
 

  

လူအ့ခငွ်အ့ေရး ထခိိုကေ်စမည့် အေ�ကာငး်များအား 

�ကို တငတ်ားဆးီရန် ဆန်းစစမ်��ငှ် ့ကိဗုစ-်၁၉ - 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် မိမိဖာသာ ြမနဆ်နစွ်ာ 

ဆနး်စစ်�ိငုသ်ည် ့စစ်ေဆးမ� 
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မိမိဖာသာြမန်ဆန်စွာ ဆန်းစစ်�ိငုသ်ည့် စစ်ေဆးမ�အေ�ကာငး် အကျဉ်းချုပ်တငြ်ပချက ် 

ကမ�ာ�ကီးသည် တနး်တူညီမ�မ�ှိမ��ငှ် ့သဘာဝေဂဟစနစ်များ ပျက်စီးယိုယွငး်လာမ�ဟူသည် ့လတ်တေလာ �ကီးမားြပငး်ထနေ်သာ 

ြပဿနာများကိ ုရငဆ်ိုငေ်နရချိနတ်ွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ တစ်ကမ�ာလံုးသို ့ ကူးစက်ြပန်ပွ့ားြခငး်ေ�ကာင် ့လူမ�စီးပွား ဆိုးရွားစွာ 

ထခိိုက်မ�များ ြဖစ်ေပါ်လာြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ အထးူသြဖင် ့ဤကမ�ာက့ပ်ေရာဂါ�ကီးသည် ကျနး်မာေရးဆိုငရ်ာ အ��ရာယ်များမှ 

၎ငး်တိုက့ိုယ်၎ငး်တို ့ ကာကွယ်�ိငုမ်ည် ့အရငး်အြမစ်များ၊ ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့�ှာက်မ�များ လက် လှမ်းမီရ�ှိမ� သိုမ့ဟုတ ်

အေြခခံကုနပ်စ�ည်းများ ဝယ်ယူ�ိငုစွ်မ်း ပုိမုိနည်းပါးေသာ ထခိိုက်လွယ် သည် ့ပစ်ပယ်ခ ံအုပ်စုများအေပါ် ြပငး်ထနစွ်ာ 

�ိုက်ခတ်လျက်�ှိပါသည်။ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ၊ အစုိးရများ�ငှ် ့အရပ်ဘက်လူမ�အဖွဲ�အစည်းများ အတူတကပူွးေပါငး်လက်တွဲကာ 

အချိနမီ် လက်ဦးမ� ရယူေဆာငရွ်က်ြခငး်များ မ�ှိလ�င ်ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါသည် ေရ�ှည်တည်တံခ့ိုင�်မဲေသာ ဖွံ� �ဖိုး 

တိုးတက်မ�အတွက် ချမှတ်ထားေသာ ၂၀၃၀ လုပ်ငနး်စဉ်�ငှ် ့စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွံ� �ဖိုး တိုးတက်ေရး ပနး်တိုငမ်ျား ြပည့်မီေရး 

ရ�ှိထားေသာ တိုးတက်ေအာငြ်မငမ်�များကို ြပနလ်ည်ဆံုး�� ံးသွားေအာင ်ြပုလုပ်�ိငုပ်ါသည်။  

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များသည် ယခငက် တစ်ခါမ� မ�ကံုခဲ့ဖူးသည် ့အတိုငး်အတာြဖင် ့ေဒဝါလီခံရမ� များကို ရငဆ်ိုငေ်နရ�ပီး 

လူသနး်ေပါငး်များစွာ အလုပ်အကိုငမ်ျား ဆံုး�� ံးလျက်�ှိပါသည်။ ဤအေြခ အေနတွင ်ကမ�ာစီ့းပွားေရး၏ ခံ�ိငုရ်ည်�ှိမ��ငှ် ့ယငး်ကိ ု

ေထာက်မအားြဖည်ေ့ပးထားေသာ စံသတ် မှတ်ချက်များ�ငှ် ့အဖွဲ�အစည်းများသည် မ�ကံုစဖူး ထးူကဲစွာ အစမ်းသပ်ခံေနရပါသည်။ 

စီးပွားေရး လုပ်ငနး်များ (အထးူသြဖင် ့လုပ်ငနး်များ ဆက်လက်လည်ပတ်ရန ်�ိငုင်အံစုိးရများ၏ ကူညီပ့ံပုိးမ� များကို လက်ခံရ�ှိေသာ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ) သည် ဤအကျပ်အတည်းကို မည်သို ့ တံု ့ြပန ်ေဆာငရွ်က်သနည်းဟူေသာ အချက်သည် 

ေ�ှ �လာမည့်�စ်ှများအတွငး် ပုဂ�လိကက��ငှ်စ့ပ်လျဉ်း သည် ့အများြပည်သူ၏ သေဘာထားအြမငအ်ေပါ် သက်ေရာက်မ� 

�ှိပါလိမ့်မည်။  

အမှနစ်ငစ်စ် စီးပွားေရးလုပ်ငနး်အများအြပားသည် ေဆးဝါးပစ�ည်းများ ပ့ံပုိးကူညီြခငး်၊ လုပ်သား များအတွက် 

လူမ�ဖူလံုေရးအစီအစဉ်များ ေဆာငရွ်က်ေပးြခငး်၊ ကပ်ေရာဂါေ�ကာင် ့ထခိိုက်ခံစားရ ေသာ ြပည်သူများကိ ုေထာက်ပ့ံြခငး် 

နည်းလမ်းများြဖင် ့ကိုဗစ်-၁၉ ေ�ကာင် ့ြဖစ်ေပါ်လာသည် ့စိန ်ေခါ်မ�များကို ရငဆ်ိုငတ်ံု ့ြပနခ်ဲ့�ကပါသည်။ 

အချို�စက်မ�လုပ်ငနး်�ှငမ်ျားသည် ၎ငး်တို၏့ ထတု်ကုန ်များ ထုတ်လုပ်ြခငး်ကို ရပ်တန်၍့ �ှားပါးြပတ်လပ်ေနေသာ 

အသက်ကယ်ပစ�ည်းများြဖစ်သည် ့�ာှေခါငး်စည်းများ�ငှ် ့အသက်�ှူစက်များကို ေြပာငး်လဲထုတ်လုပ်ေန�ကပါသည်။ ထိကုုမ�ဏမီျား 

သည် အလွနပ်င ်ချီးကျူးထိကု်�ပီး အမှနစ်ငစ်စ် ဤစာတမ်း ေပါ်ေပါက်လာေအာင ်လ�ံ�ေဆာ်ေပး သည် ့အရာတစ်ခုမှာ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ၏ အမှနတ်ကယ် အားစုိက်ထတု်လုပ်ေဆာငမ်�များ�ငှ် ့ကတိကဝတ်များေ�ကာင်ပ့င ်ြဖစ်သည်။ သိုေ့သာ် 

ထပ်ိတနး်ကုမ�ဏ�ီကီးများက ၎ငး်တိုအ့ေနြဖင် ့လူထအုတွက် ပါဝငက်ူညီေကာငး်ကျိုးြပုြခငး်�ငှ် ့

လုပ်ငနး်လည်ပတ်မ�အေြပာငး်အလဲများေ�ကာင် ့လူေဘာငအ်ဖွဲ�အစည်း�ငှ် ့ပတ်ဝနး်ကျငအ်ေပါ် ဆိုးကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို 

ကိုငတ်ွငေ်ြဖ�ှငး်ေပး ြခငး်တိုထ့က်မကေသာ လုပ်ေဆာငမ်�များ လိုအပ်ေ�ကာငး်ကိုလည်း သ�ိှိ�ကပါသည်။ လူအ့ခွင် ့အေရးကိ ု

ေလးစားြခငး်၊ အထးူသြဖင် ့ယခုကဲသ့ို ့ ခက်ခဲသည် ့အေြခအေနများတွင ်ပုိ၍ ေလးစား လိုက်နာြခငး်သည် ၎ငး်တို၏့ စံတနဖိ်ုးများကို 

ေစာင်ထ့နိး်ြခငး်ပငြ်ဖစ်ေ�ကာငး် ထိကုုမ�ဏီများက နားလည်သေဘာေပါက်�ကပါသည်။ ေဖာက်သည်များ၊ စားသံုးသူများ၊ 

�ှယ်ယာဝငမ်ျား�ငှ် ့ြပည်သူ များ၏ ယံု�ကည်မ�ကို အကျပ်အတည်းလွနက်ာလ အချိန�်ကာြမင်စွ့ာ ဆက်လက်ထနိး်သိမ်းထား�ိငု ်ေရး၏ 

အဓိကေသာခ့ျက်သည် လူအ့ခွင်အ့ေရးဆိုငရ်ာ ဆိုးကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို တားဆးီကာ ကွယ်ြခငး်၊ ေလျာ့ပါးေစြခငး်�ငှ် ့

ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ှငး်ေပးြခငး်ပငြ်ဖစ်ေ�ကာငး် ထိကုုမ�ဏီများ ေကာငး်စွာ သ�ိှိထားပါသည်။  

ထိအုေ�ကာငး်ေ�ကာင် ့UNDP သည် စီးပွားလုပ်ငနး်များအတွက် ၎ငး်တို၏့ လုပ်ငနး်လည်ပတ် ေဆာငရွ်က်မ�များေ�ကာင် ့

ြဖစ်ေပါ် �ိငုသ်ည် ့လူအ့ခွင်အ့ေရးဆိုငရ်ာ သက်ေရာက်မ�များကို ထည်သ့ွငး် စဉ်းစား၊ စီမံခန်ခ့ွဲရာတွင ်အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန ်



 

2 
 

�ိုး�ှငး်၍ အလွယ်တကူ လက်လှမ်းမီ အသံုး ြပု�ိငုေ်သာ အေထာက်အကူတစ်ခုကို ဖနတ်ီးေပးထားပါသည်။ ထိအုေထာက်အကူမှာ 

လူအ့ခွင် ့အေရး ထခိိုက်ေစမည့်အေ�ကာငး်များအား �ကိုတငတ်ားဆးီရန ်ဆနး်စစ်မ��ငှ် ့ကိုဗစ်-၁၉ - စီးပွား ေရးလုပ်ငနး်များအတွက် 

မိမိဖာသာ ြမနဆ်နစွ်ာ ဆနး်စစ်�ိငုသ်ည် ့စစ်ေဆးမ� (C19 Rapid Self-Assessment) ပင ်ြဖစ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ 

လုပ်ငနး်က�အများအြပားတွင ်အေတွ�ရများေသာ လူအ့ခွင်အ့ေရး ချိုးေဖာက်�ိငုေ်ြခများ�ငှ် ့အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို 

ြမနဆ်နေ်သာ်လည်း စဉ်ဆက်မြပတ် သံုးသပ်ဆငြ်ခငဆ်နး်စစ်�ိငုမ်ည် ့လုပ်ေဆာငခ်ျက်များထမှဲ အချို�ကို စာရငး်ြပုစုေပး ထားြခငး် 

ြဖစ်ပါသည်။ အေရး�ကီးသည်အ့ချက်မှာ C19 Rapid Self-Assessment ကို ကုလသမဂ�၏ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ�ငှ် ့

လူအ့ခွင်အ့ေရးများ ဆိုငရ်ာ လမ်း��နမူ်များ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGPs) ေအာက်တွင ်

ေဖာ်ြပပါ�ှိေသာ လူအ့ခွင်အ့ေရးကို ထခိိုက်မ�ေစမည် ့အေ�ကာငး်များအား �ကိုတငတ်ားဆးီရန ်လုပ်ေဆာငသ်ည် ့ဘက်စုံဆနး်စစ်မ� 

(human rights due diligence tool) တစ်ခုအြဖစ် နားလည်မ�မလွဲ�ကရန ်ြဖစ်ပါသည်။ ဤ ဆနး်စစ်မ�သည် ကိုဗစ်-၁၉ 

ကူးစက်ြပန်ပွ့ားေနသည် ့အေြခအေနတွင ်လူအ့ခွင်အ့ေရးဆိုငရ်ာ လုပ်ေဆာငခ်ျက်များကို တစ်စိတ်တစ်ပုိငး် သ�ိှိေစရန ်ကုမ�ဏီများ 

အသံုးြပု�ိငုသ်ည် ့ဆနး်စစ်မ� တစ်ခ ုြဖစ်ပါသည်။ ဤဆနး်စစ်မ�တွင ်ပါဝငသ်ည် ့လုပ်ေဆာငခ်ျက်များသည် ကုလသမဂ� လူအ့ခွင် ့

အေရး သေဘာတူစာချုပ်များ၊ ILO ၏ အေြခခံကွနဗ်ငး်�ှငး်များ�ငှ် ့UNGP လမ်း��နမူ်များမှ ဆက ်စပ်သက်ဆိုငသ်ည် ့

ြပ�ာနး်ချက်များကို အေြခခံ၍ စာရငး်ြပုစုထားြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ အဓိက ကျေသာ လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ သိုမ့ဟုတ ်

ထည်သ့ွငး်စဉ်းစားရမည် ့အချက်များကို ကိုဗစ်-၁၉ အကျပ်အတည်းကာလ၏ အဆင်သ့ံုးဆင်ြ့ဖစ်ေသာ �ကိုတငြ်ပငဆ်ငြ်ခငး်၊ 

တံု ့ြပနြ်ခငး်�ငှ် ့ြပနလ်ည် ထေူထာငြ်ခငး်အဆင်မ့ျားအလိုက် တငြ်ပထားပါသည်။ ကုမ�ဏီများအားလံုးသည် ဤဆနး်စစ်မ�ကိ ု

ကနဦးလမ်း��နအ်ြဖစ် အသံုးြပု�ပီး ၎ငး်တို၏့ လုပ်ငနး်လည်ပတ်ေဆာငရွ်က်မ�များ�ငှ် ့ထတု်လုပ်မ� ကွငး်ဆက်များအတွငး် 

လူအ့ခွင်အ့ေရးများအေပါ် ကိုဗစ်-၁၉ ၏ လက်ငငး်�ငှ် ့ေရ�ှည်သက်ေရာက် မ�များအတွက ်တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ရာတွင ် လူအ့ခွင်အ့ေရး 

သက်ေရာက်မ� ဆနး်စစ်ြခငး်ကို ဘက်စုံ ေဆာငရွ်က်�ိငုရ်န ်လက်ငငး်ေဆာငရွ်က်ရမည် ့လုပ်ေဆာငခ်ျက်များကို ထည်သ့ွငး်စဉ်းစား 

ေဆာင ်ရွက်သွား�ကရန ်UNDP မှ အ�ကံြပုပါသည်။ ထိလုုပ်ေဆာငခ်ျက်များထမှဲ အချို�သည် ကုမ�ဏီအေသး များထက ်

ကုမ�ဏ�ီကီးများအတွက် လုပ်ေဆာငရ်န ်ြဖစ်�ိငုေ်ြခ ပုိများ�ိငုေ်သာ်လည်း UNGP လမ်း��နမူ်များေအာက်�ှိ လူအ့ခွင်အ့ေရးများကို 

ေလးစားလိုက်နာရန ်မည်သည့်အရွယ်အစား�ှိ သည် ့စီးပွားေရးလုပ်ငနး်မဆိုတွင ်တာဝန�်ှိပါသည်။ လူအ့ခွင်အ့ေရးများဆိုငရ်ာ မူဝါဒ 

ချမှတ ်ထားြခငး် မ�ှိေသာ ကုမ�ဏမီျားအတွက်လည်း ယခုအချိနသ်ည် လူအ့ခွင်အ့ေရးဆိုငရ်ာ ဆိုးကျိုး သက်ေရာက်မ�များကို 

တားဆးီကာကွယ်ြခငး်၊ ေလ�ာခ့ျြခငး်�ငှ် ့ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ှငး်ြခငး်တိုက့ို ြပုလုပ် ပါမည်ဟူသည် ့အများြပည်သူထ ံစာရွက်စာတမ်းြဖင် ့

ေရးသားထားေသာ ကတိကဝတ်တစ်ခု ြပု ရန ်ြဖစ်�ိငုေ်ြခ �ှိ/မ�ှ ိစူးစမ်း�ှာေဖွ�ိငုသ်ည် ့အချိနအ်ခါေကာငး်ပင ်ြဖစ်ပါသည်။  

C19 Rapid Self-Assessment သည် UNDP ၏ ကိုဗစ်-၁၉ အတွက် ကမ�ာလံုးဆိုငရ်ာ ဘက်စုံေပါငး် စပ်တံု ့ြပနမ်�ကမ်းလှမ်းချက် 

(UNDP’s  global COVID-19 Integrated Response Offer) ေပါ်တွင ်တစ်စိတ်တစ်ပုိငး် အေြခခံထားပါသည်။ UNDP သည် 

‘�ကိုတငြ်ပငဆ်ငြ်ခငး်၊ တံု ့ြပနြ်ခငး်�ငှ် ့ြပနလ်ည်ထေူထာငြ်ခငး်” မူေဘာငမှ်တစ်ဆင် ့အေြခခံကျနး်မာေရးပစ�ည်းများ 

ဝယ်ယူမ�လုပ်ငနး်စဉ် အားေကာငး်ေအာင ်တက်�ကစွာ ကူညီပ့ံပုိးရငး် ကမ�ာတစ်ဝှမ်း�ှ ိအကျပ်အတည်းစီမံခန်ခ့ွဲမ��ငှ် ့

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်မ� စွမ်းရည်များ ြမ�င်တ့ငြ်ခငး်�ငှ် ့လူမ�ေရး�ငှ် ့စီးပွားေရး ထခိိုက်မ�များကို ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ှငး်ြခငး်တိုအ့ား 

ေဆာငရွ်က်လျက်�ှိပါသည်။ ဤဆနး်စစ်မ�ကို Business and Human Rights in Asia (B+HR Asia) အစီအစဉ်မှ 

ပ့ံပုိးေပးြခငး်ြဖစ်�ပီး ဥေရာပသမဂ�မှ ရနပုံ်ေင ွပ့ံပုိးသည် ့Enabling Sustainable Economic Growth through the Protect, 

Respect and Remedy Framework စီမံချက်�ငှ် ့ဆွဒီင�်ိငုင်အံစုိးရမှ ရနပုံ်ေငပ့ံွပုိးသည် ့Promoting Responsible Business 

Practices through Regional Partnerships စီမံချက်တို၏့ ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ� ရလဒတ်စ်ခု ြဖစ်ပါသည်။  
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ကိဗုစ-်၁၉ မိမိဖာသာ ြမန်ဆန်စွာ ဆန်းစစ�်ိငုသ်ည့် စစေ်ဆးမ�  

     
လုပ်ငနး်ခွငက်ျနး်မာေရး�ငှ် ့ေဘးကငး်ေရး  

     လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျား အဆင်မ့ျား  
ြပငဆ်င ် တံု ့ြပန် ထေူထာင ်  

      ကုိဗစ်-၁၉ တုံ ့ြပနမ်�တွင ်လုိက်နာေစာင်ထ့နိး်ရမည် ့ကျင်ဝ့တ်�ငှ် ့လုပ်ငနး်လမ်း��နမ်ျားကုိ 

ေပါငး်စပ်ထည်သ့ွငး်ထားသည် ့ထေိရာက် ေသာ အေရးေပါ်အေြခအေန �ကိုတငြ်ပငဆ်ငမ်� 

အစီအစဉ်တစ်ခု အား ဒဇုိီငး်ေရးဆွြဲခငး်၊ စမ်းသပ်ြခငး်�ငှ် ့စတငအ်ေကာငအ်ထည ်ေဖာ်ြခငး်၊ i 
☐   

 

ကျား/မ၊ လူမျိုး၊ ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ �ိငုင်သံား၊ မသနစ်ွမ်းမ�၊ ေ���ေြပာငး်လုပ်သားြဖစ်မ�၊ 

လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ တိမ်း��တ်မ�၊ လိငဝ်ိေသသခံယူမ� သိုမ့ဟုတ် ပစ်ပယ်ခံ/ကဲရဲ့ခံ့ လူမ�ေရးအုပ်စုတွင ်

အဖဲွ�ဝငြ်ဖစ်မ�၊ စသည်တုိေ့ပါ်တွင ်အေြခခံ၍ ခဲွြခားဆက်ဆြံခငး် မ�ိှဘ ဲလုပ်သားများအားလုံးအတွက် 

�ာှေခါငး်စည်းများကဲသ့ို ့ အကာအကွယ်ပစ�ည်းများအပါအဝင ်ကျနး်မာေရး ေစာင်ေ့�ှာက်မ� �ငှ် ့

ေဆးဝါးပစ�ည်းများ လက်လှမ်းမီရ�ိှေအာင ်ေဆာငရွ်က် ေပးြခငး်၊ ii 

☐ ☐ 

  

လုပ်သားများ�ငှ် ့စားသံုးသူများအားလုံး၏ ကျနး်မာေရး�ငှ် ့ေဘးအ��ရာယ်ကငး်�ှငး်ေရးအတွက် 

လုပ်ငနး်ခွင၊် အများြပည်သူ အသံုးြပုရာေနရာများ၊ သန်စ့ငခ်နး်များ၊ အလုပ်သမား အေဆာင ်များ၊ 

ေကာ်ဖီဆိုငမ်ျားအားလုံးကုိ ပံုမှန ်သန်�ှ့ငး်ေရးြပုလုပ်ြခငး်�ငှ် ့ပိုးသတ်ေဆးဖျနး်ြခငး်၊ iii 
☐   

 

သန်�ှ့ငး်ေသာ သန်စ့ငခ်နး်များ၊ ဆပ်ြပာ၊ သန်�ှ့ငး်ေသာေရ�ငှ် ့လုိအပ်ပါက စားေသာက်ကုနမ်ျား 

သိုေလှာငရ်န ်သန်�ှ့ငး်ေသာ သိေုလှာငခ်နး်များကုိ ဝနထ်မ်းများအားလုံး အသံုးြပုရန ်ပံ့ပိုးေပးထားြခငး်၊ iv ☐ ☐ ☐ 
 

ေဆး�ုံများ�ငှ် ့ေဆးခနး်များတွင ်�ာှေခါငး်စည်းများ�ငှ် ့အကာအ ကွယ်ပစ�ည်းများအပါအဝင ်

သင်ေ့လျာ်သည် ့လုပ်ငနး်ခွင ်ကျနး်မာ ေရး�ငှ် ့ေဘးကငး်ေရး (OHS) စံချိနစ်ံ��နး်များ�ငှ် ့ကုိက်ညီသည် ့

ကျနး်မာေရး�ငှ် ့ေဘးကငး်ေရး ပစ�ည်းကိရိယာများ ပံ့ပိုးေပးြခငး်၊v 
☐ ☐ 

  

အမျိုးသမးီများအတွက် ၎ငး်တုိ၏့ လုိအပ်ချက်များ�ငှ် ့ကုိက်ညီ ေသာ သင်ေ့လျာ်သည် ့ေဘးကငး်ေရး 

ပစ�ည်းကိရိယာများ ပံ့ပိုးေပး ြခငး် (ဥပမာ အမျို းသမီးများ၏ ခ��ာကုိယ်အရွယ်အစား�ငှ် ့ကုိက်ညီ သည် ့

အကာအကွယ်ပစ�ည်းများ) �ငှ် ့အမျိုးသမးီ လစဉ်သံုးပစ�ည်း များ�ငှ် ့ကျားမေရးရာ အသအိြမင�်�းိ�ကားစွာ 

ပံ့ပိုးေပးထားေသာ ေထာက်ပံ့ပစ�ည်းများ၊ သန်စ့ငခ်နး်များကုိ လက်လှမ်းမီအသံုးြပု �ိငုေ်အာင ်

ေဆာငရွ်က်ေပးြခငး်၊vi 

☐ ☐ 
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      လုပ်သားများ (အထးူသြဖင် ့အသက်အရွယ်�ကီးေသာ၊ ကုိယ်ဝန ်ေဆာငထ်ားေသာ သိုမ့ဟုတ် 

အြခားေရာဂါအခံ�ိှေသာ လုပ်သား များ) ကုိ ကုိဗစ်-၁၉ �ငှ် ့ထိေတွ� �ိငုေ်ြခ ြမင်မ့ားေသာ ေနရာများ 

အပါအဝင ်ေဘးမကငး်ေသာ သိုမ့ဟုတ် ထခုိိက်�ိငုေ်သာ လုပ်ငနး် ခွငအ်ေြခအေနများမှ 

ကာကွယ်ေစာင်ေ့�ှာက်ေပးြခငး်၊vii 

☐ ☐ 

  

မီးဖွားထားေသာ၊ မီးဖွားခါနးီ မိခငမ်ျားအတွက် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရ�ိငုေ်ြခအပါအဝင ်

လုပ်ငနး်ခွငေ်ဘးအ��ရာယ်များ အတွက် အ��ရာယ်ြဖစ်�ိငုေ်ြခ ဆနး်စစ်မ�များ ြပုလုပ်ြခငး်�ငှ် ့ဖယ် 

�ှားေပးရန ်သိုမ့ဟုတ် ေလ�ာ့ချေပးရန ်အစီအစဉ်များ စတငေ်ဆာင ်ရွက်ြခငး်၊viii 

☐ ☐ 

  

ဝနထ်မ်းများကုိ ၎ငး်တုိ၏့ ဇာတိ�မို�များ�ိှ မိသားစုများ၊ မိတ်ေဆွ များ�ငှ် ့ဆက်သွယ်ခွင်ြ့ပုြခငး်၊ 

လုပ်သားများကုိ ၎ငး်တုိအ့ား ပံ့ပိုးအားေပးေနသည် ့ကွနရ်က်�ငှ် ့တစ်သးီတစ်ြခား ြဖစ်မသွား ရေအာင ်

လုပ်ေဆာငေ်ပးြခငး်၊ ix 
☐ ☐ ☐ 

 

ငယ်ရွယ်ေသာ လုပ်သားများ�ငှ် ့ေကာငး်စွာသ�ိှိ�ပီးမှ သေဘာတူ ညီချက် (informed consent) 

ေပး�ိငုစ်ွမ်း နည်းပါးေသာ အြခား လုပ်သားများအား ကုိဗစ်-၁၉ �ငှ် ့ထေိတွ� �ိငုေ်ြခအပါအဝင ်

အ��ရာယ်�ိှသည် ့လုပ်ငနး်ခွငအ်ေြခအေနတွင ်လုပ်ကုိငေ်စြခငး် များ မ�ိှေစရန ်ေစာင်�့ကည်စ့စ်ေဆးမ�များ 

ထား�ိှေဆာငရွ်က် ေပးြခငး်၊x 

 

☐ 

  

ေဆးဝါး သိုမ့ဟုတ် ေဆးပစ�ည်းကိရိယာ ကုမ�ဏမီျားအေနြဖင် ့ေဆးဝါးများ�ငှ် ့

ေဆးပစ�ည်းကိရိယာများကုိ အများြပည်သူ ဝယ်ယူရ�ိှ�ိငု�်ပီး ထခုိိက်လွယ်ေသာ အုပ်စုများ တတ်�ိငုေ်သာ 

ေဈး��နး်ြဖင် ့လက်လှမ်းမီရ�ိှေအာင ်ေဆာငရွ်က်ေပးြခငး်၊xi 

 

☐ 

  

အလုပ်တည်�ိှရာ အေဆာက်အဦပရဝုဏ�်ငှ် ့ကုမ�ဏမီှ ပံ့ပိုးေပး ထားေသာ ဝနထ်မ်းအမိ်ရာများတွင ်

လုပ်သားများ တစ်ဦး�ငှ်တ့စ်ဦး ခပ်ခွာခွာ ေနထိငု�်ိငုရ်န ်(social distancing) ေဆာငရွ်က်ေပး ြခငး်၊ xii 

 
☐ 

  

ကုိဗစ်-၁၉ အကျပ်အတည်းကာလအတွငး် ဝနထ်မ်းများအတွက် အ��ရာယ်ြဖစ်�ိငုေ်ြခများကုိ ဖယ်�ှားရန ်

သိုမ့ဟုတ် ေလ�ာခ့ျရန ်အတွက် သင်ေ့လျာ်သည် ့လုပ်ငနး်များအားလုံးကုိ ဝနထ်မ်းများ�ငှ် ့တုိငပ်င၍် 

(ဝနထ်မ်းများ �ငှ်/့သိုမ့ဟုတ် ကျနး်မာေရး�ငှ် ့ေဘး အ��ရာယ်ကငး်�ှငး်ေရးေကာ်မတီများ (သိုမ့ဟုတ် 

ကုိယ်စားလှယ် များ) ထမံှ အ�ကံြပုချက်များကုိ ထည်သ့ွငး်စဉ်းစားြခငး်အပါအဝင)် ေဆာငရွ်က်ေပးြခငး်၊ 

ြဖစ်�ိငုပ်ါက အလုပ်သမားသမဂ�များ၊ CSO များ၊ NHRI များ�ငှ် ့အြခား 

အကျိုးဆက်စပ်သက်ဆိုငသ်ူများ�ငှ် ့တုိငပ်ငေ်ဆွးေ�းွေဆာငရွ်က်ြခငး်။xiii 

☐ ☐ 
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      ကနထ်�ုိက်လုပ်သားများ�ငှ် ့အလွတ်တနး်စီးပွားေရးက� (gig economy) လုပ်သားများအပါအဝင ်

ဝနထ်မ်းများအားလုံးအတွက် ကုိဗစ်-၁၉ �ငှ် ့စပ်လျဉ်းသည် ့လုပ်ငနး်ခွင ်ကျနး်မာေရး�ငှ် ့

ေဘးအ��ရာယ်ကငး်�ှငး်ေရး မူဝါဒများ�ငှ် ့အေလအ့ကျင်မ့ျား အေ�ကာငး် အသပိညာြမ�င်တ့ငေ်ပးြခငး်�ငှ် ့

သငတ်နး်များ ကျငး်ပေပးြခငး်၊xiv 

☐ ☐ 

  

      
     
     

အလုပ်သမား အခွင်အ့ေရးများ  

     လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျား အဆင်မ့ျား  
ြပငဆ်င ် တံု ့ြပန် ထေူထာင ်  

      
ဝနထ်မ်းများအား အလုပ်မှ ထတ်ုပယ်ြခငး်များ မြပုရေအာင ်�ကိုတငအ်စီအစဉ် ေရးဆွထဲားြခငး်။ 

အကယ်၍ အလုပ်မှ ထတ်ု ပယ်ရမည်ဆိုပါက ေလျာ်ေ�ကးမရဘ၊ဲ ထခုိိက်မ�များအနည်းဆံုး ြဖစ်ေစမည် ့

လုပ်ထံးုလုပ်နည်းများြဖင် ့ကာကွယ်ေစာင်ေ့�ှာက်ေပး ြခငး် (procedural safeguards) မ�ိှဘ ဲ

ထတ်ုပယ်ခံရြခငး် မ�ိှ ေအာင ်ေဆာငရွ်က်ြခငး် (အထးူသြဖင် ့ေနစ့ားလုပ်သားများ အတွက်)။xv  

☐   

 

ကုိဗစ်-၁၉ အကျပ်အတည်းကာလအတွငး်�ငှ် ့အကျပ်အတည်း လွနက်ာလတုိတွ့င ်လုပ်သားများကုိ 

၎ငး်တုိ ့ ကနထ်�ုိက်စာချုပ်ပါ သတ် မှတ်ချက်များ�ငှ်အ့ညီ လစာေပးရန�်ငှ် ့အချိနပိ်ု အလုပ် ဆငး်ရမ� 

များအတွက် ြပည်တွငး်�ငှ် ့�ိငုင်တံကာစံ��နး်များ�ငှ် ့အညီ လုိအပ် သလုိ အချိနပိ်ုေ�ကးေပးရန၊် အစိုးရ၏ 

စးီပွားေရး ြပနလ်ည်��းိဆွမ� အစီအစဉ်များ�ငှ် ့ဆက်စပ်၍လည်း လုိအပ်ပါက လစာ�ငှ် ့အချိနပိ်ုေ�ကးများ 

ေပးရန ်ေဆာငရွ်က်ြခငး်၊xvi 

☐ ☐ ☐ 

 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များကုိ ပံုမှနြ်ပနလ်ည် လည်ပတ်လာ�ိငုေ်သာ အခါတွင ်အကျပ်အတည်းကာလအတွငး် 

အလုပ်မှ ထတ်ုပယ်ခ့ဲရ ေသာ လုပ်သားများကုိ ြပနလ်ည် အလုပ်ခန်ရ့န ်စဉ်းစားလ�င ်သိုမ့ဟုတ် 

အသစ်ခန်ရ့မည်ဆိုလ�ငလ်ည်း ကျား/မ၊ လူမျိုး၊ ကုိး ကွယ်သည်ဘ့ာသာ၊ �ိငုင်သံား၊ မသနစ်ွမ်းမ�၊ 

ေ���ေြပာငး်လုပ်သား ြဖစ်မ�၊ လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ တိမ်း��တ်မ�၊ လိငဝ်ိေသသခံယူမ� သိုမ့ဟုတ် ပစ်ပယ်ခံ/ကဲရဲ့ခံ့ 

လူမ�ေရးအုပ်စုတွင ်အဖဲွ�ဝငြ်ဖစ်မ�၊ စသည်တုိေ့ပါ် တွငအ်ေြခခံ၍ ခဲွြခားဆက်ဆြံခငး်မ�ိှေစရန ်

ေဆာငရွ်က်ြခငး်၊xvii 

  ☐ 

 

အလုပ်မ�ိှစဉ် သိုမ့ဟုတ် နာမကျနး်ြဖစ်ေနစဉ်အတွငး် ကုိဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခံခ့ဲေ�ကာငး် သ�ိှိရသည် ့

လုပ်သားများကုိ ဝနထ်မ်များ ေခါ်ယူခန်ထ့ားစဉ်တွင ်ခဲွြခားဆက်ဆံမ�များ မြပုလုပ်ေစရန ်

ေဆာငရွ်က်ြခငး်၊ xviii 

  ☐ 
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လုပ်ငနး်များ ေလ�ာ့ချရြခငး် သိုမ့ဟုတ် ရပ်တန်ရ့ြခငး်တုိ ့ ြပုလုပ်ရ �ပီးသည် ့ေနာက်ပိုငး်တွငပ်င ်

ေနစ့ားဝနထ်မ်းများကုိ အကျပ်အ တည်းကာလတစ်ေလ�ာက်လုံး (လုိအပ်ပါက ��နး်ထားများ ေလ�ာ့ချ 

၍ြဖစ်ေစ) လုပ်ခများ ေပးြခငး်။xix 

 ☐  

 

ဝနထ်မ်းများအား ၎ငး်တုိဖ့ာသာ အသွားအလာ ကန်သ့တ်ေနထိငု ်သည် ့(self-quarantine) ကာလ 

အပါအဝင ်နာမကျနး်ြဖစ်ေနစဉ် အတွငး်�ငှ် ့အလုပ်သို ့ မလာေရာက်�ိငုစ်ဉ်အတွငး်တွင ်လစာများ 

ေပးထားြခငး်၊xx 

 ☐  

 

ေ�ကး�မီြဖင် ့ေ�ာှင်ဖဲွ့� ခုိငး်ေစြခငး် ကုိ ြဖစ်ေပါ်ေစ�ိငုေ်သာ အေြခ အေနများ မြဖစ်ေပါ်ေစရနအ်တွက် 

ကုိဗစ်-၁၉ သိုမ့ဟုတ် ယငး် �ငှ်ဆ့က်� �ယ်သည် ့နာမကျနး်ြဖစ်မ�များကုိ ကုသေပးမ�များအတွက် လုပ်ခ 

သိုမ့ဟုတ် လစာထမဲှ ��တ်ယူြခငး်များကုိ ဝနထ်မ်းများ သ�ိှိမ�၊ သေဘာတူညမီ� မ�ိှဘ ဲြပုလုပ်ြခငး်မှ 

ေ�ှာင�ှ်ားြခငး်။xxi 

 ☐ ☐ 

 

ကုိဗစ်-၁၉ သိုမ့ဟုတ် ယငး်�ငှ် ့ဆက်� �ယ်ေသာ နာမကျနး်မ�များကုိ ကုသြခငး်�ငှ် ့ေဆးစစ်ြခငး်များအတွက် 

ဝနထ်မ်းများ မသဘိ၊ဲ သေဘာမတူဘ ဲလစာထမဲှ ��တ်ယူြခငး် မ�ိှေအာင ်တားဆးီ ကာကွယ်ေပးြခငး်၊xxii 
 ☐  

 

ကုိဗစ်-၁၉ အကျပ်အတည်းကာလအတွငး်�ငှ် ့အကျပ်အတည်းလွန ်ကာလများတွင ်အမျိုးသမီးများသည် 

တူညီေသာ လုပ်အားအတွက် တူညီေသာလုပ်ခရ�ိှေ�ကာငး်ေသချာေအာငေ်ဆာငရွ်က်ေပးြခငး်။xxiii 
 ☐ ☐ 

 

အမျိုးသမးီများသည ်လုပ်ခလစာမရသည် ့မိသားစုအား ြပုစု ေစာင်ေ့�ှာက်ေပးရသူများြဖစ်ေ�ကာငး် 

သ�ိှိသတိြပုလျက် ကုနထ်ုတ်လုပ်မ�များ ြပနလ်ည်တုိးြမ�င်ြ့ပုလုပ်ေသာအခါ ၎ငး်တုိ၏့ လုိအပ်ချက် များ�ငှ် ့

ကုိက်ညီမည် ့လ�ပ်သာလှည်သ့ာ�ိှေသာ အလုပ်မျိုး သိုမ့ဟုတ် အချိနပိ်ုငး်အလုပ်မျိုးကုိ စစီဉ်ေပးြခငး်။xxiv 

☐ ☐ ☐ 

 

ေဘးအ��ရာယ်ကငး်�ှငး်ေရး�ငှ် ့ခပ်ခွာခွာေနထိငုေ်စြခငး် စည်း မျဉ်းစည်းကမ်းများကုိ 

လုိက်နာ�ိငုေ်ရးအတွက် ကေလး�ိှေသာ ဝနထ်မ်းများ သိုမ့ဟုတ် အြခားဝနထ်မ်းများအတွက် အမိ်မှ 

အလုပ်လုပ်�ိငုရ်န ်အစီအစဉ်များ ြပုလုပ်ေပးြခငး်။xxv 

 ☐  

 

ကုိဗစ်-၁၉ ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနသည် ့အေြခအေနများတွင ်ကျနး်မာ သနစ်ွမ်းသည် ့

အရွယ်ေရာက်သူလုပ်သားများ မ�ိှြခငး် သိုမ့ဟုတ် အေရအတွက်ေလျာန့ည်းသွားြခငး်ေ�ကာင် ့

ြဖစ်ေပါ်လာသည် ့ကွာဟချက်များကုိ ြဖည်ဆ့ည်းရန ်ကေလးလုပ်သားများ အသံုးြပု ြခငး်ကုိ 

တားဆးီကာကွယ်ြခငး်။xxvi 

 ☐ ☐ 
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ကုိဗစ်-၁၉ ေ�ကာင် ့ထခုိိက်ခံစားရေသာ မသနစ်ွမ်းသူများအတွက် လုပ်သားအငအ်ားစုအတွငး် 

ဝငေ်ရာက်ရန ်သိုမ့ဟုတ် ြပနလ်ည ်ဝငေ်ရာက်�ိငုရ်န ်အထးူထည့်သွငး်စဉ်းစားေဆာငရွ်က်ေပးြခငး်။xxvii 
  ☐ 

 

ဝနထ်မ်းများ၏ မှတ်ပံုတငမ်ျား၊ ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းများ �ငှ်/့သိုမ့ဟုတ် အြခားစာရွက်စာတမ်းများကုိ 

သမိ်းဆည်းထားြခငး် မြပုေစရန ်ေဆာငရွ်က်ြခငး်။ ဝနထ်မ်းများကုိ �ိငုင်တွံငး် ထတ်ုြပန ်ြပ�ာနး်ထားသည် ့

ဥပေဒများ၊ အမိန်မ့ျား သိုမ့ဟုတ် ြပည်သူ ့ ကျနး်မာေရး/အေရးေပါ် ေဆာငရွ်က်ချက်များ�ငှ်အ့ညီ ေနရပ်သို ့ 

ြပနခွ်င်ြ့ပုြခငး်။xxviii 

☐ ☐  

 

      
     
     

ပတ်ဝနး်ကျင�်ငှ် ့လူမ�အသိငုး်အဝုိငး်အေပါ် ထခိိုက်မ�များ  

     လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျား အဆင်မ့ျား  
ြပငဆ်င ် တံု ့ြပန် ထေူထာင ်  

      
ကုိဗစ်-၁၉ ၏ �ခိမ်းေြခာက်မ�ကုိ ခံေနရေသာ စားသံုးသူများ သိုမ့ဟုတ် အများြပည်သူ၏ 

ကျနး်မာေရးသည် စီးပွားေရး လုပ်ငနး်များေ�ကာင် ့ပို၍ ထိခုိက်ြခငး်များ မ�ိှရေလေအာင ်

�ကိုတငက်ာကွယ်မ�များ ြပုလုပ်ထားြခငး်။xxix   

☐   

 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ လည်ပတ်ေဆာငရွ်က်မ�များမ ှထက်ွေပါ်လာ �ိငုေ်ြခ�ိှသည် ့ကုိဗစ်-၁၉ ဆိုငရ်ာ 

ေဘးအ��ရာယ်ြဖစ်�ိငုေ်ြခများ�ငှ် ့စပ်လျဉ်းသည် ့သင်ေ့လျာ်ေသာ သတငး်အချက်အလက်များကုိ 

စားသံုးသမူျား�ငှ် ့အများြပည်သူ �ကိုတငက်ာကွယ်မ�များ ြပုလုပ် �ိငုေ်စရန ်မ�ေဝေပးြခငး်။xxx 

☐   

 

�ာှေခါငး်စည်းများ၊ များ�ငှ် ့လက်အတ်ိများအပါအဝင ်အဆပ်ိ အေတာက်�ိှေသာ၊ 

အ��ရာယ်ြဖစ်ေစ�ိငုေ်သာ ပစ�ည်းများ စွန်ပ့စ် ရာတွင ်ပတ်ဝနက်ျငဆ်ိုငရ်ာ ေစာင်ထ့နိး်လုိက်နာရမည် ့

ကျင်ဝ့တ် များ�ငှ် ့လုပ်ငနး်လမ်း��နမ်ျားအားလုံးကုိ လုိက်နာေ�ကာငး် ေသချာ ေအာင ်ေဆာငရွ်က်ြခငး်။ 

လုပ်သားများအား အကျပ်အတည်း ကာလများတွငပ်င ်စနစ်တကျ စွန်ပ့စ်မ�သည် ဦးစားေပးကိစ� 

ြဖစ်ေ�ကာငး် ဆက်သွယ်အသိေပးထားြခငး်။xxxi 

☐ ☐  

 

လူမ�အဖဲွ�အစည်းများသည် ဝနထ်မ်းေလ�ာခ့ျြခငး်များေ�ကာင် ့မည်သို ့ ထခုိိက်ခ့ဲေ�ကာငး် 

အကျပ်အတည်းလွနက်ာလ ဆနး်စစ်မ� ြပုလုပ်၍ ထခုိိက်မ� ေလျာပ့ါးေစမည် ့သိုမ့ဟုတ် 

ြပနလ်ည်ကုစားေပးသည် ့အစီအစဉ်များ လုိအပ်သလုိ လုပ်ေဆာငြ်ခငး်။xxxii 

  ☐ 
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ကုိဗစ်-၁၉ အကျပ်အတည်းကာလအတွငး် ေဘးပတ်ဝနး်ကျင ်လူမ� အသိုငး်အဝိုငး်များ၏ 

ပစ�ည်းဥစ�ာပိုငဆ်ိုငမ်� အခွင်အ့ေရးများ (property rights) �ငှ် ့အကျိုး စီးပွားများကုိ ချိုးေဖာက်မိြခငး် 

မ�ိှေအာင ်ေဆာငရွ်က်ြခငး်။xxxiii 

  ☐ 

 

      
      

     
ပုဂ�ိုလ်ေရး လွတ်လပ်လုံြခံုမ�ကုိ ကာကွယ်ေစာင်ေ့�ှာက်ေပးြခငး်  

     လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျား အဆင်မ့ျား  
ြပငဆ်င ် တံု ့ြပန် ထေူထာင ်  

      
ဥပမာ ဆက်သွယ်ေရးဝနေ်ဆာငမ်�များ သိုမ့ဟုတ် ကျနး်မာေရး ေစာင်ေ့�ှာက်ေပးမ�များမှ ရ�ိှထားသည် ့

စားသံုးသူများ သိုမ့ဟုတ် အများြပည်သူ၏ ပုဂ�ိုလ်ေရး သတငး်အချက်အလက်များကုိ ကုိဗစ်-၁၉ 

ကပ်ေရာဂါ တုံ ့ြပနရ်န ်ရည်ရွယ်များအတွက် အသံုးြပုေသာ အခါမှသာ သက်ဆိုငရ်ာ 

ဥပေဒမူေဘာငမ်ျား�ငှ်အ့ည ီအစိုးရထသံို ့ ေပးအပ်ြခငး်၊ သတငး်အချက်အလက်ေပးအပ်ြခငး်များသည် 

ကုိဗစ်-၁၉ �ငှ် ့ဆက်� �ယ်သည် ့အတုိငး်အတာ�ငှ် ့အချိနက်ာလ ကန်သ့တ်ချက်များြဖင်သ့ာ 

လုပ်ေဆာငသ်င်သ့ည်။xxxiv 

 ☐  

 

ကုိဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခံရေ�ကာငး် သ�ိှိရသည် ့ဝနထ်မ်းများ၏ အမည် �ငှ် ့ဆက်သွယ်ရန ်

အချက်အလက်များကုိ ဝနထ်မ်း၏ သေဘာတူ ညီချက်မရဘ ဲသိုမ့ဟုတ် အစိုးရမှ သက်ဆိုငရ်ာ 

ဥပေဒများ�ငှ်အ့ညီ ေတာငး်ဆိုြခငး်ေ�ကာင် ့မဟုတ်ဘ ဲအြခား ဝနထ်မ်းများ သိုမ့ဟုတ် အများြပည်သူထသံို ့ 

ထတ်ုေဖာ် အသေိပးြခငး် မ�ိှေစရန ်တားဆးီ သည် ့မူဝါဒများ ေရးဆွခဲျမှတ်ြခငး်။xxxv 

☐ ☐ ☐ 

 

လုံြခံုေရးဝနထ်မ်းများ (အထးူသြဖင် ့ကုိဗစ်-၁၉ စစ်ေဆးမ�များတွင ်ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်ရသည် ့ဝနထ်မ်းများ) 

ကုိ စံလုပ်ငနး်လမ်း��နမ်ျား တွင ်ပါ�ိှသည် ့လူအ့ခွင်အ့ေရး ေလးစားလုိက်နာြခငး် အပိုငး်ကုိ 

သငတ်နး်များေပးြခငး် သိုမ့ဟုတ် မွမ်းမံသငတ်နး်များေပးြခငး်။xxxvi 

 ☐  
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ကဲရ့ဲ ့ြပစ်တငြ်ခငး်�ငှ် ့ခွဲြခားဆက်ဆြံခငး်များကုိ တားဆးီကာကွယ်ြခငး်

လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျား အဆင်မ့ျား
ြပငဆ်င ် တံု ့ြပန် ထေူထာင်

ဝနထ်မ်းများကုိ  လုပ်ငနး်ခွငသ်ို ့ ြပနလ်ာခွင်ြ့ပုချိနတွ်င ်၎ငး်တုိကုိ့ ခဲွြခားဆက်ဆြံခငး် သိုမ့ဟုတ်

အြခားနည်းြဖင် ့ကဲရဲ့ ့ြပစ်တငြ်ခငး် များ မခံရေအာင ်ေဆာငရွ်က်ေပးြခငး်။xxxvii ☐ 

လုပ်သားးအငအ်ားစုအတွငး်�ိှ ပစ်ပယ်ခံအုပ်စုများကုိ ေ�ကာက် ��ံ � ြခငး်�ငှ် ့မလုိမုနး်ထားြခငး်များကုိ

တားဆးီကာကွယ်ရနအ်လုိင့ာှ သတငး်မှားများ ပျံ� �ှံ ့ြခငး်ကုိ တနြ်ပန ်ေဆာငရွ်က်သည် ့လုပ်ထံးု

လုပ်နည်းများ ချမှတ်ြခငး်။xxxviii

☐

လုပ်ငနး်ခွငတွ်င ်သတငး်မှားများ ပျံ� �ှံ ့ြခငး်၊ ေ�ကာက်��ံ � မ��ငှ် ့မလုိ မုနး်ထားြခငး်များကုိ တနြ်ပန�်ိငုရ်န်

ဝနထ်မ်းများအား လူမ�မီဒယီာ များကုိ တာဝနသ်စိွာ အသံုးချရမည်ဆိုသည် ့အသ�ိှိေအာင ်ေဆာင်

ရွက်ေပးြခငး်။xxxix

☐ ☐

ပံုေသကားကျ ယူဆမ�များ၊ သတငး်မှားများ သိုမ့ဟုတ် ပစ်ပယ်ခံအုပ်စုများကုိ ကဲရဲ့ ့ြပစ်တငြ်ခငး်များအား

အားေပးသကဲ ့မြဖစ်ေစရန ်ေ�ကာ်ြငာမများ၊ ေဈးကွ◌က်ွေဖာ်ေဆာငမ်�များ သိုမ့ဟုတ်

ဆက်သွယ်မ�များတွင ်လူနည်းစုများ၊ ေ���ေြပာငး်လုပ်သားများ �ငှ် ့အြခား ထခုိိက်လွယ်ေသာ

အုပ်စုများအေပါ် ကုိဗစ်-၁၉ �ငှ် ့�ှးီ� �ယ်၍ ေဖာ်ြပေြပာဆိုမ�များ မြပုလုပ်ရန ်ေဆာငရွ်က်ြခငး်။xl

☐ ☐ 

ကုမ�ဏ၏ီ မူဝါဒ�ငှ် ့စီမံခန်ခ့ွဲမ�များတွင ်ထည်သ့ွငး်စဉ်းစားရမည် ့အချက်များ

လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျား အဆင်မ့ျား
ြပငဆ်င ် တံု ့ြပန် ထေူထာင်

ကုမ�ဏ၏ီ ဝက်ဆိုက် သိုမ့ဟုတ် ဆက်သွယ်ေရးအတွက် အသံုးြပု ေသာပစ�ည်းများ

(လက်ကမ်းစာေစာင၊်စသည)် တွငလူ်အ့ခွင်အ့ေရး ကုိ ေလးစားပါမည်ဟု

အများြပည်သူထကံတိကဝတ်ြပုြခငး်။xli

☐ ☐ 
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လူအ့ခွင်အ့ေရးဆိုငရ်ာ မူဝါဒတစ်ရပ် ေရးဆွြဲခငး်�ငှ် ့လူအ့ခွင် ့အေရးမူဝါဒအား အေလးအနက်ထား 

လုိက်နာကျင်သ့ံုးရန ်ကတိြပု ထားမ�ကုိ ကုမ�ဏ ီအတွငး်အြပငမ် ှအကျိုးသက်ဆိုငသ်ူများထ ံ

ဆက်သွယ်အသေိပးထားြခငး်။xlii 

  ☐ 

 

ကုိဗစ်-၁၉ �ငှ်စ့ပ်လျဉ်းသည် ့ကုမ�ဏ၏ီ ဆံုးြဖတ်ချက်များ�ငှ် ့သတငး်အချက်အလက်များကုိ 

ဝနထ်မ်းများထ ံပံုမှန ်ဆက်သွယ် အသေိပးြခငး်�ငှ် ့ပွင်လ့ငး်ြမငသ်ာမ�ကုိ ြမ�င်တ့ငြ်ခငး်။xliii 
☐ ☐ ☐ 

 

ကုိဗစ်-၁၉ အကျပ်အတည်းေ�ကာင် ့ြဖစ်ေပါ်လာသည် ့စီးပွားေရး လုပ်ေဆာငမ်�များ�ငှ်ဆ့က်� �ယ်ေသာ 

လူအ့ခွင်အ့ေရး ချိုးေဖာက်မ� များအတွက် ထေိရာက်သည် ့နစ်နာမ�ေြဖ�ှငး်ေပးေရး လုပ်ငနး် 

စဉ်များမှတစ်ဆင် ့လုံေလက်သည့် ေလျာ်ေ�ကးများ ချက်ချငး် လက်ငငး် ေပးအပ်ြခငး်။xliv 

  ☐ 

 

ကုိဗစ်-၁၉ ေ�ကာင် ့ေပါ်ေပါက်လာသည် ့ကိစ�များကုိ သတငး်ပိုတုိ့င ်�ကား�ိငုသ်ည် ့နည်းလမ်းများ �ိှေစရန ်

အေရးေပါ်ဖုနး်လုိငး်များ ကဲသ့ို ့ နစ်နာမ�တုိင�်ကားြခငး်လုပ်ငနး်စဉ်တစ်ခု ချမှတ်ြခငး် �ငှ်/့ သိုမ့ဟုတ် 

�ိှ�ငှ်�့ပီး လုပ်ငနး်စဉ်တစ်ခုကုိ အသံုးြပုြခငး်�ငှ် ့ဝနထ်မ်း များအားလုံး လက်လှမ်းမီအသံုးြပု�ိငုေ်အာင ်

ေဆာငရွ်က်ေပးြခငး်။xlv 

☐   

 

ကုိဗစ်-၁၉ အကျပ်အတည်းကာလအတွငး် �ှငသ်နရ်ပ်တည်�ိငုေ်စ ရန ်အေသးစား�ငှ် ့အလတ်စား 

ပစ�ည်းေပးသွငး်သူများ�ငှ် ့လက်လီ ေရာငး်ချသူများကုိ အချိနမ်ီ ေငေွပးြခငး် �ငှ်/့သိုမ့ဟုတ် သက်ဆိုင ်ရာ 

အစိုးရ၏ စီးပွားေရး ြပနလ်ည်��းိဆွမ� မူဝါဒများ�ငှ်အ့ည ီေချးေငမွျား ေပးအပ်ြခငး်။xlvi 

 ☐  

 

ပစ�ည်းေပးသွငး်သူများ၊ အထးူသြဖင် ့အေသးစား�ငှ် ့အလတ်စား စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ�ငှ် ့

ချုပ်ဆိုထားေသာ ကနထ်�ုိက်စာချုပ် များကုိ ဖျက်သမိ်းြခငး် မ�ိှဘ ဲတတ်�ိငုသ်မ� ထနိး်သမိ်းေပးြခငး်။xlvii 
 ☐ ☐ 

 

ထတ်ုလုပ်မ�ကွငး်ဆက်အတွငး်�ိှ ပစ�ည်းေပးသွငး်သူ အသစ်မှန ်သမ�အတွက် လူအ့ခွင်အ့ေရးဆိုငရ်ာ 

ထခုိိက်မ�များကုိ �ကိုတင ်တားဆးီရန ်လုပ်ေဆာငသ်ည် ့စစ်ေဆးမ�များ (human rights due diligence) 

ေဆာငရွ်က်ြခငး်။ xlviii 

  ☐ 
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ဆကသ်ယွရ်န် 

  
ကိုဗစ်-၁၉ သည် ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေန�ပီး ယငး်ေ�ကာင် ့အ��ရာယ်ြဖစ်�ိငုေ်ြခများ၏ သဘာဝ�ငှ် ့အတိုငး်အတာကို အြပည်အ့ဝ 

ေဖာ်ထတု်သ�ိှိ�ိငုြ်ခငး် မ�ှိေသးသြဖင် ့C19 Rapid Self-Assessment သည် ေြပာငး်လဲေနသည် ့အေြခအေနများ�ငှ်အ့ညီ 

ဆက်လက်ြပငဆ်ငြ်ဖည့်စွက်ေနရမည် ့စာရွက် စာတမ်းတစ်ခု (living document) ြဖစ်ပါသည်။ အနာဂတ်တွင ်ပုိေကာငး်ေအာင ်

လုပ်ေဆာင ်�ိငုရ်န ်သင၏် အ�ကံြပုချက်များ သိုမ့ဟုတ် ပါဝငက်ူညီေပး�ိငုမ်�များ �ှိပါက အသိေပးေစလို ပါသည်။  

B+HR Asia အဖွဲ�သည် လမ်း��နမ်��ငှ် ့အေထာက်အကူများ (tools) ထပ်မံပ့ံပုိးေပးရန ်အသင်�့ှိေန ပါသည်။ ေမးခွနး်များ �ှိပါက 

သိုမ့ဟုတ ်အကူအညီများ ထပ်မံေတာငး်ခံလိုပါက Sophia Areias၊ Responsible Business Engagement Specialist၊ 

sophia.areias@undp.org ထံသို ့ ဆက်သွယ်�ိငု ်ပါသည်။ 

  ထပ်ေဆာငး်ရ�ိှ�ိငုသ်ည့် စီးပွားေရး�ငှ် ့လူအ့ခွင်အ့ေရးဆိငုရ်ာ အရငး်အြမစ်များ 

  Livio Sarandrea၊ B+HR Asia ဦးေဆာငအ်�ကံေပးအရာ�ှိ�ငှ် ့အဖွဲ�ေခါငး်ေဆာင၊် livio.sarandrea@undp.org 

Sean Lees၊ စီးပွားေရး�ငှ်လ့ူအ့ခွင်အ့ေရးက�မ်းကျငပ်ညာ�ှင၊် sean.lees@undp.org  

Harpreet Kaur၊  စီးပွားေရး�ငှ်လ့ူအ့ခွင်အ့ေရးက�မ်းကျငပ်ညာ�ှင၊် harpreet.kaur@undp.org 

B+HR in Asia ဝက်ဆိက်ုကုိ ဝငေ်ရာက်ေလလ့ာပါ 

   

 

Funded by the             With support from the  
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ဤစာတမ်းကို ဥေရာပသမဂ��ငှ် ့ဆွဒီင�်ိငုင်အံစုိးရတို၏့ ဘ�ာေငအွကူအညီြဖင် ့ြပုစုထတု်ေဝ ပါသည်။   

ဤစာတမ်းတွင ်ေဖာ်ြပပါ�ှိေသာ အြမငမ်ျားသည် ဥေရာပသမဂ�၊ ဆွဒီင�်ိငုင်အံစုိးရ သိုမ့ဟုတ ်UNDP ၏ တရားဝငအ်ြမငမ်ျားကိ ု

ကိုယ်စားြပုြခငး် မ�ှိပါ။ 
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i ILO လုပ်ငနး်ခွငေ်ဘးကငး်ေရး�ငှ် ့ကျနး်မာေရးကွနဗ်ငး်�ှငး် (Occupational Safety and Healthy Convention) (အမှတ် ၁၅၅)၊ ၁၉၅၁။  
ii ပွားေရး၊ လူမ�ေရး�ငှ် ့ယဉ်ေကျးမ� အခွင်အ့ေရးများ ဆိုငရ်ာ �ိငုင်တံကာသေဘာတူစာချုပ် (International Covenant on Economic, Social, and 

Cultural Rights)၊ ၁၉၇၆၊ အပုိဒ ်(၇)၊ ILO ခွဲြခားဆက်ဆံမ� (အလုပ်အကိုင�်ငှ် ့လုပ်ငနး်ခွင)် ကွနဗ်ငး်�ှငး် (Discrimination (Employment and 

Occupation) Convention)၊ ၁၉၅၈ (အမှတ် ၁၁၁)၊  ILO လုပ်ငနး်ခွငေ်ဘးကငး်ေရး�ငှ် ့ကျနး်မာေရးကွနဗ်ငး်�ှငး် (Occupational Safety and 

Healthy Convention) (အမှတ် ၁၅၅)၊ ၁၉၅၁။ 
iii စီးပွားေရး၊ လူမ�ေရး�ငှ် ့ယဉ်ေကျးမ� အခွင်အ့ေရးများ ဆိုငရ်ာ �ိငုင်တံကာသေဘာတူစာချုပ် (International Covenant on Economic, Social, 

and Cultural Rights)၊ ၁၉၇၆၊ အပုိဒ ်(၇)၊ ILO လုပ်ငနး်ခွငေ်ဘးကငး်ေရး�ငှ် ့ကျနး်မာေရးကွနဗ်ငး်�ှငး် (Occupational Safety and Healthy 

Convention) (အမှတ် ၁၅၅)၊ ၁၉၅၁။ 
iv စီးပွားေရး၊ လူမ�ေရး�ငှ် ့ယဉ်ေကျးမ� အခွင်အ့ေရးများ ဆိုငရ်ာ �ိငုင်တံကာသေဘာတူစာချုပ် (International Covenant on Economic, Social, 

and Cultural Rights)၊ ၁၉၇၆၊ အပုိဒ ်(၇)၊ ILO လုပ်ငနး်ခွငေ်ဘးကငး်ေရး�ငှ် ့ကျနး်မာေရးကွနဗ်ငး်�ှငး် (Occupational Safety and Healthy 

Convention) (အမှတ် ၁၅၅)၊ ၁၉၅၁။ 
v စီးပွားေရး၊ လူမ�ေရး�ငှ် ့ယဉ်ေကျးမ� အခွင်အ့ေရးများ ဆိုငရ်ာ �ိငုင်တံကာသေဘာတူစာချုပ် (International Covenant on Economic, Social, 

and Cultural Rights)၊ ၁၉၇၆၊ အပုိဒ ်(၇)၊ ILO လုပ်ငနး်ခွငေ်ဘးကငး်ေရး�ငှ် ့ကျနး်မာေရးကွနဗ်ငး်�ှငး် (Occupational Safety and Healthy 

Convention) (အမှတ် ၁၅၅)၊ ၁၉၅၁။ 
vi စီးပွားေရး၊ လူမ�ေရး�ငှ် ့ယဉ်ေကျးမ� အခွင်အ့ေရးများ ဆိုငရ်ာ �ိငုင်တံကာသေဘာတူစာချုပ် (International Covenant on Economic, Social, 

and Cultural Rights)၊ ၁၉၇၆၊ အပုိဒ ်(၇)၊ ILO လုပ်ငနး်ခွငေ်ဘးကငး်ေရး�ငှ် ့ကျနး်မာေရးကွနဗ်ငး်�ှငး် (Occupational Safety and Healthy 

Convention) (အမှတ် ၁၅၅)၊ ၁၉၅၁။ 
vii စီးပွားေရး၊ လူမ�ေရး�ငှ် ့ယဉ်ေကျးမ� အခွင်အ့ေရးများ ဆိုငရ်ာ �ိငုင်တံကာသေဘာတူစာချုပ် (International Covenant on Economic, Social, 

and Cultural Rights)၊ ၁၉၇၆၊ အပုိဒ ်(၇)၊ ILO လုပ်ငနး်ခွငေ်ဘးကငး်ေရး�ငှ် ့ကျနး်မာေရးကွနဗ်ငး်�ှငး် (Occupational Safety and Healthy 

Convention) (အမှတ် ၁၅၅)၊ ၁၉၅၁၊ အမျိုးသမီးများအေပါ် နည်းမျိုးစုံြဖင် ့ခွဲြခားဆကဆ်ံမ� ပေပျာက်ေရး ကုလသမဂ�သေဘာတူစာချုပ် 

(Convention on the Elimination of Discrimination Against Women)၊ ၁၉၇၉ ခု�စ်ှ၊ ဒဇီငဘ်ာလ ၁၈ ရက်။ 
viii စီးပွားေရး၊ လူမ�ေရး�ငှ် ့ယဉ်ေကျးမ� အခွင်အ့ေရးများ ဆိုငရ်ာ �ိငုင်တံကာသေဘာတူစာချုပ် (International Covenant on Economic, Social, 

and Cultural Rights)၊ ၁၉၇၆၊ အပုိဒ ်(၇)၊ ILO ၏ အေြခခံလုပ်ငနး်ခွငဆ်ိုငရ်ာ စည်းမျဉ်းများ�ငှ် ့အခွင်အ့ေရးများဆိုငရ်ာ ေ�ကညာချက်�ငှ် ့ယငး်၏ 

ေနာက်ဆက်တွဲ (Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up)၊ ၁၉၉၈။ 
ix ILO ၏ နည်းမျိုးစုံြဖင် ့အဓမ�အလုပ်ခိုငး်ေစြခငး် သိုမ့ဟုတ် မလုပ်မေနရ အတငး်အကျပ်လုပ်ခိုငး်ြခငး်များ ပေပျာက် ေရး ညီလာခ ံ(Convention 

on the Elimination of all Forms of Forced or Compulsory Labour) (၁၀၅)၊ ၁၉၅၇။ 
x ILO၊ လုပ်သားတစ်ဦးအြဖစ် လုပ်ကိုင�်ိငုသ်ည် ့အငယဆ်ံုးအသက်အရွယ်ဆိုငရ်ာ ကွနဗ်ငး်�ှငး် (Minimum Age Convention)၊ ၁၉၇၃ (အမှတ် 

၁၃၈)၊ ILO၊ အဆိုးရွားဆံုးေသာ ကေလးလုပ်သား ေစခိုငး်မ�ပုံစံများ ကွနဗ်ငး်�ှငး် (Worst Forms of Child Labour Convention)၊ ၁၉၅၁ (အမှတ် 

၁၀၀)၊ ILO၊ လူငယ်လုပ်သားများ၏ ေဘးအ��ရာယ်ကငး်�ှငး် ေရး�ငှ် ့ကျနး်မာေရး တိုးတက်ေစြခငး် (Improving the Safety and Health of 

Young Workers)၊ ၂၀၁၈ ခု�စ်ှ၊ ဧ�ပီလ ၂၈ ရက်။ 
xi စီးပွားေရး၊ လူမ�ေရး�ငှ် ့ယဉ်ေကျးမ� အခွင်အ့ေရးများ ဆိုငရ်ာ �ိငုင်တံကာသေဘာတူစာချုပ် (International Covenant on Economic, Social, 

and Cultural Rights)၊ ၁၉၇၆၊ အပုိဒ ်(၁၂)၊ OHCHR၊ ေဆးကုမ�ဏမီျားအတွက် ေဆးဝါးများ လက်လှမ်းမီရ�ှိေရး�ငှ်စ့ပ်လျဉ်းသည် ့

လူအ့ခွင်အ့ေရးလမ်း��နခ်ျက်များ (Human Rights Guidelines for Pharmaceutical Companies in relation to Access to Medicines)၊ 

၂၀၁၅ခု�စ်ှ၊ ဇူလုိငလ် ၂၇ရက်။ 
xii ေ���ေြပာငး်လုပ်သားများ�ငှ် ့၎ငး်တုိ၏့ မိသားဝငမ်ျားအားလုံး၏ အခွင်အ့ေရးများကို ကာကွယ်ေစာင်ေ့�ှာက်ြခငး် ဆိုငရ်ာ �ိငုင်တံကာကွနဗ်ငး်�ှငး် 

(International Convention of the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families)၊ ၁၉၉၀ 

ြပည်�့စ်ှ၊ ဒဇီငဘ်ာလ ၁၉ ရက်။ 
xiii ILO လုပ်ငနး်ခွငေ်ဘးကငး်ေရး�ငှ် ့ကျနး်မာေရးကွနဗ်ငး်�ှငး် (Occupational Safety and Healthy Convention) (အမှတ် ၁၅၅)၊ ၁၉၅၁။ 
xiv ILO လုပ်ငနး်ခွငေ်ဘးကငး်ေရး�ငှ် ့ကျနး်မာေရးကွနဗ်ငး်�ှငး် (Occupational Safety and Healthy Convention) (အမှတ် ၁၅၅)၊ ၁၉၅၁။ 
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xv ILO ၏ အေြခခံလုပ်ငနး်ခွငဆ်ိုငရ်ာ စည်းမျဉ်းများ�ငှ် ့အခွင်အ့ေရးများဆိုငရ်ာ ေ�ကညာချက်�ငှ် ့ယငး်၏ ေနာက် ဆက်တဲွ (Declaration on 

Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up)၊ ၁၉၉၈၊ ILO၊ အေြခခံ အခငွ်အ့ေရး ကွနဗ်ငး်�ှငး်များ (Fundamental 

Conventions)၊ ၂၀၀၃။ 
xvi ILO ၏ အေြခခံလုပ်ငနး်ခွငဆ်ိုငရ်ာ စည်းမျဉ်းများ�ငှ် ့အခွင်အ့ေရးများဆိုငရ်ာ ေ�ကညာချက်�ငှ် ့ယငး်၏ ေနာက် ဆက်တဲွ (Declaration on 

Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up)၊ ၁၉၉၈၊ ILO၊ အေြခခံ အခငွ်အ့ေရး ကွနဗ်ငး်�ှငး်များ (Fundamental 

Conventions)၊ ၂၀၀၃။ 
xvii ILO ၏ အေြခခံလုပ်ငနး်ခွငဆ်ိုငရ်ာ စည်းမျဉ်းများ�ငှ် ့အခွင်အ့ေရးများဆိုငရ်ာ ေ�ကညာချက်�ငှ် ့ယငး်၏ ေနာက် ဆက်တဲွ (Declaration on 

Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up)၊ ၁၉၉၈၊ ILO၊ အေြခခံ အခွင်အ့ေရး ကွနဗ်ငး်�ှငး်များ (Fundamental 

Conventions)၊ ၂၀၀၃။ 
xviii ILO ၏ အေြခခံလုပ်ငနး်ခွငဆ်ိုငရ်ာ စည်းမျဉ်းများ�ငှ် ့အခွင်အ့ေရးများဆိုငရ်ာ ေ�ကညာချက်�ငှ် ့ယငး်၏ ေနာက် ဆက်တဲွ (Declaration on 

Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up)၊ ၁၉၉၈၊ ILO၊ အေြခခံ အခငွ်အ့ေရး ကွနဗ်ငး်�ှငး်များ (Fundamental 

Conventions)၊ ၂၀၀၃။ 
xix ILO ၏ အေြခခံလုပ်ငနး်ခွငဆ်ိုငရ်ာ စည်းမျဉ်းများ�ငှ် ့အခွင်အ့ေရးများဆိုငရ်ာ ေ�ကညာချက်�ငှ် ့ယငး်၏ ေနာက် ဆက်တဲွ (Declaration on 

Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up)၊ ၁၉၉၈၊ ILO၊ အေြခခံ အခငွ်အ့ေရး ကွနဗ်ငး်�ှငး်များ (Fundamental 

Conventions)၊ ၂၀၀၃။ 
xx ILO ၏ အေြခခံလုပ်ငနး်ခွငဆ်ိုငရ်ာ စည်းမျဉ်းများ�ငှ် ့အခွင်အ့ေရးများဆိုငရ်ာ ေ�ကညာချက်�ငှ် ့ယငး်၏ ေနာက် ဆက်တဲွ (Declaration on 

Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up)၊ ၁၉၉၈၊ ILO၊ အေြခခံ အခငွ်အ့ေရး ကွနဗ်ငး်�ှငး်များ (Fundamental 

Conventions)၊ ၂၀၀၃။ 
xxi ILO ၏ အေြခခံလုပ်ငနး်ခွငဆ်ိုငရ်ာ စည်းမျဉ်းများ�ငှ် ့အခွင်အ့ေရးများဆိုငရ်ာ ေ�ကညာချက်�ငှ် ့ယငး်၏ ေနာက် ဆက်တဲွ (Declaration on 

Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up)၊ ၁၉၉၈၊ ILO၊ အေြခခံ အခွင်အ့ေရး ကွနဗ်ငး်�ှငး်များ (Fundamental 

Conventions)၊ ၂၀၀၃။ 
xxii ILO ၏ အေြခခံလုပ်ငနး်ခွငဆ်ိုငရ်ာ စည်းမျဉ်းများ�ငှ် ့အခွင်အ့ေရးများဆိုငရ်ာ ေ�ကညာချက်�ငှ် ့ယငး်၏ ေနာက် ဆက်တဲွ (Declaration on 

Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up)၊ ၁၉၉၈၊ ILO၊ အေြခခံ အခငွ်အ့ေရး ကွနဗ်ငး်�ှငး်များ (Fundamental 

Conventions)၊ ၂၀၀၃။ 
xxiii စီးပွားေရး၊ လူမ�ေရး�ငှ် ့ယဉ်ေကျးမ� အခွင်အ့ေရးများ ဆိုငရ်ာ �ိငုင်တံကာသေဘာတူစာချုပ် (International Covenant on Economic, Social, 

and Cultural Rights)၊ ၁၉၇၆၊ အပုိဒ ်(၇)၊ လုပ်ခတနး်တူညီမ�ေရး ကွနဗ်ငး်�ှငး် (Equal Remuneration Convention)၊ ၁၉၅၁၊ (အမှတ် ၁၀၀)။ 
xxiv အမျိုးသမီးများအေပါ် နည်းမျိုးစုံြဖင် ့ခွဲြခားဆက်ဆံမ� ပေပျာက်ေရး ကုလသမဂ�သေဘာတူစာချုပ် (Convention on the Elimination of 

Discrimination Against Women)၊ ၁၉၇၉ ခု�စ်ှ၊ ဒဇီငဘ်ာလ ၁၈ ရက်။ 
xxv ILO ၏ အေြခခံလုပ်ငနး်ခွငဆ်ိုငရ်ာ စည်းမျဉ်းများ�ငှ် ့အခွင်အ့ေရးများဆိုငရ်ာ ေ�ကညာချက်�ငှ် ့ယငး်၏ ေနာက် ဆက်တဲွ (Declaration on 

Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up)၊ ၁၉၉၈၊ ILO၊ အေြခခံ အခငွ်အ့ေရး ကွနဗ်ငး်�ှငး်များ (Fundamental 

Conventions)၊ ၂၀၀၃၊ စီးပွားေရး၊ လူမ�ေရး�ငှ် ့ယဉ်ေကျးမ� အခွင်အ့ေရးများ ဆိုငရ်ာ �ိငုင်တံကာသေဘာတူစာချုပ် (International Covenant on 

Economic, Social, and Cultural Rights)၊ ၁၉၇၆၊ အပုိဒ ်(၇)။ 
xxvi ILO၊ လုပ်သားတစ်ဦးအြဖစ် လုပ်ကိုင�်ိငုသ်ည် ့အငယဆ်ံုးအသက်အရွယ်ဆိုငရ်ာ ကွနဗ်ငး်�ှငး် (Minimum Age Convention)၊ ၁၉၇၃ (အမှတ် 

၁၃၈)၊ ILO၊ အဆိုးရွားဆံုးေသာ ကေလးလုပ်သား ေစခိုငး်မ�ပုံစံများ ကွနဗ်ငး်�ှငး် (Worst Forms of Child Labour Convention)၊ ၁၉၅၁ (အမှတ် 

၁၀၀) 
xxvii မသနစွ်မ်းသူများ၏ အခွင်အ့ေရးများဆိုငရ်ာ ကွနဗ်ငး်�ငှး် (Convention on the Rights of Persons with Disabilities)၊ ၂၀၀၈။ 
xxviii ေ���ေြပာငး်လုပ်သားများ�ငှ် ့၎ငး်တုိ၏့ မိသားဝငမ်ျားအားလုံး၏ အခွင်အ့ေရးများကို ကာကွယ်ေစာင်ေ့�ှာက်ြခငး် ဆိုငရ်ာ �ိငုင်တံကာကွနဗ်ငး်�ှငး် 

(International Convention of the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families)၊ ၁၉၉၀ ြပည်�့စ်ှ၊ 



 

14 
 

 
ဒဇီငဘ်ာလ ၁၉ ရက်၊ ILO ၏ နည်းမျိုးစုံြဖင် ့အဓမ� အလုပ်ခိုငး်ေစြခငး် သိုမ့ဟုတ် မလုပ်မေနရ အတငး်အကျပ်လုပ်ခိုငး်ြခငး်များ ပေပျာက်ေရး 

ညီလာခံ (Convention on the Elimination of all Forms of Forced or Compulsory Labour) (၁၀၅)၊ ၁၉၅၇။ 
xxix ကုလသမဂ�၏ စီးပွားေရး�ငှ် ့လူအ့ခွင်အ့ေရးများဆိုငရ်ာ လမ်း��နမူ်များ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights)၊ ၂၀၁၁။ 
xxx ကုလသမဂ�၏ စီးပွားေရး�ငှ် ့လူအ့ခွင်အ့ေရးများဆိုငရ်ာ လမ်း��နမူ်များ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights)၊ ၂၀၁၁။ 
xxxi ILO လုပ်ငနး်ခွငေ်ဘးကငး်ေရး�ငှ် ့ကျနး်မာေရးကွနဗ်ငး်�ှငး် (Occupational Safety and Healthy Convention) (အမှတ် ၁၅၅)၊ ၁၉၅၁၊ 

ေ���ေြပာငး်လုပ်သားများ�ငှ် ့၎ငး်တုိ၏့ မိသားဝငမ်ျားအားလုံး၏ အခွင်အ့ေရးများကို ကာကွယ် ေစာင်ေ့�ာှက်ြခငး် ဆိုငရ်ာ �ိငုင်တံကာကွနဗ်ငး်�ှငး် 

(International Convention of the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families)၊ ၁၉၉၀ ြပည်�့စ်ှ၊ 

ဒဇီငဘ်ာလ ၁၉ ရက်။ 
xxxii ကုလသမဂ�၏ စီးပွားေရး�ငှ် ့လူအ့ခွင်အ့ေရးများဆိုငရ်ာ လမ်း��နမူ်များ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights)၊ 

၂၀၁၁။ 
xxxiii အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ လူအ့ခွင်အ့ေရးေ�ကညာစာတမ်း (Universal Declaration of Human Rights) အပုိဒ ်၁၇၊ လူအ့ခွင်အ့ေရးများ�ငှ် ့

အေြခခံလွတ်လပ်ခွင်မ့ျားကို ကာကွယ်ေစာင်ေ့�ှာက်ြခငး် ကွနဗ်ငး်�ှငး်အတွက် လုပ်ငနး် လမ်း��န ်(Protocol to the Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms)၊ ၁၉၅၂၊ အပုိဒ ်(၁)။ 
xxxiv ILO၊ လုပ်သားများ၏ ပုဂ�ိုလ်ေရးအချက်အလက်များကုိ ကာကွယ်ေစာင်ေ့�ှာက်ြခငး်၊ ILO ၏ ကျင်ဝ့တ် (Protection of Workers’ personal 

data, An ILO Code of Practice)၊ ၁၉၉၇။ 
xxxv ILO၊ လုပ်သားများ၏ ပုဂ�ိုလ်ေရးအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ေစာင်ေ့�ှာက်ြခငး်၊ ILO ၏ ကျင်ဝ့တ် (Protection of Workers’ personal 

data, An ILO Code of Practice)၊ ၁၉၉၇။ 
xxxvi ကုလသမဂ�၏ စီးပွားေရး�ငှ် ့လူအ့ခွင်အ့ေရးများဆိုငရ်ာ လမ်း��နမူ်များ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights)၊ 

၂၀၁၁၊ ILO၊ လုပ်သားများ၏ ပုဂ�ိုလ်ေရးအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ေစာင်ေ့�ှာက်ြခငး်၊ ILO ၏ ကျင်ဝ့တ် (Protection of Workers’ personal 

data, An ILO Code of Practice)၊ ၁၉၉၇။ 
xxxvii ILO ခွဲြခားဆက်ဆံမ� (အလုပ်အကိငု�်ငှ် ့လုပ်ငနး်ခွင)် ကွနဗ်ငး်�ငှး် (Discrimination (Employment and Occupation) Convention)၊ ၁၉၅၈ 

(အမှတ် ၁၁၁)။ 
xxxviii ILO ခွဲြခားဆက်ဆံမ� (အလုပ်အကိငု�်ငှ် ့လုပ်ငနး်ခွင)် ကွနဗ်ငး်�ငှး် (Discrimination (Employment and Occupation) Convention)၊ ၁၉၅၈ 

(အမှတ် ၁၁၁)။ 
xxxix ILO ခွဲြခားဆက်ဆံမ� (အလုပ်အကိငု�်ငှ် ့လုပ်ငနး်ခွင)် ကွနဗ်ငး်�ငှး် (Discrimination (Employment and Occupation) Convention)၊ ၁၉၅၈ 

(အမှတ် ၁၁၁)။ 
xl ILO ခွဲြခားဆက်ဆံမ� (အလုပ်အကိငု�်ငှ် ့လုပ်ငနး်ခွင)် ကွနဗ်ငး်�ငှး် (Discrimination (Employment and Occupation) Convention)၊ ၁၉၅၈ 

(အမှတ် ၁၁၁)။  
xli ကုလသမဂ�၏ စီးပွားေရး�ငှ် ့လူအ့ခွင်အ့ေရးများဆိုငရ်ာ လမ်း��နမူ်များ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights)၊ ၂၀၁၁။ 
xlii ကုလသမဂ�၏ စီးပွားေရး�ငှ် ့လူအ့ခွင်အ့ေရးများဆိုငရ်ာ လမ်း��နမူ်များ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights)၊ ၂၀၁၁။ 
xliii ကုလသမဂ�၏ စီးပွားေရး�ငှ် ့လူအ့ခွင်အ့ေရးများဆိုငရ်ာ လမ်း��နမူ်များ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights)၊ ၂၀၁၁။ 
xliv ကုလသမဂ�၏ စီးပွားေရး�ငှ် ့လူအ့ခွင်အ့ေရးများဆိုငရ်ာ လမ်း��နမူ်များ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights)၊ ၂၀၁၁။ 
xlv ကုလသမဂ�၏ စီးပွားေရး�ငှ် ့လူအ့ခွင်အ့ေရးများဆိုငရ်ာ လမ်း��နမူ်များ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights)၊ ၂၀၁၁။ 
xlvi ကုလသမဂ�၏ စီးပွားေရး�ငှ် ့လူအ့ခွင်အ့ေရးများဆိုငရ်ာ လမ်း��နမူ်များ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights)၊ ၂၀၁၁။ 
xlvii ကုလသမဂ�၏ စီးပွားေရး�ငှ် ့လူအ့ခွင်အ့ေရးများဆိုငရ်ာ လမ်း��နမူ်များ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights)၊ ၂၀၁၁။ 
xlviii ကုလသမဂ�၏ စီးပွားေရး�ငှ် ့လူအ့ခွင်အ့ေရးများဆိုငရ်ာ လမ်း��နမူ်များ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights)၊ 

၂၀၁၁။ 
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