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ချ ီဵ မမင်ဴဂုဏ်မပုမခင်ဵ။ 

Session 2:  ေရရှည်တည်တဳဴေသာငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ စာဵနပ်ရိက္ခာဖူလှုဳေရဵ ှင်ဴ ဆင်ဵရဲ ွေမ်ဵပါဵမှု 

ေလျှာဴချေရဵတို့အတွေက် လူမှုဘဝဖူလှုဳ ဖွေဳ့ ပဖိုဵတိုဵတက်ရန်။ 

အေသဵစာဵငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွေက် လူမှုဘဝဖွေဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ လက္ခဏာမျာဵမဖစ်တဲဴ 

စုေပါင်ဵသာယာဝေမပာေရဵ ှင်ဴ လုဳခခုဳစိတ်ချရေသာ လူမှုဘဝဖွေဳ့ ပဖိုဵတိုဵ တတ်ေရဵသည် 

စဉ်ဆကမ်မပတဖ်ွေဳ့ပဖိုဵမှု င်ဴှ တာဝန်ခဳမှုရှိေသာ ငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵကုိ စီမခဳန့်ခွေဲ ိုင်မညမ်ဖစ်သည။် 

လူမှုဘဝကာကွေယ်ေရဵေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ ှင်ဴ လူမှုဖွေဳ့ ပဖိုဵတိုဵ တက်ေရဵအတွေက် အဓိက ေသာဴချက်မဖစ်ပပီဵ 

သဘာဝေဘဵဒဏ်မျာဵကျေရာက်ချနိ်၊ ငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵ အကျပ်အတည်ဵမျာဵ၊ သ့ုိမဟုတ် COVID-19 

ကဴဲသ့ုိေသာ ကမာ္ဘကဒ်ေရာဂါ မဖစ်ပွောဵမှုမျာဵ ခဳစာဵရချနိ်မျာဵအတွေင်ဵအကူအညမီျာဵေပဵအပ်ရာတွေင် 

အလွေန်အေရဵပါေသာ အခန်ဵကဏမှ ပါဝင်ပါသည။် လူမှုဘဝဖွေဳ့ ပဖိုဵတိုဵ တတ်မှု ချည်ဵကပ်မှုနည်ဵလမ်ဵ၊ 

လူမှုဘဝလိုအပ်ေနမှုမျာဵကုိ ေလျာဴချေနစဉ်တွေင် မှနက်န်ေသာ ပဳပဴိုဵ ေပဵမှုသည် 

အေသဵစာဵငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵ စီမခဳန့်ခွေဲမှုအတွေက် ေဂဟစနစ်ချဉ်ဵကပ်မှုအတွေက် အေထာက်အကူမပုမည်ဴ 

ပတဝ်န်ဵကျင်ကုိ မူဝါဒ ှင်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵသည် ဖန်ဵတီဵ ိုင်ရန်ေမျှာ်လင်ဴပါသည်။  

ဆင်ဵရဲမွေဲေတမှုပေပျာက်ေရဵ ှင်ဴ စာဵနပ်ရိက္ခာဖူလှုဳေရဵဆိုင်ရာ လမ်ဵညွှန်မှုမျာဵတွေင် (SSF 

လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ)တွေင် စဉ်ဆကမ်မပတအ်ေသဵစာဵငါဵဖမ်ဵလုပင်န်ဵမျာဵ လဳုခခုဳေရဵအတွေက် 

လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵအထဲမှ လူမှုဘဝဖွေဳ့ပဖိုဵတိုဵ တတ်ေရဵ၏ အဓိကကျေသာ 

အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵစွောပါဝင်သည။် (၁) ကျန်ဵမာေရဵ  ၊ ပညာေရဵ၊ စာေပတတ်ေမမာက်ေရဵ ှငဴ် ဒစ်ဂျစ်တယ ်

အပါအဝင်၊ အိမရ်ာ၊ မိလ္လာ ှင်ဴ အမှိုက်စွေန့်ပစ်မှုမျာဵ၊ ေသာက်သဳုဵေရ ှင်ဴ စွေမ်ဵ အင်  ှင်ဴ စုေဆာင်ဵေငွေ၊ 

ေ ကဵမှ ီှင်ဴအာမခဳစနစ် (၂) တရာဵမျှတမှုရရှိေစေရဵ၊ (၃) ပင်လယ် ှငဴ် ကုန်ဵတွေင်ဵေရပိုင်နက်မျာဵ၏ 

ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳေရဵကုိ မမငဴ်တင်ရန် ှငဴ် သဘာဝေဘဵအ ္တရာယ စ်ီမခဳန့်ခွေဲမခင်ဵကုိ 

အေလဵထာဵေဆာင်ရွကမ်ခင်ဵ (၄) ကဏ္ဍအသီဵသီဵရှိ လုပ်ကုိင်ေနကကေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵအတွေက် 

သင်ဴတင်ဴေလျှာက်ပတ်ေသာ လုပ်ကုိင်ခွေင်ဴေရဵမျာဵ မမင်ဴတင်ေပဵမခင်ဵ ှငဴ် ငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ 

အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ သင်ဴေလျှာ်ေသာလုပ်အာဵခမျာဵမပန်လညရ်ရှိေရဵ၊ အာမခဳချက်မျာဵေပဵမခင်ဵ ှင်ဴ 



ငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵစ ုှင်ဴ ရင်ဵ ှီဵမမုပ် ှဳမှုမျာဵသ့ုိ မျှတေသာ အကျ ို ဵရလဒမ်ျာဵ မပန်လညရ်ရှိအတွေက် 

အာမခဳမခင်ဵတို့ပါဝင်သည။်  

လူမှုဖွေဳ့ပဖိုဵတိုဵ တတ်ေရဵတွေင် ထညဴ်သွေင်ဵထာဵသညဴ် စဳ ှင်ဴကုိက်ညီေသာလုပ်ငန်ဵ၏ အစိတအ်ပိင်ုဵမျာဵမှာ - 

အကျ ို ဵရှိမဖစ်ထွေန်ဵေသာအလုပအ်ကုိင်၊ လုပ်ငန်ဵခွေင် အခွေင်ဴအေရဵမျာဵကုိကာကွေယ်ေပဵထာဵမခင်ဵ ှင်ဴ 

လူမှုဖူလှုဳေရဵအကူအညီ ှင်ဴ လူမှုဘဝဖူလုဳမှုကဴဲသို့ေသာ လူမှုေရဵအကာအကွေယ်မျာဵေပဵေဆာင်မခင်ဵ၊ 

ကေလဵ ှင်ဴ မိသာဵစုဆိုင်ရာ အကျ ို ဵခဳစာဵခွေင်ဴမျာဵ၊ ကုိယ်ဝန်ေဆာင်မျာဵအတွေက် 

မီဵဖွောဵမခင်ဵအကျ ို ဵခဳစာဵခွေင်ဴမျာဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာအကျ ို ဵခဳစာဵခွေင်ဴမျာဵ၊ ဖျာဵနာမခင်ဵမျာဵအတွေက် 

အကျ ို ဵခဳစာဵခွေင်ဴမျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵခွေင်တွေင်ဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမျာဵအတွေက် အကျ ို ဵခဳစာဵခွေင်ဴ၊ 

အလုပ်ထုတ်ပယ်ခဳရမခင်ဵအတွေက်အကျ ို ဵခဳစာဵခွေင်ဴမျာဵ၊ သက်ကကီဵရွယ်အိုအတွေက် အကျ ို ဵခဳစာဵခွေင်ဴမျာဵ ှင်ဴ 

အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ အကျ ို ဵခဳစာဵခွေင်ဴမျာဵသည် International Labour Organozation (ILO) 

အဖွေဲ့ အစည်ဵ မှ အကကဳမပုတိုက်တွေန်ဵထာဵခဲဴသည် အတိင်ုဵပါဝင်သည။် အေသဵစာဵငါဵဖမ်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွေင်ဵ အလုပ်သမာဵမျာဵအတွေက်လည်ဵ  လူမှုဖူလှုဳေရဵဆိုင်ရာ ကာကွေယ်မခင်ဵကို SSF 

လမ်ဵညွှန်မှုမျာဵ တွေင်ပါဝင်ထာဵသည။် (စာပုိဒ် ၆.၃) 

ပန်ဵတိင်ု ၁၄ ေရရှည်ဖွေဳ့ပဖိုဵတိုဵ တတ်ေရဵအတွေက် ပင်လယ်၊ သမုဒ္ဒရာ ှင်ဴေရေအာက်သယဳဇာတမျာဵ 

စဉ်ဆကမ်မပတသု်ဳဵစွေဲမခင်ဵအမပင်၊ လူမှုဘဝဖွေဳ့ပဖိုဵတိုဵတတ်မှု၏ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵစွောတွေင် 

စဉ်ဆကမ်မပတဖ်ွေဳ့ပဖိုဵတိုဵ တတ်ေရဵဆိုင်ရာ ရညမ်ှန်ဵချက်ပန်ဵ တိုင်မျာဵ၏ နယ်ပယအ်တွေင်ဵရှိေနသည်ကုိ 

သတိမပုသင်ဴပါသည။် ယခုရည်မနှ်ဵချက်ပန်ဵတုိင်မျာဵပါဝင်သည၊် (၁) ေနရာတိုင်ဵတွေင် 

ဆင်ဵရဲမွေဲေတမှုပေပျာက်ေရဵ (target ၁.၃ အပါအဝင် သင်ဴေလျှာ်ေသာ လူမှုဘဝဖူလှုဳေရဵ ှင်ဴ 

အစီအမဳမျာဵကုိ  ိုင်ငဳအလိုက် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွကရ်န်) (၂) 

ငါတ်မွေတေ်ခါင်ဵပါဵမှုအဆုဳဵသတ်ေရဵ၊ စာဵနပ်ရိက္ခာဖူလှုဳေရဵ ှင်ဴ အဟာရဖူလှုဳေရဵ၊ စဉ်ဆကမ်မပတ်ေသာ 

စိုက်ပျ ို ဵေရဵကုိမမင်ဴတင်ရန်၊ (၃) အသက်အရွယ်မေရွဵ ေကာင်ဵမွေနစ်ွောေနထိုင် ိုင်ရန် ှငဴ် 

က့ျန်ဵမာေသာဘဝမျာဵ ရရိှရန်မမင်ဴတင်ရန်(၄) အာဵလုဳဵပါဝင်ပပီဵ သာတညူီမျှေသာ အရည်အေသွေဵရှိသညဴ် 

ပညာေရဵစနစ် ှင်ဴ တစ်ဘဝလုဳဵသင်ယူ ိုင်သညဴ်အခွေင်ဴအေရဵမျာဵ မမင်ဴတင်ေပဵရန်၊ (၅) ကျာဵမအခွေင်ဴအေရဵ 

တန်ဵတူရရှိရန် ှင်ဴ အမျ ို ဵသမီဵမျာဵ ှင်ဴ မိန်ဵ ကေလဵမျာဵအာဵလုဳဵအာဵစွေမ်ဵေဆာင်ရည် မမင်ဴတင်ေပဵမခင်ဵ၊ 

(၈) စဉ်ဆကမ်မပတပ်ါဝင် ိုင်ေသာ ေရရှည်တည်တဳဴေသာ စီဵပွောဵေရဵ ဖွေဳ့ ပဖိုဵတိုဵ တတ်မှု၊ မပည်ဴဝပပီဵ 

အကျ ို ဵသက်ေရာက်မှုအာဵေကာင်ဵေသာ  အလုပ်အကုိင် ှငဴ် အာဵလုဳဵအတွေက် စဳ ှင်ဴကိုက်ညီေသာ 



အလုပ်မျာဵကုိ မမင်ဴတင်ရန်၊ (၁၃) ရာသီဥတုေမပာင်ဵလဲမှု ှင်ဴ အကျ ို ဵသက်ေရာက်မှုမျာဵကုိ အေရဵေပါ် 

ကုိင်တွေယ်ေဆာင်ရွက်မခင်ဵ မျာဵမပုလုပ်ရန်။ 

အဖွေဲ့ လိုက်ေဆွေေ ွေဵရမည်ဴ ေမဵခွေန်ဵမျာဵ 

၁။ သင်ဴ ိင်ုငဳသို့မဟုတ် ေဒသ ္တရအဆင်ဴတွေင် ငါဵလုပ်ငန်ဵအသိုင်ဵအဝန်ဵကုိ အမျ ို ဵသမီဵမျာဵ 

အမျ ို ဵသာဵမျာဵ ှင်ဴ ကေလဵမျာဵအပါဝင်၊ တဳငါသညရ်ပ်ဝန်ဵတွေင် ကျန်ဵမာေရဵ၊ ပညာေရဵ အိမယ်ာ 

မိလ္လာ ှင်ဴအမှိုက်စွေန့်ပစ်မှုစနစ်၊ ေသာက်သဳုဵေရ၊ စွေမ်ဵ အင် ှင်ဴ အေထာက်အကူပစ္စည်ဵ မျာဵ ှင်ဴ 

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကုိ လုဳေလာက်ေသာ လကလ်ှမ်ဵမီ ိုင်ရန် အမခာဵ ိုင်ငဳသာဵမျာဵနည်ဵတူ ရရိှပါသလာဵ။ 

ထိုဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ှင်ဴ အေထာက်အကူမပု အသဳုဵအေဆာင်မျာဵ မည်ကဴဲသို ့ မမင်ဴတင် ိုင်မည်နည်ဵ။  

ငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵအဖွေဲ့အစည်ဵမျာဵ ှငဴ် ငါဵလုပ်ငန်ဵ စီမန်ခန့်ခွေဲေရဵမျာဵအတွေက် ဘယ်အခန်ဵကဏ္ဍမှာ 

ေတွေ့မမင် ိုင်ပါသလဲ။ 

၂။ အမျ ို ဵသာဵအဆင်ဴ ှင်ဴ ကဏ္ဍအလိုက်အဆင်ဴ  ှစ်ခုလုဳဵတွေင် အေသဵစာဵငါဵလုပ်ငန်ဵအဖွေဲ့အစည်ဵ  

အာဵလုဳဵမှ အဖွေဲ့ ဝင်မျာဵအာဵလုဳဵ ှင်ဴ အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵလုဳဵသည် လူမှုအကအူညီသ့ုိမဟုတ် 

လူမှုဖူလှုဳေရဵအာမခဳပုစဳဳမဖင်ဴ လူမှုလုဳခခုဳမှုအကာအကွေယ်ကုိ သေဘာကျ ှစ်သက်ပါသလာဵ။ 

ဤအစီအစဉ်မျာဵကို လက်ေတွေ့အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွေင် ေမပာင်ဵေရွှေ့အလုပသ်မာဵမျာဵအပါအဝင် 

အမျ ို ဵသမီဵတဳငါသညမ်ျာဵအေပါ်  ခွေဲမခာဵဆက်ဆဳမှုမျာဵရှိပါသလာဵ။ 

၃။ ငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵ ှင်ဴ ဆက်စပေ်သာ ေရချ ို  ှင်ဴ ပင်လယ်မပင်တွေင်ဵ မဖစ်ပွောဵေသာ 

မေတာတ်ဆထိခိုက်မှုမျာဵ အကကိမအ်ရညအ်တွေက် တိုဵ လာပါသလာဵ။ ရာသီဥတုေမပာင်ဵလဲမှု င်ဴှ 

မိုဵ ေလဝသေမပာင်ဵလဲေဖာက်မပန်မှုမမငဴ်တက်လာမှုမျာဵေကကာင်ဴ ပင်လယ်ေရေအာက်နင်ဴ ကုန်ဵေမမတွေင်ဵ 

မမစ်ေချာင်ဵအင်ဵအိုင်မျာဵတွေင် လုပ်ကုိင်ေသာငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွေက် လုဳခခုဳေရဵ 

အစီအစဉ်မျာဵရှိပါသလာဵ။ ဤဆိုဵရွာဵေသာအေမခအေနမျာဵကုိ ရင်ဆိုင်ဖို့ရန်အတွေက် 

ငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵခန့်ခွေဲစီမဳရာတွေင် လုဳခခုဳေရဵအာဵလုဳဵအတွေက် အစီအမဳမျာဵ သင်ဘယ်လို 

မမင်ဴတင်ပါမည်နည်ဵ။ 

 

 



 

 


