင်းအလုြ်ချနိ် စုစုရြါင်းကို သတ်မှတ်ရြးသည့် 

လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများကို သက်ဆိုင်ရာ အာဏာြိုင် ကထုတ်ပြန်ထားမှသာ ခွင့်ပြုရြးမည် ပဖစ်သည်။ 

သက်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များတွင်လည်း အဆိုင်းအလုြ်သမားများအတွက် အလုြ်ဖိအား၊ မရတာ်တဆမှု၊ မရမျှာ်လင့် 

ထားရသာ အရပခအရနများ၊ နှင့် အရရးရြါ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရရး အလုြ်များကဲ့သို့ရသာ ခခင်းချက်ကိစ္စများ (ပြဋ္ဌာန်းချက် 

၁၊ ြိုဒ်ခွဲ ၃ နှင့် ၆) အတွက် ယာယီ ခခင်းချက်ထားနိုင်ရြကာင်းနှင့် မသတ်မှတ်ရရသးရသာ အချနိ်ကာလတစ်ခုအတွက် 

အလုြ်ချနိ်ြျမ်းမျှတွက်ပခင်းမျ ိုးကို ခခင်းချက်ထားသည့်ကိစ္စများနှင့် အလုြ်သမားနှင့် အလုြ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများအ 

ြကား သရောတူညီမှုများကို သက်ဆိုင်ရာ အာဏာြိုင်က လုြ်ထုံးလုြ်နည်းအပဖစ် ကူးရပြာင်းပြီးပဖစ်ရသာ သရော 

တူညီမှုများရှိထားသည့် ကိစ္စများအတွက်သာ ခွင့်ပြုနိုင်ရြကာင်း ရဖာ်ပြထားသည်။ (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၊ ြိုဒ်ခွဲ ၅) ထို့ 

ရြကာင့်ြင် အဆိုင်းအလုြ်ချနိ် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် အမျ ိုးသားဥြရဒ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို စစ်ရဆးရန် 

အရရးကကီးသည်။
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လုြ်ငန်းလည်ြတ်သည့်နိုင်ငံရှိ အမျ ိုးသားအဆင့် အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများအရနပဖင့် ြိုမိုပြည့်စုံ 

ရသာ အချက်အလက်များကို ြံ့ြိုးရြးနိုင်သည်။

ရမးခွန်း - ကမ္ဘာအနှံ့စိုက်ြျ ိုးရရးနှင့်ဥယျာဉ်စိုက်ြျ ိုးရရး ထုတ်ကုန်များ စိုက်ြျ ိုးထုတ်လုြ်သူများအတွက် အလုြ်အချနိ် 

များနှင့် စြ်လျဉ်းသည့် လမ်းညွှန်ချက်များရှိြါက ယင်းတို့ကို မည်သည့် ILO ပြဋ္ဌာန်းချက်တွင် ရဖာ်ပြထားသနည်း။ 

အရြေ - နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများတွင် စိုက်ြျ ိုးရရးနယ်ြယ်ရှိ အလုြ်ချနိ်များနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် အထူးလမ်း 

ညွှန်ချက်များ မရှိြါ။ ထိုအစားနိုင်ငံအဆင့် အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများက တိုင်ြင်ရဆွးရနွး၍ သင့်ရလျာ် 

ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို ဆုံးပဖတ်သတ်မှတ်ရန် တိုင်းပြည်တစ်ခုချင်းစီ၏ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာြိုင်များအား လုြ်ြိုင် 

ခွင့်ရြးထားပခင်းပဖစ်သည်။ ထို့ရြကာင့်ြင် သင်လုြ်ငန်းရဆာင်ရွက်ရနသည့် နိုင်ငံများရှိတည်ဆဲ အမျ ိုးသားဥြရဒများ 

နှင့် စုရြါင်းသရောတူညီမှုများကို စစ်ရဆးရန် အရရးကကီးသည်။

စိုက်ြျ ိုးရရးကဏ္ဍ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ILO ၏ ကျင့်ထုံးများတွင် ရအာက်ြါလမ်းညွှန် 

ချက်များြါဝင်ရသာ အလုြ်ချနိ်ဆိုင်ရာ အြိုင်းတစ်ြိုင်း ြါဝင်သည်။-

 • ၁၉.၂. အလုြ်ချနိ်များ

 • ၁၉.၂.၁. အလုြ်နှုန်းထားများနှင့် ြုတ်ပြတ်အလုြ်များကို အသုံးများလာပခင်းနှင့်အတူ၊ စိုက်ြျ ိုးရရးကဏ္ဍရှိ 

အလုြ်များ အရှိန်အဟုန်ပမင့်လာသည်။ အလုြ်ချနိ်ရှည်ြကာမှုနှင့် ကာယလုြ်သားများပဖင့် အကကိတ်အနယ် 

ပြုလုြ်ရရသာရြကာင့် အလုြ်သမားများ ြင်ြန်း၍ အလုြ်တွင် မရတာ်တဆမှုများကို ပဖစ်ရစသည်။

 • ၁၉.၂.၂. အမျ ိုးသားဥြရဒများ နှင့် စည်းမျဉ်းများတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသကဲ့သို့ ပဖစ်ရစ၊ အလုြ်သမားစစ်ရဆးရရး 

အဖွဲ့ သို့မဟုတ် စုရြါင်းညှိနှိုင်းသရောတူညီချက်များပဖင့် အတည်ပြုထားသကဲ့သို့ပဖစ်ရစ နားချနိ်လုံလုံ 

ရလာက်ရလာက် ရြးနိုင်ရန်ရန့စဉ်နှင့် အြတ်စဉ်အလုြ်ချနိ်များကို စီစဉ်ထားသင့်ပြီး၊ ပဖစ်နိုင်ြါက ရအာက်ြါ 

တို့ ြါဝင်သင့်သည်။-

  (က) အလုြ်သည် အားစိုက်ထုတ်ရပြီး၊ အန္တရာယ်များရသာအခါ သို့မဟုတ် အလုြ်တစ်မျ ိုးတည်းကို အထြ် 

ထြ်လုြ်ရရသာအခါတွင် အလုြ်သမားများ ၎င်းတို့၏ နိုးြကားမှုနှင့် ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ ကကံ့ခိုင်မှုတို့ ပြန် 

လည်ပဖည့်တင်းရန် အလုြ်ချနိ်အတွင်း ရခတ္တနားချနိ်များရြးပခင်း၊

  (ခ) အစားအရသာက်နားချနိ်များ လုံလုံရလာက်ရလာက်ရြးပခင်း၊

  (ဂ) ၂၄ နာရီ ကာလအတွင်း ရှစ်နာရီထက် မနည်းရစရသာ ရန့ေက် သို့မဟုတ် ညေက် အနားယူချနိ်ရြးပခင်း

  (ဃ) အနည်းဆုံးအရနပဖင့် တစ်ြတ်တာနားရက်ကို ပြက္ခဒိန်ြါ တစ်ရက်တာ အပြည့်အဝရြးပခင်း။

 • ၁၉.၂.၃. ရအာက်ြါတို့နှင့်ကိုက်ညီမှသာ (ရှစ်နာရီထက်ြိုြကာရသာ) တိုးချဲ့ အလုြ်လုြ်ရက်များကို 

ခွင့်ပြုသင့်သည်။ -

  (က) အလုြ်၏ သရောသောဝ နှင့် ြမာဏအရ ရေးကင်းလုံခခုံရရးနှင့် ကျန်းမာရရးကို မထိခိုက်ရစေဲ 

အလုြ်လုြ်နိုင်ပခင်း၊ နှင့် 

  (ခ) အလုြ်အဆိုင်းချသည့် စနစ်သည် ြင်ြန်းမှုကို ရလျှာ့ချရြးရန် စီစဉ်ထားပခင်း။

လုြ်ငန်းလည်ြတ်သည့်နိုင်ငံရှိ အမျ ိုးသားအဆင့် အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများအရနပဖင့် ြိုမိုပြည့်စုံ 

ရသာ အချက်အလက်များကို ြံ့ြိုးရြးနိုင်သည်။ စိုက်ြျ ိုးရရးလုြ်ငန်းကဏ္ဍအတွင်းရှိ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အလုြ်သမား 

သမဂ္ဂအဖွဲ့ချုြ်တွင် ြါဝင်သည်များမှာ စားနြ်ရိက္ခာသမဂ္ဂ၊ စိုက်ြျ ိုးရရး၊ ဟိုတယ်၊ စားရသာက်ဆိုင်၊ အရကျွးအရမွး 
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တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ရဆးရွက်ကကီးဆိုင်ရာအဖွဲ့များနှင့် မဟာမိတ်အလုြ်သမား အသင်းအဖွဲ့ (IUF) တို့ 

ပဖစ်သည်။

ရမးခွန်း - ILO ၏ အလုြ်ချနိ် (စက်မှုလုြ်ငန်း) ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၁၉ သည် ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ စိုက်ြျ ိုးရရးနှင့် 

ဥယျာဉ်စိုက်ြျ ိုးရရး ထုတ်ကုန် ထုတ်လုြ်စိုက်ြျ ိုးသူများနှင့် သက်ဆိုင်သလား။ ထိုသို့ မသက်ဆိုင်ြါက အထက်ရဖာ်ပြြါ 

ထုတ်လုြ်စိုက်ြျ ိုးသူများအတွက် မည်သည့် ILO ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို အသုံးပြုနိုင်သနည်း။

အရြေ - နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများတို့တွင် စိုက်ြျ ိုးရရးနယ်ြယ်ရှိ အလုြ်ချနိ်များနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် အထူးလမ်း 

ညွှန်ချက်များ မရှိြါ။ ထိုအစား နိုင်ငံအဆင့် အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများက တိုင်ြင်ရဆွးရနွး၍ 

သင့်ရလျာ်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို ဆုံးပဖတ်သတ်မှတ်ရန် တိုင်းပြည်တစ်ခုချင်းစီ၏ သက်ဆိုင်ရာအာဏာြိုင်များအား 

လုြ်ြိုင်ခွင့်ရြးထားပခင်း ပဖစ်သည်။ [၁] ထို့ရြကာင့်ြင် သင်လုြ်ငန်းရဆာင်ရွက်ရနသည့် နိုင်ငံများရှိ တည်ဆဲအမျ ိုးသား 

ဥြရဒများနှင့် စုရြါင်းသရောတူညီမှုများကို စစ်ရဆးရန် အရရးကကီးရြသည်။ စိုက်ြျ ိုးရရးကဏ္ဍ ရေးကင်းလုံခခုံရရး 

နှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ILO ၏ ကျင့်ထုံးများတွင် ရအာက်ြါလမ်းညွှန်ချက်များြါဝင်ရသာ အလုြ်ချနိ်ဆိုင်ရာ အြိုင်း 

တစ်ြိုင်း ြါဝင်သည်။-

 ၁၉.၂. အလုြ်ချနိ်များ

 ၁၉.၂.၁. အလုြ်နှုန်းထားများနှင့် ြုတ်ပြတ်အလုြ်များကို အသုံးများလာပခင်းနှင့်အတူ စိုက်ြျ ိုးရရးကဏ္ဍရှိ အလုြ် 

များ အရှိန်အဟုန်ပမင့်လာသည်။ အလုြ်ချနိ်ရှည်ြကာမှုနှင့် ကာယလုြ်သားများပဖင့် အကကိတ်အနယ် ပြုလုြ်ရ 

ရသာရြကာင့် အလုြ်သမားများ ြင်ြန်း၍ အလုြ်တွင် မရတာ်တဆမှုများကို ပဖစ်ရစသည်။

 ၁၉.၂.၂. အမျ ိုးသားဥြရဒများ နှင့် စည်းမျဉ်းများတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသကဲ့သို့ ပဖစ်ရစ၊ အလုြ်သမားစစ်ရဆးရရး အဖွဲ့ 

သိုမ့ဟတု ်စရုြါင်း သရောတညူခီျကမ်ျားပဖင့ ်အတညပ်ြုထားသကဲသ့ို ့ပဖစရ်စ နားချနိလ်ုလံုရံလာကရ်လာကရ်ြးရန ်

ရန့စဉ်နှင့် အြတ်စဉ်အလုြ်ချနိ်များကို စီစဉ်ထားသင့်ပြီး၊ ပဖစ်နိုင်ြါက ရအာက်ြါတို့ ြါဝင်သင့်သည်။-

  (က) အလုြ်သည် အားစိုက်ထုတ်ရပြီး၊ အန္တရာယ်များရသာအခါ သို့မဟုတ် အလုြ်တစ်မျ ိုးတည်းကို အထြ် 

ထြ်လုြ်ရရသာအခါတွင် အလုြ်သမားများ ၎င်းတို့၏ နိုးြကားမှုနှင့် ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ ကကံ့ခိုင်မှုတို့ ပြန် 

လည်ပဖည့်တင်းရန် အလုြ်ချနိ်အတွင်း ရခတ္တနားချနိ်များရြးပခင်း၊

  (ခ) အစားအရသာက်နားချနိ်များ လုံလုံရလာက်ရလာက်ရြးပခင်း၊

  (ဂ) ၂၄ နာရီ ကာလအတွင်း ရှစ်နာရီထက် မနည်းရစရသာ ရန့ေက် သို့မဟုတ် ညေက် အနားယူချနိ်ရြးပခင်း

  (ဃ) အနည်းဆုံးအရနပဖင့် တစ်ြတ်တာနားရက်ကို ပြက္ခဒိန် တစ်ရက်တာ အပြည့်အဝရြးပခင်း။

 ၁၉.၂.၃. ရအာက်ြါတို့နှင့်ကိုက်ညီမှသာ (ရှစ်နာရီထက်ြိုြကာရသာ) တိုးချဲ့ အလုြ်လုြ်ရက်များကို 

ခွင့်ပြုသင့်သည်။ -

  (က) အလုြ်၏ သရောသောဝနှင့် ြမာဏအရ ရေးကင်းလုံခခုံရရးနှင့် ကျန်းမာရရးကို မထိခိုက်ရစေဲ 

အလုြ်လုြ်နိုင်ပခင်း၊ နှင့် 

  (ခ) အလုြ်အဆိုင်းချသည့် စနစ်သည် ြင်ြန်းမှုကို ရလျှာ့ချရြးရန် စီစဉ်ထားပခင်း။

[၁] အလုြ်ချနိ် (စက်မှုလုြ်ငန်း) ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် ၊ ၁၉၁၉ (အမှတ်စဉ် ၁) ြိုဒ်ခွဲ ၁၊ အြိုဒ် ၃ တွင် “စက်မှုလုြ်ငန်းကို 

ကူးသန်းရရာင်းဝယ်ရရးလုြ်ငန်း၊ စိုက်ြျ ိုးရရးလုြ်ငန်းတို့နှင့် ခွဲပခားထားရသာ ဌာနခွဲများကို နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီရှိ 

သက်ဆိုင်ရာ အာဏာြိုင်များမှ သတ်မှတ်ရမည်” ပဖစ်ရြကာင်း ရဖာ်ပြထားသည်။ စိုက်ြျ ိုးရရးလုြ်ငန်းကဏ္ဍ ရေးကင်း 
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လုံခခုံရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၂၀၀၁ (အမှတ်စဉ် ၁၈၄) ြိုဒ်ခွဲ ၂၀ တွင်မူ စိုက်ြျ ိုးရရးလုြ်ငန်းကဏ္ဍ 

အတွင်းရှိ အလုြ်သမားများအတွက် အလုြ်ချနိ်များ၊ ညအလုြ်များ၊ နှင့် နားချနိ်များသည် အမျ ိုးသားဥြရဒနှင့် 

စည်းမျဉ်းများ သို့မဟုတ် စုရြါင်းသရောတူညီမှုများနှင့် ကိုက်ညီသင့်ရြကာင်း ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။

အလုပ်ချနိ် - အချနိ်ပိုအလုပ်ချနိ်

ရမးခွန်း - ကျွန်ုြ်တို့အရနပဖင့် တစ်ြတ်လျှင် အလုြ်ချနိ် ၄၈ နာရီ/ြုံမှန်မသတ်မှတ်ထားရသာ အချနိ်ြိုအလုြ်ချနိ် 

အများဆုံး ၁၂ နာရီ ကန့်သတ်ချက်ကို ရလးစားလိုက်နာလိုရသာ်လည်း၊ ကျွန်ုြ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများ (အထူးသပဖင့် 

ရရှေ့ရပြာင်းအလုြ်သမားများ) ၏ တစ်ခုတည်းရသာ စိတ်ဝင်စားသည့်အရာမှာ ၎င်းတို့ရနရြ်သို့မပြန်မီတွင် တတ်နိုင် 

သမျှ ရငွများများရှာရန်ပဖစ်ရသာရြကာင့် အလုြ်ြိုလုြ်လိုရြကာင်း အဆက်မပြတ်ရတာင်းဆိုတတ်ြကသည်။ အချ ို ့ 

အလုြ်သမားများမှာ အပခားအလုြ်ရနရာများ၌ြင် အြိုရဆာင်းအလုြ်များကို ရှာရဖွတတ်ြကသည်။ ယင်းသည် ကျွန်ုြ် 

တို့အတွက် အမှန်တကယ် အကျြ်ရိုက်ပခင်းြင် ပဖစ်သည်။ သင့်အရနပဖင့် မည်သို့အကကံပြုလိုြါသလဲ။

အရြေ - အလုြ်ချနိ်ရှည်ြကာပခင်းနှင့် ပြည့်ဝစွာ အနားယူရန်လိုအြ်ပခင်း စသည့်ကိစ္စရြ်တို့သည် အလုြ်သမားရရာ 

အလုြ်ရှင်အတွက်ြါ အလွန်အရရးကကီးသည့် ကိစ္စများပဖစ်ြကသည်။ အလုြ်ချနိ် အလွန်ရှည်ြကာပခင်းရြကာင့် အိြ်ရရး 

ြျက်ပခင်းနှင့် အလွန်ြင်ြန်းနွမ်းနယ်ပခင်း၊ နှလုံးရသွးရြကာဆိုင်ရာ ရရာဂါများ၊ အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းရြကာင်းနှင့် 

စိတ်ရရာဂါများ ပဖစ်ရစတတ်သည်။ ြင်ြန်းနွမ်းနယ်မှုရြကာင့် မရတာ်တဆမှုများနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ ပဖစ်နိုင်ရပခ 

ပမင့်မားရုံသာမကေဲ ထုတ်လုြ်မှုနှုန်းကို ရလျာ့နည်းရစ၍ အရည်အရသွးလည်း ရလျာ့ကျရစသည်။

မည်သည့် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းမဆို၏ အဓိကတာဝန်မှာ အမျ ိုးသားဥြရဒကို လိုက်နာရန်ြင်ပဖစ်သည်။ ILO အရနပဖင့် 

လည်း နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများတွင် ချမှတ်ထားရသာ စည်းမျဉ်းများအားလိုက်နာရန် ကုမ္ပဏီများကို တိုက် 

တွန်းထားသည်။ အြိုရဆာင်းအလုြ်ချနိ်တွင် အလုြ်လုြ်လိုရသာ စိတ်ထက်သန်မှုများ အလုြ်သမားများတွင်ရှိရစရန် 

၎င်းတို့နှင့် အပြန်အလှန်ရဆွးရနွးထားသင့်သည်။ ရဆွးရနွးရာတွင် စီမံအုြ်ချုြ်မှုြိုင်းအရနပဖင့် နာရီရှည်ြကာစွာ အလုြ် 

လုြ်ရာ၌ ပဖစ်ရြါ်တတ်ရသာ ရေးကင်းလုံခခုံရရးနှင့် ကျန်းမာရရးထိခိုက်နိုင်ရပခများအရြကာင်းနှင့် စြ်လျဉ်းသည့် 

ကိစ္စရြ်များကို ထည့်သွင်းရဆွးရနွးသင့်သည်။

အလုြ်သမားများ အလုြ်ချနိ်ြိုလုြ်ရန် စိတ်ထက်သန်ရစသည့် အရြကာင်းရင်းအမျ ိုးမျ ိုးကို ရအာက်တွင် 

ရဖာ်ပြထားသည်။ မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အရပခအရနအတွက် မည်သည့်  ရပဖရှင်းချက်များ အသင့်ရလျာ်ဆုံး 

ပဖစ်နိုင်ရြကာင်း သိရှိရစရန် ထိုအချက်များက ကူညီရြးနိုင်သည်။

အလုြ်သမားများသည် အမှန်တကယ်ြင် လုံရလာက်ရသာ ဝင်ရငွရှာလိုသည်လည်း ပဖစ်နိုင်သည်၊ ၎င်းတို့ ရမျှာ်မှန်းထား 

သည့် ဝင်ရငွြမာဏရချနိ်တွင် ၎င်းတို့သည် အားလြ်ချနိ်များကိုစတင်၍ ြိုမိုရရွးချယ်လာြကသည်။ ထိုသို့ရသာ ကိစ္စ 

မျ ိုးတွင် ၎င်းတို့၏ ထုတ်လုြ်မှုနှုန်းနှင့် ဝင်ရငွကို တိုးပမှင့်ရကာင်းမွန်ရစပခင်းပဖင့်၊ ြို၍တိုရတာင်းရသာ အချနိ်အတွင်း 

အလုြ်သမား၏ စုစုရြါင်းဝင်ရငွကို တိုးပမှင့်ပခင်းသည်အရပဖြင်ပဖစ်သည်။ ပမင့်မားရသာနည်းြညာရှိသည့် အလုြ်ရှင် 

များနှင့် လုြ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းအရနပဖင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကိုလည်း မရပြာင်းလဲရစေဲ၊ တစ်နာရီဝင်ရငွကို တိုးပမင့်ရစပခင်း 

အားပဖင့် အလုြ်ချနိ်များကို ရလျှာ့ချရာတွင် ရအာင်ပမင်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် မည်သည့်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းမဆို ရင်ဆိုင် 

ရနရသည့် ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာ ဖိအားများရြကာင့်ြင် အလုြ်သမားများအလုြ်ချနိ်ြိုရတာင်းမှုကို ထိန်းချုြ်ရန် လုြ်အားခ 

များကို တိုးရြးရသည့် အခက်အခဲကို စက်မှုလုြ်ငန်းကဏ္ဍတစ်ခုလုံး သို့မဟုတ် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရန ပဖင့် 

ရပဖရှင်းပခင်းသည် အရကာင်းဆုံးပဖစ်သည်။ 

အချ ို ့ရသာကိစ္စများတွင်မူ ြိုရှည်ြကာရသာ အလုြ်ချနိ် ရတာင်းဆိုမှုကို အလုြ်သမားများသာမက အဓိကအားပဖင့် 

ရဒသဆိုင်ရာ စီမံအုြ်ချုြ်ရရးြိုင်းကလည်း ပြုလုြ်တတ်ြကသည်။ ထိုသို့ရသာ ကိစ္စမျ ိုးတွင် စီမံအုြ်ချုြ်ရရးြိုင်း၏ 
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ထင်ပမင်ချက်တစ်မျ ိုးမှာ၊ အချနိ်ြိုအလုြ်ချနိ် အလွန်အကျွသံတ်မှတ်ပခင်းရြကာင့် အလုြ်ချနိ် ၁၀ နာရီ သို့မဟုတ် ၁၂ 

နာရီ အြကာတွင် အလုြ်သမားတို့၏ ထုတ်လုြ်မှုနှုန်း သိသိသာသာကျဆင်းလာရသာ်လည်း၊ ယင်းသည် စက်ြစ္စည်း 

ကိရိယာများအား အသုံးမပြုေဲ ဒီအတိုင်းထားပခင်းထက်စာလျှင် ြို၍စရိတ်စက သက်သာရစသည်ဟူရသာ အပမင်ြင် 

ပဖစ်သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ် ထုတ်လုြ်မှုပြုလုြ်လိုြါက၊ စက်ရုံများအတွက်  ရပဖရှင်းချက်တစ်ခုမှာ စက်ြစ္စည်းကိရိယာ 

နားချနိ်မရြးရသာ အဆိုင်းပဖင့် အလုြ်လုြ်သည့်စနစ်ကို အသုံးပြုပခင်းြင်ပဖစ်သည်။ သို့ရာတွင် ထိုကဲ့သို့ရသာ ရပြာင်း 

လဲမှုမျ ိုးပြုလုြ်ရန်မှာ အလုြ်သမားများနှင့် နီးကြ်စွာ အကကံပြုရဆွးရနွးရန် လိုအြ်သည်။ အေယ်ရြကာင့်ဆိုရသာ် 

ညဆိုင်းတွင် တာဝန်ကျမည့် အလုြ်သမားများအရြါ် ကကီးမားစွာသက်ရရာက်မှုရှိနိုင်ရသာရြကာင့်ြင် ပဖစ်သည်။ 

အဆိုင်း အလှည့်ကျသတ်မှတ်ပခင်း၊ နားချနိ်များ၊ နစ်နာရြကးရြးပခင်း၊ OSH ဆိုင်ရာကိစ္စရြ်များ စသည့်ပြဿနာများကို 

ရဖာ်ထုတ် သတ်မှတ်ရန် စုရြါင်းသရောတူညီမှုတစ်ခုကို ရဖာ်ရဆာင်ရန် လိုအြ်ပြီး၊ မည်သည့်ကိစ္စရြ်မျ ိုးမဆိုအ တွက် 

အရပြာင်းအလဲကို မစတင်ခင်တွင်၊ အလုြ်သမားများနှင့် ရကာင်းမွန်ရသာ ဆက်သွယ်ရရးရှိထားရန် လိုအြ်သည်သာ 

မက သက်ဆိုင်သူအားလုံးက ပြင်ဆင်ရပြာင်းလဲရာတွင် ကူညီရန်ထိရရာက်ရသာ အရပြာင်းအလဲစီမံခန့်ခွဲသည့် လုြ် 

ငန်းစဉ်တစ်ရြ်လည်း ရှိထားသင့်ရြသည်။

ရနာက်ဆုံးအရနပဖင့်၊ အလုြ်သမားများ၏ ရရွးချယ်မှုများအရြါ် သက်ရရာက်ရနရသာ အပခားအရြကာင်းရင်းတစ်ခုမှာ 

၎င်းတို့၏ ထင်ပမင်ချက်များြင်ပဖစ်သည်။ ရရှေ့ရပြာင်းလုြ်သားများစွာသည် အြန်းအရပဖလှုြ်ရှားမှုများ လုံးလုံးမရှိြကေဲ 

အလွန်ဆင်းရဲ ချ ို ့တဲ့ရသာ အရပခအနများတွင် ရနထိုင်ြကရသည်။ အလုြ်သမားများအား ရနအိမ်ရနရာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ 

ြံ့ြိုးကူညီပခင်းအားပဖင့် အလုြ်ချနိ်ြိုလုြ်ရန် အလုြ်သမားများ၏ ရတာင်းဆိုမှုကို ရလျာ့နည်းရစမည့်အပြင် အပခား 

စက်ရုံများတွင် အလုြ်ရှာပခင်းကိုလည်း ရဖျာင်းဖျရာရရာက်မည်ပဖစ်သည်။ 

သင်၏ စီးြွားရရးလုြ်ငန်းသည် ထိုအရြကာင်းရင်းများနှင့်လုံးလုံးမသက်ဆိုင်သည်လည်း ပဖစ်နိုင်သည်။ ထို့ရြကာင့်ြင် 

ထိရရာက်ရသာ တုံ့ပြန်ရပဖရှင်းမှုပဖစ်ရစရန်မှာ တစ်ခုခုရသာလှုံ့ရဆာ်မှုမျ ိုးအပဖစ် ထင်ပမင်ယူဆမည့်အစား အလုြ်သမား 

များနှင့် ြဏာမရဆွးရနွးမှုများပြုလုြ်ထားရန် အရရးကကီးရပခင်း ပဖစ်သည်။ 

ရမးခွန်း - မပဖစ်မရန အချနိ်ြိုဆင်းရပခင်းသည် အဓမ္မအလုြ်ရစခိုင်းမှု ရပမာက်ြါသလား။

အရြေ - အချနိ်ြိုဆင်းပခင်း စည်းကမ်းချက်များသည် အမျ ိုးသားအဆင့် တရားဥြရဒ သို့မဟုတ် စုရြါင်းသရောတူညီမှု 

များက ပြဋ္ဌာန်းထားရသာ ကန့်သတ်ချက်များအတွင်းရှိြါက အဓမ္မအလုြ်ရစခိုင်းပခင်းမမည်ရြ။ ထိုကန့်သတ်ချက်များ 

ကို ရကျာ်လွန်ရနြါက အချနိ်ြိုဆင်းရန် တာဝန်နှင့် အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစမှုမှ ကာကွယ်ပခင်းတို့အြကား ချတိ်ဆက်မှုရှိ 

ရသာ အရပခအရနများကို စစ်ရဆးသင့်သည်။

ပြစ်ဒဏ်ရြးပခင်း၊ အလုြ်ထုတ်ပခင်း သို့မဟုတ် လုြ်အားခကို အနိမ့်ဆုံးအဆင့်ရြးပခင်း အန္တရာယ်ကို ရြကာက်ရွံ့သည့် 

အလုြ်သမား၏ ထိခိုက်လွယ်မှုကို အပမတ်ထုတ်ပခင်းအားပဖင့်၊ အလုြ် သို့မဟုတ် ဝန်ရဆာင်မှုကို အခွင့်အရရးယူသည့် 

ကိစ္စမျ ိုးတွင်မူ ထိုသို့ရသာ အပမတ်ထုတ်မှုများသည် အလုြ်ခန့်အြ်မှုဆိုင်ရာ မပြည့်စုံရသာ အရပခအရနများရြကာင့် 

ပဖစ်ရလ့မရှိေဲ ပြစ်ဒဏ်ခံရမည့် အန္တရာယ်ရြကာင့် အလုြ်ကို အခွင့်အရရးယူပခင်းမျ ိုး ပဖစ်တတ်ပြီး၊ ကာကွယ်ရစာင့် 

ရရှာက်ရန် လိုအြ်ရြသည်။ 

ရမးခွန်း - နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရှိ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာြိုင်က အချနိ်ြိုအလုြ်ချနိ်တွင် ကန့်သတ်ချက်များ မထုတ်ပြန်ထားြါက 

ယင်းနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် လမ်းညွှန်ချက်များ ရှိသလား။ 

အရြေ - ILO ၏ အလုြ်ချနိ် ရလျှာ့ချပခင်းဆိုင်ရာ အကကံပြုချက်များ၊ ၁၉၆၂ (အမှတ်စဉ် ၁၁၆) တွင် လုြ်အားခများကို 

မရလျှာ့ချြဲ စံသတ်မှတ်ထားရသာ အလုြ်ချနိ်နာရီ ၄၀ သို့ တပဖည်းပဖည်းရလျှာ့ချရန် အလုံးစုံရည်ရွယ်ချက်ကို နိဒါန်း 

တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ (ibid) ယင်းသည် ကွဲပြားရနရသာစီးြွားရရးနှင့် လူမှုရရးအရပခအရနများ (အကကံပြုချက် 

၁၁၆၊ နိဒါန်း) နှင့် အမျ ိုးသားအဆင့် အရလ့အကျင့်များတွင် ကွဲလွဲမှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်၊ နိုင်ငံအလိုက်နှင့် 
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စက်မှုလုြ်ငန်း ကဏ္ဍအလိုက် အထူးပြုအရလ့အကျင့်များကိုလည်း ခွင့်ပြုရြးကာ (အကကံပြုချက် ၁၁၆၊ အြိုဒ် ၁ တွင် 

ရလ့လာရန်)၊ လူရနမှုအဆင့်အတန်းများ တိုးတက်ရကာင်းမွန်ရန် လိုအြ်မှုကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည် 

(အကကံပြုချက် ၁၁၆၊ အြိုဒ် ၇)။

သို့ရာတွင် ြုံမှန်တစ်ြတ်အလုြ်ချနိ်သည် ၄၈ နာရီထက်ရကျာ်လွန်ရသာ ပဖစ်ရြ်မျ ိုးတွင်၊ “အလုြ်သမားများ၏ လုြ်အား 

ခများ ရလျာ့နည်းမှုလုံးဝမပဖစ်ရစေဲ ယခုအဆင့်သို့ပြန်ရရာက်ရစရန် အဆင့်များကို ချက်ချင်း ရဖာ်ရဆာင်သင့်ရြကာင်း” 

ရဖာ်ပြထားသည် (အကကံပြုချက် ၁၁၆ ၊ အြိုဒ် ၅)။ ကျွမ်းကျင်ြညာရှင်များ ရကာ်မတီကလည်း အပမဲတမ်း သို့မဟုတ် 

ယာယီခခင်းချက်များထားပခင်းအားပဖင့်၊ ပြဋ္ဌာန်းချက်များတွင် ခွင့်ပြုထားရသာ အပမင့်ဆုံးအချနိ်ြိုအလုြ်ချနိ်ဆိုင်ရာ 

ရမးခွန်းကို အရပဖရှင်းထားသည်။ (အလုြ်ချနိ် အရထွရထွ စစ်တမ်း၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ ILO ၊ ဂျနီီဗာ၊ အြိုဒ် ၁၄၃-၁၄၅)။

ကျွမ်းကျင်ြညာရှင်များ ရကာ်မတီကလည်း အပမဲတမ်း သို့မဟုတ် ယာယီခခင်းချက်များ ထားပခင်းအားပဖင့် ပြဋ္ဌာန်းချက် 

များတွင် ခွင့်ပြုထားရသာ အပမင့်ဆုံး အချနိ်ြိုအလုြ်ချနိ်ဆိုင်ရာ ရမးခွန်းကို  ရပဖရှင်းထားသည်။ (အလုြ်ချနိ်အရထွရထွ 

စစ်တမ်း၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ ILO ၊ ဂျနီီဗာ၊ အြိုဒ် ၁၄၃-၁၄၅)။

 • ပြဋ္ဌာန်းချက် အမှတ်စဉ် ၁ နှင့် ၃၀ တို့တွင် အပမဲတမ်း သို့မဟုတ် ယာယီခခင်းချက်များသတ်မှတ်သည့် ပဖစ်ရြ် 

များနငှ့စ်ြလ်ျဉ်း၍ သတမ်တှအ်ချနိက်ာလတစခ်အုတငွ်း အလြုပ်ဖစန်ိငုသ်ည် ့အြိရုဆာင်းအလြုခ်ျနိ ်စစုရုြါင်း 

ကန့်သတ်ချက်မျ ိုးကို ရဖာ်ပြထားပခင်းမရတွ့ရရြ။ ပြဋ္ဌာန်းချက် အမှတ်စဉ် ၁ တွင် ခခင်းချက်ကိစ္စတစ်ခုချင်း 

စီအတွက် အများဆုံးအြိုရဆာင်းနာရီကို ပြည်သူ့အာဏာြိုင်က ထုတ်ပြန်သည့်စည်းမျဉ်းများပဖင့် အတည် 

ပြုသင့်ရြကာင်းသာ ရဖာ်ပြထားသည်။ အလားတူြင် ပြဋ္ဌာန်းချက်အမှတ်စဉ် ၃၀ တွင်လည်း မရတာ်တဆမှု၊ 

မရမျှာ်လင့်ရသာအပဖစ်များ သို့မဟုတ် အရရးရြါ်အလုြ်တို့အတွက် ယာယီခခင်းချက်ထားသည့် ပဖစ်ရြ်မျ ိုး 

တွင် ပြည်သူ့အာဏာြိုင်မှ ထုတ်ပြန်ရသာစည်းမျဉ်းများပဖင့် ထိုနှစ်အတွက် ယာယီခခင်းချက်များအရ ရန့ 

ေက်တွင် ခွင့်ပြုနိုင်ရသာ အြိုရဆာင်းအလုြ်ချနိ်စုစုရြါင်းကို သတ်မှတ်မည်ဟုသာ ရဖာ်ပြထားသည်။ 

 • အထက်ရဖာ်ပြြါအရပခအရနမျ ိုးအတွက် တစ်ခုရသာခခင်းချက်ထားသည့် ပဖစ်ရြ်မျ ိုးတွင် အြိုရဆာင်းအလုြ် 

ချနိ် စုစုရြါင်းသတ်မှတ်ရာ၌ “ကျ ိုးရြကာင်းဆီရလျာ်မှု” ရှိရသာ ကန့်သတ်ချက်ဟု ယူဆနိုင်သည့် ကန့်သတ် 

ချက်ကို ဆုံးပဖတ်ရာတွင် ပြည်သူ့အာဏာြိုင်အရနပဖင့် သက်ဆိုင်ရာ အလုြ်ရလးနက်ပြင်းထန်မှု၊ ရုြ်ြိုင်း 

သို့မဟုတ် စိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာ ြင်ြန်းနွမ်းနယ်မှုပဖစ်ရြါ်ရစနိုင်စွမ်း၊ နှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်း၊ အများပြည်သူတို့ 

အတွက် ထိုြင်ြန်းနွမ်းနယ်မှုဆိုင်ရာ ပဖစ်လာနိုင်ရသာ အနှုတ်သရောရဆာင်ရသာ အကျ ိုးဆက်များကို 

ရစ့ရစ့စြ်စြ် အကဲပဖတ်ဆန်းစစ်ထားရန် လိုအြ်သည်။ အလုြ်ပြင်းထန်ရလရလ၊ ြို၍ြင်ြန်းနွမ်းနယ်ရစရလ 

ပဖစ်သည်။ ထိုြင်ြန်းမှုမျ ိုး၏ ဆိုးကျ ိုးသက်ရရာက်မှုများ ြို၍ ပြင်းထန်ရလရလ၊ ထိုခခင်းချက်ပဖစ်ရြ်အတွက် 

ခွင့်ပြုသင့်သည့် “ကျ ိုးရြကာင်းဆီရလျာ်ရသာ” ကန့်သတ်ချက် နိမ့်ရလရလပဖစ် သည်။

ရမးခွန်း - စက်ရုံ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင် မပဖစ်မရနလုြ်ရမည့် အချနိ်ြိုမူဝါဒတစ်ခု ြါဝင်ရနြါက ယင်းကို 

အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစပခင်းဟု ယူဆနိုင်မည့်အရပခအရနများမှာ အေယ်နည်း။ အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစပခင်းဟု မသတ်မှတ် 

နိုင်သည့် အရပခအရနများမှာ မည်သည့် အရပခအရနများပဖစ်သနည်း။

အရြေ - စက်ရုံတစ်ရုံ၏ အချနိ်ြိုဆင်းပခင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒတစ်ခုသည် အမျ ိုးသားဥြရဒများ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီ 

ရန် လိုအြ်သည်။ အချနိ်ြိုဆင်းရန် တာဝန်သည် အမျ ိုးသားအဆင့် ဥြရဒပြုရရးတွင် ခွင့်ပြုထားရသာ သို့မဟုတ် 

သက်ဆိုင်ရာစုရြါင်း သရောတူညီမှုများတွင် ရဖာ်ပြထားရသာ ကန့်သတ်ချက်များအတွင်းရှိြါက ယင်းကို အဓမ္မ 

အလုြ်ရစခိုင်းပခင်းဟု မသတ်မှတ်နိုင်ရြ။ အဓမ္မအလုြ်ရစခိုင်းပခင်းဆိုရာတွင် အချနိ်ြိုသည် ဥြရဒမှ ခွင့်ပြုထားရသာ 

အြတ်စဉ် သို့မဟုတ် လစဉ်ကန့်သတ်ချက်များကို ရကျာ်လွန်၍ ထိုသို့အချနိ်ြိုဆင်းရန် အရြကာင်းရင်းများ မည်သို့ရှိရစ 

ကာမူ ပြစ်ဒဏ်ခံယူရန် ပခိမ်းရပခာက်မှုများရြကာင့် မပဖစ်မရနအချနိ်ြိုဆင်းရလျှင် အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစပခင်းဟု သတ်မှတ် 

နိုင်သည်။



စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော အရေးအရြေေျားအတွက် ILO ၏ အကူအညီရပးရေးဌာနေှ နေူနာကိစ္စေပ်ေျား

141

အချနိ်ြိုတရားဝင်ကန့်သတ်ချက်များထက် ရကျာ်လွန်သည့် အချနိ်ြိုအလုြ်ချနိ်များကို အလုြ်သမားများ လုံးဝပငင်း 

ြယ်မှု မပြုရစနိုင်သည့် အချနိ်ြိုဆင်းရန် ပငင်းဆန်ပခင်းရြကာင့် ဒဏ်ရြကးများရြးရမှုများသည်လည်း ပြဿနာများ 

ြင် ပဖစ်သည်။ တရားဝင်ကန့်သတ်ချက်ထက်ြိုရနရသာ အချနိ်ြိုအလုြ်များ မလုြ်ပခင်းရြကာင့် ဒဏ်ရြကးရြးရဆာင် 

ရစရသာ ကုမ္ပဏီမူဝါဒတစ်ခုကို ပခိမ်းရပခာက်မှုတစ်ခုအပဖစ် အလုြ်သမားများ ထင်ပမင်ယူဆြါက ယင်းကိုအဓမ္မအလုြ် 

ခိုင်းရစပခင်းအပဖစ် မှတ်ယူနိုင် သည်။ ထို့အပြင် ILO CEACR အရနပဖင့် အချ ို ့ရသာ ပဖစ်ရြ်များတွင် ပခိမ်းရပခာက်မှုများသည် 

ြို၍သိမ်ရမွ့နက်နဲရြကာင်း သတိပြုထားသည်။ အလုြ်ထုတ်ခံရမည်ကို ရြကာက်ရွံ့ပခင်းရြကာင့် ဝန်ထမ်းများသည် 

အမျ ိုးသားဥြရဒတွင် ခွင့်ပြုထားသည့် အချနိ်ထက်ရကျာ်လွန်ရသာ အချနိ်ြိုအလုြ်များကို ပြုလုြ်ြကသည်။ အချ ို ့ 

ရသာ ပဖစ်ရြ်များတွင်မူ အလုြ်သမားများအရနပဖင့် တရားဝင်အများဆုံးခွင့်ပြုထားသည်ထက်ရကျာ်လွန်၍ လုြ်ပခင်း 

သည်သာ အနိမ့်ဆုံးလုြ်အားခကို ရရှိနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းရသာနည်းလမ်းပဖစ်ပခင်းရြကာင့် ထိုသို့အချနိ်ြိုဆင်းရန် 

တာဝန်ရှိသည်ဟု ခံစားရနိုင်သည်။ (ဥြမာ - လစာသည်ထုတ်လုြ်မှုနှုန်း သတ်မှတ်ချက်များရြါ် အရပခခံရသာအခါမျ ိုး 

တွင် ပဖစ်သည်။) ထိုသို့ရသာ ပဖစ်ရြ်မျ ိုးတွင် သရောတရားအရ၊ အလုြ်သမားများသည် အလုြ်လုြ်ရန် ပငင်းဆန်နိုင် 

ရသာ်လည်း၊ ၎င်းတို့အရနပဖင့် အနိမ့်ဆုံးလုြ်အားခရရှိရန် သို့မဟုတ် အလုြ်ပမဲရစရန် သို့မဟုတ် ထိုအရြကာင်းရင်း 

နှစ်ခုလုံးအရ အချနိ်ြိုဆင်းရုံမှလွဲ၍ အပခားရရွးချယ်စရာ မရှိပခင်းသည်လည်း ၎င်းတို့၏ ထိခိုက်လွယ်မှုြင် ပဖစ်သည်။ 

ယင်းသည် ရနာက်ြိုင်းတွင် ပြစ်ဒဏ်ခံရနိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိရနချနိ်တွင် အလုြ်လုြ်ရသည့် သတ်မှတ်ချက်မျ ိုး ပဖစ် 

လာပြီး၊ ယင်းကို အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းရစပခင်းဟု မှတ်ယူနိုင်သည်။

နားချနိ်များ - အပတ်စဉ်နားချနိ်

ရမးခွန်း - အနားချနိ်ယူသည့် ကာလအြိုင်းအပခားနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် စံသတ်မှတ်ချက်များရှိသလား။

အရြေ - နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားစံနှုန်းများတွင် နားချနိ်များနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက် အနည်းငယ်သာရှိသည်။ 

နားချနိ်ဆိုသည်မှာ အလုြ်ခန့်အြ်ထားသည့် ဝန်ထမ်းသည် အလုြ်ရှင်အတွက် အလုြ်လုြ်စရာမလိုသည့် ကာလ 

အြိုင်းအပခားဟု အဓိြ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုြကသည်။ (အလုြ်ချနိ်များ (ကူးသန်းရရာင်းဝယ်ရရးနှင့် ရုံးများ) ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ 

၁၉၃၀၊ (အမှတ်စဉ် ၃၀)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၂)။ အလုြ်ရှင်များအရနပဖင့် အလုြ်ချနိ်များတွင် မြါဝင်ရသာ နားချနိ်များကို ပြဋ္ဌာန်း 

ချက်များတွင် သိသာထင်ရှားစွာ ရဖာ်ပြသင့်သည်။ (lbid၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁၁ (၂) (ခ)) ခွင့်ပြုရသာနားချနိ်နှင့်စြ်လျဉ်း၍လည်း 

ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမျ ိုး မရှိသင့်ရြ။ (ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများ (အလုြ်ခန့်အြ်မှုနှင့် အလုြ်အကိုင်) ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၅၈ 

(အမှတ်စဉ် ၁၁၁)၊ ြိုဒ်ခွဲ ၁၊ အြိုဒ် ၃ နှင့် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများ (အလုြ်ခန့်အြ်မှုနှင့် အလုြ်အကိုင်) ဆိုင်ရာ အကကံပြု 

ချက်များ၊ ၁၉၅၈ (အမှတ်စဉ် ၁၁၁)၊ အြိုဒ် ၂ (ခ) (၆))။ အလုြ်ရှင်များအရနပဖင့် မိသားစုတာဝန်များကို ယူရသည့် 

အလုြ်သမားများအတွက် အနားယူချနိ်များနှင့် စြ်လျဉ်း၍ ပြုလွယ်ပြင်လွယ်ရသာ စီစဉ်ထားရှိမှုများ ပြုလုြ်ရန် လို 

အြ်ြုံကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ (မိသားစုတာဝန်များရှိသည့် အလုြ်သမားများဆိုင်ရာ အကကံပြုချက်၊ ၁၉၈၁ 

(အမှတ်စဉ် ၁၆၅) အြိုဒ် ၁၈ (ခ)) ကိုရလ့လာြါ။)

အမျ ိုးသားအဆင့် အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများတွင် အနားယူချနိ်များဆိုင်ရာ အချက်အလက် အရင်းအ 

ပမစ်များ ရှိနိုင်ြါသည်။ 

ရမးခွန်း - လူနည်းစု ောသာဝင်တစ်ဦးပဖစ်သည့် အလုြ်သမားတစ်ဦးတွင် ထုံးစံအရ နားရက်နှင့် မတူသည့် နားရက်  

ယူခွင့်ရှိသလား။

အရြေ - အြတ်စဉ် နားရက်ကို နိုင်ငံ သို့မဟုတ် ခရိုင်အတွင်းရှိ ဓရလ့များ သို့မဟုတ် ထုံးတမ်းများအရ သတ်မှတ်ထားရသာ 

ရန့ရက်များနှင့် တိုက်ဆိုင်ရစရန် တတ်နိုင်သရလာက် တစ်သမတ်တည်း ြုံရသသတ်မှတ်ထားသင့်သည်။ လူနည်းစု 

ောသာဝင်များ၏ ထုံးတမ်းဓရလ့များကိုလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး ရလးစားသင့်သည်။ (ပြဋ္ဌာန်းချက် အမှတ်စဉ် ၁၀၆၊ 

ြိုဒ်ခွဲ ၆(၄))။ 
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အမျ ိုးသားအဆင့် အလုြ်ရှင် နှင့် အလုြ်သမား အဖွဲ့အစည်းများတွင် သင့်ကုမ္ပဏီလည်ြတ်ရနရသာ ရြ်ရွာများအတွင်းရှိ 

လူနည်းစု ောသာဝင်များနှင့် မည်သို့ လိုက်ရလျာညီရထွ ဆက်ဆံသင့်ရြကာင်း အကကံပြုချက် အချ ို ့ ရှိနိုင်သည်။

လစာခံစားခွင့်ေှိရသာ အားလပ်ေက်များ (paid holidays)

ရမးခွန်း - လစာခံစားခွင့်ရှိရသာခွင့်ရက် (paid leave) များနှင့်စြ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားရရးရာစံနှုန်းများ

တွင် မည်သည့်ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ြါရှိြါသလဲ။ 

အရြေ - နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ILO ၏ သုံးြွင့်ဆိုင်မူဝါဒ ရြကညာစာတမ်းနှင့် လူမှု

ရရးမူဝါဒဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွင်၊ လစာခံစားခွင့်ရှိရသာ အားလြ်ရက်များအရြကာင်း တိတိြြ ရဖာ်ပြထားပခင်းမရှိေဲ၊ 

အလုြ်၊ အကျ ိုးခံစားခွင့်များနှင့် အရပခအရနများကိုသာ ရယေုယျရဖာ်ပြထားသည်။ ယင်းတွင် နိုင်ငံစုံအရပခစိုက် 

စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများအား သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွင်းရှိ လုြ်ငန်းပြိုင်အလုြ်ရှင်များ ြံ့ြိုးရြးသည်ထက် မနည်းရစရသာ 

အကျ ိုးခံစားခွင့်များရြးရန် တိုက်တွန်းထားသည်။ (MNE ရြကညာစာတမ်း၊ အြိုဒ် ၃၃)။ လုြ်ငန်းပြိုင် အလုြ်ရှင်များ 

မရှိြါက MNE တို့အရနပဖင့် အစိုးရမူဝါဒ မူရောင်များအတွင်းနှင့် အလုြ်သမားများ၊ ၎င်းတို့၏ မိသားစုများ၏ စီးြွား 

ရရးအရပခအရနများနှင့် ဆက်စြ်၍ အရကာင်းဆုံးရြးနိုင်ရသာ အကျ ိုးခံစားခွင့်များ၊ အလုြ်အရပခအရနများကို ြံ့ြိုး 

ရြးရန် တိုက်တွန်းထားသည်။ (MNE ရြကညာစာတမ်း၊ အြိုဒ် ၃၄)။

လစာခံစားခွင့်ရှိရသာ အားလြ်ရက်များ (ပြန်လည်တည်းပဖတ်) ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ ၁၉၇၀ (အမှတ်စဉ် ၁၃၂) 

တွင် လုြ်သက်တစ်နှစ်အတွက် အနိမ့်ဆုံးအရနပဖင့် အလုြ်တက်သည့် ရက်သတ္တြတ် သုံးြတ်စာခွင့်ရြးရန် ပြဋ္ဌာန်း 

ထားသည်။ (လစာခံစားခွင့်ရှိရသာ အားလြ်ရက်များ (ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်) ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ (အမှတ်စဉ် 

၁၃၂) ၊ ြိုဒ်ခွဲ ၃ (၃))။ ယင်းသည် အလုြ်လုြ်ရသည့် ရက်သတ္တြတ်ရြါ်မူတည်၍ ၁၅ ရက် သို့မဟုတ် ၁၈ ရက်နှင့် 

ညီမျှသည်။ 

အနိမ့်ဆုံးလုြ်သက် ခံစားခွင့်ရှိရသာ်လည်း ရပခာက်လထက် မရကျာ်သင့်ရြ။ (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၃၂၊ ြိုဒ်ခွဲ ၅ (၂))။ လုြ် 

သက် တစ်နှစ် (ပြက္ခဒိန် နှစ် သို့မဟုတ် အလားတူကာလ) ရအာက်ရလျာ့နည်းရသာ ဝန်ထမ်းများကို အလားတူ 

အချ ိုးကျရသာ လစာခံစားခွင့်ရှိရသာ ခွင့်ရက်ရြးသင့်သည်။ (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၃၂၊ ြိုဒ်ခွဲ ၄)။

ထိုအားလြ်ရက်ကာလအတွက် ဝန်ထမ်းများအရနပဖင့်လည်း (အလားတူ ရြးရချမှု သို့မဟုတ် ြမာဏတူ ရငွရြကးတို့ 

အြါအဝင်) အနိမ့်ဆုံးအရနပဖင့် သူ သို့မဟုတ် သူမ၏ ြုံမှန် သို့မဟုတ် ြျမ်းမျှ လစာမျ ိုး လက်ခံရရှိသင့်သည်။ 

(ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၃၂၊ ြိုဒ်ခွဲ ၇)

ခွင့်ကို အြိုင်းနှစ်ြိုင်းခွဲနိုင်ရသာ်လည်း၊ တစ်ြိုင်းတွင် ြျက်ရက်မရှိရသာ ရက်သတ္တြတ် နှစ်ြတ် အနည်းဆုံးြါဝင်သည်။ 

(ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၃၂၊ ြိုဒ်ခွဲ ၈ (၂))။ 

ရမးခွန်း - ဝန်ထမ်းသစ်များတွင် လစာခံစားခွင့်ရှိရသာ အားလြ်ရက် သုံးြတ်ရအာက်သာ ရှိသင့်ရသာ်လည်း၊ လုြ် 

သက်များမှုအရြါ်အရပခခံ၍ ြမာဏတိုးလာမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားရသာ အမျ ိုးသားဥြရဒကို ကျွန်ုြ်တို့အရနပဖင့် မည်သို့ 

ကိုင်တွယ်အရပဖရှင်းသင့်သနည်း။

အရြေ - လစာခံစားခွင့်ရှိရသာ အားလြ်ရက်များ (ပြန်လည်တည်းပဖတ်) ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ ၁၉၇၀ (အမှတ်စဉ် 

၁၃၂) တွင် လုြ်သက်တစ်နှစ်အတွက် အနိမ့်ဆုံးအရနပဖင့် အလုြ်တက်သည့် ရက်သတ္တြတ်သုံးြတ်စာ ခွင့်ရြးရန် 

ပြဋ္ဌာန်းထားသည် (လစာခံစားခွင့်ရှိရသာ အားလြ်ရက်များ (ပြန်လည်တည်းပဖတ်) ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ (အမှတ် 

စဉ် ၁၃၂) ၊ ြိုဒ်ခွဲ ၃ (၃))။ ယင်းသည် အလုြ်လုြ်ရသည့် ရက်သတ္တြတ်ရြါ်မူတည်၍ ၁၅ ရက် သို့မဟုတ် ၁၈ ရက်နှင့် 

ညီမျှသည်။
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အနိမ့်ဆုံး ြမာဏသည် လုြ်သက်နှင့်မဆိုင်ြဲ ခန့်အြ်ထားရသာ ဝန်ထမ်းအားလုံးအရြါ် သက်ရရာက်သည်။ (ပြဋ္ဌာန်း 

ချက် ၁၃၂၊ ြိုဒ်ခွဲ ၂ (၁) ကို ရလ့လာြါ)။ လစာခံစားခွင့်ရှိရသာ ခွင့်ရက်ဆိုသည်မှာ လုြ်သက်အတွက် ဆုရြးပခင်းမျ ိုး 

သာမဟုတ်ေဲ၊ အလုြ်သမား၏ ကျန်းမာရရးနှင့် ကိုယ်စိတ်ကျန်းမာရရး ရကာင်းမွန်ရစရန်အရရးကကီး နည်းလမ်း 

တစ်ခုလည်းပဖစ်ပြီး၊ နိုင်ငံများစွာတွင် အလုြ်သမားများအား ၎င်းတို့၏ မိသားစုတာဝန်များကို ပဖည့်ဆည်းရြးရန် 

အခွင့်ရြးခဲ့သည်။ ထို့ရြကာင့်ြင် ပြဋ္ဌာန်းချက်ြါ အနိမ့်ဆုံးကာလသုံးြတ်သည် အလုြ်သမားအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်ပြီး၊ 

အနိမ့်ဆုံးလုြ်သက် ခံစားခွင့်ရှိရသာ်လည်း ရပခာက်လထက် မရကျာ်သင့်ရြ။ (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၃၂၊ ြိုဒ်ခွဲ ၅ (၂) ကို 

ရလ့လာြါ)။

နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ILO ၏ သုံးြွင့်ဆိုင်မူဝါဒ ရြကညာစာတမ်းနှင့် လူမှုရရး 

မူဝါဒတွင် လစာခံစားခွင့်ရှိရသာ အားလြ်ရက်များအရြကာင်း တိတိြြရဖာ်ပြထားပခင်းမရှိေဲ၊ အလုြ်အကျ ိုးခံစား 

ခွင့်များနှင့် အရပခအရနများကိုသာ ရယေုယျရဖာ်ပြထားသည်။ ယင်းတွင် နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ 

အား သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွင်းရှိ လုြ်ငန်းပြိုင်အလုြ်ရှင်များ ြံ့ြိုးရြးသည်ထက် မနည်းရစရသာ အကျ ိုးခံစားခွင့်များ 

ရြးရန် တိုက်တွန်းထားသည်။ (MNE ရြကညာစာတမ်း၊ အြိုဒ် ၃၃)။ လုြ်ငန်းပြိုင် အလုြ်ရှင်များ မရှိြါက MNE 

တို့အရနပဖင့် အစိုးရမူဝါဒ မူရောင်များအတွင်းနှင့် အလုြ်သမားများ၊ ၎င်းတို့၏ မိသားစုများ၏ စီးြွားရရးအရပခအရန 

များနှင့်ဆက်စြ်၍ အရကာင်းဆုံးရြးနိုင်ရသာ အကျ ိုးခံစားခွင့်များ၊ အလုြ်အရပခအရနများကို ြံ့ြိုးရြးရန်တိုက်တွန်း 

ထားသည်။ (MNE ရြကညာစာတမ်း၊ အြိုဒ် ၃၄)။

ရမးခွန်း - ရဆးခွင့်နှင့်နှိုင်းစာလျှင် လစာခံစားခွင့်ရှိသည့် ခွင့်ကို မည်သို့ တွက်သင့်သနည်း။

အရြေ - နိုင်ငံစုံ အရပခစိုက် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ILO ၏ သုံးြွင့်ဆိုင်မူဝါဒ ရြကညာစာတမ်းနှင့် 

လူမှုရရးမူဝါဒတွင် လစာခံစားခွင့်ရှိရသာ အားလြ်ရက်များအရြကာင်း တိတိြြရဖာ်ပြထားပခင်းမရှိေဲ၊ အလုြ်အကျ ိုး 

ခံစားခွင့်များနှင့် အရပခအရနများကိုသာ ရယေုယျရဖာ်ပြထားသည်။ ယင်းတွင် နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရးလုြ်ငန်း 

များအား သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွင်းရှိ လုြ်ငန်းပြိုင် အလုြ်ရှင်များ ြံ့ြိုးရြးသည်ထက် မနည်းရစရသာ အကျ ိုးခံစားခွင့် 

များရြးရန် တိုက်တွန်းထားသည်။ (MNE ရြကညာစာတမ်း၊ အြိုဒ် ၃၃)။

လုြ်ငန်းပြိုင် အလုြ်ရှင်များ မရှိြါက MNE တို့အရနပဖင့် အစိုးရမူဝါဒ မူရောင်များအတွင်းနှင့် အလုြ်သမားများ၊ 

၎င်းတို့၏ မိသားစုများ၏ စီးြွားရရးအရပခအရနများနှင့် ဆက်စြ်၍အရကာင်းဆုံးရြးနိုင်ရသာ အကျ ိုးခံစားခွင့်များ၊ 

အလုြ်အရပခအရနများကို ြံ့ြိုးရြးရန် တိုက်တွန်းထားသည်။ (MNE ရြကညာစာတမ်း၊ အြိုဒ် ၃၄)။

လစာခံစားခွင့်ရှိရသာ အားလြ်ရက်များ (ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်) ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ ၁၉၇၀ (အမှတ်စဉ် ၁၃၂) 

တွင် လုြ်သက်တစ်နှစ်အတွက် အနိမ့်ဆုံးအရနပဖင့် အလုြ်တက်သည့် ရက်သတ္တြတ် သုံးြတ်စာခွင့်ရြးရန် ပြဋ္ဌာန်း 

ထားသည် (လစာခံစားခွင့်ရှိရသာ အားလြ်ရက်များ (ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်) ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ (အမှတ်စဉ် 

၁၃၂) ၊ ြိုဒ်ခွဲ ၃ (၃))။ ယင်းသည် အလုြ်လုြ်ရသည့် ရက်သတ္တြတ်ရြါ်မူတည်၍ ၁၅ ရက် သို့မဟုတ် ၁၈ ရက်နှင့် 

ညီမျှသည်။

နာဖျားမှု၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု သို့မဟုတ် မီးဖွားပခင်းရြကာင့် အလုြ်မှ ြျက်ကွက်ပခင်းတို့ကို လုြ်သက်တစ်စိတ်တစ်ြိုင်း 

အပဖစ်ြင် မှတ်ယူရမည်။ (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၃၂၊ ြိုဒ်ခွဲ ၅(၄))။

ဖျားနာသည့် သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသည့် ကာလများကို ရယေုယျအားပဖင့် လစာခံစားခွင့်ရှိသည့် အားလြ်ရက် 

တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းအပဖစ် မမှတ်ယူသင့်ရသာ်လည်း ပြဋ္ဌာန်းချက်တွင် ထိုအရပခအရနများကို သတ်မှတ်နိုင်သည့် ကိုယ်ြိုင် 

ဆုံးပဖတ်ခွင့်ရြးထားသည်။ (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၃၂၊ ြိုဒ်ခွဲ ၆ (၂))။ ပြဋ္ဌာန်းထားရသာ အနည်းဆုံးသုံးြတ်သည် နှစ်စဉ် 

အလုြ်သမားတိုင်းအတွက် ရနိုင်ြါက အနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ထားသည့် သုံးြတ်ထက်ြို၍ ရြးရသာ လစာခံစားခွင့်ရှိသည့် 

အားလြ်ရက်များတွင် ရဆးခွင့်ကို ထည့်တွက်နိုင်သည်။ 
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ဖျားနာမှု သို့မဟုတ် မရတာ်တဆမှုတို့နှင့်ဆက်စြ်သည့် ရဆးခွင့် သို့မဟုတ် အပခားအလုြ်မှ ြျက်ကွက်မှုတို့ကို သက် 

ဆိုင်ရာ အစိုးရအရာရှိများက ခွင့်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ရသာ်၊ အနိမ့်ဆုံးနှစ်စဉ်အားလြ်ရက် တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းအပဖစ် ထည့်တွက် 

နိုင်သည်။ စီးြွားရရးလုြ်ငန်းအဆင့်တွင်မူ အဆိုြါ အရပခအရနများကို သက်ဆိုင်ရာအလုြ်သမား ကိုယ်စားလှယ် 

အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အပြည့်အဝ ရဆွးရနွးအကကံပြု၍ ရှင်းလင်းစွာ ရဖာ်ပြသင့်သည်။

ရမးခွန်း - အများပြည်သူ/ ဓရလ့ထုံးတမ်းအရ ြိတ်ရက်များနှင့်နှိုင်းစာလျှင် လစာခံစားခွင့်ရှိသည့် ခွင့်ကို မည်သို့ 

တွက်သင့်ြါသလဲ။

အရြေ - လစာခံစားခွင့်ရှိရသာ အားလြ်ရက်များ (ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်) ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ ၁၉၇၀ (အမှတ်စဉ် 

၁၃၂) တွင် လုြ်သက်တစ်နှစ်အတွက် အနိမ့်ဆုံးအရနပဖင့် အလုြ်တက်သည့် ရက်သတ္တြတ်သုံးြတ်စာ ခွင့်ရြးရန် 

ပြဋ္ဌာန်းထားသည် (လစာခံစားခွင့်ရှိရသာ အားလြ်ရက်များ (ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်) ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ 

(အမှတ်စဉ် ၁၃၂) ၊ ြိုဒ်ခွဲ ၃ (၃))။ ယင်းသည် အလုြ်လုြ်ရသည့် ရက်သတ္တြတ်ရြါ်မူတည်၍ ၁၅ ရက် သို့မဟုတ် ၁၈ 

ရက်နှင့် ညီမျှသည်။

အများပြည်သူ/ဓရလ့ထုံးတမ်းအရ ြိတ်ရက်များကို လစာခံစားခွင့်ရှိသည့် နှစ်စဉ် အားလြ်ရက်ပဖစ်ရသာ အနိမ့်ဆုံး 

သုံးြတ်ကာလ တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းအပဖစ် မမှတ်ယူသင့်ရြ။ (ပြဋ္ဌာန်းချက် ၁၃၂၊ ြိုဒ်ခွဲ ၆ (၁))။ ပြဋ္ဌာန်းထားရသာ 

အနည်းဆုံးသုံးြတ်ကာလသည် နှစ်စဉ်အလုြ်သမားတိုင်းအတွက် ရနိုင်ြါက အနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ထားသည့် သုံးြတ် 

ထက်ြို၍ရြးရသာ လစာခံစားခွင့်ရှိသည့် အားလြ်ရက်များတွင် အများပြည်သူ/ဓရလ့ထုံးတမ်းအရ ြိတ်ရက်များကို 

ထည့်တွက်နိုင်သည်။

နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ILO ၏ သုံးြွင့်ဆိုင်မူဝါဒ ရြကညာစာတမ်းနှင့် လူမှုရရးမူဝါဒ 

တွင် လစာခံစားခွင့်ရှိရသာ အားလြ်ရက်များအရြကာင်း တိတိြြရဖာ်ပြထားပခင်းမရှိေဲ၊ အလုြ်အကျ ိုးခံစားခွင့်များ 

နှင့် အရပခအရနများကိုသာ ရယေုယျရဖာ်ပြထားသည်။ ယင်းတွင် နိုင်ငံစုံအရပခစိုက်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများအား သက် 

ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွင်းရှိ လုြ်ငန်းပြိုင် အလုြ်ရှင်များ ြံ့ြိုးရြးသည်ထက် မနည်းရစရသာ အကျ ိုးခံစားခွင့်များရြးရန် တိုက် 

တွန်းထားသည်။ (MNE ရြကညာစာတမ်း၊ အြိုဒ် ၃၃)။

လုြ်ငန်းပြိုင် အလုြ်ရှင်များ မရှိြါက MNE တို့အရနပဖင့် အစိုးရမူဝါဒ မူရောင်များအတွင်းနှင့် အလုြ်သမားများ၊ 

၎င်းတို့၏ မိသားစုများ၏ စီးြွားရရးအရပခအရနများနှင့် ဆက်စြ်၍ အရကာင်းဆုံးရြးနိုင်ရသာ အကျ ိုးခံစားခွင့်များ၊ 

အလုြ်အရပခအရနများကို ြံ့ြိုးရြးရန် တိုက်တွန်းထားသည်။ (MNE ရြကညာစာတမ်း၊ အြိုဒ် ၃၄)။

ရမးခွန်း - (အသက် ၁၈ နှစ်ရအာက်နှင့် အသက် ၁၆ နှစ်အထက်) လူငယ်များအတွက် အလုြ်ချနိ်များ၊ အချနိ်ြိုများ 

နှင့်စြ်လျဉ်းသည့် ILO ၏ အလုြ်သမားစံသတ်မှတ်ချက်များမှာ အေယ်နည်း။

အရြေ - အသက် ၁၈ နှစ်ရအာက် လူငယ်များကို အလုြ်ခန့်အြ်ရသာ အရပခအရနများကို အနီးကြ်ကကီးြကြ်ရန် အစီ 

အမံများ ပြုလုြ်ထားသင့်သည်။ ယင်းတို့တွင် ရအာက်ြါတို့ ြါဝင်သည်။ -

 • “(အိမ်စာလုြ်ရန် လိုရသာ အချနိ်အြါအဝင်) ြညာရရး နှင့် ရလ့ကျင့်ရရး၊ ရန့ေက်နားချနိ်နှင့် အြန်းရပဖ 

လှုြ်ရှားမှုတို့အတွက် အချနိ်လုံလုံရလာက်ရလာက်ရှိရစရန်၊ ရက်တစ်ရက်နှင့် ရက်သတ္တြတ်တစ်ြတ်တွင်း 

အလုြ်၌ရနရရသာ နာရီများကို တင်းကျြ်စွာ ကန့်သတ်ပခင်းနှင့် အချနိ်ြို အလုြ်ချနိ်ကို တားပမစ်ပခင်း” နှင့် 

 • “အမှန်တကယ် အရရးရြါ် ကိစ္စများမှလွဲ၍ ခခင်းချက် မထားေဲ၊ ညေက်ဆက်တိုက်အနားယူချနိ် အနည်းဆုံး 

၁၂ နာရီ ခွင့်ပြုပခင်းနှင့် ြုံမှန် အြတ်စဉ် နားရက်များ ခွင့်ပြုပခင်း”
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အလုြ်သည် အန္တရာယ်ရှိမရှိ သတ်မှတ်ရာတွင် “နာရီြကာရှည်စွာလုြ်ရရသာ အလုြ် စသည့်အထူးခက်ခဲသည့် အရပခ 

အရနများတွင် ” အလုြ်လုြ်ရပခင်း ရှိမရှိကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ အန္တရာယ်များရသာ အလုြ်လုြ်ခွင့်ရှိသည့် 

အနိမ့်ဆုံး အသက်အရွယ်မှာ ၁၈ နှစ်ပဖစ်သည်။
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