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ပြည်တင်ွး ပြည်ြလြ်ုသားရရွှေ့ရပြာင်းသွားလာပြင်းဆိငု်ရာစီမံအုြ်ြျုြ်မှု ဖံွ့ဖဖိုးရရး (DIILM) စမီံကိန်း  

ရဖရဖာ်ဝါရီလ ၂၀၁၆ ြုနှစ်မှ  ဇွန်လ ၂၀၂၁ ြုနှစ်အထိ  
  

အိမအ်ကူအလုြ်သမားများအတွက် သင့်ရလျာ်ရကာင်းမွနရ်သာ အလုြ်အကုိင် လက်ရတွ့ရဖာ်ရဆာင်ရြးပြင်း။   
ပမန်မာအိမ်အကူအလုြ်သမားများသည် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်လုြ်ကိုင်သည်ပဖစ်ရစ၊ နိုင်ငံရြ်ပြားတွင်လုြ်ကိုင်သည်ပဖစ်ရစ ၎င်းတိုသ့ည် 

အမျ ိုးသမီး အများစုပဖစ်ဖြီး၊ ကာကွယရ်စာင့်ရရှာက်မှု မရရှိပြင်း၊ တန်ဖိုးထားြံရမှု မရှိပြင်းနှင့် အများစုသည် အသက်မပြည့်သူများပဖစ် 

ကကသည်။ အိမ်အကူအလုြ်အကိုင်သည် နှိမ်ြျဆက်ဆံမှုများရှိဖြီး၊ အိမ်အကူအလုြ်သမားများအရနပဖင့်လည်း ၎င်းတို့အလုြ်လုြ်ကိုင် 

ရင်း ရနထိုင်ရရလ့ရှိိသည့် လုြ်ငန်းြွင်တွင် ရြါင်းြုံပဖတ်ြံရပြင်း၊ အလွဲသံုးစားပြုပြင်းများကို ြံရနိုင်ရြျများသည်။   

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် လက်ရိှ ဥပဒေဆိုင်ရာြူဒောင်သည် အိြ်အကူအလုပ်သြားြျား၏ 

အလုပ်သြားအခွင့်အဒရးြျားကို အနည်းငယ်သာ ကာကွယ်ြှုဒပးနိုင်ပပီး၊ ခွင့်နှင့် 

အလုပ်ပိတ်ရက်ခံစားခွင့်ကဲ့သို့ဒသာ အဒမခခံအခွင့်အဒရးြျားြှ အိြ်အကူအလုပ် 

သြားြျားကို ဖယ်ထုတ်ထားသည်။ ထို့ဒ ကာင့် လုပ်ခလစာ၊ အလုပ်ချနိ်နာရီနှင့် 
နားရက်ြျားအပါအဝင် အလုပ်အကိုင်အဒမခအဒနြျားသည် စည်းြျည်းစည်းကြ်း 

မဖင့ ်ထိန်းချုပ်ြှု ြရိှေဲ၊ အိြ်အကူအလုပ်သြားြျားအဒနမဖင့် လုပ်အားဒခါင်းပုံမဖတ်ြှု၊ 

လိင်ပိုင်း၊ ရုပ်ပိုင်း (သ့ုိြဟုတ်) စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အ ကြ်းဖက်ြှုြျား ခံရလျှင် တရား 

ြျှတြှုဆိုင်ရာ အကူအညီြျား ြရိှသဒလာက် ရှားပါးသည်။ လူြှုဖူလုံဒရးဥပဒေ 

(၂၀၁၂) အရ၊ အိြ်အကူအလုပ်သြားြျားသည် လူြှုဖူလုံဒရးစနစ်တွင် ြိြိဆန္ဒမဖင့် 
ထည့်ဝင်ဒ ကးဒပး/ြဒပး ဒရွေးချယ်ခွင့်ရိှဒသာ်လည်း မပုလုပ်ရန်လုပ်ငန်းစဉ်ြှာ 

ရှုပ်ဒထွးခက်ခဲပပီး၊ အိြ်အကူအလုပ်သြား အြျားစုအတွက် အလှြ်းဒဝးဆဲမဖစ်သည်။ 

၂၀၁၄ ခုနှစ် ဒနှာင်းပိုင်းတွင် နိုင်ငံရပ်မခား/မပည်ပ၌ အိြ်အကူအလုပ်သြားြျားအဒပါ် 

အလွဲသံုးစားမပုမခင်းနှင့်ဆိုင်သည့် အစီရင်ခံစာြျားကို တုံမ့ပန်ဒမဖရှင်းသည့်အဒနမဖင့် 

အစိုးရသည် အိြ်အကူ အလုပ်သြားြျား ဒရွှေ့ဒမပာင်းသွားလာမခင်းအဒပါ် ကန့်သတ် 
တားမြစ်ချက်တစ်ရပ် ချြှတ်ခဲ့သည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ဒရွေးချယ်စရာ အလုပ်အကိုင် 

အခွင့်အလြ်းြရိှမခင်း၊ တရားဝင် ဒရွှေ့ဒမပာင်းသွားလာြှု လြ်းဒ ကာင်းြျား ြရိှမခင်း 

ဒ ကာင့်၊ မြန်ြာအြျ ိုးသြီးအချ ို့သည် ကာကွယ်ဒစာင့်ဒရှာက်ြှု ြရိှဒသာ၊ ဒကာင်စစ် 

ဝန်ဆိုင်ရာ(သ့ုိြဟုတ)်လူြှုဝန်ဒဆာင်ြှု ြရိှဒသာ ပုံစံတကျြဟုတ်သည့်လြ်းဒ ကာင်း 

ြျားြ ှဒရွှေ့ဒမပာင်းသွားလာ ကရသည်။  

မြန်ြာနိုင်ငံအမပင် မပည်ပ နိုင်ငံရပ်မခားတွင်ရိှဒသာ အိြ်အကူအလုပ်အကိုင်/လုပ်ငန်း 

သည်   သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရိှ အြျ ိုးသြီးြျားနှင့် လူထုအသုိက်အဝန်းအတွက် အလုပ် 

အကိုင်အမပင် ဝင်ဒငွပါ မဖည့်ဆည်းဒပးသည့် အဓိက ရင်းမြစ်တစ်ခုမဖစ်သည်။ ကဒလး 

သူငယ်ြျား (သ့ုိြဟုတ်)သက်ကကီးရွေယ်အုိြျားရိှသည့် ြိသားစုြျားအတွက်အဒရးပါပပီး၊ 

အိြ်ဒထာင်စုသန်းဒပါင်းြျားစွာအတွက်လည်း လိုအပ်သည့်ဝန်ဒဆာင်ြှုကို မဖည့်ဆည်းဒပးဒန ကမခင်းမဖစ်သည်။ ကိုဗစ်နိုင်တင်း 
ကြ္ဘာ့ကပ်ဒရာဂါကာလအတွင်း အိြ်အကူအလုပ်သြားြျားနှင့် မပုစုဒစာင့်ဒရှာက်ဒရးအလုပ်သြားြျားကို အဓိက ြရိှြမဖစ် ဝန်ဒဆာင် 

ြှုဒပးဒသာ အလုပ်သြားြျားအမဖစ် ဝိုင်းဝန်းအသိအြှတ်မပု ကသည်။ ဤသ့ုိ အသိအြှတ်မပုမခင်းြျားရိှဒသာ်လည်း၊ လိုအပ်သည့် 

ကာကွယဒ်စာင့်ဒရှာက်ြှုြျားကို အမခား လိုအပ်သည့်အလုပ်သြားြျားကိုဒပးသည့်နည်းတူ အဒကာင်အထည်ဒဖာ်မခင်း ြရိှခဲ့ပါ။    

ဤကဲ့သ့ုိ အဒရးပါသည့် လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ အိြ်အကူအလုပ်သြားြျားအားလုံးအတွက် တူညီဒသာ ကာကွယဒ်စာင့်ဒရှာက်ြှုနှင့် 

အခွင့်အဒရးြျား ဒသချာရရိှဒစရန် ဥပဒေဆိုင်ရာကာကွယ်ဒစာင့်ဒရှာက်ြှုသည် အလွန်အဒရးကကီးပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ြှစတင်၍ DIILM 
စီြံကိန်းသည် အလုပ်သြားကာကွယဒ်စာင့်ဒရှာက်ြှုြှ အိြ်အကူအလုပ်သြားြျားအား ဖယ် ကဉ်မခင်း အန္တရာယ်နှင့်ပတ်သက်၍ 

အသိအမြင်မြှင့်တင်ဒပးမခင်းြျားကို ဒဆာင်ရွေက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အမပင ် အဓိကပါဝင်သက်ဆိုင်သူြျားကို အိြ်အကူအလုပ်သြားြျားအား 

ကာကွယဒ်စာင့်ဒရှာက်မခင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ စံချနိ်စံညွှန်းြျားနှင့် ရင်းနှီးကျွြ်းဝင်ဒစရန်၊ အထူးသမဖင့် အိြ်အကူအလုပ်သြား 

ဆိုင်ရာမပဋ္ဌာန်းချက် ၂၀၁၁(အြှတ ်၁၈၉)အပါအဝင် အမခားနိုင်ငံရိှ အြျ ိုးသားဥပဒေြျားကို သိရိှဒစရန် ဒဆာင်ရွေက်ခဲ့ပါသည်။ အိြ်အကူ 

Licence to Stir သင်တန်းဆင်းပဲွ 

 

Licence to Stir 
အိြ်အကူအလုပ်သြားသင်တန်း 

 

DIILM Update #2 အိမ်အကူအလုြ်သမားများ၊ ရအာက်တိုဘာလ ၂၀၂၀ 
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Outreach to workers and influencers 

အဓိကရှာရဖွရတွ့ရှိြျက်များ (ြကတိအရပြအရနစစ်တမ်း)  
 ဒန့စဉ ် အလုပ်ချနိ်နာရီသည် ၁၃ နာရီ (သ့ုိ) ထ့ုိထက် ပုိ ကာ 

ပပီး သတ်ြှတ်ထားသည့် အလုပ်ချနိ်နှင့် အလုပ်တာဝန်ြျား 
တိတိကျကျ သတ်ြှတ်ထားမခင်းြရိှပါ။ 

 အလုပ်ဒနရာချထားြှုသည် အြျားအားမဖင့် ပံုစံတကျ/ 
တရားဝင် လုပ်သားစုဒဆာင်းသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ြျားမဖင့် 
ြဟုတ်ေဲ ဒဆွြျ ိုးနှင့် အသိြိတ်ဒဆွြျားြှ တစ်ဆင့် 
မဖစ် ကသည်။ 

 စစ်တြ်းဒမဖဆုိသူ ၄၀ % ဒကျာ်သည် တစ်လ US ဒေါ်လာ ၇၇ 
ဒေါ်လာ (၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်) ဒအာက်သာ ရရှိပပီး အနည်းဆံုး 
အခဒ ကးဒငွထက် နည်းဒ ကာင်း ကိဒုတွ့ရသည်။  

 

အလုပ်သြားြျားအတွက် ကျွြ်းကျင်ြှုသင်တန်းြျား ဖွင့်လှစ်သင် ကားဒပးရန်နှင့် အိြ်အကူအလုပ်သြားြျားအဒနမဖင့် ြိြိတို၏့ 

စိုးရိြ်ပူပန်ြှုြျားကို ထုတ်ဒဖာ်ဒမပာဆိုနိုင်ရန်လည်း ကူညီဒဆာင်ရွေက်ဒပးခဲ့သည်။ ILO (အုိင်အယ်လ်အုိ) အဒနမဖင့် ြိတ်ဖက်အဖွဲ့ 

အစည်းြျားမဖစ်သည့် အရပ်ေက်လူြှုအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းြျား၊ ဥပဒေဆိုင်ရာအကူအညီဒပးသည့် 

အဖွဲ့အစည်းြျား1က အိြ်အကူအလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာဥပဒေ ဒရးဆွဲမပဋ္ဌာန်းြှုလုပ်ငန်းစဉ် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ဒရးနှင့်ပတ်သက်၍ နည်း 

ပညာဆိုင်ရာ အကူအညီနှင့် ပံ့ပိုးြှုြျားကို မဖည့်ဆည်းဒပးခဲ့ပါသည်။  

  

အိမ်အကူအလုြ်သမားများအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် စမ်ွးရဆာင်ရည်ပမင့်ှတင်ရြးပြင်း သင်တန်းများ 
Three Good Spoons 

Three Good Spoons အဖွဲ့သည် အိြ်အကူအလုပ်သြားြျား၏ ကျွြ်းကျင်ြှုကို 

မြှင့်တင်ရန် License to Stir (၅)ပတ် သင်တန်းကို မပုလုပ်ခဲ့သည်။ သင်တန်း 
ဒြာ်ဂျူးြျားတွင် ချက်မပုတ်ဒရး၊ သန့်ရှင်းဒရး၊ ကဒလးမပုစုဒစာင့်ဒရှာက်ဒရး၊ 

အာဟာရ၊ ကျန်းြာဒရးအမပင် အလုပ်သြားအခွင့်အဒရး၊ အလုပ်သြားဥပဒေ၊ 

ကိုယ်လုံပညာ၊ ဒငွဒ ကးစီြံခန့်ခွဲြှုနှင့် ေဝဒနထိုင်ဒရးကျွြ်းကျင်ြှုြျားပါဝင်သည်။ 

၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အိြ်အကူအလုပ်သြား စုစုဒပါင်း ၄၀ ဦး သင်တန်းပပီးဆုးံ 

ဒအာင်မြင်ပပီး သင်တန်းဆင်းသူြျားထဲြှ ၇၅ % သည် လက်ရိှတွင် ဒကာင်းြွန်ဒသာ 
လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ဒနထိုင်ြှုအဒမခအဒနြျားတွင် အိြ်အကူအလုပ်သြားြျားအမဖစ် 

လုပ်ကိုင်လျက် ရိှပါသည်။  

 

ကရင်နှစ်ပြင်း ြရစ်ယာန်အဖွဲ့ြျုြ်(KBC) 

ကရင်နှစ်မခင်း ခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ်၏   အြျ ိုးသြီးဌာနသည် အိြ်အကူအလုပ်သြားြျားကို ကူညီပံ့ပိုးဒပးခဲ့သည်ြှာ နှစ်ဒပါင်း ၁၀၀ 

ဒကျာ်ပပီမဖစ်သည်။ DIILM စီြံကိန်းတွင် KBC သည် အိြ်အကူအလုပ်အကိုင် ကျွြ်းကျင်ြှု၊ ၎င်း၏တန်ဖိုး၊ အလုပ်သြား အခွင့်အဒရး၊ 
ရင်ဆိုင်ရသည့် စိန်ဒခါ်ြှုြျားနှင့်ပတ်သက်၍ အိြ်အကူအလုပ်သြားြျား၊ 

အလုပ်ရှင်ြျား၊ ဒေသခံ ဒခါင်းဒဆာင်ြျားကို ဦးတည်လျက် ရပ်ရွောလူထုတွင်း 

အသိအမြင်မြှင့်တင်ဒပးမခင်းမဖင့် အိြ်အကူအလုပ်သြားြျားနှင့် ၎င်းတုိ့၏အခွင့် 

အဒရးြျားအား ဒလးစားမခင်းကို မြှင့်တင်ရန် ဒဆာင်ရွေက်လျက်ရိှပါသည်။ 

ထို့အမပင ် KBC သည် အလုပ်ရှင်ြျားအဒပါ် ဒမပာဆိုနိုင်စွြ်းရိှသည့် ဒေသခံဒခါင်း 

ဒဆာင်ြျားနှင့်လည်း ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွေက်ဒနပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ြျားကို 
ဧရာဝတီ၊ ပဲခူးနှင့် ရန်ကုန်တိင်ုးဒေသကကီးတုိ့တွင် ဒဆာင်ရွေက်လျက် ရိှပါသည်။  

 

ရနဝန်းနီ ရြ်ရွာလူထုဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ရရးအဖွဲ့ 

ရနဝန်းနီ ရပ်ရွောလူထုဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ဒရးအဖွဲ့သည် အြျ ိုးသြီး 

အိြ်အကူအလုပ်သြား ၁၅၉ ဦးအား ၎င်းတို့၏စိန်ဒခါ်ြှုြျားနှင့် 

လိုအပ်ချက်ြျားကို သိမြင်နားလည်ရန် ပကတိအဒမခအဒန စစ်တြ်း 

တစ်ရပ်ကိုမပုလုပ်ခဲ့သည်။ ဆက်သွယ်ဒမပာဆိုြှုမြှင့်တင်ရန်၊ အသိ 
ပညာဗဟုသုတြျှဒဝရန်နှင့် ဒေးကင်းလုံခခုံဒစရန်အတွက် ဒနဝန်းနီ 

အဖွဲ့သည် လက်ရိှတွင် အိြ်အကူအလုပ်သြား ၇၈ ဦးပါဝင်သည့် 

ဗိုက်ောဂရု (viber group)ကို ဖွဲ့ဒပးထားသည်။ ဧရာဝတီတိုင်း 

ဒေသကကီးရိှ ဒြာ်လပြိုင်ကျွန်းပြို့နယ်တွင် မပုလုပ်သည့် သင်တန်း 

ြျားတွင် အိြ်အကူအလုပ်သြား ၆၀ ဦး တက်ဒရာက်ခဲ့ ကသည်။  

 

 

                                                                 
1 မြန်ြာဒရွှေ့ဒမပာင်းအလုပ်သြားြျားဆုိင်ရာ အရပ်ေက်လူြှုအဖဲွ့အစည်းြျားနှင့် အလုပ်သြားကွန်ရက်၊ အိြ်အကူအလုပ်သြားြျားအား ဥပဒေဆုိင်ရာ 
ကာကွယ်ဒစာင့်ဒရှာက်ြှုဒပးမခင်းဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ 



© International Labour Organization 2020 

Girls Determined 

Girls Determined အဖွဲ့သည် ကချင်မပည်နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီးနှင့် ြန္တဒလးတိုင်းဒေသကကီးတို့ရိှ အိြ်အကူအလုပ်အကိုင်၊ 

ဒေးဆိုင်ြျား၊ စိုက်ပျ ိုးဒြွးမြူဒရးခခံြျားနှင့် အမခားလုပ်ငန်းကဏ္ဍြျားတွင်လုပ်ကိုင်ဒနသည့် အြျ ိုးသြီးြျားအ ကား ကွန်ယက် 

ချတိ်ဆက်ြှု/ဆက်သွယ်ြှုနှင့် အဒတွ့အကကုံြျားဒဝြျှမခင်းကို မြှင့်တင်ဒဆာင်ရွေက်ရန် ရပ်ရွောဒေသတွင်း သွားဒရာက်ကူညီပံ့ပိုးသည့် 

အစီအစဉ်ြျားကို ဒဆာင်ရွေက်ခဲ့ပါသည်။ ကိုဗစ်နိုင်တင်း တားဆီးကာကွယ်သည့်ကာလအတွင်း ဒကျာင်းြျားပိတ်လိုက်မခင်းဒ ကာင့် 
အြျ ိုးသြီးြျား ပို၍အလုပ် လုပ်ကိုင်လာ ကပါသည်။ ကွန်ယက်ဆက်သွယ်ြှုြှတစ်ဆင့် အြျ ိုးသြီးြျားအ ကား ြတူညီသည့် 

လုပ်ငန်းကဏ္ဍြျားြှ အဒတွ့အကကုံြျားကို အချင်းချင်း ြျှဒဝနိုင်ပပီး၊ ပုံြှန်ဆက်သွယ်ြှုြှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့၏ ဒေးကင်းလုံခခုံဒရးကို 

မြှင့်တင်နိုင် ကပါသည်။  

 

 အိြ်အကူအလုပ်သြားြျားအတွက်သင့်ဒလျာ်ဒကာင်းြွန်ဒသာ အလုပ်အကုိင်နှင့်ပတ်သက်၍ဥပဒေဆိင်ုရာကာကွယ်ဒစာင့်ဒရှာက်ြှု  

အလုပ်သြားဒရးရာကာကွယ်ဒစာင့်ဒရှာက်ြှုတွင် အိြ်အကူအလုပ်အကိုင်ြပါဝင်မခင်းဒ ကာင့် အိြ်အကူအလုပ်သြားြျား၏ အလုပ် 

အကိုင် အဒမခအဒနြျားသည် အလုပ်ရှင်ြျားအဒပါ်တွင် လုံးဝြှီခိုသွားသည့်အမပင်၊ ပုံစံတကျြဟုတ်မခင်း၊ အခွင့်အဒရး အလွဲသံုးစား 

မပုခံရနိုင်ဒချြျားမခင်း၊ လက်ခံနိုင်ဖွယ် ြရှိသည့် အလုပ်ပုံစံြျားမဖစ်မခင်း၏ အဒ ကာင်းရင်းတစ်ရပ်မဖစ်လာသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ြှ 
စတင်၍ DIILM စီြံကိန်းအဒနမဖင့် မြန်ြာနိုင်ငံနှင့် မပည်ပနိုင်ငံသ့ုိဒရာက်ရှိဒနသည့် အိြ်အကူအလုပ်သြားြျားအတွက် ဥပဒေ 

ကာကွယဒ်စာင့် ဒရှာက်ြှု မြှင့်တင်ဒရးနှင့် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ဒရးအတွက် သိသာထင်ရှားသည့် ကူညီပံ့ပိုးြှုြျားကို ဒဆာင်ရွေက်ခဲ့ပါသည်။ 

အဓိက ပါဝင်သက်ဆိုင်သူြျားကို အိြ်အကူအလုပ်သြားြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အလုပ်သြားဒရးရာ ကာကွယ်ဒစာင့်ဒရှာက်ြှု စံချနိ် 

စံညွှန်းြျားနှင့် ရင်းနှီးကျွြ်းဝင်ဒစရန် DIILM စီြံကိန်းက ဒအာက်ပါအဖွဲ့အစည်းနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်ြျားကို သင်တန်းြျား ဒပးခဲ့ပါသည်။  

 ရှြ်းမပည်နယ်၊ ဧရာဝတီ၊ ြန္တဒလးနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီးတို့တွင် သံုးပွင့်ဆိုင် ြိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြျားအပါအဝင် 
အရပ်ေက် လူြှုအဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်/လူပုဂ္ဂိုလ် ၂၃၀ ဦး (ြ-၁၅၉၊ ကျား-၇၁)။  

 အီတလီနိုင်ငံ၊ တူရင်းပြို့ရိှ ITC-ILO သင်တန်းဒကျာင်းတွင် အိြ်အကူအလုပ်သြားြျားအတွက် သင့်ဒလျာ်ဒကာင်းြွန်ဒသာ 

အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ သင်တန်းကို အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး တက်ဒရာက်သင် ကားရန် ကူညီပံ့ပိုးဒပး 

ခဲ့သည်။  

 စည်းရုံးလှုံ့ဒဆာ်ရန်/အားဒပးဒထာက်ခံရန် နည်းလြ်းတစ်ရပ်အမဖစ် အိြ်အကူအလုပ်အကိုင်အတွက် နိုင်ငံတကာ အလုပ်သြား 
ဒရးရာစံချနိ်စံညွှန်းြျား အနှစ်ချုပ်စာတြ်းကို ပုံနှိပ်မဖန့်ဒဝဒပးခဲ့သည်။ အကျဉ်းချုပ်စာတြ်းအြည်ြှာ “ြူဝါေအားဒပးဒထာက်ခံ 

ြှုဆိုင်ရာအနှစ်ချုပ်စာတြ်း - မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အိြ်အကူအလုပ်သြားဆိုင်ရာ မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ကို အတည်မပုလက်ြှတ် 

ဒရးထိးုဒရးဆီသ့ုိ” မဖစ်သည်။   

အဂဂလိပ်ောသာမဖင့်  

  https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_667541/lang--en/index.htm 
မြန်ြာောသာမဖင့်   

  https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_731366/lang--en/index.htm 

 ထို့အမပင ် DIILM စီြံကိန်းသည် စကားဝိုင်းဒဆွးဒနွးပွဲြျားမပုလုပ်ပပီး ILO ၏ အိြ်အကူအလုပ်သြားဆိုင်ရာမပဋ္ဌာန်းချက် ၂၀၁၁ 

(အြှတ ် ၁၈၉) နှင့် အကကံမပုတိုက်တွန်းချက် (အြှတ် ၂၀၁) အမပင် အမခားနိုင်ငံြျားရိှ အိြ်အကူအလုပ်သြားဥပဒေြျားအဒပါ် 

အဒမခခံ၍ နည်းပညာဆိုင်ရာ အကကံမပုချက်ြျားဒပးခဲ့သည်။  
 စကားဝိုင်းဒဆွးဒနွးပွဲြျားနှင့် ညှိနှိုင်းဒဆွးဒနွးပွဲြျားသုိ့ အြျ ိုးသားလွှတ်ဒတာ်နှင့် မပည်သူ့လွှတ်ဒတာ်ြှ လွှတ်ဒတာ်အြတ်ြျား 

အပါအဝင်၊ အြျ ိုးသြီးနှင့် ပငိြ်းချြ်းဒရးအြတ်ြျားအဖွဲ့ြှ ကိုယ်စားလှယ်ြျား၊ လူဝင်ြှုကကီး ကပ်ဒရး၊ မပည်တွင်း မပည်ပ 

အလုပ်သြား ဆိုင်ရာ အြျ ိုးသားလွှတ်ဒတာ်ဒကာ်ြတီ စသည်တို့ြှ လွှတ်ဒတာ်အြတ် ၃၀၀ ဒကျာ် တက်ဒရာက်ခဲ့ပါသည်။  

 

ြူဝါေနှင့် ဥပဒေဆိုင်ရာ မပုမပင်ဒမပာငး်လဲြှုြျားကို ပံ့ပိုးကူညီရန် ဒအာက်ပါ စာတြ်းြျားကို မပုစုထုတ်ဒဝခဲ့သည်။  
 ကိုဗစ်နိုင်တင်းကာလအတွင်း အိြ်အကူအလုပ်သြားြျား၏ အဒမခအဒနနှင့်ပတ်သက်၍ ြူဝါေအကျဉ်းချုပ်စာတြ်း 

(ထုတ်ဒဝရန်ရိှ) 

 အိြ်အကူအလုပ်အကိုင်အတွက် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေြျားကို နုိင်ငံတကာစံချနိ်စံညွှန်းြျားနှင့်ယှဉ်၍ ကွာဟချက်ြျားကုိ 

ဆန်းစစ် ဒလ့လာသံုးသပ်ချက် (အနှစ်ချုပ်)* 

အဂဂလိပ်ောသာမဖင့် 
https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_731547/lang--en/index.htm) 

https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_667541/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_731366/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_731547/lang--en/index.htm
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မြန်ြာောသာမဖင့်  

https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_731564/lang--en/index.htm) 

 မပဋ္ဌာန်းချက်အြှတ် (၁၈၉) နှင့် မြန်ြာနိုင်ငံဥပဒေြျားကို နှိုင်းယှဉ်ဒလ့လာမခင်း* (အမပည့်အစုံ ဒဖာ်မပထားသည့်စာတြ်း) 

မြန်ြာောသာမဖင့် 

https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_731674/lang--en/index.htm 

 အကကံမပုတိုက်တွန်းချက်အြှတ် (၂၀၁) နှင့် မြန်ြာနိုင်ငံဥပဒေြျားကို နှိုင်းယှဉ်ဒလ့လာမခင်း*  

မြန်ြာောသာမဖင့် 

https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_731686/lang--en/index.htm 

DIILM စီြံကိန်းသည် မြန်ြာဒရွှေ့ဒမပာင်းအလုပ်သြားြျားဆိုင်ရာ အရပ်ေက်လူြှုအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် အလုပ်သြားကွန်ရက်နှင့် 

ပူးဒပါင်း၍ (ဇွန်လ ၁၆ ရက်) အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ အိြ်အကူအလုပ်သြားြျားဒန့အခြ်းအနားကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်ြှစတင်၍ နှစ်စဉ် 
အြျားမပည်သူ ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်ရန် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အခြ်းအနားသ့ုိ အြျ ိုးသြီးအလုပ်သြား ဒထာင်ဒပါင်းြျားစွာ တက်ဒရာက် 

ခဲ့ပပီး၊ ြီေီယာအြျားစုတွင် အိြ်အကူအလုပ်သြားြျား ဒရွှေ့ဒမပာင်းသွားလာြှုအဒပါ် တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားမခင်းအား ရုတ်သိြ်းဒပးရန်၊ 

အိြ်အကူအလုပ်ကို အလုပ်အကိုင်တစ်ခုအမဖစ် အသိအြှတ်မပုရန်နှင့် ဥပဒေကာကွယ်ဒစာင့်ဒရှာက်ြှု ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရန် အိြ်အကူ 

အလုပ်သြားြျား ဒတာင်းဆိုသည့်အသံြျားကို ထုတ်လွှင့်ဒဖာ်မပနိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ဒဖ့စ်ေွတ် (Facebook) ြှတစ်ဆင့် 

အွန်လိုင်းအစီအစဉ်မဖင့် ၅ ရက်တာ အခြ်းအနားကို ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပပီး အထူးဧည့်သည်ဒတာ်ြျား၊ မြန်ြာ အနုပညာရှင်၊ ဒတးသံရှင် 
ချြ်းချြ်းတိုက့ ပါဝင်သီဆိုဒဖျာ်ဒမဖခဲ့ပပီး၊ လာြည့်နှစ် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ကျဒရာက်ြည့် အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ အိြ်အကူအလုပ်သြား 

ြျားဒန့အခြ်းအနားတွင်လည်းပါဝင်အားဒပးရန်သတင်းစကားပါးခဲ့ပါသည်။ 

(https://www.facebook.com/ILOMyanmar/videos/?ref=page_internal).  

အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ အိြ်အကူအလုပ်သြားြျားဒန့ အခြ်းအနား 

(၂၀၁၉) ဆီေုိးနားဟုိတယ၊် ရန်ကုန် 

အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ အိြ်အကူအလုပ်သြားြျားဒန့ အွန်လိုင်း 

ကြ်ပိန်းအစီအစဉ် (၂၀၂၀၊ ဇွန်လ ၁၆ ရက်) 

  

ြံ့ြိုးရဆာင်ရွက်ြဲ့သည့် အရထာက်အြံ့ြစ္စည်းများနှင့် နည်းလမ်းများ   
DIILM စီြံကိန်းက အိြ်အကူအလုပ်သြားြျား၏အခွင့်အဒရးအား အြျားမပည်သူပိုြိုသိမြင်နားလည်လာဒစရန်နှင့် ဥပဒေ 

ဆိုင်ရာ ကာကွယ်ဒစာင့်ဒရှာက်ြှုပိုြိုရရိှဒစရန် ဒဆာင်ရွေက်ချက် - 

 ကာတွန်းရုပ်ပုံပါ စာအုပ်ငယ် - အိြ်အကူအလုပ်သြားြျားအတွက် သင့်ဒလျာ်ဒကာင်းြွန်ဒသာ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ 

မပဋ္ဌာန်း ချက်အြှတ် (၁၈၉)။   

မြန်ြာောသာမဖင့် 

http://ilo.org/yangon/publications/WCMS_634937/lang--en/index.htm 

 အြျားမပည်သူ အမြင်သဒောထားစစ်တြ်း - မြန်ြာနိုင်ငံရိှအိြ်အကူအလုပ်အကိုင်နှင့်ပတ်သက်၍ ဥပဒေကာကွယ် 

ဒစာင့်ဒရှာက်ြှု - အြျားမပည်သူြျား၏ အမြင်သဒောထား ြည်သ့ုိရိှသနည်း။ (အကျဉ်းချုပ်)*  

အဂဂလိပ်ောသာမဖင့်  

https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_731540/lang--en/index.htm 
မြန်ြာောသာမဖင့် 

https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_731541/lang--en/index.htm 

 

 

https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_731564/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_731674/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_731686/lang--en/index.htm
https://www.facebook.com/ILOMyanmar/videos/?ref=page_internal
http://ilo.org/yangon/publications/WCMS_634937/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_731540/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_731541/lang--en/index.htm
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အိြ်အကူအလုပ်သြားကူညီပံ့ပိုးဒရးအဖွဲ့ြျားအတွက် လက်ဒတွ့လြ်းညွှန်ချက်ြျား မဖည့်ဆည်းဒပးရန် 

 စုဒပါင်းသင်းဖွဲ့ဒဆာင်ရွေက်မခင်း၊ နှိိြ်ချဆက်ဆံြှုြျားကို ဒလျှာ့ချမခင်းနှင့် အိြ်အကူအလုပ်သြားြျား၏ အခွင့်အဒရးြျားကို 

မြှင့်တင်မခင်း - အိြ်အကူအလုပ်သြားပံ့ပိုးကူညီဒရးအဖွဲ့ြျားအတွက် လက်ဒတွ့လြ်းညွှန်ချက်တစ်ရပ်၊   

မြန်ြာောသာမဖင့် 

http://ilo.org/yangon/publications/WCMS_634950/lang--en/index.htm) 

အိမ်အကူအလုြ်သမားများအား ဥြရေဆုိင်ရာ ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်မှုရြးပြင်းနှင့်ြတ်သက်၍ တုိးတက်မှုများ 
 ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အလုပ်သြား၊ လဝူင်ြှုကကီး ကပ်ဒရးနှင့်မပည်သူ့အင်အားဝန်ကကီးဌာန (MOLIP) ကစီစဉ်ကျင်းပဒသာ (၁၀) 

ကကိြ်ဒမြာက် ဒရွှေ့ဒမပာင်းအလုပ်သြားဆိုင်ရာ အာဆီယံဖိုရြ်အတွက် အြျ ိုးသားအဆင့် အကကိုလုပ်ငန်းညှိနှိုင်း 

အစည်းအဒဝးတွင် သံုးပွင့် ဆိုင်ြိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြှ တက်ဒရာက်လာသူြျားသည် ဆိုက်ဒရာက်နိုင်ငံြျားတွင် 

ခိုင်ြာအားဒကာင်းသည့် ဒကာင်စစ်ဝန် အကူအညီ အပါအဝင်၊ အာဆီယံဒေသတွင်းရိှ အိြ်အကူ ဒရွှေ့ဒမပာင်းအလုပ် 
သြားြျားအတွက် ပိုြိုမပည့်စုံဒကာင်းြွန်သည့် ကာကွယ် ဒစာင့်ဒရှာက်ြှုြျားရရိှဒရး အကကံမပုခဲ့ ကပါသည်။  

 ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပပီလတွင်၊ မြန်ြာအစိုးရသည် အိြ်အကူအလုပ်သြားြျား စကဂာပူ၊ ဒဟာင်ဒကာင် (တရုတ)်၊ ြကာအို 

(တရုတ)်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံသ့ုိ သွားဒရာက်လုပ်ကိုင်မခင်းအဒပါ် တားမြစ်ပိတ်ပင်ြှုအား ရုတ်သိြ်းဒပးခဲ့သည်။ သ့ုိဒသာ် လည်း 

ဤနိုင်ငံြျားသ့ုိဒရွှေ့ဒမပာင်းသွားလာမခင်းကို အဆင်ဒမပဒချာဒြွ့ဒအာင် ဒဆာင်ရွေက်ဒပးရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျား ချြှတ်မခင်း 

ြရိှဒသးပါ။  
 အြျ ိုးသြီးနှင့် ပငိြ်းချြ်းဒရးလွှတ်ဒတာ်အြတ်ြျားအဖွဲ့သည် ဥပဒေဆိုင်ရာကာကွယ်ဒစာင့်ဒရှာက်ြှု ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက် 

ဒရးအတွက် အိြ်အကူ အလုပ်အကိုင်ကို ဦးစားဒပးဒဆာင်ရွေက်ခဲ့ပပီး၊ အိြ်အကူအလုပ်သြားဥပဒေြူ ကြ်း ထွက်ဒပါ် 

ဒရးအတွက် လူဝင်ြှုကကီး ကပ်ဒရး၊ မပည်တွင်း မပည်ပအလုပ်သြားဆိုင်ရာ အြျ ိုးသားလွှတ်ဒတာ်ဒကာ်ြတီနှင့် ပူးဒပါင်း 

ဒဆာင်ရွေက်ခဲ့သည်။  

 အိြ်အကူအလုပ်သြားဥပဒေြူ ကြ်းကို မပုစုဒရးဆွဲပပီးမဖစ်သည်။  

 အုိင်အယ်လ်အုိက ဥပဒေြူ ကြ်းနှင့်ပတ်သက်၍ နည်းပညာဆိုင်ရာ အကကံမပုြှတ်ချက်ြျား ဒပးခဲ့သည်။ 

 အနာဂတ်ကာလ ဒဆာင်ရွေက်ြည့်လုပ်ငန်းြျား 
 အိြ်အကူအလုပသ်ြားဥပဒေြူ ကြ်းမပဋ္ဌာနး်မခင်းနှင့် အဒကာင်အထည်ဒဖာ်မခင်း၊  မပဋ္ဌာန်းချက်အြှတ် (၁၈၉)ကုိ အတည်မပု 

လက်ြှတ်ဒရးထိုးမခင်း၊ အဒကာင်အထည်ဒဖာ်မခင်းနှင့် အကကံမပုတိုက်တွန်းချက်အြှတ် (၂၀၁) ပါအချက်ြျားကုိ အဒကာင် 
အထည်ဒဖာ်မခင်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍ ပ့ံပုိးကူညီမခင်း။ 

 အိြ်အကူအလုပသ်ြားြျားအတွက် နိငု်ငံအဆင့် အသိအြှတ်မပု ကျွြ်းကျင်ြှုသင်တန်းြျား မပုလုပ်မခင်း။  
 အိြ်အကူအလုပသ်ြားြျားနှင့် အလုပရ်ှငအ်ဖဲွ့အစည်းြျား၊ ကုိယ်စားမပုမခင်းြျားကို အဆင်ဒမပဒချာဒြွ့ဒအာင် ဒဆာင်ရွေက် 

ဒပးမခင်း။ 
 အိြ်အကူအလုပသ်ြားြျားနှင့်၎င်းတို့၏ြိသားစုဝင်ြျားအတွက် ကုိဗစ်နိငု်တင်းကာလအတွင်း လူြှုအဒထာက်အပ့ံြျား 

တိုးချဲ့မခင်း။ 

 လူြှုကာကွယ်ဒစာင့ဒ်ရှာက်ြှုဒအာက်တွင် ပံုစံတကျြဟုတ်ဒသာအိြ်အကူအလုပသ်ြားြျား အကျုံးဝင်ဒရး တိုးချဲ့ဒဆာင် 
ရွေက်ဒပးမခင်း။ 

 ကုိဗစ်နိငု်တင်းနှင့၊် လုပ်ငနး်ခွင်ဒေးကင်းလုံခခုံဒရးနှင့်ပတ်သက်၍ အလုပ်ရငှ်ြျားနှင့ ် အိြ်အကူအလုပသ်ြားြျားအတွက် 

ရှငး်လင်းသည့် လြ်းညွှနခ်ျက်ြျား မဖည့်ဆည်းဒပးရန် ထိဒရာက်ဒသာ ဆကသွ်ယ်ဒရးလြ်းဒ ကာင်းြျား မပုလုပ ်ဒဆာင်ရွေက် 
ဒပးမခင်း။ အလုပသ်ြားဒရးရာနှင့် ဒရွှေ့ဒမပာင်းသွားလာြှုဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့ ် ြူဝါေြျားတွင ် ကျား/ြ သာတူညီြျှရှိြှုနှင့် 
သက်ဆိုင်သည့ ်နိငု်ငံတကာစံချနိ်စံညွှန်းြျား ဒပါင်းစပ်ပါဝင်ဒရး နည်းပညာအကူအညီဒပးမခင်း။   

 အလုပသ်ြားဒရးရာ စံချနိ်စံညွှနး်ြျား ကျင့်သံုးနိုင်ဒစရန် အလုပ်သြားဒရးရာ စစဒ်ဆးဒရးအဖဲွ့ြျားကုိ အဆင့်မြှင့တ်င် 
ဒပးမခင်း။  

 စဉ်ဆက်ြမပတ် ဖံွ့ပဖိုးတိုးတက်ဒရး နည်းလြ်းြျားအမဖစ် ြူဝါေဒရးဆွဲသူြျားနှင့် အဒကာင်အထည်ဒဖာ်သူြျားအ ကား 
ကျား/ြ ဒရးရာ စွြ်းဒဆာင်ရည်မြှင့်တင်မခင်းနှင့် ကျား/ြ ဒရးရာ သတိမပုဒဆာင်ရွေက်မခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စွြ်းဒဆာင်ရည် 
မြှင့တ်င်ဒပးမခင်း။ 

 

http://ilo.org/yangon/publications/WCMS_634950/lang--en/index.htm
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ပြည်တွင်း ပြည်ြလုြ်သားရရွှေ့ရပြာင်းသွားလာပြင်းဆုိင်ရာ စီမံအုြ်ြျုြ်မှုဖွံ့ဖဖိုးရရး (DIILM) (၂၀၁၆-၂၀၂၁) စီမံကနိ်း အဒနမဖင့် လုပ်သား 

ဒရွှေ့ဒမပာင်းသွားလာမခင်း စီြံအုပ်ချုပ်ြှုဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် ြူဝါေဆုိင်ရာ ြူဒောင် ခိုင်ြာအားဒကာင်းဒစရန် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် သံုးပွင့်ဆိုင် 

ြိတ်ဖက်အဖဲွ့အစည်းြျား၊ အရပ်ေက်လူြှုအဖဲွ့အစည်းြျားနှင့် ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွေက်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်ြာမပညသူ်ြျားသည် ဒရွှေ့ဒမပာင်း 

သွားလာမခင်းကို ြိြိတ့ုိေဝလုံခခုံဒရးအတွက် အားထားရာအမဖစ်ဒရာ၊ အသက်ဒြွးဝြ်းဒကျာင်းအတွကပ်ါ အသက်ရှင်ရပ်တည်ဒရး 

နည်းလြ်းတစ်ခုအမဖစ် အသံုးမပုခ့ဲသည်ြှာ ကာလ ကာမြင့်ခဲ့ပပီမဖစ်သည်။ လုပ်သားဒရွှေ့ဒမပာင်းသွားလာမခင်း စီြံအုပ်ချုပ်ြှုကို တိုးတက် 

ဒအာင်ဒဆာင်ရွေကမ်ခင်းမဖင့် ဒရွှေ့ဒမပာင်းသွားလာြှု အဒတွ့အကကုံြျားသည် အြျ ိုးသြီးြျားအတွကဒ်ရာ အြျ ိုသားြျားအတွကပ်ါ အကျ ိုး 

ဒကျးဇူးြျား ပုိြိုရရှိိဒစပပီး၊ မြန်ြာနိုင်ငံ ဖံွ့ပဖိုးတုိးတက်ဒရးအတွက် ဒကာင်းစွာ အဒထာက်အကူမပုနုိင်ပါသည်။ DIILM စီြံကနိ်းနှင့် 

သံုးပွင့်ဆုိင် ြိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြျားသည် (၁) အဓိကကျဒသာ ဥပဒေနှင့် ြူဝါေြျားဖံွ့ပဖိုးတုိးတက်ဒရးအတွက် ပံ့ပိုးဒဆာင်ရွေကရ်န်၊     

(၂) ပံုစံတကျြဟုတ်ဒသာ ကဏ္ဍရိှ အလုပ်သြားြျားအပါအဝင် ဒရွှေ့ဒမပာင်းသွားလာသူအားလုံးအတွက် သင့်ဒလျာ်ဒကာင်းြွန်ဒသာ 

အလုပ်အကိငု် မြှင့်တင်ဒဆာင်ရွေကဒ်ပးရန်၊ (၃) ဒရွှေ့ဒမပာင်းသွားလာသူြျားကိဒုပးဒသာ ဝန်ဒဆာင်ြှုြျား ပုိြိုလွှြ်းခခုံြိဒစရန်နှင့် အရည် 

အဒသးွမပည့်ဝဒစရန်တိုးမြှင့် ဒဆာင်ရွေကရ်န်၊ (၄) ြူဝါေဆက်စပ်ကိုကညီ်ြှု ခိုင်ြာအားဒကာင်းဒစရန်အတွက် ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွေကလ်ျက် 

ရှိပါသည်။  

DIILM စီမံကနိ်းကို အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းနှင့် စားနြ်ရိက္ခာဖူလုံရရး ရန်ြုံရငွအဖွဲ့အစည်း (LIFT) က ရန်ြုံရငွြံ့ြိုးရြးြါသည်။  

 
 

သတင်းအြျက်အလက်ြုိမိုသိရိှလုိြါက- 
Jacqueline Pollock 
နည်းပညာအကကံဒပးအရာရိှ (Migration) 
အီးဒြးလ် - pollock@ilo.org 

 

ILO ဆက်သွယ်ညိှနှိုင်းဒရးအရာရှိရံုး၊ မြန်ြာနိုင်ငံ  
+၉၅ ၁ ၂၃၃၆၅၃၈၊ ၂၃၃၆၅၃၉ 
+၉၅ ၉ ၄၂၁၁၂၆၈၆၉  
သ့ုိဆက်သွယ်ဒြးမြန်းနိုင်ပါသည်။ 

https://www.ilo.org/yangon/areas/labour-

migration/lang--en/index.htm 

အြှတ် (၁) (က)၊ ကန်ေဲ့ (သစ္စာ) 

လြ်း၊ ရန်ကင်းပြို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ 

မြန်ြာ။  

Contact details  +95 1 2336538, 2336539 
www.ilo.org/myanmar 
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