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နှိဒါန်ီး
လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရားသည် သင်ရလျာ်ရကာင်ားမန်ရသာအလိုြ်အကင
ို ်အတက် အရပခခတစ်ရြ်ပဖစ်ဖြီား၊ လူမှို တရာားမျှတမှို
ဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်ရရား၏ဗဟအ
ို ချက်အချာတင်ရသည်။ ပမန်မာနိုင်ငအစိုားရသည် ၂၀၁၂ တင် လူမှိုဖလ
ူ ိုရရား ဥြရဒ ပြဋ္ဌာန်ားချက်ပဖင်
လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရား စနစ်ကို အလိုားစိုပြျုပြင် ရဆာင်ရွက်ခဖြီား၊ ၂၀၁၄ ခိုနစ်တင် လူမှိုကာကယ် ရစာင်ရရာက်ရရား မဟာဗျူဟာ
ရရားဆချမတ်၍

ဆက်လက်ရဆာင်ရွက်ခသည်။

ထရ
ိုို့ နောက်ြင
ို ်ားတင်

ပမန်မာနိုင်ငရ

ပြည်သူမျာား

အရနပဖင်

ယခင်ထက်ြ၍
ို

လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်မှို လက်လမ်ားမီ ရရခသည်။ သရ
ိုို့ သာ် ရရွဲ့ဆက် ရဆာင် ရွကရ
် မည် လိုြ်ငန်ားစဉ်မျာားစာ ကျန်ရရသားဖြီား၊
ကဗ
ို စ်နိုင်တင်ား ကမဘာကြ်ရရာဂ္ါရကကာင် ပြျုပြင်ရပြာင်ားလရရား အရရားရြေါ် ရဆာင်ရွက်ချက်မျာားကလ
ို ည်ား ပမင်တင်ရဆာင်ရွက် လျက်ရ
သည်။ အစိုားရအရနပဖင် ကဗ
ို စ်နိုငတ
် င်ား စီားြာားရရားကိုစာားမှို အစီအစဉ် (CERP) ချမတ်၍ ကဗ
ို စ်နင
ို ်တင်ားအရပခအရနကို ချက်ချင်ား
တပိုို့ ြန်ရပဖရင်ားဖြီား၊ ရရာဂ္ါြိုား ဒိုတယအရကကာတင် ထခိုက်နစ်နောမှိုမျာားကို ပြန်လည်ကစ
ို ာားရန် လအ
ို ြ်ချက်အတက် ပမန်မာစီားြာားရရား
ပြန်လည်ထူရထာင်ရရားနင် ပြျုပြင်ရပြာင်ား လရရားအစီအစဉ် (MERRP) ကို မူကကမ်ားရရားဆ ရဆာင်ရွက်ခသည်။ အရရားရြေါ် ကယ်ဆယ်ရရား
ကကျုားြမ်ားရဆာင်ရွက်ချက် မျာားသည် ပမန်မာနိုင်ငတင် လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရား အရပခခရြင
ို ်ခင်မျာား ရရရန် အရထာက်အကူ
ပြျုနိုငဖ် ြီား၊ လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရား အကပဖတ်ဆန်ားစစ်မှိုအရပခပြျု အမျျုားသာားအဆင် ရဆားရနားရပြာဆိုမှိုဆိုင်ရာ အစီရင်ခစာ

(၂၀၁၅) ၏ အကကပြျုတိုကတ
် န်ားချက်မျာားအရြေါ် အရပခခ ရဆာင်ရွက်နင
ို ်ြါသည်။
ပမန်မာနင
ို ်ငတင် ပြည်တင်ား ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာမှိုသည် သသာထင်ရာားဖြီား လူဦားရရ၏ ၅ ြို ၁ ြိုခနို့်သည် ၎င်ားတ၏
ိုို့ ဘေတစ် ရလျှာက်တင်
အနည်ားဆိုား

တစ်ကကမ်ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူမျာားပဖစ်ကကသည်။

ပြည်တင်ားရရွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားသည်

စီားြာားရရားတားို တက်မှို

အတက် အရထာက်အကူပြျုခကကဖြီား၊ အထည်ချျုြ်လြ
ို ်ငန်ားကဏ္ဍနင် ရဆာက်လိုြ်ရရားလိုြ်ငန်ား နယ်ြယ် ဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်ရရားမျာားအတက်
အရထာက်အကူပြျုခကကသည်။

သရ
ိုို့ သာ်

လိုြ်သာားအင်အာား

၈၄

ရာခိုင်နန
ှို ်ားသည်

ြိုစတကျမဟိုတ်သည်

လိုြ်ငန်ားမျာားတင်

ေင်ရရာက်လိုြ်ကိုင်ရနကကဖြီား၊ သင်ရလျာ်ရကာင်ားမန်သည် အလိုြ်အကင
ို ် လအ
ို ြ်ချက်မျာားစာရသည်အပြင်၊ လူမှိုကာကယ် ရစာငရ
် ရာက်
ရရား အကနို့်အသတ်မျာားစာလည်ား ရရနသည်။ ြိုစတကျ မဟိုတ်သည် လိုြ်ငန်ားကဏ္ဍတင် ေင်ရရာက်လိုြက
် င
ို ်ရနကကဖြီား၊ လူမှိုကန်ရက်
အချတ်အဆက် နည်ားြါားစာရရနရသာ ပြည်တင်ားရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူမျာားကို လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရား တားို ချွဲ့ရဆာင်ရွက်ရြား
ပခင်ား လိုြ်ငန်ားစဉ် စတင်ပခင်ားပဖင် ဤလိုအြ်ချက်မျာားကို ရပဖရင်ားရာတင် မဟာဗျူဟာတစ်ရြ်အပဖစ် ဦားစာားရြား ရဆာင်ရွကန
် ိုင်ြါသည်။
ပမန်မာနင
ို ်ငအနို့ အလိုြ်အကင
ို ် ဆိုားရားှို မှိုမျာားရရနသည်အပြင်၊ ၂၀၂၀ ခိုနစ် မတ်လမစတင်၍ ပြည်ြရရွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ် သမာား ၁၅၀,၀၀၀
ရကျာ်

ရနရြ်ပြန်လာရသာရကကာင်၊

ဆင်ားရနမ်ားြါားမှိုရလျှာချရရား

တိုားတက်မှိုမျာား

ဆိုတ်ယတ
ို ်ကျဆင်ားမှို

အနတရာယ်ရခသည်။

ကဗ
ို စ်နိုင်တင်ားရရာဂ္ါြိုား မပဖစ်ခင်၊ ဤစာတမ်ားကို ရရားသာားပြျုစိုခဖြီား၊ လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရား အရြေါ် စီမအိုြ်ချျုြ်ရနသည်
ဥြရဒနင် မူေါဒစနစ်မျာားအရကကာင်ားနင် ပမန်မာနင
ို ်ငရ ပြည်တင်ား ရရွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာား အတက် တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကန
် ိုင်မည်
နည်ားလမ်ားကို ခချုငတ
ို င်ပြထာားသည်။ ဤစာတမ်ားတင် နင
ို ်ငအလက
ို ် ပဖစ်ရြ်ရလလာ မှိုမျာား ြါေင်ဖြီား၊ ြစ
ို တကျမဟိုတ်ရသာ
အလိုြ်သမာားမျာားအတက် လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရား တားို ချွဲ့ရဆာင်ရွက်မှို ရအာင်ပမင်ရရားနင်ြတ်သက်၍ အပခာားနင
ို ်ငမျာားတင်
နည်ားလမ်ားမျျုားစိုပဖင် ကကျုားြမ်ားရဆာင်ရွကခ
် ျက်မျာားကို တင်ပြထာားသည်။
ြါေင်သက်ဆိုင်သူမျာားနင် လူရတွဲ့ရမားပမန်ားပခင်ား၊ သတင်ားအချက်အလက်ရယူပခင်ားနင် ဤစာတမ်ား ပြျုစိုရရားသာားရြားြါရသာ Mr Marius
Olivier အာား ရကျားဇူားတင်ရြါသည်။ ထအ
ိုို့ တူ ၂၀၂၀ ခိုနစ်၊ မတ်လ ၁၀ ရက်ရနို့တင် ပြျုလိုြ်ကျင်ားြခသည် အန်လိုင်ား အစည်ားအရေားတင်
ဤစာတမ်ားနင်ြတ်သက်၍ အကကပြျုချက်မျာားရြားခရသာ အလိုြ်သမာား၊ လူေင်မှို ကကီားကကြ်ရရားနင် ပြည်သူူ့အင်အာားေန်ကကီားဌာနမ
အရာရမျာားအာားလည်ား ရကျားဇူားတင်ရြါသည်။ ထိုို့အပြင် ဤစာတမ်ား ပဖစ်ရပမာက်ရရားအတက် ြညာရြ်ြင
ို ်ားဆိုင်ရာ ကျွမ်ားကျင်မန
ှို င်
လမ်ားညန်မှိုရြားြါရသာ ILO လိုြ်ရဖာ်ကိုင်ဖက်မျာား၊ အထူား သပဖင် Piyamal Pichaiwongse ၊ Marielle Phe Goursat ၊ Markus Ruck ၊
Lou Tessier Mariana ၊ Mariana Infante Villanueva နင် Thein Than Htay တအ
ိုို့ ာားလည်ား ရကျားဇူားတင်ရြါသည်။
ဤစာတမ်ားပဖစ်ရပမာက်ရရားအတက် အသက်ရမားေမ်ားရကျာင်ားနင် စာားနြ်ရကခာဖူလိုရရားရန်ြရ
ို ငအဖွဲ့ (LIFT)က ၂၀၁၆ ခိုနစ်မစတင်၍
ြြိုားရြားခရသာ

ပြည်တင်ား

ပြည်ြလိုြ်သာား

ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာပခင်ားဆိုင်ရာ

စီမရဆာင်ရွက်ခပခင်ား ပဖစ်သည်။

Donglin Li

ဆက်သယ်ညနှိုင်ားရရားအရာရ/ကယ
ို စ
် ာားလယ်
ILO ဆက်သယ်ညနှိုင်ားရရားရိုား၊ ပမန်မာ
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စီမအိုြ်ချျုြ်မှို

ဖွဲ့ဖဖျုားရရား

(DIILM)

စီမကန်ားက

သကျီးဇူီးတင်လော
ဤအစီရင်ခစာကို ပြျုစိုရရားသာားသူမာ Marius Olivier ပဖစ်ဖြီား၊ Jacqueline Pollock နင် Imogen Howells တိုို့က
နည်ားြညာဆိုင်ရာလမ်ားညန်မှိုနင် အကကပြျုချက်မျာားရြားခြါသည်။ စာရရားသာားသူနင် ILO တိုို့အရနပဖင် ဤအစီရင်
ခစာ ပဖစ်ရပမာက်ရရားအတက် ဥြရဒဆိုင်ရာနင် လက်ရတွဲ့အသိုားေင်ရသာ အသြညာမျာား ပဖည်ဆည်ားရြားသည်
ပြည်ရထာင်စို သမမတပမန်မာနိုင်ငရတာ် အစိုားရ၊ အစိုားရမဟိုတ်ရသာ အဖွဲ့အစည်ားမျာား၊ ကိုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်ား
မျာား၊ လိုြ်သာားစိုရဆာင်ားသည် ရအဂ္ျင်စီ ကိုယ်စာားလယ်အသီားသီားကို ရကျားဇူားတင်ရြါသည်။ အထူားသပဖင် ပမန်မာ
နိုင်င၏ လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရားစနစ်နင်ြတ်သက်၍ အသြညာနင် ကျွမ်ားကျင်မှိုြိုင်ား ပဖည် ဆည်ားရေမျှ
ရြားသည် ဦားသန်ားသန်ားရဌားနင် Mariana Infante Villanueva တိုို့ကို အထူားရကျားဇူားတင်ရြါသည်။ ထအ
ိုို့ တူ ြိုစ
တကျမဟိုတ်ရသာ ကဏ္ဍအတင်ား လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရားနင်ြတ်သက်၍ ဆန်ားစစ်ချက်နင် ဤစာတမ်ား
အတက် အပခာားနည်ားြညာ ဆိုင်ရာအကကပြျုချက်မျာားပဖည်ဆည်ားရြားရသာ Piyamal Pichaiwongse၊ Marielle
Phe Goursat ၊ Markus Ruck နင် Lou Tessier တက
ိုို့ ို အထူားရကျားဇူားတင်ရြါသည်။ ထအ
ိုို့ ပြင် ပမန်မာနိုင်င
ရကျားလက်ရဒသပြည်သူမျာား၏ အသက်ရမားေမ်ားရကျာင်ားနင် စာားနြ်ရကခာဖူလှိုမှို ဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်ရရားအတက်
ြြိုားကူညီရြားြါရသာ ဩစရကတားလျ၊ ကရနဒါ၊ ဥရရာြသမဂ္ဂ၊ အိုင်ယာလန်၊ ဆစ်ဇာလန်၊ ယူရကနင် အရမရကန်
ပြည်ရထာင်စိုတို့၏
ို အစိုားရမျာားကိုလည်ား ရကျားဇူားတင်ရြါသည်။ အသက်ရမားေမ်ားရကျာင်ားနင် စာားနြ်ရကခာဖူလို
ရရားရန်ြိုရငအဖွဲ့ (LIFT) အတက် ၎င်ားတ၏
ိုို့ ြြိုားကူညီမှိုမျာားကို အထူား ရကျားဇူားဥြကာရတင်ရြါသည်။

မ က်

ှိုံင်သ ကောင်ီးသ ကပငောချက်
ဤစာတမ်ားပဖစ်ရပမာက်ရရားအတက် ရငရကကားအကူအညီကို ဩစရကတားလျ၊ ကရနဒါ၊ ဥရရာြသမဂ္ဂ၊ အိုင်ယာလန်၊
ဆစ်ဇာလန်၊ ယူရကနင် အရမရကန် ပြည်ရထာင်စိုတို့ိုမ ြြိုားရြားပခင်ားပဖစ်ြါသည်။ ဤစာတမ်ားတင် ရဖာ်ပြထာား
သည် ရှိုရထာင် အပမင်မျာား၊ သရဘာထာားရဖာ်ပြချက်မျာားကို LIFT အလူရင်မျာား၏ တရာားေင် သရဘာထာား
အပမင်မျာားအပဖစ် မတ်ယူပခင်ား မပြျုရြါ။
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ပံစ
ုံ ံတကျမဟုံတသ
်

ောစီးပောီးသ ီးအတင်ီး ှိ ပပည်တင်ီးသ ွှေ့သပပောင်ီး

အတှိင
ုံ ်ီးအတောကှိုံ တှိီးုံ ချွှေ့သ

ောီးလော

ောင် ွက်ပခင်ီး - ပမန်မောနှိုံင်ငံနင် ပတ် က်၍

ူမျောီးအတက် လူမှုဖူလံုံသ ီး
န်ီးစစ်သလလောမှု

အနစ်ချျုပ်
ကမဘာနငအ
် ေမ်ား သငရ
် လျာ်ရကာင်ားမန်ရသာ အလိုြ်အကင
ို ် လိုအြ်ချက်မျာားနင် ဆင်ားရနမ်ားြါားသူ အလိုြ်သမာား
အချျုားအစာား မမျှမတ ရပခင်ားမျာားရကကာင် ြိုစတကျမဟိုတ်သည် စီားြာားရရား(informal economy) အသင်ကို ပဖစ်
ရြေါ်ရစြါသည်။ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ အလိုြ်သမာားမျာားသည် အမျာားအာားပဖင် အနတရာယ်ရရသာ (သမ
ိုို့ ဟိုတ်)
ရဘားကင်ားလိုခချုမှို မရရသာ လိုြ်ငန်ားခင်အရပခအရနမျာားတင် လိုြ်ကင
ို ်ရရလရဖြီား၊ သင်တန်ား အခင်အလမ်ားမျာား
ပြညစ
် ိုလိုရလာက်မှို မရပခင်ား၊ လိုြ်ခလစာနည်ားြါားပခင်ား၊ အလိုြ်ချန်ကကာပမင်ပခင်ားတိုို့ရပခင်ားရကကာင် ထအ
ို ရပခအရန
မျာားကို ဟန်ပြ အလိုြ်ရင်အလိုြ်သမာားဆက်ဆရရားဟူ၍ရဖာ်ပြရလရသည်။ အဆိုြါအလိုြ်သမာားမျာားအရနပဖင်
လူမှိုဖူလိုရရားအစီအမမျာား၊

ရဘားအနတရာယ်ကင်ားရင်ားရရားနင်

ကျန်ားမာရရားကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်မှိုမျာားကို

လက်လမ်ားမီ ရရရန် ခယဉ်ားဖြီား၊ အလိုြ်သမာားသမဂ္ဂ၊ အလိုြ်သမာားအဖွဲ့အစည်ားမျာားနင် အလမ်ားရေားကာသည်
အရပခအရနတင်ရရနကကသည်။
ပမန်မာနိုငင
် တင် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ အလိုြအ
် ကိုငန
် ှိုနား် သည် ပမင်မာားရနဖြီား၊ လိုြ်သာားထို၏ ၈၄ ရာခိုင်နှိုန်ား
သည် ြိုစတကျမဟိုတ်သည် အရပခအရနတင်လိုြ်ကင
ို ်ရနကကကာ၊ အလိုြ်လိုြ်ကင
ို ်သဦ
ူ ားရရ၏ ၅၆ ရာခိုင်နှိုန်ား
သည် ကိုယတ
် ိုင်အလိုြ်လိုြက
် ိုင်သူမျာားအပဖစ်လည်ားရကာင်ား၊ မသာားစိုလိုြ်ငန်ားမျာားတင် ေင်ရရာက်လိုြက
် ိုင်သူ
မျာားအပဖစ်လည်ားရကာင်ား လိုြ်ကင
ို ်ရနကကသည်(ဤအထမ ၆၁ ရာခိုင်နှိုန်ားသည် အမျျုားသမီားမျာားပဖစ်ကကသည်)1 ။
ဤအလိုြ်သမာားမျာားထမ အမျာားစိုသည် ၎င်ားတဇ
ိုို့ ာတ (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) ရမားဖာားကကီားပြင်ားရာရနရာ မဟိုတ်သည်
ရနရာမျာားတင် လိုြ်ကင
ို ရ
် နကကသူမျာားပဖစ်သည်။ ၎င်ားတသ
ိုို့ ည် ကာလရည် (သမ
ိုို့ ဟိုတ)် မျာားမကကာမီကပဖစ်သည်
ပြည်တင်ားရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူမျာားပဖစ်ကကသည်။ အချျုွဲ့မာ နိုင်ငတကာ/ပြည်ြသိုို့ ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာလိုြ်
ကိုင်လိုသူမျာားပဖစ်ဖြီား၊ အချျုွဲ့မာ ပြည်ြမ ပြန်လာသည် ရနရြ်ပြန် ရရွဲ့ရပြာင်ားလိုြ်ကင
ို ်သမ
ူ ျာားပဖစ်သည်။
အစိုားရ၏ လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရား အရပခခရြိုင်ခင် ရဆာင်ရွကခ
် ျက်မျာား၊ လူမှိုဖလ
ူ ိုရရားဥြရဒ (၂၀၁၂)
ပြဋ္ဌာန်ားပခင်ားအြါအေင်၊ လူမှိုဖူလိုရရအဖွဲ့က ရဆာင်ရွကသ
် ည် အာမခအကျျုားခစာားခငမ
် ျာားနင် လူမှိုအရထာက်
အကူပြျုလိုြ်ငန်ားမျာားတိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကရ
် န် ရည်ရယ
ွ ်ချက်ပဖင် ၂၀၁၄ ခိုနစ်တင် လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရား
မဟာဗျူဟာ ဖဖဖျုားတိုားတက်ရရားမျာားရရသာ်ပငာားလည်ား၊ ပြည်တင်ားရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူမျာားအြါအေင် ပမန်မာ
အလိုြ်သမာားမျာားစာအတက် လူမှိုဖူလိုရရား အတင
ို ်ားအတာတိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကရ
် န် သသာထင်ရာားစာ ကျန်ရရနြါ
ရသားသည်။
ကိုဗစ်နင
ို တ
် င်ား ကမဘာကြ်ရရာဂ္ါအရပခအရနအာားပဖင် လူမှိုဖလ
ူ ိုရရားနယ်ြယ်ကို အရရားရြေါ် တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကရ
် န်
လိုအြ်ရကကာင်ား ရတွဲ့ပမင်ဖြီားပဖစ်သည်။ ကမဘာစီားြာားရရားအကျြ်အတည်ားရကကာင် ပမန်မာစီားြာားရရားလည်ား အထ
နောဖြီား ြက
ိုို့ ိုန်မျာားနင် လြရ
ိုို့ ငမျာားစာ ကျဆင်ားသာားသည်။ နိုငင
် တကာနင် ပြည်တင်ား ခရီားသာားပခင်ားအရြေါ်

1

ILO ၏ ပမန်မာနိုငင
် ဆိုင်ရာ သင်ရလျာ်ရကာင်ားမန်ရသာအလိုြ်အကိုင် ဌာရနအစီအစဉ် ၂၀၁၈ – ၂၀၂၁ (ရန်ကိုန်၊ ၂၀၁၈)။ ပမန်မာနင
ို ်ငအစိုားရ၊ လိုြ်သာား

အင်အာားစစ်တမ်ား၊ ၂၀၁၇။

1

ကနို့်သတ်တာားပမစ်မှိုမျာားရပခင်ားနင် ကမဘာနင်အေမ်ား ကိုန်ထတ
ို ်လိုြ်မှိုပဖစ်စဉ်အဆင်ဆင် (supply chain) တင်
ကိုဗစ်နင
ို တ
် င်ားသက်ရရာက်မမ
ှို ျာားရကကာင် ပြည်တင်ားစီားြာားရရားလိုြ်ငန်ားအရြေါ် ဆိုားကျျုားသက်ရရာက်မှိုမျာားရလာ
ရစသည်။ အထူားသပဖင် ထိုတလ
် ိုြ်ရရားလိုြ်ငန်ားပဖစ်ဖြီား အထည်ချျုြ်လိုြ်ငန်ားတစ်ခတ
ို ည်ားတင်ြင် အလိုြ်အကိုင်
ရြါင်ား ၈၄,၄၃၈ ဆိုားရှိုားခသည်။ ဤြမာဏတင် အမျျုားသမီားလိုြ်သာားထို ၉၀ ရာခိုငန
် ှိုန်ားြါေင်ဖြီား အမျာားစိုမာ
ပြည်တင်ားရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူမျာားပဖစ်သည်။ သရ
ိုို့ သာ် ခရီားသာားလိုြ်ငန်ား၊ စိုကြ
် ျျုားရရား၊ လက်လီလိုြ်ငန်ားနင်
သယ်ယူြရ
ိုို့ ဆာင်ရရားကဏ္ဍမျာားကိုလည်ား ထခိုက်သက်ရရာက်မှိုမျာားရသည်။2 ၂၀၂၀ ခိုနစ်၊ စက်တင်ဘာလတင်၊
ပြည်တင်ား ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူ ၁၅၀,၀၀၀ ရကျာ်သည် ပြည်ြတင် အလိုြ်အကင
ို ်မျာားကို ယာယီ (သမ
ိုို့ ဟိုတ)်
အဖြီားတိုင် ရြ်နောားလိုကရ
် ဖြီား၊ မသာားစိုနင် အနီားကြ်ရနလသ
ို ည်ဆနဒနငအ
် တူ အနောဂ္တ် ရသချာမှို မရသည်
အရပခအရနပဖင် ပမန်မာနိုငင
် သိုို့ ပြန်လာခကကသည်။ အမျာားစိုအတက် ေင်ရငနည်ားြါားသာားဖြီား၊ ေယ်ယူစာားသိုားမှို
နှိုန်ားကျဆင်ားကာ ဆင်ားရနမ်ားြါားမှိုနှိုနား် တက်ရြ်ပြလာဖြီား သာတူညီမျှမှို မရပခင်ားလည်ား တိုားြာားလာသည်။
အိုင်အယ်လ်အို အရနပဖင် နစ်မျာားစာကတည်ားကြင် လူမှိုဖူလိုရရားနင် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားလိုြ်ငန်ား
မျာားနင်စြ်လျဉ်ားသည်

နိုငင
် တကာ

အလိုြ်သမာားရရားရာစချန်စညန်ားမျာား

ချမတ်ကျင်သိုားပခင်ားအြါအေင်

ြိုစတကျ မဟိုတ်ရသာ စီားြာားရရားအတင်ား သင်ရလျာ်ရကာင်ားမန်ရသာ အလိုြ်အကင
ို ် ပမငတ
် င်ရရား မဟာဗျူဟာ
မျာားအရြေါ် အရလားထာားရဆာင်ရွကခ
် သည်။ လက်ရ၌ လူမဖ
ှို ူလိုရရား စချန်စညန်ားမူရဘာင်အတင်ား ပြဋ္ဌာန်ားချက်
၈ ရြ်နင် အကကပြျုတက
ို ်တန်ားချက် ၉ ရြ် ြါေင်သည်။3 အဖွဲ့ေင်နင
ို င
် တစ်နင
ို ်င အရနပဖင် အိုင်အယ်လ်အို စာချျုြ်
စာတမ်ားတစ်ရြ်ကို အတည်ပြျုလက်မတ်ရရားထိုားပခင်ား (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) အရကာင်အထည်ရဖာ်ပခင်ား မပြျုရရသားသည်
အရပခအရနတင်၊ အင
ို ်အယ်လအ
် ိုအရနပဖင် အဖွဲ့ေင်နင
ို ်ငအာား ၎င်ားသက်ဆိုင်ရာ နယ်ြယ်တင် ပြျုပြင်ရပြာင်ားလမှို
မျာားကို စဉ်ားစာားသိုားသြ်နင
ို ်ရန် အရရားြါသည် လမ်ားညန်မှိုမျာားကို ြြိုားကူညီရြားြါသည်။
ဤဆန်ားစစ်ရလလာမှိုသည် ပမန်မာနိုငင
် ၏စီားြာားရရား ရနောက်ခအရပခအရနနင် အဘက်ဘက်မ ဆင်ားရမရတမှို
ဆက်စြ်ပဖစ်ရြေါ်ရနသည်အရပခအရန

(အခန်ား

၂.၁)ကို

ရဖာ်ပြထာားဖြီား၊

လတ်တရလာပဖစ်ရြေါ်ရနရသာ

ပြည်တင်ား ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာမှို လမ်ားရကကာင်ားမျာား (အခန်ား ၂.၂) နင် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရား (အခန်ား
၂.၃)ကို သိုားသြ်ရဖာ်ပြပခင်ားအြါအေင်၊ ရရနင
ို ်သညအ
် ချက်အလက်ရင်ားပမစ်မျာားနင် အချက်အလက်ရရနိုင်မှို
ကာဟချက် မျာားကိုလည်ား ရဖာ်ပြထာားသည်။ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာအလိုြ်အကင
ို ် ြမာဏမာပမင်မာားရနဖြီား၊
ပခာားနောားမှို အချျုွဲ့ ရြါသည်။ အမျျုားသမီားမျာား (၉၀ ရာခိုင်နန
ှို ်ား)သည် အမျျုားသာားမျာား (၇၆ ရာခိုင်နှိုန်ား)ထက်ြို၍
ြစ
ို တကျ မဟိုတ် ရသာ အလိုြ်အကင
ို တ
် င် ေင်ရရာက်လိုြ်ကင
ို ရ
် နကကသည်။ ြစ
ို တကျ မဟိုတ်ရသာ
အလိုြ်အကင
ို ် အမျာားစို (၄၇.၉ ရာခိုင်နှိုန်ား)သည် စိုကြ
် ျျုားရရားကဏ္ဍတင်ပဖစ်ဖြီား၊ နှိုငား် ယဉ်ကကည်မည်ဆိုြါက
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ILO (၂၀၂၀)။ ပမန်မာနိုင်ငရ အလိုြ်အကင
ို ်နင် လိုြ်သာားရ ားကက်အရြေါ် ကိုဗစ်နင
ို ်တင်ား သက်ရရာက်မှို၊
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ြါေင်သည် ပပဋ္ဌောန်ီးချက်မျောီးမာ - လူမှိုဖလ
ူ ိုရရားဆိုင်ရာ (အနည်ားဆိုားရရမည် စချန်စညန်ားမျာား) ပြဋ္ဌာန်ားချက်၊ ၁၉၅၂ (အမတ် ၁၀၂)၊ ဆက်ဆမှိုတန်ားတူညီမျှ

ရရရားဆိုင်ရာ (လူမှိုဖလ
ူ ိုရရား) ပြဋ္ဌာန်ားချက်၊ ၁၉၆၂ (အမတ် ၁၁၈)၊ အလိုြတ
် င်ထခိုက်မှိုအကျျုားခစာားခင်ဆင
ို ်ရာ ပြဋ္ဌာန်ားချက်၊ ၁၉၆၄ (အမတ် ၁၂၁)၊
အလိုြ်လိုြက
် ိုင်နင
ို ်စမ်ားမရပခင်ား၊ အသက်အရွယ်ကကီားရင်ပခင်ားနင် လူမှိုဖလ
ူ ိုရရားအခင်အရရားမျာားဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်ားချက်၊ ၁၉၆၇ (အမတ် ၁၂၈)၊ ရဆားကိုသမှိုနင်
မကျန်ားမာမှိုအကျျုားခစာားခင်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်ားချက်၊ ၁၉၆၉ (အမတ် ၁၃၀)၊ လူမှိုဖလ
ူ ိုရရားအခင်အရရားမျာားထန်ားသမ်ားရစာငရ
် ရာက်ပခင်ားဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်ားချက်၊
၁၉၈၂ (အမတ် ၁၅၇)၊ အလိုြ်လက်မအတက် အလိုြ်အကိုင်ပမငတ
် င်ရရားနင်ကာကယ်ရစာင်ရရာက်ပခင်ားဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်ားချက်၊ ၁၉၈၈ (အမတ် ၁၆၈)တှိို့ုံပဖစ်
သည်။ အကကံပပျုတုံက
ှိ ်တန်ီးချက်မျောီးအရနပဖင် - ေင်ရငဖူလိုရရားဆိုင်ရာ အကကပြျုတိုက်တန်ားချက်၊ ၁၉၄၄ (အမတ် ၆၇)၊ အလိုြ်တင်ထခက
ို ်မှို အကျျုားခစာား
ခင်ဆိုင်ရာ အကကပြျုတက
ို တ
် န်ားချက်၊ ၁၉၆၄ (အမတ် ၁၂၁)၊ အလိုြလ
် ိုြ်ကင
ို ်နင
ို ်စမ်ားမရပခင်ား အသက်အရွယ်ကကီားရင်ပခင်ားနင် ကျန်ရစ်သမ
ူ ျာား အကျျုားခစာား
ခင်ဆိုင်ရာ အကကပြျုတက
ို ်တန်ားချက်၊ ၁၉၆၇ (အမတ် ၁၃၁)၊ ရဆားကိုသမှိုနင် မကျန်ားမာမှိုအကျျုားခစာားခင်ဆိုင်ရာ အကကပြျုတက
ို ်တန်ားချက်၊ ၁၉၆၉ (အမတ်
၁၃၄)၊ လူမှိုဖလ
ူ ိုရရားအခင်အရရားမျာားထန်ားသမ်ားရစာငရ
် ရာက်ပခင်ားဆိုင်ရာ အကကပြျုတိုက်တန်ားချက်၊ ၁၉၈၃ (အမတ် ၁၆၇)၊ အလိုြ်လက်မအတက်
အလိုြ်အကိုင် ပမင်တင်ရရားနင် ကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ပခင်ားဆိုင်ရာ အကကပြျုတိုကတ
် န်ားချက်၊ ၁၉၈၈ (အမတ် ၁၇၆) တို့ြ
ို ါေင်သည်။ ရခတ်နင်အညီမမ်ားမ
ပြင်ဆင်ထာားသည် လူမှိုဖလ
ူ ိုရရားစချန်စညန်ားမျာားတင် လတ်တရလာထိုတပ် ြန်ခသည် ကိုယ်ေန်ရဆာင်မခင်မျာားကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရား ပြဋ္ဌာန်ားချက်၊
၂၀၀၀ (အမတ် ၁၈၃)၊ ကိုယ်ေန်ရဆာင်မခင်မျာားကာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရား အကကပြျုတက
ို ်တန်ားချက်၊ ၂၀၀၀ (အမတ် ၁၉၁)အပြင်၊ လူမက
ှို ာကယ်
ရစာငရ
် ရာက်ရရား အရပခခရြိုင်ခင်မျာားဆင
ို ်ရာ အကကပြျုတက
ို ်တန်ားချက်၊ ၂၀၁၂ (အမတ် ၂၀၂) တို့လ
ို ည်ား ြါေင်သည်။
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ေန်ရဆာင်မှိုလိုြ်ငန်ား ကဏ္ဍတင် ၃၂.၈ ရာခင
ို န
် ှိုန်ားနင်၊ စက်မှိုလိုြ်ငန်ားတင် ၁၉.၄ ရာခင
ို ်နှိုန်ားရဖြီား အလိုြ်အကိုင်
ခရေမှိုအြိုင်ားအပခာားကို ရဖာ်ပြရနြါသည်။ စက်မှိုလိုြင
် န်ားကဏ္ဍအတင်ားတင် အလိုြ်သမာား ၉၄.၂ ရာခိုင်နှိုန်ားမာ
ြိုစတကျမဟိုတ်သည် အလိုြသ
် မာားမျာားပဖစ်သည်။4
ပမန်မာနိုငင
် တင် လူမှိုဖူလိုရရားအတင
ို ်ားအတာတိုားချွဲ့မှို၌ တိုားတက်မှိုမျာားရခသည်။ သရ
ိုို့ သာ်လည်ား စန်ရခေါ်မှိုမျာား
ရရနြါရသားသည် (အခန်ား ၃)။ ပမန်မာနင
ို ်ငတင် အဓကအာားပဖင် ြိုစတကျပဖစ်ရသာ လူမှိုဖူလိုရရား (formal
social security) စနစ်နစ်ရြ်ရြါသည်။ ၎င်ားတိုို့မာ (၁) အစိုားရကဏ္ဍအတက် နင
ို ်ငေန်ထမ်ားဥြရဒနင် နည်ားဥြရဒ
မျာား(၂၀၁၃)နင် နင
ို ်ငရရားြင်စင်ဥြရဒနင် နည်ားဥြရဒတပိုို့ ဖင်ချမတ်ရဆာင်ရွကသ
် ည် နိုငင
် ေန်ထမ်ား၊ တြ်မရတာ်
နင် နိုင်ငရရားလူြိုဂ္ဂျုလ်ြင်စင်စနစ် တပိုို့ ဖစ်ဖြီား၊ (၂) ြိုဂ္ဂလက ကဏ္ဍအတက် လူမှိုဖူလိုရရားအက်ဥြရဒ(၁၉၅၄)ကို
အစာားထိုားရသာ လူမှိုဖူလိုရရားဥြရဒ(၂၀၁၂)နင် နည်ားဥြရဒမျာား(၂၀၁၄)အရ ရဆာင်ရွကသ
် ည် လူမှိုဖူလိုရရားစနစ်
တပိုို့ ဖစ်သည်။ လက်ရတင် ကျန်ားမာရရားရစာငရ
် ရာက်မ၊ှို မကျန်ားမာမှို၊ မသာားစိုနင် လိုြ်ငန်ားခင်ထခိုကဒ
် ဏ်ရာ
(နောရရားစရတ်ခစာားခင် အြါအေင်) အကျျုားခစာားခင်မျာားကိုရဖာ်ရဆာင်ခသည်။ သရ
ိုို့ သာ် အလိုြ်လက်မနင်
အသက်အရွယ်ကကီားရင်သူ/သက်ပြညအ
် ကျျုားခစာားခင်မျာားကို မရဖာ်ရဆာင်ရရသားြါ။ လူမှိုဖူလိုရရား အစီအစဉ်
ရအာက်တင် အကျျုားေင်မှိုြမာဏသည် တိုားတက်လာဖြီား၊ အာမခထာားသူ အလိုြ်သမာားဦားရရသည် ၂၀၁၄
ခိုနစ်တင် ၇၀၀,၀၀၀ ရခရာမ ၂၀၂၀ ခိုနစ်တင် ၁.၄ သန်ားရခသည်။5 ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ အလိုြ်သမာားမျာား
သည် မပဖစ်မရနထည်ေင်ရသည်စနစ်မ ဖယ်ကကဉ်ခထာားရဖြီား အကျျုားေင်မှို မရြါ။ ၂၀၁၂ လူမှိုဖူလိုရရားဥြရဒအရ
မမဆနဒအရ ထည်ေင်နိုင်သည် အစိုအဖွဲ့အမျျုားမျျုားရြါသည်။ ယခို စာတမ်ား ရရားသာားရနချန်တင် မမဆနဒအရ
ထည်ေင်မှိုအစီအစဉ်တင်ြါေင်သည် အာမခထာားသူ/အဖွဲ့ေင်ရြါင်ား ၁,၅၁၁ ဦားရရကကာင်ား လူမှိုဖူလိုရရားအဖွဲ့က
ရဖာ်ပြခသည်။ လူမှိုေန်ထမ်ား၊ ကယ်ဆယ်ရရားနင် ပြန်လည်ရနရာချထာားရရားေန်ကကီားဌာန(MSWRR)၏ ကကီားကကြ်
ရဆာင်ရွကမ
် ှိုပဖင် လူမအ
ှို ရထာက်အြအစီအစဉ်ကို လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရား မဟာဗျူဟာ အစီအစဉ်
(၂၀၁၄)တင်ရဖာ်ပြထာားသည်။ လိုြ်ငန်ားစဉ် ၈ ရြ်တင် ကယ
ို ်ေန်ရဆာင်မခင်နင် ၎င်ားမရမားဖာားရသာ ကရလား
အသက် နစ်နစ်အထ ရငရကကား ရထာက်ြမှိုအစီအစဉ်(MCCT)နင် အသက်ကကီားသူမျာားအတက် လူမှိုြင်စင်အကျျုား
ခစာားခင်မျာားကို စတင်ရဆာင်ရက
ွ ်ခဖြီားပဖစ်သည်။ လူမှိုအရထာက်အြ လမ်ားခချုနင
ို ်မှိုနှိုနား် သည် နမ်ကျဆပဖစ်ဖြီား၊
စိုစိုရြါင်ားလူဦားရရ၏ ၁ ရာခိုင်နှိုန်ားရအာက်သာ လမ်ားခချုမသည် (အခန်ား ၃.၁)။ လမ်ားခချုနင
ို ်မ/ှို အကျျုားေင်မှိုကို
တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကရ
် ာတင် စန်ရခေါ်မှိုအမျျုားမျျုားအတက် ရပဖရင်ားရဆာင်ရွကရ
် န် နည်ားလမ်ားမျာားလိုအြ်ဖြီား၊ ဥြရဒ
လမ်ားခချုနင
ို ်မှိုအြိုင်ားတင် ကာဟချက်မျာား၊ ေန်ရဆာင်မှိုမျာားရယူအသိုားပြျုရာတင် ရတွဲ့ရသည် အခက် အခမျာား
အပြင်၊

လိုြင
် န်ားရဆာင်ရက
ွ ်မှိုြိုင်ားစန်ရခေါ်မှိုမျာားနင်

ရငရကကားရထာက်ြမှိုဆိုင်ရာကစစရြ်မျာားကို

ရပဖရင်ား

ရဆာင်ရွကရ
် န်လိုအြ်သည် (အခန်ား ၃.၂)။
သရဘာတရာားဆင
ို ်ရာစကာားရြ်အာားပဖင်၊ ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာအလိုြ်အကိုငဟ
် ိုဆိုရာတင် ရသာင်ားရပြာင်ား
ရထလာရရာရနောရနသည်ဟို အဓြပါယ်သက်ရရာက်ဖြီား၊ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားလိုြ်ငန်ားကဏ္ဍတင်
ရရာ၊ ြိုစတကျပဖင် မတ်ြတ
ို င်ထာားသည် စီားြာားရရားလိုြ်ငန်ားမျာားအတင်ားတင်ြါ တည်ရရနသည်။ တရာားေင်
အရပဖစ်ရစ၊ လက်ရတွဲ့အရပဖစ်ရစ၊ အလိုြ်သမာား (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) လူမှိုဖူလိုရရားဥြရဒ (အခန်ား ၄.၁) ရအာက်တင်
အကျျုားမေင်ရသာ အလိုြ်သမာားမျာားအရြေါ်တင် အရလားထာားရလလာြါသည်။ အိုငအ
် ယ်လ်အို၏ လူမှိုကာကယ်
ရစာင်ရရာက်မှို အရပခခရြိုငခ
် င်မျာားဆိုင်ရာ အကကပြျုတိုကတ
် န်ားချက် (၂၀၁၂) (အမတ် ၂၀၂) တင် “လူမှိုဖူလရ
ို ရား
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အလက်အလက်မျာား။
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တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကမ
် ှို မဟာဗျူဟာမျာားသည် ြိုစတကျနင် ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာ စီားြာားရရား(formal and
informal economy) နစ်ရြ်စလိုားတင် ြါေင်သူမျာားအရြေါ် အကျျုားသက်ရရာက်ရစသင်သည်”ဟိုရဖာ်ပြထာား
သည်။ ထအ
ိုို့ တူြင်၊ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားလိုြ်ငန်ားမ ြိုစတကျပဖစ်ရသာ စီားြာားရရားလိုြ်ငန်ားသိုို့
အကူားအရပြာင်ားနင်ြတ်သက်၍ အိုင်အယ်လ်အ၏
ို အကကပြျုတိုကတ
် န်ားချက် (၂၀၁၄) (အမတ် ၂၀၅) တင် လူမှို
အာမခစနစ်အတင်ား ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားလိုြ်ငန်ားမျာား အကျျုားေင်ရရား အဆင်လိုက် တိုားချွဲ့ရဆာင်
ရွကသ
် င်ဖြီား၊ စီမအိုြ်ချျုြရ
် ရားလိုြ်ထိုားလိုြ်နည်ားမျာား၊ အကျျုားခစာားခင်မျာားနင် ထည်ေင်ရကကားမျာားကို ြိုစတကျ
မဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားလိုြ်ငန်ားအတင်ား လိုြ်ကင
ို ်ရနသူမျာား၏ ထည်ေင်နိုင်စမ်ားနင်အညီ သတ်မတ်သင်သည်ဟို
ရဖာ်ပြထာားသည် (အြိုဒ် ၂၀)။ (အခန်ား ၄.၂)။
ဆန်ားစစ်ရလလာမှို၏ အခန်ား (၅) တင် နင
ို ်င ငါားနိုင်င [ဗီယက်နမ် (၅.၂.၁)၊ ထိုင်ားနင
ို ်င (၅.၂.၂)၊ အနဒယ (၅.၂.၃)၊
ဂ္ါနော (၅.၂.၄)နင် ေရမ်ဒါ (၅.၂.၅)] ရ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားလိုြ်ငန်ားအတင်ားရ အလိုြ်သမာားမျာားအာား
လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်မှို
ရဖာ်ပြထာားြါသည်။

တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကပ် ခင်ားနငြ
် တ်သက်သည်

ပမန်မာနိုင်ငတင်

လူမှိုဖူလိုရရားကို

ချဉ်ားကြ်ရဆာင်ရွကန
် ည်ားမျာားကို

လက်ရတွဲ့အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ရွကရ
် ာ၌

သက်ဆင
ို ်ရာ သတင်ားအချက်အလက်မျာား ထိုတ်နှိုတရ
် လလာရန်နင် နင
ှို ်ားယဉ်ရန်အချက်မျာား ရရရန် ရည်ရယ
ွ ်
ချက်ပဖင် ဤပဖစ်ရြ်ရလလာမှိုမျာားကို ရရွားချယ်ထာားပခင်ားပဖစ်သည်။ ဤပဖစ်ရြ်ရလလာမှိုမျာားတင် လူမှိုဖူလိုရရား
စနစ်ပြင်ဆင်ပခင်ား၊ လမ်ားခချုနင
ို ်မှို အတိုင်ားအတာကို တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကပ် ခင်ားအြိုင်ားမျာားသည် အသိုားေင်ဆိုားအြင
ို ်ား
မျာားပဖစ်သည်ကရ
ို တွဲ့ရသည်။ ရလလာမှိုတင် အစိုားရနင် ြိုဂ္ဂလက ရြါင်ားစြ်ရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ား၊ ထည်ေင်ရကကား၊
အခန်ရငပဖင် မတည်ရဆာင်ရက
ွ ်မှိုမျာားအပြင်၊ ြိုစတကျ မဟိုတ်သည် အလိုြ်အကင
ို ်နငြ
် တ်သက်၍ ဆန်ားသစ်
ရသာ အယူအဆ သရဘာတရာားမျာားကို အသိုားပြျုပခင်ား၊ တစ်ဆင်ဖြီားတစ်ဆင် တိုားတက်ရအာင်ရဆာင်ရွကသ
် ည်
အဖွဲ့အစည်ားဆိုင်ရာအစီအစဉ်မျာားချမတ်ပခင်ားတိုို့ြါေင်ဖြီား၊ အဓက အကျျုားခစာားခင် ရသူမျာားကို သတ်မတ်ပခင်ား၊
၎င်ားတအ
ိုို့ တက်

အကျျုားခစာားခင်မျာားလက်လမ်ားမီရရရအာင်

ရဆာင်ရွကရ
် ြားပခင်ားနင်

အရပခအရနအလိုက်

ရပြာင်ားလယ် ပြင်လယ် ရဆာင်ရွကန
် ိုင်သည် စနစ်ြိုစမျာားကို ချမတ်ပခင်ားြါေင်သည် (အခန်ား ၅.၃)။
ဖြီားခသည်နစ်မျာားတင် ပမန်မာအစိုားရသည် လူမှို ကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်မှိုစနစ် ဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်ရရားနင်ြတ်သက်
၍ သသာထင်ရာားသည် ရအာင်ပမင်မမ
ှို ျာားကို ရဆာင်ရွကန
် င
ို ်ခသည်။ ရဆာင်ရက
ွ ်နိုင်ခသည်အရာမျာားမာ - (၁)
လူမှိုဖူလိုရရားအဖွဲ့(SSB)၏

ထည်ေင်ရကကားစနစ်ရအာက်တင်

အကျျုားေင်ရသာ

အလိုြ်သမာားအရရအတက်

တပဖည်ား ပဖည်ားတိုားြာားလာပခင်ား။ (၂) အင
ို ်အယ်လ်အို၏ အကူအညီပဖင် လူမှိုဖူလိုရရားစနစ်နင် ေန်ရဆာင်မှိုရြား
ပခင်ားဆိုင်ရာတင် ဥြရဒရရားရာနင် စီမခနို့်ခရရား ပြျုပြင်ရပြာင်ားလမှို၊ (၃) အလိုြ်သမာားရလျာ်ရကကားစနစ် နစ်ခိုကို
ထရရာက်ရအာင် ရြါင်ားစြ်ရဆာင်ရွကပ် ခင်ား၊ (၄) ပြင်ြလူနောရစာငရ
် ရာက်မှိုကို အလိုြသ
် မာားမျာား ရရနိုင်ရန်
ြိုဂ္ဂလက

ကဏ္ဍနင်ြူားရြါင်ားပခင်ားအြါအေင်

ကျန်ားမာရရားရစာင်ရရာက်မှိုစနစ်ကို

စီမခနို့်ခမှိုအရရရာ၊

အဖွဲ့အစည်ား တည်ရဆာက်ြိုစနစ်အရြါ တိုားချွဲ့ရဆာင်ရက
ွ ်ခပခင်ား၊ (၅) လူမှိုဖူလိုရရားအဖွဲ့အရနပဖင် နင
ို ်င၏
ရနရာရဒသ အလိုက် လမ်ားခချုရဆာင်ရွကမ
် ှိုမျာားအြါအေင်၊ လိုကန
် ောရဆာင်ရွကမ
် ှို ခင
ို ်မာအာားရကာင်ားရရား
အြိုင်ားတင်

ထည်ေင်ရကကားစနစ်

ပြျုပြင်ရပြာင်ားလမှိုမျာားကို

ရမျှာ်မန်ားရဆာင်ရက
ွ ်နိုင်ခပခင်ား၊

(၆)

လူမှိုအရထာက်အြစနစ်ကို တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွက် နင
ို ်ပခင်ား။ သရ
ိုို့ သာ်လည်ား လူမှိုဖူလရ
ို ရား ပဖညစ
် က်ရဆာင်ရွက်
ချက်မျာားကို တိုားချွဲ့ရဆာင်ရက
ွ ်ရန် ကျန်ရရနြါရသားသည်။ ဤရည်ရယ
ွ ်ချက်အတက် အစီရင်ခစာအာားပဖင်
ရအာက်ြါ အကကပြျုချက်မျာားကို တင်ပြ ပခင်ား ပဖစ်ြါသည်။
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အကကံပပျုချက်မျောီး
၁။

ပံုံစတ
ံ ကျမဟုံတ်သ ောလုံပ်ငန်ီးကဏ္ဍ ှိအလုံပ် မောီးမျောီးနင်

ပပည်တင်ီးသ ွှေ့သပပောင်ီး ောီးလော

အကျံျုီးဝင် သစ န် လူမှုကောကယ်သစောငသ
် ောက်မှု ပပျုပပင်သပပောင်ီးလသ ီးနင် တှိုံီးချွှေ့သ

ူမျောီး

ောင် က
ွ ်မှုကှိုံ နှိုံငင
် တ
ံ ကော

အလုံပ် မောီး သ ီး ောနင် လူူ့အခင်အသ ီးစံချှိန်စည
ံ န်ီးမျောီးအောီး ထည် င်ီးစဉ်ီးစောီးပခင်ီးပဖင် ချမတ်ပပီးသ ော
အသပခခံမူမျောီးသပေါ် အသပခခံသ

ောင် က
ွ ်နည်ီးကှိုံ ကျင် ံုံီးပခင်ီး။

 ြထမ အရပခခသရဘာတရာားချမတ်ရဆာင်ရက
ွ ်နည်ားတင် ကဏ္ဍစိုအကျျုားေင်ရရား ရဆာင်ရက
ွ ်ချက်မျာား
ဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်ရရားအြါအေင်၊ တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကပ် ခင်ား၊ ြိုစအသစ်ကမ
ို တ်ဆက်ပခင်ား၊ အာားလိုား အကျျုားေင်
ခစာားမှိုြိုစမျာား၊ ဥြမာအာားပဖင် မခင်နင် ကရလားသူငယ်မျာားအတက် ရငသာားရထာက်ြရကကားအပြင်
လူမှိုြင်စင်အကျျုားခစာားခင်မျာားရြားပခင်ား၊ (အခန်ား ၆ ကို ဖတ်ရှိုြါ။)
 ဒိုတယအရပခခသရဘာတရာားချမတ်ရဆာင်ရက
ွ ်နည်ားတင် အာားလိုားအကျျုားေင်မှိုရသချာရရားရဆာင်ရက
ွ ်
ရန်

လိုအြ်ချက်နင်သက်ဆိုင်ြါသည်။

ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာမှိုြိုစတင်ပဖစ်ရစ၊

ပမန်မာနိုငင
် ရအလိုြ်သမာားအာားလိုားအရနပဖင်

လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်မရ
ှို အာက်တင်

မည်သည်

အကျျုားေင်ရစဖြီား၊

၎င်ားတအ
ိုို့ ပြင် ၎င်ားတိုို့အာားမီခရ
ို နသူမျာားရင်ဆင
ို ်ရသည် အနတရာယ်အမျျုားမျျုားအတက် အကာအကယ်ရြား
နိုင်သည် အကျျုားေင်ခစာားခငမ
် ျာား ရရရရား ရသချာရစသည် ရမာင်ားနင်အာား/တက
ို တ
် န်ားရဆာင်ရွကမ
် ှို
တစ်ရြ်ရသင်ြါသည်။ အကျျုားေင်မှိုသည် ခပခာားဆက်ဆမှိုကင်ားဖြီား၊ ကျာားမ တန်ားတူညီမျှရရန်နင်
အမျျုားသာားနင်အမျျုားသမီားမျာားအကကာား ညီညတ်မျှတမှိုရသင်ြါသည်။ ဘက်စိုပြည်စရ
ို ကာင်ားမန်ရသာ
အကျျုားေင်မှိုကို အဆင်လိုက် မတ်ဆက်ရဆာင်ရွကသ
် င်ြါသည်။
 တတယ အရပခခသရဘာတရာားချမတ်ရဆာင်ရွကန
် ည်ားတင် အစိုားရြြိုားမှိုပဖင် မမဆနဒအရ ထည်ေင်
ပခင်ားစနစ်နင် မူအရ မပဖစ်မရနထည်ေင်ပခင်ားစနစ်အကကာား ရရွားချယ်မှိုပဖစ်သည်။ ကမဘာတစ်ေမ်ားနင်
အာဆီယနင
ို င
် မျာားရ အရထာက်အထာားမျာားအရ၊ လမ်ားခချုနင
ို ်မှို ချွဲ့ထင်ရာတင် မပဖစ်မရန ထည်ေင်မှို
စနစ်၏ ရကာင်ားကျျုားသက်ရရာက်မှိုမျာားရပခင်ားရကကာင် ြစ
ို တကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားအတင်ားရ
အလိုြ်သမာားမျာား၏

သီားပခာားအရပခအရနမျာားအလက
ို ်၊

မပဖစ်မရနထည်ေင်မှိုစနစ်

မူရဘာင်သိုို့

တပဖည်ားပဖည်ား ရပြာင်ားလရစမည် အရပခအရနနငက
် ိုက်ညသ
ီ ည်ရဆာင်ရွကမ
် ှိုြိုစကို စဉ်ားစာားသိုားသြ်
သင်ြါသည်။ အဆိုြါ မူရဘာင်သည် သက်ဆင
ို ်ရာ အစိုားရ ရထာက်ြရင ြြိုားမှိုကို လိုအြ်မည်ပဖစ်ဖြီား၊
အထူားသပဖင် ြြိုားမှိုသည် အစိုားရ၏ ထည်ေင်ရကကားစနစ်သိုို့ ရြားသင်ားရနသည် ထညေ
် င်ရကကားမျာားနင်
မျာားစာသက်ဆင
ို ်ြါမည်။ ၎င်ားသည် မမဆနဒအရ ထည်ေင်သည်ြိုစရြေါ် မ၍
ီ ပဖစ်ရြေါ်လာသည် အဓက
အကျျုားဆက်

၃

ခိုကို

ရရာင်ကကဉ်ရန်လည်ား

လိုအြ်သည်

-

(၁)

ရရာဂ္ါအခရသူမျာားကသာ

အာမခြို၍ရယူလိုသည်အရပခအရန(adverse selection)၊ (၂)ရရာဂ္ါအနတရာယ်နည်ားသူမျာား၏ ထည်ေင်
ရငပဖင် ရရာဂ္ါအနတရာယ်မျာားသူမျာား၏ကိုန်ကျစရတ်ကို ရထရြားမှို ြမာဏနည်ားြါားပခင်ား၊ (၃)အလိုြ်
သမာားကိုန်ကျစရတ်ကို ရလျှာချရန် ကကျုားစာားရနရသာ လိုြ်ငန်ားမျာားအတက် လက်ရတွဲ့ထရရာက်မှို
မရရသာ အာားရြားမှို/မက်လိုားမျာား။
 ရနောက်ဆိုားအချက်အရနပဖင်၊ ပမန်မာနိုငင
် တင် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ လူမှိုဖူလရ
ို ရား အစီအစဉ်မျာားပဖင်
ရဆာင်ရွကရ
် သာ အရရားြါသည် အခန်ားကဏ္ဍမျာား ရရသာ်လည်ား၊ လူမှိုကာကယ် ရစာငရ
် ရာက်မှို တိုားချွဲ့
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ရဆာင်ရွကပ် ခင်ား ရရရည်ရြ်တည်နင
ို ်ရန်အတက် ယင်ားစနစ်မျာားသည် ြိုစတကျပဖစ်မတ
ှို င် ရြါင်ားစည်ား
ပခင်ားနင် လူမှိုဖူလိုရရားမူရဘာင် ချွဲ့ထင်မှိုရရရားကို အရလားထာားရဆာင်ရွကသ
် င်ြါသည်။

၂။ ပပည်တင်ီးသ ွှေ့သပပောင်ီး ောီးလော

ူမျောီးအပါအဝင် ပံုံစတ
ံ ကျမဟုံတ်သ ော အလုံပ် မောီးမျောီး၊ ပံုံစတ
ံ ကျ မဟုံတ်

သ

ော စီးပောီးသ ီးအတင်ီး ှိ အလုံပ် မောီးမျောီး အကျံျုီးဝင်မှုပမြှင်တင် န် သပဖ င်ီးနှိုံင်

သ

ောင် က
ွ ်မှုပင
ှိုံ ်ီး


ှိုံင် ော နယ်ပယ် အမျောီးအပပောီး ှိပါ

ည် စနစ်မျောီးနင် လုံပ်ငန်ီး

ည်။

သတင်ားအချက်အလက်နည်ားြညာ (IT) အရဆာက်အအို/ပဖနို့်ကကက်နင
ို ်မှိုကို တိုားတက်ရအာင်
ရဆာင်ရွကပ် ခင်ားနင် ေန်ရဆာင်မှို တိုားတက်ရအာင်ရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ား။



စီားြာားရရားလိုြ်ငန်ားနင်သက်ဆင
ို ်သည် ရှိုြ်ရထား၍ ကပြာားမှိုမျာားရရသာ မတ်ြတ
ို င်ပခင်ားနင် အဖွဲ့
အစည်ားဆိုင်ရာ မူရဘာင်မျာားကို ရပဖရင်ားရဆာင်ရွကပ် ခင်ား။



လူမှိုဖူလိုရရားအဖွဲ့ မတ်ြတ
ို င်ပခင်ားဆိုင်ရာ လအ
ို ြ်ချက်မျာား၊ လိုြ်ထိုားလိုြ်နည်ားမျာားကို ရင်ားလင်ား
ရအာင် ပြျုလိုြ်ပခင်ားနင် အလိုြ်သမာားမျာားကို ကယ
ို ်တင
ို ် မတ်ြိုတင်နိုငရ
် န် ခင်ပြျုရြားပခင်ား။



လူမှိုဖူလိုရရားအဖွဲ့၏ ရနရာရဒသအလိုက် လမ်ားခချုရဆာင်ရက
ွ ်မှိုကှိုံ တှိုံီးပမြှငပ် ခင်ီး။



အလိုြ်သမာားမျာား မပဖစ်မရန မတ်ြိုတင်ပခင်ားအတက် သင်ရလျာ်သည် အလိုြ်ဌာနမျာားနင်
လိုြ်ငန်ားကဏ္ဍမျာား (လူမှိုဖူလရ
ို ရားဥြရဒ၊ ြိုဒ်မ ၁၁ နင် ၁၂ ရ လက်ရ အလိုြ်ဌာနမျာားစာရင်ား) ကို
တစ်ဆငဖ် ြီားတစ်ဆင် တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကရ
် န် MOLIP ၏ လိုြ်ြိုင်ခင်ကို ချွဲ့ထင်ပခင်ားနင၊် အဖွဲ့ေင်
ထည်ေင်ရကကားမျာားကို ြြိုားရန် ထြ်တိုား ရန်ြရ
ို ငရယူသိုားစရန် လူမှိုဖူလိုရရားအဖွဲ့၏ လိုြ်ြိုင်ခင်
ချွဲ့ထင်နင
ို ်မှိုကို ရာရဖကကဆပခင်ား။



တရာားဥြရဒလက
ို ်နောရစရန်နင်
ရပဖရင်ားရန်

ရရာင်ကကဉ်မှိုမျာားရပခင်ား၊

ဥြရဒအာဏာသက်ေင်မှိုနင်

အရကကာင်ားကကာားမှို

စစ်ရဆားရရားကို

မရပခင်ားမျာားကို

ြိုမိုခိုင်မာရအာင်ရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ား။

ဤအချက်သည် အထူားသပဖင် အလိုြ်သမာား ၅ ဦားနင်အထက်ရရသာ တရာားေင်/ြစ
ို တကျပဖစ်
သည် လိုြ်ငန်ားမျာားတင် လိုြက
် ိုင်လျှင် လူမှိုဖူလိုရရားအဖွဲ့ (SSB) ၏ မပဖစ်မရန ထည်ေင်ရသည်
စနစ်ရအာက် အကျျုားေင်မက
ှို ို ခစာားခင်ရသူ ြိုစတကျစီားြာားရရားအတင်ားရ ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာ
အလိုြ်သမာားမျာား အကျျုားေင်မှိုကို တိုားချွဲ့ပခင်ားနင် သက်ဆိုငြ
် ါသည်။

၃။ အချက်အလက်အသပခပပျု မူဝါဒ ပပျုပပင်သပပောင်ီးလသ ီးပဖစ်သပေါ်သစ န် အချက်အလက်ပပည်စ၍
ံုံ
ကှိုံက်ညသ ော ချဉ်ီးကပ်သ
ကဏ္ဍကှိုံ တှိုံီးတက်သအောင်သ


ောင် က
ွ ်နည်ီးနင် နည်ီးလမ်ီးမျောီးမတစ်

င် အချက်အလက်ပှိုံင်ီး

င်သလျော်

ှိုံင် ော လုံပင
် န်ီး

ောင် က
ွ ်ပခင်ီး။

လက်ရတင်၊ ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာ အလိုြ်သမာားမျာားနင် ၎င်ားတ၏
ိုို့ မသာားစိုေင်မျာား၏ အမျျုားမျျုား
ရသာြိုစ/ေရသသလကခဏာမျာား၊

၎င်ားတ၏
ိုို့

လူမှိုဖူလိုရရား

လအ
ို ြ်ချက်မျာားကို

စနစ်တကျ

အကပဖတ်ရလလာထာားပခင်ား မရြါ။ ၎င်ားတ၏
ိုို့
ေင်ရငမျာားနင်ြတ်သက်၍လည်ား စာရင်ားအင်ား
အချက်အလက်မျာားမာလည်ား အတအကျ မရြါ။ အဆိုြါ အချက်အလက်မျာား မရရနိုင်ရသာ်
လည်ား အရရအတက်ြိုင်ားဆိုငရ
် ာအချက်အလက်မျာား၊ အထူားသပဖင် သရဘာထာားနင် ထင်ပမင်ချက်
ဆိုင်ရာစစ်တမ်ား၊ ရလလာမှိုမျာားနင်ြတ်သက်၍ ပမန်မာနိုင်ငတင် အမျာားအပြာား ရဆာင်ရက
ွ ်နင
ို ်ြါ
သည်။


လူဦားရရသန်ားရခါင်စာရင်ား၊ ရနထိုင်မှိုအရပခအရနဆိုင်ရာ စစ်တမ်ားနင် လိုြ်သာားအင်အာား စစ်တမ်ား
အြါအေင် စစ်တမ်ားအမျျုားမျျုားတင် ြိုစတကျမဟိုတ်သည် အရပခအရနတင် လိုြ်ကင
ို ရ
် နသူမျာား၊
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ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာမှိုြိုစမျာားနင် သက်ဆင
ို ်သည် အဓကရှိုရထာင်စို ရမားခန်ားမျာား ြါေင်သင်ဖြီား၊
သရဘာထာားနင် ထင်ပမင်ချက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်ားမျာား ပြျုလိုြ်ရန် သိုရတသန အဖွဲ့အစည်ားမျာားနင်
ယင်ားအစီအစဉ်မျာားကို ချမတ်ရဆာင်ရွကသ
် င်ြါသည်။

၄။ ပံုံစတ
ံ ကျမဟုံတသ
်
အ

ော အလုံပ် မောီးမျောီး၏ အ

ံမျောီးနင် ကှိုံယစ
် ောီးပပျုမမ
ှု ျောီး၊

က် ယ်သပပော

ှိုံပခင်ီးနင်

ှိအပမင်ပမြှငတ
် င်သ ီးမျောီးတင် င်ီးနီးပမြှပ်နပံ ခင်ီး။


ပံုံစတ
ံ ကျမဟုံတ်သ ော စီးပောီးသ ီးလုံပ်ငန်ီး ကှိုံယ်စောီးလယ်မျောီးနင် သ

ီးသနီးညြှှိနင
ှိှု ်ီး န် အသ ီး

ည်။6 ရဆားရနားညနင
ှို ား် မည်အဖွဲ့မျာားနင် ြါေင်ရဆားရနားသူမျာားအကကာား ကျာား/မ ြါေင်မှို

ကကီးပါ

ဟန်ချက်ညီရန် နင် ရဆားရနားညနင
ှို ်ားမညအ
် ဖွဲ့မျာားတင် ရာထူားအဆင်ပမင်သူမျာားြါေင်ရန် ရသချာ
ရစပခင်ား။


အဆိုြါကိုယ်စာားလယ်မျာားနင်

ရဆားရနားညနင
ှို ်ားရာတင်၊

အလိုြ်အကင
ို ်အရပခအရနအမျျုားမျျုား

ရသည် ရရွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာား၏အရပခအရန၊ အခရကကားရင မရရမှိုမျာား၊ အသအမတ်ပြျုပခင်ား
မရရသာ အလိုြ်အကိုင်အရပခအရနမျာားကို ထည်သင်ားစဉ်ားစာားလျက်၊ အမျျုားသမီားအလိုြ်သမာား
မျာား၏အသမျာား၊ သီားပခာားလအ
ို ြ်ချက်မျာားကို ရပဖရင်ားရန် ရသချာရရား ဂ္ရိုစက
ို ရ
် ဆာင်ရက
ွ ်သင်ြါ
သည်။


ဤအစီရင်ခစာအာားပဖင်

ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ

အလိုြသ
် မာားမျာားနင်

ပြည်တင်ားရရွဲ့ရပြာင်ား

သာားလာသူမျာားအကကာားတင် အသအပမင်ပမငတ
် င်ရြားပခင်ားနင် ဆက်သယ်ရပြာဆိုပခင်ားမျာား လိုအြ်
ရကကာင်ား အရထာက်အထာားပဖင် ရဖာ်ပြထာားြါသည်။ ထအ
ိုို့ ပြင် အမျာားပြည်သူသလ
ိုို့ ည်ား ရရနသည်
အကျျုားခစာားခင်မျာား၊

သာတူညီမျှဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်ရရားအတက်

လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရား

အလာားအလာမျာားနင်ြတ်သက်၍လည်ား အသအပမင်ပမငတ
် င်ရြားရန် လိုအြ်ြါသည်။

၅။ တ ောီးဥပသဒမူသ

ောင် တှိုံီးတက်မှုမတစ်

အသနနင်ပတ် က်၍ လှိုံအပ် ည် သ


င် အကျံျုီးဝင်မှု တှိုံီးချွှေ့သ

ောင် က
ွ ်ပခင်ီးကှိုံ ပံပှိုံီးသပီးပခင်ီး။ ဤအသပခ

ောင် က
ွ ်ချက်မျောီးမော -

လူမှိုဖူလိုရရားနင် လူမှိုအရထာက်အြအတက် ပြည်စို လိုရလာက်သည် တရာားဥြရဒမူရဘာင်၊
အထူားသပဖင် အခငအ
် ရရားအရပခပြျု မူရဘာင်တစ်ရြ် ပဖညဆ
် ည်ားရဆာင်ရွကရ
် န်။



အလိုြ်သမာားနင် လူမှိုဖူလိုရရားဥြရဒမျာား ရရွဲ့ရနောက် ဆက်စြ်ကက
ို ်ညီမှို ရသချာရစရန်။



အလုံပ် မောီးမျောီးနင်

က်

လူမှုဖူလံုံသ ီးဥပသဒတင်

င
ှိုံ ်

ည်

လက် ှိ

သ

ောထောီး

သတွှေ့သန

ဖယ် ောီးပခင်ီးပဖင် အကျံျုီးဝင်ရရားအတက် ဥပသဒ


ည်

ှိုံင် ောမူသ

ောင်ကှိုံ ချွှေ့ထင်ပခင်ီး အပါအဝင်၊

ဖယ် ကဉ်ထောီးမှုမျောီး/အကျံျုီးမဝင်မှိုမျာားကှိုံ

င
ှိုံ ် ောအတောီးအ

ီးမျောီးကှိုံ ဖယ် ောီးပခင်ီး။

မတ်ြိုတင်ပခင်ားနင် ထည်ေင်ရကကား ရြားသင်ားပခင်ားဆိုင်ရာ လိုအြ်ချက်မျာား/သတ်မတ်ချက်မျာားကို
ရပဖရလျှာရြားပခင်ား။
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သအောက်ပါအချက်မျာားပဖင် လသပပောင်ီးအကျှိျုီးခံစောီးနှိုံင်မက
ှု ှိုံ မှိတ်

က်ပခင်ီး။

ဤအစီရင်ခစာပဖစ်ရပမာက်ရရားအတက် သက်ဆိုင်ရာ လတ်ရတာ်ရကာ်မတီ၊ ပြည်သူူ့လတ်ရတာ်၏ ရတာင်သူလယ်သမာားနင် အလိုြ်သမာားရရားရာ

ရကာ်မတီနင် ဆက်သယ်ရပြာဆိုမအ
ှို ရ၊ ဤရည်ရယ
ွ ်ချက်ပဖစ်ရပမာက်ရရားအတက် ရဆားရနားညနင
ှို ်ားနိုင်သည် ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာ အလိုြသ
် မာား
ကိုယ်စာားလယ်အဖွဲ့အမျျုားမျျုားရသည်အပြင် အပခာားအလိုြ်သမာားသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်ားမျာားနင်၊ အစိုားရမဟိုတ်ရသာ အဖွဲ့အစည်ားမျာားလည်ားရသည်။
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o

အမျာားပြည်သူမျာားသည်

ပမန်မာနိုငင
် အတင်ားရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာပခင်ားအပြင်

ြိုစတကျနင်

ြိုစတကျ မဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားလိုြ်ငန်ားမျာားအကကာား ရပြာင်ားရရွဲ့ရနပခင်ားရကကာင် လရပြာင်ား
ဆက်လက် အကျျုားခစာားခငက
် ို အဟနို့်အတာားပဖစ်ရစရသာ အရာမျာားကို ဖယ်ရာားပခင်ား။
o

မမတန
ိုို့ ိုငင
် ဘက်က ပြည်ြရ ပမန်မာအလိုြ်သမာားမျာားကို မမဆနဒပဖင် ထည်ေင်ရကကားမျာားမ
တစ်ဆင် လူမှိုဖူလိုရရားအကျျုားေင်မှိုကို ချွဲ့ထင်ရြားပခင်ားနင၊် သီားပခာားရန်ြိုရင (သမ
ိုို့ ဟိုတ)်
ရရရပြာင်ားအလိုြ်သမာားဆိုင်ရာ

ရန်ြိုရငတစ်ရြ်ထရ
ူ ထာင်၍

ကာကယ်မှိုအစတ်အြိုင်ား

တစ်ရြ်ကို ရြါင်ားစြ်ရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ား။
o

နိုင်ငစို (အာဆီယ) လူမှိုဖူလိုရရား လရပြာင်ားအကျျုားခစာားခင်အစီအစဉ် ဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်ရရားကို
ြြိုားရဆာင်ရက
ွ ်ရနစဉ်၊ တစ်ဘက်ကလည်ား သငရ
် လျာ်သည် နစ်နိုငင
် လူမှိုဖူလိုရရားဆိုင်ရာ
သရဘာတူစာချျုြ်မျာားချျုြ်ဆ၍
ို အလိုြ်လိုြ်ကင
ို ရ
် နရသာ (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) ပြည်ြတင် အလိုြ်လိုြ်
ကိုင်ခဖြီားပဖစ်ရသာ ပမန်မာအလိုြ်သမာားနင်ြတ်သက်၍ လူမှိုဖူလိုရရား အကျျုားေင်မအ
ှို တက်
လိုရလာက်သည် အရထာက်အြမျာား ပြျုလိုြ်ရြားပခင်ား။

၆။ ပပည်တင်ီးသ ွှေ့သပပောင်ီး ောီးလော
သ

ူမျောီးအပါအဝင် ပံုံစတ
ံ ကျမဟုံတ်သ ော အလုံပ် မောီးမျောီး၊ ပံုံစတ
ံ ကျမဟုံတ်

ော စီးပောီးသ ီးအတင်ီး ှိအလုံပ် မောီးမျောီး၏ အသပခအသနနင် င်သတော် ည်

မျောီးကှိုံ မှိတ်


ည်မန်ီးထောီးသ

ော အစအစဉ်

က်ပခင်ီး။
ထည်ဝင်သ ကီးရြားသင်ားနင
ို ်စမ်ားသည်

အလန်အသ ီးကကီးပါ

ည်။

သတ်မတ်ရကကားအမျျုားမျျုား

အြါအေင် နည်ားလမ်ားစိုပဖင် ချဉ်ားကြ်ရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ားကို ပြျုလိုြ်သင်ဖြီား၊ အနည်ားဆိုားအာားပဖင်
ဆင်ားရနမ်ားြါားမှိုအပဖစ်ဆိုား အိုြ်စိုေင် အလိုြ်သမာားမျာားအတက် အစိုားရ၏ ရထာက်ြရကကားရရရန်
ရတာင်ားခနင
ို ်ြါသည်။


အလိုြ်သမာားမျာား၏ ဦားစာားရြားလိုအြ်ချက်မျာားကို လျစ်လျူရှိုပခင်ားမပြျုဘ အလိုြ်သမာားမျာား၏
လိုအြ်ချက်နင်သင်ရတာ်သည် အကျျုားေင်အစီအစဉ်မျာား၊ စီမချက်မျာား၊ ကကာားေင်ရဆာင်ရက
ွ ်ချက်
မျာားကို အရပခအရနအလိုက် ရဆာင်ရွကရ
် ြါမည်။ သက်ဆင
ို ်ရာ လူမှိုဆိုင်ရာပဖစ်နိုငရ
် ချအနတရာယ်
မျာားအတက် အလိုြ်သမာားမျာားအာားလိုား ကာကယ်ရစာင်ရရာက်မှိုရရပခင်ား ရသချာရစရန် အစိုားရက
တာေန်ယရ
ူ ဆာင်ရွကဖ် ြီား၊

ပြည်စရ
ို ကာင်ားမန်သည်

ချဉ်ားကြ်ရဆာင်ရွကမ
် ှိုကို

တပဖည်ားပဖည်ား

မတ်ဆက် ရဆာင်ရက
ွ ်နင
ို ်ြါသည်။


အစိုားရ ရထာက်ြရကကားမျာား စတင်ရဆာင်ရွကပ် ခင်ားအြါအေင်၊ ဆင်ားရနမ်ားြါားသည်အလိုြ်သမာား
မျာား၏ ြါေင်မှိုရရရား ြြိုားရဆာင်ရွကပ် ခင်ား။
o

ထည်ဝင်သ ကီးသကောက်ခံ ည် သအီးဂျငအ
် ဖွှေ့အစည်ီးအပဖစ်၊ အလုံပ် မောီး မဂဂ/အဖွှေ့အစည်ီး
မျောီးက ှိုံို့၊

သပပောင်ီးလယ်ပပင်လယ် ှိ ည်

ထည်ဝင်သ ကီးသကောက်ခန
ံ ည်ီးမျောီးအပပင်၊

သပပောင်ီးလယ်ပပင်လယ် ှိ ည် ထည်ဝင်သ ကီးသပီး င်ီးနည်ီးပံုံစမ
ံ ျောီး။ မှိုံ
အပလသကီး င်ီးမျောီး အ
မျောီးပပောီးသန

ံုံီးပပျုပခင်ီး၊ ကှိယ
ုံ ်ပှိုံင်လုံပင
် န်ီးလုံပ်ကင
ှိုံ ်

ှိုံင်ီးဖုံန်ီး (သငလ)

မ
ူ ျောီးအတက် အ

ည် ထည်ဝင်သ ကီးမျောီးကှိုံ သလ ောချပခင်ီး။

o

သပဖသလ ောထောီး ည် အကျှိျုီးခံစောီးခင်

ှိုံင် ော စံသတ်မတ်ချက်မျောီးနင်၊

o

ရဆားကိုသမှိုဆိုင်ရာ အကျျုားခစာားခင်မျာားနင်ြတ်သက်၍ စရတ်မျှရြားပခင်ားမျာား။

o

ပဖညဆ
် ည်ားရြားရန် ည် ွယထ
် ောီး

ည် အကျှိျုီးခံစောီးခင် အစိုစို။
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မတန်

၇။ အထက်ပါ ကောီးဝင်သ

ောင် က
ွ ်ချက်မျောီးနင် အကကံပပျုထောီး ည် အကျံျုီးဝင်မှုအတှိင
ုံ ်ီးအတော တှိုံီးချွှေ့သ

ွက်နည်ီးမျောီးကှိုံ အသထောက်အပံပဖစ်သစ ည် မူသ
သ

ောင်တစ် ပ်ကှိုံ တည်သထောင်ပခင်ီး။ ဤကှိစစ ပ်နင်စပ်လျဉ်ီး၍

ောင် က
ွ ် န်လအ
ှိုံ ပ် ည် နည်ီးလမ်ီးမျောီးတင် သအောက်ပါအချက်မျောီး ပါဝင်ပါ


ောင်

ည် -

ပြည်ရထာင်စအ
ို စိုားရ၏ လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရားဆင
ို ်ရာ ရင်ားနီားပမျုြန
် မှိုကို ပမငတ
် င်ရန်
အခန်အရပခပြျုစနစ်ကို တိုားတက်ရအာင်ရဆာင်ရွကပ် ခင်ားနင် အပခာားရန်ြိုရငပဖင် မ တည်ရဆာင်
ရွက်သည် ြိုစမျာားကို စဉ်ားစာားသိုားသြ်သင်ြါသည်။



လူမှိုဖူလိုရရား ထည်ေင်ရကကားနင် အကျျုားခစာားခင်မျာားအကကာား ချတ်ဆက်မက
ှို ို စဉ်ားစာားသိုားသြ်ပခင်ား၊
ကျွမား် ကျင်မှိုဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်ရရား၊ ေင်ရငရဖာ်ရဆာင်ပခင်ားမျာား၊ ရ ားကက်နင် ရငရကကားြြိုားမှို ရရရရား
ြိုမိုတိုားတက်ရအာင်ရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ား၊ ရငရရားရကကားရရားဆိုင်ရာ အသင်ားအဖွဲ့မျာားနင် အရထာက်
အြမျာားကို တိုားြာား ရရရစပခင်ား။

၁။ ည် ွယ်ချက်၊ အတှိင
ုံ ်ီးအတော၊ နည်ီးလမ်ီးနင် အဓှိပပါယ်ဖင်


ှိုံချက်

ဤအစီရင်ခစာသည် အလိုြသ
် မာားမျာား၊ အထူားသပဖင် ြစ
ို တကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားအတင်ားရ
ပြည်တင်ား ရရွဲ့ရပြာင်ားအလိုြသ
် မာားမျာားအရြေါ် ဥြရဒ၊ မူေါဒနင် လက်ရတွဲ့အာားပဖင် လူမှိုဖူလိုရရား
အတင
ို ်ားအတာ မည်မျှ လမ်ားခချုနင
ို ်မှိုရသည်နင်ြတ်သက်၍ ဆန်ားစစ်ရလလာရန် ရည်ရယ
ွ ြ
် ါသည်။



ပမန်မာနိုငင
် ရ ြိုစတကျ လူမှိုဖူလိုရရားကို ရယူရာတင် ပြည်တင်ားရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူမျာား ကကျုရတွဲ့
ရသည် စန်ရခေါ်မှိုမျာားကို စဉ်ားစာားသိုားသြ်ရန်။



ြိုစတကျမဟိုတ်သည် စီားြာားရရားအတင်ားရ အလိုြ်သမာားမျာား၏ လိုြ်သာားရ ားကက်တင်ြါေင်မှိုနင်
ြတ်သက်သည် ရရနင
ို ်သည် အချက်အလက်မျာားကို စဉ်ားစာားသိုားသြ်ရန်။



ြိုစတကျမဟိုတ်သည်စီားြာားရရားအတင်ားရ
ြတ်သက်၍

အလိုြ်သမာားမျာားအတက်

ကမဘာနင်အေမ်ားတိုားတက်မှိုမျာားအြါအေင်

လူမှိုဖူလိုရရားချွဲ့ထင်မှိုနင်

သရဘာတရာားဆင
ို ်ရာနင်

စမူရဘာင်ကှိုံ

စဉ်ီးစောီး ံုံီး ပ် န်။


ြိုစတကျမဟိုတ်သည် စီားြာားရရားအတင်ားရ အလိုြ်သမာားမျာားအတက် လူမှိုဖူလိုရရား အတိုင်ားအတာ
တိုားချွဲ့ရန်အတက် နိုင်င ငါားနိုင်င၏ လိုြ်ငန်ားစဉ်အဆင်ဆင် ရဆာင်ရွကခ
် မှိုမျာား ခချုငသ
ို ိုားသြ်ချက်ကို
ရဖာ်ပြရြားရန်နင၊် ပမန်မာနိုငင
် အရပခအရနနင် ကိုက်ညီသည် ရလလာခသည်အရာမျာားကို စဉ်ားစာား
သိုားသြ်ရန်။



ပမန်မာနိုငင
် ၏ သီားပခာားအရပခအရနကို ထည်သင်ားစဉ်ားစာားပခင်ား၊ အတိုင်ားအတာအပြညအ
် ေဆန်ားစစ်
ရလလာမှိုကို အဟနို့်အတာား ပဖစ်ရစသည် အချက်အလက်အရပခပြျုမှိုမျာား အကနို့အ
် သတ်ရပခင်ားကို
ထည်သင်ားစဉ်ားစာားပခင်ားပဖင် ဦားစာားရြား ကဏ္ဍမျာားကို ရဖာ်ပြ၍၊ ပမန်မာနိုင်ငတင် ြိုစတကျမဟိုတ်သည်
စီားြာားရရားအတင်ားရ ပြည်တင်ား ရရွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအတက် လူမှိုဖူလိုရရား အတင
ို ်ားအတာ
တိုားချွဲ့ပခင်ားနင်စြ်လျဉ်ား၍ အထက်ြါအချက်မျာား၏ သယ်ေိုက်သက်ရရာက်မှိုမျာားကို စဉ်ားစာားသိုားသြ်
ရန်နင် အကကပြျုချက်မျာားပြျုရန်။
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နည်ီးလမ်ီး
ဤအစီရင်ခစာပဖစ်ရပမာက်ရရား ရဆာင်ရက
ွ ်သည်နည်ားလမ်ားတင် စာရွက်စာတမ်ားရလလာသိုားသြ်ချက် အြါ
အေင်၊ ြါေင်သက်ဆင
ို ်သအ
ူ မျျုားမျျုားနင် ရဆားရနားညနင
ှို ်ားရပြာဆိုပခင်ားမျာားြါေင်သည်။ ဤအစီရင်ခစာ ပဖစ်ရပမာက်
ရရားအတက် စာရွက်စာတမ်ားရလလာသိုားသြ်ချက်တင် ြင်မအချက်အလက်အာားပဖင် အထူားသပဖင် ဥြရဒြင
ို ်ား
ဆိုင်ရာနင် မူေါဒြိုင်ားဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်ားမျာားြါေင်ဖြီား၊ ဆင်ြာားအချက်အလက်အာားပဖင် သိုရတသန အရပခ
ပြျုမှိုနင်၊ ဆန်ားစစ်ရလလာထာားသည် စာရွကစ
် ာတမ်ားမျာားအပြင် အလိုြ်သမာား၊ လူေင်မှိုကကီားကကြ်ရရားနင် ပြည်သူူ့
အင်အာားေန်ကကီားဌာန(MOLIP) က အဓကပြျုစထ
ို ာားသည် အချက်အလက် အစိုမျာား ြါေင်သည်။ ရဆားရနားမှိုမျာား
ကို ၂၀၁၉ ခိုနစ်၊ နိုေင်ဘာလ ၂၅ ရက်နင် ၂၉ ရက်အတင်ား ရန်ကန
ို ်နင် ရနပြည်ရတာ်တတ
ိုို့ င် ပြျုလိုြ်ခဖြီား၊
ဤရည်ရွယ်ချက်အတက် ကကျုတင်ပြျုစထ
ို ာားသည် ရမားခန်ားလာအချျုွဲ့ကို အသိုားပြျုခြါသည်။ ရမားခန်ားလာမျာားကို
စာနင် နှိုတ် ရပဖဆိုမှိုနစ်မျျုားစလိုားအသိုားပြျု၍ ဤအစီရင်ခစာထက်ရြေါ်ရရားအတက်သာ သိုားသြ်ရဆာင်ရွကခ
်
ြါသည်။

အဓှိပပါယ်ဖင်

ှိုံချက်

အိုင်အယ်လ်အို၏ လူမှိုဖူလိုရရား အရပခခရြိုင်ခင်မျာားဆိုင်ရာ အကကပြျုတိုကတ
် န်ားချက်၊ ၂၀၁၂ (အမတ် ၂၀၂) ကို
၂၀၁၂ ခိုနစ်တင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလိုြ်သမာားညီလာခကကီား၏ ၁၀၁ ကကမ်ရပမာက် အစည်ားအရေားတင်
အတည်ပြျု ချမတ်ခသည်။
လူမှိုဖူလိုရရားအရပခခရြိုင်ခငမ
် ျာားကို ဘေတစ်ရလျှာက် ဆင်ားရနမ်ားြါားမှို၊ ထခိုက်လယ်မှို၊ လူမှိုဆိုင်ရာဖယ်ကကဉ်မှို
မျာားကို ကာကယ်တာားဆီားရရား (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) ြရြျာက်ရရား ဦားတည်သည် အရပခခ လူမှိုဖူလိုရရား အာမခချက်
အစိုစိုအပဖစ် နင
ို ်ငအဆင် အဓြပါယ်ဖင်ဆိုထာားသည်။ ၎င်ားတတ
ိုို့ င် ၁။ ရယူနင
ို ်မှို၊ လက်လမ်ားမီမ၊ှို လက်ခနိုင်မှိုနင် အရည်အရသား စသည်စမျာားနငက
် ိုကည
် ီသည် ကယ
ို ်ေန်
ရဆာင်မခင်ရစာငရ
် ရာက်မအ
ှို ြါအေင် လိုအြ်သည်ကျန်ားမာရရားရစာငရ
် ရာက်မှိုမျာားြါေင်ရသာ နိုင်ငအဆင်
အဓြပါယ်ဖင်ဆိုသတ်မတ်ထာားသည် အရထာက်အြြစစည်ားမျာားနင် ေန်ရဆာင်မအ
ှို စိုစိုကို လက်လမ်ားမီ
ရရပခင်ား။
၂။

အနည်ားဆိုားအာားပဖင်

နင
ို ်ငအဆင်

အဓြပါယ်ဖင်ဆသ
ို တ်မတ်ထာားသည်

အနမဆ
် ိုားအဆင်အာားပဖင်

အာဟာရ၊ ြညာရရား၊ ရစာငရ
် ရာက်မန
ှို င် အပခာားလိုအြ်သည် အရထာက်အြ ြစစည်ားမျာားနင် ေန်ရဆာင်
မှိုမျာား ရရရစရန် ပဖည်ဆည်ားရဆာင်ရွကရ
် ြားပခင်ားပဖင်၊ ကရလားသူငယ်မျာားအတက်အရပခခေင်ရငဖူလိုမှို၊
၃။

အနည်ားဆိုားအာားပဖင်

နိုင်ငအဆင်အဓြပါယ်ဖင်ဆိုသတ်မတ်ထာားသည်

အနမဆ
် ိုားအဆင်အာားပဖင်

လိုရလာက်ရသာ ေင်ရငမရာရဖနင
ို ်သမ
ူ ျာား၊ အထူားသပဖင် မကျန်ားမာပခင်ား၊ အလိုြအ
် ကင
ို ်မရပခင်ား၊ ကယ
ို ်ေန်
ရဆာင်၊ မသန်စမ်ားအရပခအရနတင် ရရနရသာ အရွယရ
် ရာက်ဖြီားသူမျာားအတက် အရပခခေင်ရင ဖူလိုမှို။
၄။

အနည်ားဆိုားအာားပဖင်

နင
ို ်ငအဆင်

အဓြပါယ်ဖင်ဆသ
ို တ်မတ်ထာားသည်

အနမ်ဆိုားအဆင်အာားပဖင်

သက်ကကီားရွယအ
် ိုအတက် အရပခခေင်ရငဖူလိုမှို။
ဤမူေါဒနယ်ြယ်မျာားကို မပဖစ်မရန ထည်ေင်ရကကားရြားပခင်ားစနစ်မျာား(လူမှိုအာမခ သမ
ိုို့ ဟိုတ် လူမှိုဖူလိုရရား)နင်၊
ထည်ေင်ရကကားရြားရန်မလရ
ို သာ

အခန်ရငပဖင်ထူရထာင်ထာားသည်
10

အကျျုားခစာားခင်မျာားအြါအေင်၊

လူမှို

အရထာက်အြ၊ ရငသာားလရပြာင်ားရြားမှို၊ လူမှိုရထာက်ြရကကားမျာား7 ရြါင်ားစြ်ရဆာင်ရက
ွ ်မှိုပဖင် ရပဖရင်ားနင
ို ်ြါ
သည် (ILO, 2017: xxix)။ ထအ
ိုို့ ပြင် သဘာေြတ်ေန်ားကျင်ကိုမထခိုက်ရစဘ ရရရည်တည်တသည် စီားြာားရရားနင်
လူူ့အဖွဲ့အစည်ားအပဖစ်သိုို့ မျှတမှိုရသည် အကူားအရပြာင်ားတင်

လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်မှိုသည်

ခင
ို ်မာ

အာားရကာင်ားသည် အခန်ားကဏ္ဍတင် ရမည်ဆိုသည်မာ ြို၍ ထင်ရာားရြေါ်လင်လာသည်။
ရယဘိုယျကျဖြီား၊ ဆက်စြ်လမ်ားခချုမှိုရရသာ မူေါဒမျာား (Berghman, 1991; Berghman, 1997: 3-21, Pieters, 2006;
တင်ကကည်ရှိုြါ)နင်၊

ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာစီားြာားရရားအတက်

လူမှိုဖူလိုရရားတိုားချွဲ့ရန်

နည်ားလမ်ားမျာားရာကက

ရဆာင်ရွကရ
် ာတင် သက်ဆင
ို မ
် ှိုရသည် သီားပခာားဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်မှိုအချျုွဲ့ကိုလည်ား ထည်သင်ား စဉ်ားစာားသိုားသြ်သင်
ြါသည်။


ရြါင်ားစည်ားမှိုသရဘာတရာားသည် လူမှိုဖူလိုရရား လိုြ်ငန်ားရဆာင်တာကို မန်ကန်စနစ်ကျစာ နောားလည်
သပမင်ရရားတင် အဓကအချက်ပဖစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မာ (အထူားသပဖင်) မမကိုယတ
် ိုင် လိုရလာက်စာ
ြြိုားပဖညဆ
် ည်ားနိုင်မှို မရသူမျာားအတက် ထည်ေင်ရကကားရြားရန်မလိုရသာ လူမှိုဖူလိုရရား အကျျုားခစာား
ခင်မျာားအြါအေင် လူမှိုဆိုင်ရာအရထာက်အြမျာားအတက် အခန်ရြားရန် လူူ့အဖွဲ့အစည်ားက သရဘာ
တူပခင်ားပဖစ်သည်။ အစိုားရအရနပဖင် ပြည်သူူ့ဘဏ္ဍာရငရင်ားပမစ်ရြေါ်တင်မတ
ီ ည်၍ အကနို့်အသတ်ပဖင်

(သမ
ိုို့ ဟိုတ်) ထည်ေင်ရကကားမရြားနိုငရ
် သာ အလိုြ်သမာား၏ လူမှိုဖူလိုရရား ထည်ေင်ရကကားမျာားအတက်
ရထာက်ြရငမျာားြြိုားပခင်ား (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) အစာားထိုားရြားပခင်ားပြျုလိုြ်နင
ို ်ဖြီား၊ အဆိုြါ အလိုြသ
် မာားမျာားနင်
၎င်ားတ၏
ိုို့
မီခိုသူမျာားရရမည် ထြ်ရဆာင်ားအကျျုားခစာားခင်မျာားကို ပဖည်ဆည်ားရြားနင
ို သ
် ည်။ ဥြမာ
အာားပဖင်၊ အကျျုားခစာားခင်ရသူမျာားကပြျုလိုြ်သည် စရတ်မျှရြားပခင်ားကို ရငရကကားရထာက်ြရြားသည်
ြိုစမျျုားပဖစ်သည်။ ထည်ေင်ရကကားပဖင်မတည်ထာားသည်လူမဖ
ှို ူလိုရရားစနစ်သိုို့ အစိုားရ၏ ရထာက်ြရင
ြြိုားမှိုသည် ကမဘာနိုင်ငအရတာ်မျာားမျာားတင်ကျင်သိုားမှိုတိုားြာားလာသည်။ ကျယ်ပြနို့်သည် ထည်ေင်ရကကား
အရပခပြျုြိုစဆိုသည်မာ အလိုြ်သမာားမျာား၊ အလိုြ်ရင်မျာားက ၎င်ားတိုို့၏ ထည်ေင်ရကကားမျာားမတစ်ဆင်
အလိုြ်လက်မကသရ
ိုို့ သာ

သီားပခာားအနတရာယ်သက်ရရာက်မှိုဒဏ်ခရသူမျာားအတက်

ကာကယ်ရစာင်

ရရာက်မှို ရင်ားပမစ်တစ်ရြ်ကို ပဖည်ဆည်ားရြားပခင်ားပဖစ်သည်။


အိုင်အယ်လ်အို၏ အဓကကျရသာ စာချျုြ်စာတမ်ားမျာားတင် - လူမှိုဖူလိုရရားဆင
ို ်ရာ (အနည်ားဆိုားရရမည်
စချန်စညန်ားမျာား) ပြဋ္ဌာန်ားချက်၊ ၁၉၅၂ (အမတ် ၁၀၂) ၊ ဆက်ဆမှိုတန်ားတူညီမျှရရရားဆိုင်ရာ (လူမှိုဖူလို
ရရား) ပြဋ္ဌာန်ားချက်၊ ၁၉၆၂ (အမတ် ၁၁၈)နင၊် လူမှိုဖူလိုရရားအခင်အရရားမျာားထန်ားသမ်ားရစာင်ရရာက်မှို
ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်ားချက်၊ ၁၉၈၂ (အမတ် ၁၅၇) တြ
ိုို့ ါေင်သည်။ ဤစာချျုြစ
် ာတမ်ားမျာားရြါင်ားစြ်ပခင်ား
အာားပဖင်၊ အရပခခ အရရားရြေါ်အရပခအရန ၉ ရြ်ကရ
ို င်ဆင
ို ရ
် ာတင် ဘေတစ်ရလျှာက် ေင်ရငဖူလိုရရား
ရသချာရစသည် အာားလိုားအကျျုားေင်ရသာ လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရားအတက် မူရဘာင်တစ်ရြ်ကို
ချမတ်ထာားြါသည်။

7

သီားပခာားလိုအြ်ချက်ရသူမျာား (ကရလားသူငယ်၊ အသက်အရွယ်ကကီားရင်သူမျာား၊ မသန်စမ်ား) ဟို ယူဆရသူမျာားကို အာားလိုားအကျျုားေင်ရသာ အစိုားရရငရကကား

ရထာက်ြမှိုရြားပခင်ား။

11



ရြါင်ားစည်ားမှိုနင် ပြန်လည်ပဖနို့်ရေပခင်ား သရဘာတရာားသည်လည်ား ရသားသာားရတာ်စြ်မှို အရပခပြျုပခင်ား
နင်

နစ်ဦားနစ်ဖက်အပြန်အလန်အရပခပြျုြိုစ

ြြိုားမှိုကသ၊ိုို့

ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ

လူမှိုကာကယ်

ရစာင်ရရာက် မှို ြိုစရဘာင်အတင်ား ရရနြါသည်။


လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်မသ
ှို ည်

လိုြ်ငန်ားတာေန်မျျုားစိုကို

ရဆာင်ရွကပ် ဖည်ဆည်ားရြားသည်။

အစဉ်အလာအာားပဖင် လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်မှိုနင် အထူားသပဖင် လူမှိုဖူလိုရရားသည် ကျန်ားမာရရား
အရပခအရန၊ အလိုြ်လက်မ၊ မသန်စမ်ားမှိုကသရ
ိုို့ သာ အနတရာယ်အရပခအရနမျာား ရြေါ်ရြါက်လျှင်
ရလျာ်ရကကားနင်

အပခာားြြိုားမှိုမျာားကိုပဖည်ဆည်ားရြားပခင်ားနင်

လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရားနင်

လူမှိုဖူလိုရရားသည်

ဆက်စြ်ရနသည်။

အဓကအာားပဖင်

သရ
ိုို့ သာ်လည်ား

တာားဆီားကာကယ်ရရား

လိုြ်ရဆာင်ရန် တာေန်ရသည်ဟို ြိုမိုနောားလည်လာဖြီား၊ အနတရာယ်ရြေါ်ရြါက်လာပခင်ားမ ကာကယ်ရန်
ရည်ရွယ်သည်

(ကျန်ားမာရရား

ကကျုတင်ကာကယ်ရစာင်ရရာက်မှို၊

အလိုြ်အကင
ို ဖ
် န်တီားရြားပခင်ား၊

လိုြ်ငန်ားခင် ရဘားအနတရာယ်ကင်ားရင်ားရရားနင် ကျန်ားမာရရား ကသရ
ိုို့ သာ) ရဆာင်ရွကခ
် ျက်မျာားပဖစ်သည်။
ဒိုတယအချက်အရနပဖင်၊ လူမှို ကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရားနင် လူမှိုဖူလိုရရားသည် အာားသစ်ရလာင်ားပခင်ား
နင် ပြန်လည်ရြါင်ားစည်ားပခင်ား လိုြ်ငန်ားတာေန်ရြါသည်။ အနတရာယ်တစ်ခရ
ို ြေါ်ရြါက်ြါက၊ အဓက
တာေန်မာ ထခိုက်သည်လူ (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) ရြ်ရာွ လူထိုကို လူူ့အသိုကအ
် ေန်ားနင် လိုြ်သာားရ ားကက်တင်ား
ပြန်လည်ရြါင်ားစည်ားရြားပခင်ားအြါအေင်၊ ပြန်လည်ထရ
ူ ထာင်ရြားပခင်ား၊ အရထာက်အကူပြျု ြစစည်ားကရ
ယာမျာားနင် အလိုြအ
် ကိုင်ချတ်ဆက်ရြားပခင်ားမျာားပဖစ်သည်။ ကကျုတင်တာားဆီားကာကယ်ပခင်ား၊ အာားသစ်
ရလာင်ားပခင်ား၊ ပြန်လည်ရြါင်ားစည်ားပခင်ားနင် ရလျာ်ရကကားရြားပခင်ားဆိုင်ရာ အခန်ားကဏ္ဍမျာားအပြင်၊ လူမှို
ကာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရားနင် လူမှိုဖူလိုရရားသည် အဆင်ပမင်တင်ပခင်ားနင် ပြျုပြင်ရပြာင်ားလပခင်ားဆိုင်ရာ
အခန်ားကဏ္ဍကိုလည်ား ရဆာင်ရွကသ
် ည်။ ဥြမာအာားပဖင် မပဖစ်မရနထည်ေင်ရသည် အဖွဲ့ေင်ပဖစ်ပခင်ား
နင် အဖငမ်ားစာား (သမ
ိုို့ ဟိုတ)် ကျန်ားမာရရားအာမခအစီအမမျာားသိုို့ ထည်ေင်ရကကားရြားသင်ားပခင်ားအြါအေင်
ကိုယ်ြိုင် လူမှိုဖူလိုရရားအရထာက်အြအတက် ထည်ေင်ရကကား ရြားနိုင်သူမျာားအာား မပဖစ်မရန ထည်ေင်
ရစပခင်ားကသိုို့ အသအပမင်၊ တန်ဖိုားနင် သရဘာထာားမျာားကို လမ်ားမိုားရဆာင်ရွကပ် ခင်ားပဖစ်သည်။


အိုင်အယ်လ်အို၏ ကမဘာလူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရားဆင
ို ်ရာအစီရင်ခစာ ၂၀၁၇-၂၀၁၉ (WSPR) တင်
ရဖာ်ပြထာားသည်အတိုင်ား၊

လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရားသည်

မှိုရရရအာင်ပမင်ရရားတင်ပဖစ်ရစ၊

လူမှိုတရာားမျှတမှို

စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်

ပမငတ
် င်ရဆာင်ရွကပ် ခင်ားတင်ပဖစ်ရစ၊

လူသာား

အာားလိုား လူမှိုဖူလိုရရားကို လူူ့အခင်အရရားနငအ
် ညီ ရရခစာားရရားတင်ပဖစ်ရစ၊ အဓကအခန်ားကဏ္ဍတင်
ြါေင်ရနြါသည်။ “ထရ
ိုို့ ကကာင် အမ်ရထာင်စိုေင်ရငမျာား ပမငတ
် င်ရြားပခင်ား၊ ကိုန်ထတ
ို ်လိုြ်မှိုနင် လူသာား
ဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်မှိုကို အာားရြားပမင်တင်ပခင်ား၊ ပြည်တင်ားစာားသိုားမှို/သိုားစမှိုကို ပမင်တင်ပခင်ား၊ စီားြာားရရားကို
စနစ်တကျ ပြျုပြင်ရပြာင်ားလရဆာင်ရွကပ် ခင်ားနင် သငရ
် လျာ်ရကာင်ားမန်ရသာ အလိုြအ
် ကင
ို ်ပဖစ်ရြေါ်ရရား
ပမင်တင်ရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ားပဖင်

ဘေပဖစ်စဉ်တစ်ရလျှာက်

ဆင်ားရနမ်ားြါားမှိုနင်

ထခိုက်လယ်မှိုမျာားကို

ရလျှာချဖြီား၊ အာားလိုားြါေင်၍ ရရရည်တည်တရသာ တိုားတက်မှိုမျာားကို ြြိုားရြားရန် နင
ို င
် အဆင်ဖွဲ့ဖဖျုား
တိုားတက်ရရား မဟာဗျူဟာမျာားတင် လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရားဆိုငရ
် ာမူေါဒမျာားသည် အဓက
အရရားြါသည် အစတ်အြိုင်ားမျာားပဖစ်သည်။” ထရ
ိုို့ ကကာင် လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရားနင် ၂၀၃၀
ခိုနစ်ထ အကျျုားေင်ရသာ ၂၀၁၅ ခိုနစ်၌ချမတ်ခသည် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်ရရားြန်ားတိုင်မျာား

(SDGs)သည် တစ်ခန
ို င်တစ်ခို အပြန်အလန်ချတ်ဆက်ရနြါသည်။ ဥြမာအာားပဖင် ြန်ားတိုင် ၁.၃ (SDG
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1.3)သည်

ဆင်ားရနမ်ားြါားမှိုရလျှာချရရားနင်

တာားဆီားကာကယ်ရရားအတက်

“အရပခခရြိုင်ခင်မျာား

အြါအေင် အာားလိုားအတက် သင်ရလျာ်သည် လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရားစနစ်မျာားကို နိုင်ငအဆင်
အရကာင်အထည်ရဖာ်ရန်” နိုင်ငမျာား၏ ြူားတကတကေတ်ပြျုမက
ှို ို ရဖာ်ပြထာားသည်။ WSPR က
အကကပြျုထာားသည်အတိုင်ား အာားလိုားအကျျုားေင်ခစာားနင
ို ်ရရားအတက် ဤကတကေတ်ပြျုမသ
ှို ည် ၂၀၁၂
ခိုနစ်၌ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလိုြ်သမာားရရားရာညီလာခ(ILO, 2017: xxix)တင် ချမတ်ခသည်
လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရား အရပခခရြင
ို ်ခင်မျာားဆိုင်ရာ အကကပြျုတိုကတ
် န်ားချက် အမတ် (၂၀၂)ပဖင်
ရရထာားသည် လူမှိုဖူလိုရရားကို တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကရ
် ရား နိုင်ငတကာ သရဘာတူညီချက်ကို ထြ်မ
အတူပြျုလက
ို ်ပခင်ားြင် ပဖစ်သည်။


သက်ဆိုင်ရာ လူူ့အခင်အရရားအရပခပြျု အကျျုားခစာားခင်မျာားနင် လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရားကို
ပဖညဆ
် ည်ားရြားရန် အစိုားရမျာားတင် ကျင်ေတ်ြိုင်ားသာမက တရာားေင် တာေန်ေတတရာားမျာားရြါသည်။8
သရ
ိုို့ သာ်လည်ား ဘက်စပို ြညစ
် ရ
ို ကာင်ားမန်သည် လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်မှို ရရရအာင်ပမင်ရန်မာ အဆင်လိုက် ချဉ်ားကြ်ရဆာင်ရွကန
် ည်ားလိုအြ်ဖြီား၊ တစ်ဆင်ဖြီားတစ်ဆင် ရအာင်ပမင်ရရပခင်ားဆိုင်ရာ
ဥြရဒဆိုင်ရာသရဘာတရာားတင် ထင်ဟြ်ြါေင်ရနသည်။ သရ
ိုို့ သာ်လည်ား၊ တိုားတက်မှိုမျာားကို ရဖာ်ပြရန်
အစိုားရမျာားအရနပဖင် ရည်မန်ားချက်ြန်ားတိုင်ဗဟိုပြျုသည် တိုင်ားတာ၍ရဖြီား၊ ရအာင်ပမင်နိုင်ရချရသည်
ြန်ားတိုင်မျာားကို ချမတ်ရန် ရမျှာ်လင်ရြါသည်။



အစိုားရသာမက၊ ြိုဂ္ဂလကြါေင်သည် အစိုားရ-ြိုဂ္ဂလက ြူားရြါင်ားရဆာင်ရွကမ
် အ
ှို ြါအေင် အာားလိုား
အကျျုားေင်ဖြီား၊

ကဏ္ဍစိုချဉ်ားကြ်ရဆာင်ရွကမ
် ှိုမျာားမတစ်ဆင်

ဘက်စပို ြည်စရ
ို ကာင်ားမန်ရသာ

လူမှို

ကာကယ်ရစာင်ရရာက်မှို ရအာင်ပမင်ရန် အလာားအလာမျာားစာရြါသည်။ နင
ို ်ငအချျုွဲ့တင် အာားလိုား
အကျျုားေင်သည် ရငသာားလရပြာင်ားရြားမှိုနင်၊ အာားလိုားအကျျုားေင်သည် ကျန်ားမာရရားအာမခ အစီအစဉ်
မျာား တိုားြာားလာပခင်ားသည် ဤပဖစ်စဉ် ပဖစ်ရပမာက်ရရားအတက် သက်ရသသာဓကမျာားြင်ပဖစ်ြါသည်။
ကဏ္ဍစိုချဉ်ားကြ်ရဆာင်ရက
ွ ်မှိုမျာားသည်

ရကာင်ားစာညနင
ှို ်ားရဆာင်ရွကမ
် ှို၊

ထည်ေင်ရကကားရြားရန်

မလိုပခင်ားနင်၊ ထည်ေင်ရကကားရြားရန်လိုသည် အရထာက်အြပဖည်ဆည်ားရြားမှိုမျာားအာား စကိုကည
် ပခင်ား
နင် ရြါင်ားစြ်ပခင်ားမျာားမတစ်ဆင် လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရားရ ပဖစ်နိုငရ
် ချအနတရာယ်မျာားကို ရပဖရင်ား
ရဆာင်ရွကပ် ခင်ား ပဖစ်သည်။


ဖွဲ့ဖဖျုားဆနင
ို ်ငအမျာားစိုရ အဓကအမျျုားအစာား အိုြ်စမ
ို ျာားတင်ြါေင်ဖြီား ရာခိုငန
် ှိုန်ားအရတာ်မျာားမျာားရသည်
ပြည်သူမျာားသည် လူမှိုဖူလိုရရားတင် အနည်ားငယ် (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) လိုားေ အကျျုားေင်မှို မရရကကြါ။
ကရလားသူငယ်မအစပြျု၍

မသာားစိုအကျျုားခစာားခင်၊

သက်ပြည်အဖငမ်ားစာား

အကျျုားခစာားခင်အဆိုား၊

အကျျုားခစာားခင်မျျုားစို အပြည်အေြါေင်သည် ဘက်စပို ြည်စရ
ို သာ လူမှိုဖူလိုရရား စနစ်ရအာက်တင်
အကျျုားေင်သည်အရရအတက်မာ ကမဘာလူဦားရရ၏ ၂၉ ရာခိုင်နှိုန်ားသာရရကကာင်ား အိုငအ
် ယ်လ်အက
ို
8

ဤကစစနင်ြတ်သက်၍၊ ၂၀၁၇ ခိုနစ် Unicef ၏ရလလာမှိုတင် လူမက
ှို ာကယ်ရစာင်ရရာက်မှိုအခန်ားကဏ္ဍကို နိုင်ငနင် နင
ို ်ငသာားမျာားအကကာား အဓက

ရြါင်ားကူားဆက်သယ်ရြားသည်အရာပဖစ်သည်ဟို

ရဖာ်ပြထာားသည်။

လိုအြ်မရဆာင်ရက
ွ ်ရြားရသာြစ
ို နင်

အရန်အေါကကီားသူမျာားကလမ်ားမိုားထန်ားချျုြ်

လိုြ်ကိုင်ပခင်ားမျာားမဟိုတ်သည် လူမက
ှို ာကယ်ရစာင်ရရာက်မြ
ှို ိုစနင် အရကာင်အထည်ရဖာ်ပခင်ားကို ရပြာင်ားလရဆာင်ရက
ွ ရ
် န်နင၊် ထခိုက်လယ်သည် နိုင်င
သာားမျာားအရနပဖင် ၎င်ားတို့၏
ို အခငအ
် ရရားကို တရာားမျှတမှိုအရပခပြျု ရတာင်ားဆိုနင
ို ်ရန်နင် ထိုအခင်အရရားမျာားရရရရား တာေန်ယူရဆာင်ရက
ွ ်ရန် ရတာင်ား
ဆိုနိုင်မှို

ပဖစ်ရြေါ်ရစသည်

ြိုစသိုားမျျုားပဖင်

ြိုစကို

ရပြာင်ားလရဆာင်ရွက်ရန်လရ
ို ကကာင်ား

(ပြျုပြင်ရပြာင်ားလသူနင်

လိုြက
် ိုင်ရဆာင်ရက
ွ ်သူ၊

အရလားထာားရဖာ်ပြထာားသည်။
အသိုားပြျုသူနင်

၎င်ားသည်

ရရွားချယ်သ၊ူ

နိုင်ငသာားမျာားြါေင်နိုင်သည်
ပြန်လည်တို့ပို ြန်မှိုမရရသာ

ေယ်ယူစာားသိုားသူ)လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်မှို အတက် သရဘာတရာားဆိုင်ရာမူရဘာင်တစ်ရြ်ကို ပဖစ်ရြေါ်ရစသည် - Sabates-Wheeler, R.A. & others

Linking Social Rights and Active Citizenship for the Most Vulnerable: The role of rights and accountability in the ‘making’ and ‘shaping’
of social protection (Innocenti Working Paper WP-2017-14) (Unicef, 2017) တင်ကကည်ရှိုြါ။
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ခနို့်မန်ားချက် ထိုတ်ပြန်ထာားသည်။ အကျျုားေင်မှို ကာဟချက်သည် အထူားသပဖင် အာဖရက၊ အာရြ်ပြည်
ရထာင်စိုနင် အာရတင် လူမက
ှို ာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရား၌ သသာထင်ရာားသည် ရင်ားနီားပမျုြန
် မှိုမရပခင်ား
နင် ဆက်စြ်ရနသည်ဟို အင
ို ်အယ်လ်အိုက ရဖာ်ပြထာားသည်။ လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်မှို မရပခင်ား
ရကကာင် လူမျာားအရနပဖင် ဘေပဖစ်စဉ်တစ်ရလျှာက်တင် ဆင်ားရနမ်ားြါားမှို၊ သာတူညမ
ီ ျှ မရမှို၊ လူမှို
ဖယ်ကကဉ်မှိုမျာားကိုခရဖြီား၊ ဤအရပခအရနမျာားရကကာင် စီားြာားရရားနင် လူမရ
ှို ရားဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်မှိုတင်
အဓက အတာားအဆီားမျာားပဖစ်ရစသည် (ILO, 2017: xxix)။


ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ

စီားြာားရရားအတင်ားရ

အလိုြသ
် မာားမျာားနင်

၎င်ားတိုို့၏

မီခိုသူမျာားအာား

လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်မှို တိုားချွဲ့ရန် ဖွဲ့ဖဖျုားဆနင
ို ်ငမျာားတင် ဘက်စပို ြညစ
် ိုသည် ြမ
ို ိုအကျျုားေင်မှို
ရရရရားအတက်

အတိုင်ားအတာကကီားကကီားမာားမာားပဖင်

လတ်တရလာ

ကကျုားြမ်ားရဆာင်ရွကမ
် ှိုမျာားကို

ရတွဲ့ရသည်။ ယခင် ဖယ်ကကဉ်ထာားသည် အလိုြ်သမာားအရရအတက် အမျာားအပြာားကို လူမှိုဖူလိုရရား
အစီအမမျာားတင်

ယခိုအခါ

ထည်သင်ားလာသည်။

ဤအချက်သည်

အဆိုြါအလိုြ်သမာား၏

ထည်ေင်ရကကားရြားသင်ားနင
ို ်မှိုနင် ၎င်ားတ၏
ိုို့ သီားပခာား လူမှိုဖူလရ
ို ရားလိုအြ်ချက်မျာား၏ ြကတအရပခအရန
ကိုရဖာ်ပြရနဖြီား၊ ြိုစတကျ မဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားအတင်ားရ အလိုြ်သမာားမျာားြါေင်မှို ရသချာရစရန်
ရပြာင်ားလယ်ပြင်လယ်ရသည် ချဉ်ားကြ်ရဆာင်ရွကန
် ည်ားမျာားကို ချမတ်ရန်လိုအြ်ရကကာင်ား ရဖာ်ပြရန
ပခင်ားြင်ပဖစ်သည်။9

၂။ ပမန်မောနှိုံင်ငံတင်ီး ပပည်တင်ီးသ ွှေ့သပပောင်ီး

ောီးလောမှု၊ ပံစ
ုံ ံတကျမဟုံတသ
်

မဟုံတသ
်

ော အလုံပ် မောီးမျောီး - အချက်အလက်

၂.၁။ မှိတ်

က် -

င်ီး နမ်ီးပါီးမှုနင် အ

က်

ှိုံင် ောနင် စော င်ီးအင်ီး

ော စီးပောီးသ ီးနင် ပံစ
ုံ ံတကျ
ှိုံင် ော အသပခအသန

က်မ အောီးနည်ီးချက် ှိပခင်ီး၏ အကျှိျုီး

က်သ ောက်မှု

ပမန်မာနိုငင
် သည် လူဦားရရ ၅၃.၇ သန်ားရသည် တင
ို ်ားရင်ားသာားရြါင်ားစရ
ို နထိုင်သည်နင
ို င
် တစ်ခပို ဖစ်ဖြီား ပြည်တင်ား
အသာားတင်ထတ
ို က
် ိုနတ
် န်ဖိုား (GDP) ၆၉.၃ ဘီလယ
ီ ရသည်။10 သက်လတ်ြိုင်ားသည် ြျမ်ားမျှ ၂၇.၁ နစ်ရဖြီား၊
ြျမ်ားမျှလူူ့သက်တမ်ားသည် ၆၄.၇ နစ် (အမျျုားသာားမျာားတင် ၆၀.၂ နစ်နင် အမျျုားသမီားမျာားတင် ၆၉.၃ နစ်)ရသည်။
လူဦားရရ၏ ၂၈.၆ ရာခင
ို ်နှိုန်ားသည် ကရလားသူငယ်မျာားပဖစ်ဖြီား အသက် ၀-၁၄ အတင်ားရကကသည်။ ၆၅.၆ ရာခင
ို ်
နှိုန်ားသည် အလိုြ်လိုြ်ကင
ို ်သည် အသက်အရွယ်ပဖစ်ဖြီား (အသက် ၁၅-၆၄) အတင်ားရကကသည်။ ရာခင
ို ်နှိုန်ား
အနည်ားငယ်ပဖစ်ရသာ ၅.၈ ရာခိုင်နှိုန်ားသည် လက်ရတင် ၆၅ နစ်နင်အထက်ရကကသည်။ သက်ကကီားရွယ်အိုမျာား
အြါအေင် လူအမျာားစိုသည် မျျုားဆက်စသ
ို ည် အမ်ရထာင်စမ
ို ျာားတင် ြမာဏမျာားစာပဖင် ရနထိုင်ကကရသာ်လည်ား
အထူားသပဖင် ဖမျုွဲ့ပြအရပခအရနတင် ဤအရပခအရနသည် ရပြာင်ားလလာသည်။ သက်ကကီားရွယ်အို မီခိုသူအချျုား

9

ဤအရကကာင်ားအရာ ဖွဲ့ဖဖျုားတားို တက်မှိုမျာားနင်ြတ်သက်၍ - Olivier, M. "Social security protection for informal economy workers: Developing

world perspectives", in Westerfeld, M. and Olivier, M. (eds) Social Security Outside the Realm of the Employment Contract – Informal

Work and Employee-like Workers (Edward Elgar Publishing Ltd, 2019) pp 2-29
10

https://data.worldbank.org/country/myanmar.
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တင်ကကည်ရှိုြါ။

အစာားသည် ၈.၈ ရာခင
ို ်နှိုန်ားရဖြီား၊ ကရလားသူငယ်မီခိုသူ အချျုားအစာားသည် ၄၃.၇ % ရသည်။11 ဤအရပခအရန
သည် ရနရာရဒသနင်လူဦားရရဆိုင်ရာ အြင
ို ်ားအပခာားကိုပဖစ်ရစဖြီား၊ လူမှိုဖူလိုရရား ရည်ရယ
ွ ်ချက်မျာားအတက် လန်
စာ အရရားကကီားြါသည်။ လူငယ်မျာား၏ ြညာရရားနင် ကျွမား် ကျင်မှိုတင် သီားသနို့် ရင်ားနီပမျုြန
် မှိုမျာားပြျုပခင်ားသည်
စီားြာားရရား ဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်မအ
ှို တက်သာမက၊

စဉ်ဆက်မပြတ် လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်မစ
ှို နစ်အတက်ြါ

သသာ ထင်ရာားစာ အရထာက်အကူပြျုနင
ို ်သည် (ILO, 2018: 1)။ ဤသရ
ိုို့ င်ားနီားပမျုြန
် ပခင်ားပဖင် ထရရာက်သည်
ြြိုားမှိုကို ပဖစ်ရစြါမည်။ သက်ကကီားရွယ်အို မီခိုသူ အချျုားအစာားသည် ၂၀၃၅[sic]တင် ၁၇ ရာခင
ို ်နှိုန်ားမ ၂၀၃၀ တင်
၂၃ ရာခိုငန
် ှိုန်ားသိုို့ တိုားြာားလာနင
ို ်သည်ဟခ
ို နို့်မန်ားထာားသည် (ပမန်မာနိုငင
် လူဦားရရ သန်ားရခါင်စာရင်ား ၂၀၁၄)။
ဖြီားခသည်နစ်မျာားတင် ပမန်မာစီားြာားရရား တိုားတက်လာသည်ကို ရတွဲ့ရသည်။

၂၀၁၇/၁၈ ဘဏ္ဍာရရားနစ်တင်

စီားြာားရရားတိုားတက်နန
ှို ်ား ၆.၈ % ရခဖြီား ၎င်ားသည် ပြည်တင်ားကိုန်သယ်မှိုနင် (တယ်လီဖိုန်ား၊ရကကားနန်ား) ဆက်သယ်
ရရားကဏ္ဍမျာားတင် လိုြ်ငန်ားရဆာင်ရွကခ
် ျက်မျာား အာားရကာင်ားလာမှိုနင်အတူ၊ ပမန်မာနိုငင
် စဉ်ဆက်မပြတ်
ဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်ရရား စီမချက် (၂၀၁၈-၂၀၃၀) (MSDP) အာား ဆက်လက်အရကာင်အထည် ရဖာ်မရ
ှို ြေါ်တင်လည်ား
အရပခပြျုြါသည်။ လက်ရတင် နိုင်ငကို အလယ်အလတ်ရအာက်အဆင် ေင်ရငနည်ား (lower-middle income)
နိုင်ငအပဖစ် သတ်မတ်ရဖာ်ပြထာားဖြီား ၂၀၁၇ တင် တစ်ဦားချင်ားေင်ရင (GNI) အရမရကန်ရဒေါ်လာ ၁၂၁၀ ရခသည်။
ခင
ို ်မာအာားရကာင်ားသည် စီားြာားရရားတိုားတက်မရ
ှို ကကာင် ဆင်ားရနမ်ားြါားမှိုနှိုနား် ကို

၂၀၀၅ ခိုနစ်နင် ၂၀၁၅ ခိုနစ်

အကကာားတင် ၄၈ ရာခင
ို ်နှိုန်ားမ ၃၂ ရာခင
ို ်နှိုန်ားသိုို့ ရလျှာချနိုငခ
် သည်။ သရ
ိုို့ သာ်လည်ား ပမန်မာနိုငင
် သည် အာရတင်
အဆင်ားရဆိုားနိုငင
် မျာားတင် တစ်နင
ို ်ငပဖစ်ဖြီား၊ လူဦားရရ၏ ၅ ြို ၁ ြိုသည် နိုင်ငတကာ ဆင်ားရမှိုမျဉ်ား(IPL)
ရအာက်ရကာ တစ်ရက် အရမရကန်ရဒေါ်လာ ၃.၂၀ (PPP)ရဖြီား၊ သိုားြို တစ်ြိုသည် ထိုမျဉ်ားအထက်နောားရလားတင်
ကြ်၍ ရရနသည်။ (ဗဟစ
ို ာရင်ားအင်ားအဖွဲ့၊ UNDP နင် WB, 2020: 8-11)။
အဓကလိုြင
် န်ားနယ်ြယ်မျာားမာ စိုကြ
် ျျုားရရား၊ သစ်ရတာ၊ သတတျုတူားရဖာ်ရရား၊ ရဆာက်လိုြ်ရရား၊ ရဆားေါား၊ ရရနနင်
သဘာေဓါတ်ရငွဲ့၊ အထည်ချျုြလ
် ိုြ်ငန်ားနင် ရကျာက်မျက်လိုြ်ငန်ားတပိုို့ ဖစ်သည် (ဇယာား ၁ ကိုကကညြ
် ါ)။
ကိုန်ထိုတ်လိုြ်ငန်ားနင် ေန်ရဆာင်မှိုလိုြ်ငန်ားကဏ္ဍသည် စက
ို ်ြျျုားရရားကဏ္ဍထက်လျင်ပမန်သည်နှိုန်ားပဖင် တိုားတက်
လာရသာရကကာင် စိုကြ
် ျျုားရရားနင် ကျြန်ားအလိုြ်မျာားပဖင် အသက်ရမားရနသည် ရကျားလက်ရနသူမျာားထက်
ဖမျုွဲ့ပြတင် ရနထိုင်သူမျာားက ြို၍အကျျုားပဖစ်ထန်ားရနကကသည်။ တစ်ချန်တည်ားမာြင် ပမန်မာနိုငင
် သည် ဖမျုွဲ့ပြ
ထန်ားကာားလာပခင်ားအဆငတ
် င် အရတာ်နမ်ကျြါသည် (၃၀ ရာခိုင်နှိုန်ားခနို့်)။ ပြည်နယ်/တိုင်ား ၃ ခိုသာလျှင်
လူဦားရရ ၃၀ ရာခင
ို ်နှိုန်ားအထက်ရဖြီား၊ ထို ပြည်နယ်/တင
ို ်ား ၃ ခိုမာ ရန်ကိုန် (၇၀ ရာခင
ို ်နှိုန်ား)၊ ကချင် (၃၆
ရာခိုင်နှိုန်ား)၊ မနတရလား (၃၅ ရာခင
ို ်နှိုန်ား) တပိုို့ ဖစ်သည်။ ၂၀၂၀ ဖမျုွဲ့ပြဆိုင်ရာ ဆန်ားစစ်ရလလာမှို အစီရင်ခစာတင်
ဖမျုွဲ့ပြရနရာအသီားသီား၌ ရဆာက်လိုြ်ရရားနင်ေန်ရဆာင်မှိုလြ
ို ်ငန်ားမျာားတိုားချွဲ့လာပခင်ားရကကာင် ဖမျုွဲ့ပြလူဦားရရသည်
၂၀၁၄ တင် ၁၅.၄ သန်ားမ ၂၀၃၀ တင် ၂၀.၄ သန်ားထ တိုားတက်မျာားပြာားလာနိုင်သည်ဟို ခနို့်မန်ားထာားသည်
(ရဆာက်လိုြရ
် ရားေန်ကကီားဌာန - ၄)။ သရ
ိုို့ သာ်လည်ား လူဦားရရရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာမှိုအရြေါ် ကိုဗစ်နင
ို တ
် င်ား (Covid
19)၏ ရရရည်သက်ရရာက်မသ
ှို ည် ၎င်ားရြေါ် အကျျုားသက်ရရာက်နိုင်သည်။ ၂၀၂၀ ဩဂ္ိုတလ
် ခနို့်တင် နင
ို ်ငတကာ
သိုို့ ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူ ခနို့မ
် န်ားဦားရရ ၁၅၀,၀၀၀ ခနို့်သည် ပမန်မာနိုငင
် သိုို့ ပြန်လာကကဖြီား၊ ြခူားနင် မရကားတိုင်ား
ရဒသကကီားတင် ရနရြ်ပြန် ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူ အမျာားဆိုားပဖစ်သည်။
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သက်ကကီားရွယ်အမ
ို ီခမ
ို ှိုဆိုသည်မာ အသက် ၆၅ နစ်နင်အထက်ရသူမျာားနင် အလိုြ်လိုြက
် ိုင်သညအ
် သက်အရွယ် (၁၅-၆၄) အရရအတက်ကကာား

အချျုားအစာားပဖစ်သည်။ အလိုြလ
် ိုြက
် ိုငသ
် ည်အသက်အရွယ်ရသူ အရရာက် ၁၀၀ တင် ထာား၍ တန်ဖိုားသတ်မတ်ရဖာ်ပြပခင်ားပဖစ်သည်။ ကရလားသူငယ်မီခိုမှို
ဆိုသည်မာ အသက် ၁၅ နစ်ရအာက်ရသူကရလားသူငယ်နင် အလိုြ်လြ
ို ်ကင
ို ်သညအ
် သက်အရွယ်ရသူအရရအတက်ကကာား အချျုားအစာားပဖစ်သည်။
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ဇယာား ၁။

။ GDP ြါေင်မှိုနင် လိုြ်သာားအင်အာား
GDP ပါဝင်မှု % (၂၀၁၇)

လုံပ် ောီးအင်အောီးပါဝင်မှု %
(၂၀၁၅)

စှိုံကပ
် ျှိျုီးသ ီးလုံပ်ငန်ီး

၂၄.၈

၅၁.၇

စက်မှုလုံပ်ငန်ီး

၃၅.၄

၁၆.၈

ဝန်သ

၃၉.၉

၃၁.၅

ောင်မှုလုံပင
် န်ီး

ရင်ားပမစ် - ILO, 2018: 2
အမျာားပြည်သူ ရယူဖတ်ရှိုနင
ို သ
် ည် ၂၀၁၇ ြထမသိုားလြတ် အစီရင်ခစာပဖစ်သည် နစ်စဉ် လိုြ်သာားအင်အာား
စစ်တမ်ား (ဇန်နေါရီ-မတ် ၂၀၁၇) တင် လိုြ်သာားအင်အာားြါေင်မှိုနှိုနား် ကို ၆၁.၅ ရာခိုငန
် ှိုန်ား ရဖာ်ပြထာားဖြီား၊
အမျျုားသာားြါေင်မှိုနှိုနား် (၇၈ ရာခင
ို ်နှိုန်ား) သည် အမျျုားသမီားြါေင်မှိုနှိုနား် (၄၇.၇ ရာခင
ို ်နှိုန်ား) ထက်သသသာသာ
ပမင်မာားရနသည် (ပမန်မာနင
ို ်ငအစိုားရ၊ ၂၀၁၇ - ၄)။
ပမန်မာနိုငင
် သည် သဘာေရဘားအနတရာယ် အထခိုက်လယ်ဆိုား ကမဘာနင
ို ်ငမျာားတင် တစ်နင
ို ်ငအပဖစ်ြါေင်ဖြီား၊
ရရကကီားပခင်ား၊ ဆိုင်ကလိုန်ားမိုနတ
် ိုင်ား၊ ငလျင်လြ
ှို ်ပခင်ား၊ ရပမဖြျုပခင်ားနင် မိုားရခါင်ပခင်ားကသိုို့ အနတရာယ်အမျျုားမျျုား
ခရနိုင်ရချမျာားသည်။ ၂၀၁၉ ကမဘာလိုားဆိုင်ရာ ရာသီဥတိုအနတရာယ်ညန်ားကန်ားတင် ၁၈၄ နိုင်င၌ အဆင် ၃ ရဖြီား၊
အနတရာယ်စီမခနို့်ခမှိုဆင
ို ်ရာ INFORM ညန်ားကန်ားတင် ၁၉၁ နိုင်င၌ အဆင် ၁၂ ရခသည် (World Bank, 2019)။
ထအ
ိုို့ ပြင် အရပခခအရဆာက်အအို၊ ြညာရရား၊ ကျန်ားမာရရားရစာင်ရရာက်မှို၊ လူမှိုေန်ရဆာင်မှိုမျာား ရရနင
ို ်မတ
ှို င်
လည်ား ပမန်မာနိုငင
် ၏ ရကျားလက်ရရာ ဖမျုွဲ့ပြတင်ြါ စန်ရခေါ်မှိုမျာားအပဖစ် ကျန်ရရနြါသည် (ILO, 2018: 2)။
ဆင်ားရနမ်ားြါားသည် အမ်ရထာင်စိုမျာားတင် ရနထင
ို ်သည် ကရလားသူငယ်အရရအတက် မျာားစာရရနပခင်ားရကကာင်
မျျုားဆက်တစ်ဆက်ဖြီားတစ်ဆက် ဆင်ားရနမ်ားြါားမှိုကို ရပဖရင်ားရန် မူေါဒြိုင်ားသည် အရလားထာားဖယ်ပဖစ်လာသည်။
ပမန်မာနိုငင
် ရ ဆင်ားရနမ်ားြါားသူ ကရလားသူငယ် ၆၀ ရာခင
ို ်နှိုန်ားခနို့်သည် တင
ို ်ားရဒသကကီား/ပြည်နယ် ၅ ခို - ဧရာ
ေတီ၊ မရကား၊ ရခိုင်၊ စစ်ကင
ို ်ား၊ ရမ်ားပြည်နယ်တတ
ိုို့ င် ရနထင
ို ်ကကသည် (ဗဟိုစာရင်ားအင်ားအဖွဲ့၊ UNDP နင် WB,
2020: 11-12)။ ကရလားသူငယ်ဆင်ားရနမ်ားြါားမှိုကို ရပဖရင်ားရန် ပြညစ
် ိုလိုရလာက်သည် လူမှိုကာကယ်ရစာင်
ရရာက်မှိုရရအာင် ပြျုလိုြ်ရန်လိုအြ်သည်။ ဆင်ားရနမ်ားြါားမှိုနင်ဆက်စြ်ပဖစ်ရြေါ်သည် အပခာားအရာမျာားသည်
လည်ား လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်မှို၏ အရရားြါရသာ နယ်ြယ်မျာားအပဖစ်ရတွဲ့နိုငဖ် ြီား၊ ဆင်ားရနမ်ားြါားမှိုကို
ရပဖရင်ားရဆာင်ရွကရ
် န်လအ
ို ြ်သည် (ဗဟစ
ို ာရင်ားအင်ားအဖွဲ့၊ UNDP နင် WB, 2020: 12-13)။ ပမန်မာနိုငင
်
ရနထိုင်မအ
ှို ရပခအရနဆိုင်ရာ စစ်တမ်ား၏ လူမှိုစီားြာားအစီရင်ခစာ (၂၀၂၀) အရ  သင်ရလျာ်သည် သက်ရသခကတ်ပြာားရထာားပခင်ားပဖင် အမျာားပြည်သူ ေန်ရဆာင်မှိုနင် အခင်အရရားမျာား
ရရရရားအတက် ရတာင်ားဆိုနင
ို ်ခင်ရပခင်ားရကကာင်၊ သက်ရသခကတ်ပြာားရထာားပခင်ားသည် ဆင်ားရနမ်ား
ြါားမှို ပဖစ်နိုင်ရချ နည်ားြါားပခင်ားနင်ဆက်စြ်ရနသည်။
 အမ်ရထာင်စတ
ို စ်ခရ
ို မသာားစိုေင်မျာား၏ လိုြ်သာားအင်အာားတင် ြါေင်မှိုအြင
ို ်ားသည်လည်ား လူမှိုဘေ
ဖူလိုရရားနင် အရရားြါသည် ဆက်စြ်မရ
ှို သည်။ ြျမ်ားမျှအာားပဖင် စိုကြ
် ျျုားရရားမဟိုတ်သည်လိုြ်ငန်ားမျာား
တင် သီားသနို့်ေင်ရရာက်လိုြက
် ိုင်သည် အမ်ရထာင်စိုမျာားရ တစ်ဦားတစ်ရယာက်ချင်ားစီသည် ဆင်ားရ
နိုင်ရချနည်ားြါသည်။ စက
ို ်ြျျုားရရားလိုြ်ငန်ားပြင်ြတင် အမ်ရထာင်စိုြါေင်လိုြ်ကင
ို ်ပခင်ားသည် လူမှိုဘေ
ဖူလိုမှိုတိုားတက်ရရားအတက် အရရားြါသည်အချက်ပဖစ်သည်အပြင် စိုကြ
် ျျုားရရားလိုြ်ငန်ားတင် ေင်ရရာက်
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လိုြ်ကင
ို ်ရနသူမျာားအရနပဖင် ပြည်စလ
ို ိုရလာက်သည် လူမက
ှို ာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရား ြြိုားမှိုမျာားကို ရရ
ခစာားနိုင်ရန်အတက်လည်ား အထူားလိုြ်ငန်ားအဆင်မျာားချမတ်ရဆာင်ရွကရ
် န်လိုအြ်သည်။
 အရပခခ ေန်ရဆာင်မှိုမျာား၊ အရပခခအရဆာက်အအိုမျာားနင် အလမ်ားရေားမှို၊ အကနို့အ
် သတ်ရမှို၊ ဥြမာ
အာားပဖင် ရ ားကက်တင်ားေင်ရရာက်နိုင်မှိုသည် လူမှိုဘေဖူလိုရရားအရြေါ် ဆိုားကျျုားသက်ရရာက်နိုင်သည်
အတက်

လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရားနင်

အရပခခအရဆာက်အအိုကသရ
ိုို့ သာ

ရ ားကက်နင်၊

ေန်ရဆာင်မှိုမျာား လက်လမ်ားမရ
ီ ရနိုင်ရရားကို ခင
ို ်မာအာားရကာင်ားရအာင် ရဆာင်ရက
ွ ်သငသ
် ည်။
ပမန်မာနိုငင
် တင် ဆင်ားရနမ်ားြါားမှိုနင်ြတ်သက်၍ နောားလည်ထာားမှိုတင် မသမသာပခာားနောားမှိုကို တင်ပြရရသာ်၊
အစိုားရသည် ကမဘာဘဏ် (World Bank) နငအ
် တူ ၂၀၁၄ ခိုနစ် ပမန်မာနိုငင
် လူဦားရရနင် အမ် အရကကာင်ားအရာ
သန်ားရခါင်စာရင်ားမ အချက်အလက်မျာားကအ
ို သိုားပြျု၍ ပမန်မာနိုငင
် ၏ ဆင်ားရနမ်ားြါားမှိုကို ကဏ္ဍစို၊အလာစ၊ို
ရှိုရထာင်စို ဆန်ားစစ်ရလလာမှိုတစ်ရြ်ကို ရဆာင်ရက
ွ ်ခသည်။ ညန်ားကန်ားမျာားတင် ြညာရရား၊ အလိုြ်အကိုင်၊
ကျန်ားမာရရား၊ ရရနင် မလလာစနစ်၊ အမ်ရာနင် အမ်ရထာင်စို ြိုင်ဆိုင်ြစစည်ားမျာားကို ထညသ
် င်ားရလလာခသည်။
ဤနယ်ြယ်အာားလိုားရ ဆင်ားရနမ်ားြါားမှိုသည် ေင်ရငနမက
် ျဆင်ားရမှိုနင် ဆက်စြ်ရနသည်အပြင် ဘေပဖစ်စဉ်
တစ်ရလျှာက် လူမရ
ှို ကာင်ားကျျုားချမ်ားသာအရြေါ်တင်လည်ား သက်ရရာက်မှိုရသည်။ ဤရလလာမှိုမ ရရလာသည်
အရသားစတ်အချက်အလက်မျာားအာားပဖင၊် လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရား ချွဲ့ထင်မှိုကို နယ်ရပမရဒသ အလိုက၊်
အသက်အရွယ်အိုြ်စအ
ို လိုက၊် လူမှိုဖူလိုရရားအကျျုားခစာားခင်အလိုက် ဦားစာားရြားရဆာင်ရက
ွ ်ရာတင် သတင်ား
အချက်အလက်မျာားအပဖစ် အရထာက်အကူပြျုနင
ို ်ြါသည်။ တိုားတက်မှို ရခရသာ်လည်ား၊ ပမန်မာနိုငင
် အရနပဖင်
သသာထင်ရာားသည် ဘက်ရြါင်ားစို အာားနည်ားချက်/ချျုွဲ့ငမှိုမျာားကို ဆက်လက်ကကျုရတွဲ့နင
ို ်သည်။ ရခင
ို ်ပြည်နယ်
တင် လူဦားရရ ၆၀ ရာခင
ို ်နန
ှို ်ားသည် ဆင်ားရနမ်ားြါားမှိုနင် ချျုွဲ့ငမှို/အခမ်ားအလမ်ားနည်ားမှို ညန်ားကန်ား ၅ (သမ
ိုို့ ဟိုတ်)
ထထ
ိုို့ က်ြိုသည်နှိုန်ားနင်ကကျုရတွဲ့ရနရရသာ်လည်ား၊ ရန်ကန
ို ်တင် ၁၀ ရာခင
ို ်နှိုန်ားသာ ဤအမျျုားအစာားအတင်ား
ကျရရာက်ရနသည်။ ကကရတွဲ့ရသည် အခင်အလမ်ားနည်ားမှို အတင
ို ်ားအတာနင် အမျျုားအစာားသည် နယ်ရပမရဒသ
အလိုက၊် ပြည်နယ်နငတ
် င
ို ်ားရဒသကကီားမျာားအလက
ို ်၊ ပြည်နယ်/တင
ို ်ားရဒသကကီားအတင်ားရ ဖမျုွဲ့နယ်အဆငအ
် လိုက်
ကပြာားပခာားနောားသည် (ပြည်ရထာင်စိုသမမတပမန်မာနင
ို ်ငရတာ်၊ ၈-၁၂၊ ၂၀၁၈)။

နယ်ရပမရဒသဆိုင်ရာနင်

မူေါဒဆိုင်ရာ

ရှိုရထာင်မကကည်လျှင်၊

ပြည်တင်ားရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူမျာားနင်

ြိုစတကျ မဟိုတ်သည် စီားြာားရရားအတင်ား လိုြ်ကင
ို ရ
် နသူမျာားအတက် လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်မှို တိုားချွဲ့
ရဆာင်ရွက် ချက်မျာားကို ရရားဆအရကာင်အထည်ရဖာ်ရာတင် အခင်အလမ်ားနည်ားသည် ရကျားလက်ဧရယာ၊
တိုင်ားရဒသကကီား/ ပြည်နယ်၊ ဖမျုွဲ့နယ်မျာားကို ဦားစာားရြား ရသချာရဆာင်ရွကရ
် န် အရရားကကီားြါသည်။
ရကျားလက်ရနပြည်သူမျာားနင် ဆင်ားရနမ်ားြါားမှိုအပဖစ်ဆိုား တိုင်ားရဒသကကီား/ပြည်နယ်မျာားတင် ရနထိုင်သူမျာား၏
ေင်ရငအမျာားစိုကို

အရပခခလိုအြ်သည်

အစာားအစာအတက်သာ

သိုားစကကသည်။

အကျျုားဆက်အာားပဖင်

ဆင်ားရနမ်ားြါားသည် အမ်ရထာင်စိုမျာားအကကာား အစာားအစာမဟိုတ်သည် အရာမျာားအတက် သိုားစရန် အကနို့်
အသတ်ရပခင်ားရကကာင်

အရရားြါသည်

ေန်ရဆာင်မှိုမျာားကို

ရယူရာတင်

အကနို့အ
် သတ်မျာားရလာသည်။

ဤေန်ရဆာင်မှိုမျာားတင် ြညာရရား၊ ရရနင် မလလာစနစ်တိုို့ြါေင်ဖြီား၊ လူမှိုဖူလိုရရား ရှိုရထာငမ
် ကကည်လျှင် ကျန်ားမာ
ရရားလည်ားြါေင်သည် (ဗဟိုစာရင်ားအင်ားအဖွဲ့၊ UNDP နင် WB, 2020: 6-8)။ ဆင်ားရနမ်ားြါားသည် အကျျုားဆက်
ရကကာင် ဆင်ားရနမ်ားြါားသည် အမ်ရထာင်စိုမျာားသည် ကျန်သည်လူဦားရရထက် ြို၍နမ်ကျသည် ကျန်ားမာရရား
အကျျုားရလဒ်မျာားကိုသာ ရရကကသည်။ ကျန်ားမာရရားရစာင်ရရာက်မှိုြိုင်ားတင် ဆင်ားရနမ်ားြါားသူမျာားအရနပဖင်
လူမှိုဖူလိုရရား ြြိုားမှိုကို ပြည်စလ
ို ိုရလာက်စာရရရန်
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ဂ္ရိုတစက
ို ် ရသချာရဆာင်ရက
ွ ်သင်ြါသည်။ အချျုွဲ့

ကျန်ားမာရရားရစာငရ
် ရာက်မက
ှို ို

အမျာားပြည်သူမျာား ရရနိုင်ရသာ်လည်ား ဆင်ားရနမ်ားြါားသူမျာားအတက် အဆိုြါ

ကျန်ားမာရရား ရစာငရ
် ရာက်မှိုမျာားရယူရာတင် အတာားအဆီားမျာားရနင
ို ်သည်။ အတာားအဆီားမျာားတင်- ကျန်ားမာရရား
ဌာနမျာားနင် အလမ်ားရေားဖြီား သာားလာရာတင် ခရီားကိုန်ကျစရတ်ရပခင်ား၊ ရနောက်မ စိုကထ
် ိုတ်ရငရရရသာ်လည်ား
ကကျုတင်ရငရြားထာားရပခင်ားမျာား၊ ကိုသမှိုလက်ခရယူရာတင် အလိုြ်မခင်ယူရပခင်ား၊ မသာားစိုတာေန်မျာား လစ်ဟင်ား
ပခင်ားနင်အတူ အချန်ကကနို့်ကကာပခင်ား၊ ရစာင်ဆိုင်ားရပခင်ားမျာားအပြင် ကျန်ားမာရရားရစာင်ရရာက်သည် ေန်ထမ်ားမျာား
ကို အမျာားနည်ားတူ သဒဓါရကကားရြားရပခင်ားမျာားရသည်။

၂.၂။ ပပည်တင်ီး သ ွှေ့သပပောင်ီး

ောီးလောပခင်ီး

ပမန်မာနိုငင
် တင် ပြည်တင်ားရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာမှိုနင်ြတ်သက်၍ အချက်အလက်ဆိုင်ရာနင် စာရင်ားအင်ားဆိုင်ရာ
အရပခအရနကို ပဖညဆ
် ည်ားရြားသည် ခင
ို ်လိုရသာ ရင်ားပမစ်တစ်ခိုမာ ၂၀၁၄ ခိုနစ် ပမန်မာနိုငင
် လူဦားရရနင်
အမ်အရကကာင်ားအရာ

သန်ားရခါင်ားစာရင်ား၏

ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာပခင်ားနင်

ဖမျုွဲ့ပြထန်ားကာားလာပခင်ားဆင
ို ်ရာ

အရသားစတ်ဆန်ားစစ်ရလလာသည် သိုရတသနစာတမ်ား (၂၀၁၆) ပဖစ်သည် (ပြည်ရထာင်စိုသမမတ ပမန်မာနင
ို ်င
ရတာ်၊ ၂၀၁၆)။ စာတမ်ားတင် ပြည်တင်ားရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာမှိုကို နိုင်ငအတင်ား ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာမှိုဟူ၍
အဓြပါယ်ဖင်ဆိုထာားသည် - ဆိုလိုသည်မာ ဖမျုွဲ့နယ်မျာားအကကာား ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာမှိုပဖစ်သည်။ သန်ားရခါင်
စာရင်ားတင် လူတစ်ဦား တစ်ရယာက်ချင်ားစီ၏ ဘေတစ်ရလျှာက်လိုားတင် အနည်ားဆိုားတစ်ကကမ် ရရွဲ့ရပြာင်ားသာား
လာမှိုပဖစ်/မပဖစ်နင်

ြတ်သက်၍

တင်ပြထာားသည်။

လူတစ်ဦားသည်

မည်သညအ
် ချန်တင်မဆို

၎င်ား၏

ဘေတစ်ရလျှာက်တင် ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာခပခင်ားရြါက (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) မကကာရသားခင်ကာလက ရရွဲ့ရပြာင်ားသာား
လာပခင်ားမျာားရလျှင် ၎င်ားကို ဘေတစ်ရလျှာက်လိုားတင် အနည်ားဆိုားတစ်ကကမ် ရရွဲ့ရပြာင်ားသာား လာသူအပဖစ်
သတ်မတ်ဖြီား၊ သန်ားရခါင် စာရင်ားမရကာက်ယူမီ ၅ နစ်အတင်ား ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာခသူကို ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာ
သူအပဖစ် အဓြပါယ်ဖင်ဆိုထာားသည် (ပြည်ရထာင်စိုသမမတ ပမန်မာနိုငင
် ရတာ်၊ ၂၀၁၆ - xii )။
အပခာားရနောက်ဆက်တ သတင်ားအချက်အလက်မျာားကို မကကာရသားမီက ထိုတရ
် ေခရသာ ပမန်မာနင
ို ်င ရနထိုင်မှို
အရပခအရနဆင
ို ်ရာ စစ်တမ်ား ၂၀၁၇ - လူမှိုစီားြာားအစီရင်ခစာ (ဗဟိုစာရင်ားအင်ားအဖွဲ့၊ UNDP နင် WB, 2020)
အပြင်

အပခာားရင်ားပမစ်အချျုွဲ့အတင်လည်ား

ထည်သင်ားရဖာ်ပြထာားသည်။

“ပမန်မာနင
ို ်ငအတင်ား

ပြည်တင်ား

ရရွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာား - ပြည်တင်ားရရွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်လိုြ်ကင
ို ်ပခင်ား၊ လူကန
ို ်ကူားပခင်ား၊ အဓမမ အလိုြ်ခိုင်ား
ရစမှိုဆိုင်ရာ ြိုစမျာားနင်ြတ်သက်ရသာ အရထာက်အထာားအရပခပြျု သက်ရသတည်ရဆာက်ပခင်ား”

(၂၀၁၅

တင်ထတ
ို ရ
် ေ) (ILO, Myanmar, 2015) ရခါင်ားစဉ်ပဖင် စစ်တမ်ားအရပခပြျု စာတမ်ားတင်လည်ား အာားထာားရသည်
အချက်အလက်အချျုွဲ့ကို ထည်သင်ားရဖာ်ပြထာားသည်။
နိုင်င၏ ဧရယာသိုားခိုပဖစ်သည် ကချင်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နင် ရခိုငပ် ြည်နယ်တတ
ိုို့ င် ြဋြကခမျာား
ဆက်လက် ပဖစ်ရြေါ်ရနပခင်ားရကကာင် စာရင်ားရကာက်ယူပခင်ားမပြျုနိုင်ခသည်ကို သတပြျုမရန်လိုြါသည်။ သိုရတ
သနစာတမ်ား (ပမန်မာနင
ို ်ငအစိုားရ၊ ၂၀၁၆ (Thematic Report): xii, 7) တင် သန်ားရခါင်စာရင်ား၌ လူရြါင်ား
၁,၂၀၆,၄၀၀ ဦားကို စာရင်ားရကာက်ယူမှို မပြျုနိုင်ခရကကာင်ား ခနို့်မန်ားတင်ပြထာားသည်။

ဤအရရအတက်တင်

ပြည်တင်ားရနရြ်စနို့်ခာသူမျာားနင် ြဋြကခပဖစ်ြာားသည်ရနရာမျာားတင် ရနထင
ို ်သမ
ူ ျာား ြါေင်ဖြီား၊ ပမန်မာနိုငင
် တင်ား
ထခိုက်လယ်ဆိုားပဖစ်သူမျာားစာရင်ားတင် ြါေင်ရနသည်။
ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာမှိုသည် ဆက်လက်တိုားြာားလာရနဖြီား၊ ၂၀၁၂ ခိုနစ်ကတည်ားက စတင်၍ ဧရာေတီတိုင်ား
ရဒသကကီား၊ ချင်ားပြည်နယ်နင် မနတရလားတင
ို ်ားရဒသကကီားတတ
ိုို့ င် သသသာသာ တိုားြာားလာရနသည်။ ြိုမန်တိုားြာား
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လာသည် ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူအရရအတက်တင် အဓကအာားပဖင် ငယ်ရွယ်သူ အမျျုားသာားနင် အမျျုားသမီားမျာား
ြါေင်ဖြီား၊ ရန်ကိုန်တင် အလိုြ်အကင
ို ်ရရဖြီား၊ အရထာက်အထာားပြျုလိုြ်ထာားသူမျာား ပဖစ်ကကသည်။ ရရွဲ့ရပြာင်ား
သာားလာမှိုပဖစ်ရပခင်ားကို - လူမျာားသည် စီားြာားရရားအကျြ်အတည်ားရကကာင် ရပဖရင်ားရသည်နည်ားလမ်ားအပဖစ်
မပမင်ကကရတာဘ “လူအမျာားသည် ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာပခင်ားကို အရင်ားအနီားရရရန် (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) အမ်ရထာင်စို
ေင်ရငတိုားြာားရန် စီားြာားရရားအခင်အလမ်ားတစ်ရြ်အပဖစ် ပမင်လာကကသည်။ လူမျာားသည် ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာ
ပခင်ား၏ အနတရာယ်နင် အကျျုားရကျားဇူားကို ကကပြာားပြာား ြမ
ို ို သပမင်လာကကသည်။ အနတရာယ်မျာားဖြီား ရရသည်
အကျျုားအပမတ်နည်ားြါားပခင်ားရကကာင်

အချျုွဲ့အမျျုားအစာား/အရပခအရနမျာားနင်

ဆိုကရ
် ရာက်ရာရနရာမျာားကို

လိုလာား နစ်သက်မှို နည်ားသာားသည်။” (Enlightened Myanmar Research (EMR) and World Bank (WB),
2016: III, 77)

ဝတစ်သလ ောက်လီးံုံ တင် အနည်ီး
ောီးလောပခင်ီး။

ံုံီးတစ်ကကှိမ်သ ွှေ့သပပောင်ီး

ောီးလောပခင်ီးနင် မ ကောသ

ီးမက သ ွှေ့သပပောင်ီး

။ အရသားစတ်ဆန်ားစစ်ရလလာသည် သိုရတသနစာတမ်ား (Thematic Report) အ

ပမန်မာလူဦားရရ စိုစိုရြါင်ား၏ ၁၉.၃ ရာခင
ို ်နန
ှို ်ားသည် ဘေတရလျှာက်လားို တင် အနည်ားဆားို တစ်ကကမ်
ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူမျာားပဖစ်ဖြီား၊ ဆလ
ို သ
ို ည်မာ ၎င်ားတိုို့ ရမားဖာားသညအ
် ချန်မစ၍ အနည်ားဆားို တစ်ကကမ်
ဖမျုွဲ့နယ်မျာားအကကာား ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာခသူမျာားပဖစ်သည်။ ၇ ရာခင
ို ်နှိုနား် သည် မကကာရသားမီအချန်က
ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူမျာားပဖစ်ဖြီား

သန်ားရခါင်စာရင်ားမရကာက်ယူမီ

၅

နစ်အတင်ား

ရရွဲ့ရပြာင်ားသာား

လာခသူမျာား ပဖစ်သည်။ ခချုကကညလ
် ျှင် ပြည်တင်ားရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူ ၅၃ ရာခင
ို န
် ှိုန်ားသည် အမျျုားသမီား
မျာားပဖစ်သည်။ ပမန်မာနင
ို င
် အတင်ားရ လူဦားရရအမျာားစို (ဘေတစ်ရလျှာက်လားို တင် အနည်ားဆိုား တစ်ကကမ်
ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူမျာားနင် မကကာရသားမီက ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူ နစ်မျျုားစလားို ) ၏ ရရွဲ့ရပြာင်ား သာား
လာမှိုသည် ရန်ကန
ို ်ကိုဗဟိုပြျု၍ ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာပခင်ားပဖစ်ဖြီား၊ ရန်ကန
ို ်ဖမျုွဲ့အတင်ားသပိုို့ ဖစ်ရစ၊ ရန်ကန
ို ်
တင
ို ်ားအတင်ားရ ခရင
ို ်မျာားအတင်ားသပိုို့ ဖစ်ရစ ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာပခင်ားပဖစ်သည်။ အမန်တကယ်အာားပဖင်၊
သန်ားရခါင်စာရင်ား မရကာက်ယမ
ူ ီ ၅ နစ်အတင်ား ရန်ကိုနတ
် င
ို ်ားရ လူဦားရရတားို တက်မှိုကိုပဖစ်ရစသည်
ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာမှိုသည် ၈၀ ရာခင
ို ်နန
ှို ်ားအထက်ရသည်ဟို တက်ချက်ထာားသည်။ ရန်ကိုနတ
် င
ို ား် အတင်ား
မကကာရသားမီက ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူဦားရရ အရတာ်မျာားမျာားသည် ကိုနထ
် တ
ို လ
် ြ
ို ရ
် ရား လိုြင
် န်ားမျာားတင်
လိုြက
် င
ို ်ရနကကဖြီား၊

ရန်ကန
ို ်ရပမာက်ြင
ို ်ားရ

စက်မှိုဇိုနမ
် ျာားရ

ဤထိုတလ
် ြ
ို ်ရရားကဏ္ဍတင်

အမျျုားသမီား

ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူ ၅၀ ရာခင
ို ်နှိုနား် ခနို့် လိုြ်ကင
ို ်ရနကကသည်။ (ပမန်မာနိုငင
် အစိုားရ၊ ၂၀၁၆ (Thematic
Report): 24, 25, 148)။

နယ်စပ်

-

ပမန်မာ-ထင
ို ်ားနယ်စြ်နငက
် ြ်လျက်ရသည်ရနရာမျာား၌

ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာမှိုနှိုန်ား(net

migration)တင် ရဒသမထက်ခာသာားသူမျာားထက် ရဒသတင်ားသေ
ိုို့ င်ရရာက်လာသူအရရအတက်ကြမ
ို ျာား
ဖြီား၊ တရိုတ၊် အနဒယနင် နယ်ရပမချင်ားထစြ်လျက်ရသည် နယ်ရပမရဒသမျာားတင် ရဒသမထက်ခာသာားသူ
မျာားထက် ရဒသတင်ားသေ
ိုို့ င်ရရာက်လာသူအရရအတက်က အသငအ
် တင် ပမင်မာားသည်။ အထူားသပဖင်
ကချင်၊ ကယာားနင် ကရင်ပြည်နယ်မျာားပဖစ်သည်။ ဤပြည်နယ်မျာားသည် နယ်စြ်ကိုန်သယ်မမ
ှို တစ်ဆင်
စီားြာားရရားအရန် ရလျက်ရသည်။
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ပြည်တင်ားနင် ပြည်ြရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာပခင်ားအကကာား ချတ်ဆက်မှိုရ/မရကို ဆားို ပဖတ်ရန်ခယဉ်ားြါသည်။
သိုရတသနစာတမ်ားအာားပဖင် အချျုွဲ့အမ်ရထာင်စအ
ို ချျုွဲ့တင် ြါေင်သည် ပြည်တင်ားရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူ
မျာားသည်လည်ား ပြည်ြသထ
ိုို့ က်ခာသူမျာားပဖစ်သည်ဟို ရဖာ်ပြထာားသည်။

ပပည်တင်ီးသ ွှေ့သပပောင်ီး ောီးလော ော သန ောသဒ

မျောီး။

။ စက်မှိုဇိုန်မျာား ဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်လာမှိုနင်အတူ အလိုြ်

သမာားလိုအြ်ချက်ရကကာင် ပြည်တင်ား ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာမှိုသည် အရန်အဟိုန်ပဖင် ပမငတ
် က်လာဖြီား၊ ဖမျုွဲ့ပြထန်ား
ကာားမှိုတိုားတက်ပဖစ်ရြေါ်လာသည်။ ဥြမာအာားပဖင် ၂၀၀၉ ခိုနစ်နင် ၂၀၁၄ ခိုနစ်အကကာားတင် ရန်ကိုန်ဖမျုွဲ့ လူဦားရရ
တိုားတက်မှို၏ ၈၁ ရာခင
ို ်နှိုန်ားသည် ပြည်တင်ား ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာမှိုရကကာင်ပဖစ်ခသည် (World Bank, 2019:
ix)။ ဖမျုွဲ့ပြထန်ားကာားပခင်ားသည် ပဖစ်စဉ်တစ်ရြ်ပဖစ်ဖြီား၊ မကကာရသားမီက ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာမှို ထက်ေက်ခနို့်သည်
ဖမျုွဲ့ပြရဒသမျာားအကကာား ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာပခင်ားပဖစ်ဖြီား ၁၀ ရာခိုင်နှိုန်ားခနို့်သာလျှင် ရကျားလက်မ ဖမျုွဲ့ပြသိုို့
ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာပခင်ားပဖစ်သည်။

ဖမျုွဲ့ပြတစ်ခိုမ ဖမျုွဲ့ပြတစ်ခသ
ို ိုို့ ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာပခင်ား အမျာားစိုသည်

ရန်ကိုန်သိုို့ ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာပခင်ားပဖစ်ဖြီား၊ ရကျားလက်မ ရကျားလက်သိုို့ ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာပခင်ား အမျာားစိုသည်
ြခူားနင် စစ်ကိုင်ားတိုင်ားအတင်ားသိုို့ ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာပခင်ားပဖစ်သည် (ပမန်မာနိုငင
် အစိုားရ၊ ၂၀၁၆ (Thematic
Report): xiii)။
ပပည်နယ်/တှိင
ုံ ်ီးသဒ

ကကီးအတင်ီး သ ွှေ့သပပောင်ီး

ောီးလောပခင်ီး သည် အထူားသပဖင် ပြည်နယ်/တိုငား် ရဒသကကီား

၄ ခို - ကယာား၊ ကရင်၊ မန်နင် ရနပြည်ရတာ်တတ
ိုို့ င် ရတွဲ့ရသည်။12 ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူအမျာားစို
ရရာက်ရရာ ပြည်နယ်/တင
ို ား် ရဒသကကီားမျာားမာ - ရန်ကန
ို ်နင် ကရင်ပြည်နယ်ပဖစ်ဖြီား၊ ဧရာေတီတင
ို ား် ရဒသ
ကကီားတင်မူ ရဒသတင်ားသေ
ိုို့ င်ရရာက်လာသူထက် ရဒသအပြင်သိုို့ ထက်ခာသူအရရအတက်က ြိုမျာားရန
သည်။ (CSO), UNDP and WB, 2020: 97)။

အလုံပ်အကှိင
ုံ ၊် ပညောသ ီးနင် ဝင်သင အသ ကောင်ီးအ ော။

။ အလိုြ်အကင
ို ် (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) အပခာားေင်ရင ရာရဖရန်

ရည်ရွယ်ချက်မျာားပဖင် လူအမျာားစိုက ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာကကပခင်ားပဖစ်သည်။ မူရင်ားရဒသတင် အလိုြ်အကိုင်
အခင်အလမ်ား မရပခင်ားက အရကကာင်ားရင်ားတစ်ရြ်ပဖစ်သည် (ILO, 2015: 3)။ ကျွမား် ကျင်မှို မလိုရသာ လိုြ်ခလစာ
မျာားနင်ြတ်သက်၍
လိုြ်ခလစာ

မတူပခာားနောားမှိုမျာား - ဆိုလိုသည်မာ ကျွမား် ကျင်မှိုမလိုရသာလိုြ်သာားမျာား ရရသည်

ကာဟချက်မျာားသည်

ပြည်တင်ားရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာမှို

ပဖစ်ရစရသာ

သသာထင်ရာားသည်

အရကကာင်ားရင်ား တစ်ရြ်ပဖစ်သည် (ဗဟိုစာရင်ားအင်ားအဖွဲ့၊ UNDP နင် WB, 2020: 96)။ ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူ
အမျာားစို (စစ်တမ်ားရပဖဆိုသူ ၇၂ ရာခင
ို ်နှိုန်ား) သည် ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာပခင်ားကို မသာားစိုေိုင်ားေန်ားဆိုားပဖတ်ပခင်ား
(စစ်တမ်ားရပဖဆိုသူ ၂၆ ရာခင
ို ်နှိုန်ား)ထက် ကိုယ်ြင
ို ် လတ်လြ်စာ ဆိုားပဖတ်ပခင်ားပဖစ်သည် (ILO, 2015)။
သရ
ိုို့ သာ်လည်ား ကျာား/မ ကပြာားပခာားနောားမှို ရဖာ်ပြထာားပခင်ား မရတွဲ့ရြါ။

12

ILO ၏ ပမန်မာနင
ို ်ငတင်ား ပြည်တင်ားရရွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားစာတမ်ား ၃ တင် အရသားစတ်ရဖာ်ပြထာားသည် - "ခချုကကည်လျှင်၊ စစ်တမ်ားရပဖဆိုသူ

အရတာ်မျာားမျာားသည် တင
ို ်ားနို့ပြည်နယ် (၃၈ %) တစ်ခိုစီအတင်ား ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာပခင်ားထက် တင
ို ်ားနို့ပြည်နယ်တစ်ခိုနင်တစ်ခိုအကကာား (၆၂ %)
ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာပခင်ားကြိုမျာားသည်။ သရ
ိုို့ သာ်လည်ား ဤနှိုန်ားသည် ရပဖဆိုသအ
ူ ာားလိုားအတင်ား တူညီရနပခင်ားမရြါ။ ပမန်မာနင
ို ်င၏ တင
ို ်ားရဒသကကီား
တစ်ခိုအတင်ား ရမားဖာားသူသည် ၎င်ား၏ရဒသကကီားတစ်ခိုအတင်ားထက်၊ အပခာား တင
ို ်ားနင်ပြည်နယ် ၁၄ ခိုသိုို့ ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားနိုင်ရချမျာားသည်။ သိုို့ရသာ်
ပြည်နယ်တစ်ခတ
ို င် ရမားဖာားသူမျာားသည် အပခာားပြည်နယ်/တင
ို ်ားမျာားသိုို့ ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာခပခင်ားထက် ၎င်ားတို့ပို ြည်နယ်အတင်ား အရရအတက် ြို၍
မျာားစာ ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာကကသည်။"
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လုံပ်

ောီးအင်အောီးနင် ကဏ္ဍအလှိက
ုံ ်ပဖစ်သပေါ်သပပောင်ီးလမှုမျောီး ။ ။ကိုနထ
် တ
ို လ
် ိုြ်မက
ှို ဏ္ဍတင်ရသူမျာားသည်

စိုစိုရြါင်ားလိုြ်သာားအင်အာားထို၏ ၆.၈ ရာခင
ို န
် ှိုနား် ခနို့ရ
် ဖြီား၊ ကိုနထ
် တ
ို လ
် ြ
ို ်မန
ှို င် ေန်ရဆာင်မှိုကဏ္ဍတင် ပြည်
တင်ားရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူ ရာခင
ို ်နန
ှို ်ား အရတာ်မျာားမျာားပဖစ်ဖြီား၊ အထူားသပဖင် ဖမျုွဲ့ပြမ ဖမျုွဲ့ပြနင်၊ ဖမျုွဲ့ပြမ
ရကျားလက်သိုို့

ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူမျာားပဖစ်သည်။

ဖမျုွဲ့ပြတစ်ရနရာမ

အပခာားဖမျုွဲ့ပြ

တစ်ရနရာသိုို့

ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူမျာားသည် စာရရားစာချီ၊ နည်ားြညာဆင
ို ်ရာနင် ကျွမ်ားကျင်မလ
ှို ိုရသာ အသက်ရမားေမ်ား
ရကျာင်ားအလိုြအ
် ကင
ို ်မျာားတင် ေင်ရရာက်လာကိုငသ
် ည် အရရအတက် ရာခင
ို ်နှိုနား် သည် အပခာား အဓကကျ
သည် ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာမှို အရပခအရန ၃ ရြ်ထက် ြမ
ို ျာားသည်။ ဖမျုွဲ့ပြမ ရကျားလက်သိုို့ ရရွဲ့ရပြာင်ားသာား
လာသူမျာားသည်

ရဆာက်လိုြ်ရရားကဏ္ဍ၊

တည်ားခိုရနထိုင်မန
ှို င်

အစာားအစာေန်ရဆာင်မှိုကဏ္ဍတင်

ရာခင
ို ်နှိုနား် အရတာ်မျာားမျာား လိုြက
် င
ို ်ကကသည်။ အသက် ၁၅ နစ်မ ၁၉ နစ် အသက်အြင
ို ်ားအပခာားကလ၍၊
ရရွဲ့ရပြာင်ား သာားလာသူမျာားအကကာား လိုြသ
် ာားအင်အာား ြါေင်နှိုနား် သည် ဖမျုွဲ့ပြထက် ရကျားလက်တင်
ြိုမျာားသည်။ ဘေတစ်ရလျှာက်လိုားတင် အနည်ားဆားို တစ်ကကမ်ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူမျာားသည် ရရွဲ့ရပြာင်ား
သာားလာသူ မဟိုတ်သူမျာားထက် စက
ို ်ြျျုားရရားမဟိုတရ
် သာ ကဏ္ဍမျာားတင် ေင်ရရာက်လြ
ို ်ကင
ို ်သည်
အမ်ရထာင်စိုေင်မျာား ပဖစ်နင
ို ရ
် ချမာ နစ်ဆြိုမျာားသည်။ (ဗဟိုစာရင်ားအင်ားအဖွဲ့၊ UNDP နင် WB, 2020: 94)။
ထအ
ိုို့ ပြင်၊ ဖမျုွဲ့ပြအရပခပြျု လိုြ်ငန်ားကဏ္ဍမျာားတင် အလိုြအ
် ကိုင်ဆိုားရှိုားမှိုဒဏ်ခရသည် ရနရြ်ပြန် ပြည်တင်ား
ပြည်ြ

ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူမျာားကိုလည်ား

စိုကြ
် ျျုားရရားကဏ္ဍက

ဆရဆာင်/ရခေါ်ယူမှိုရနင
ို ်ပခင်ားရကကာင်

ဤအရပခအရနသည် ကိုဗစ်နင
ို ်တင်ားသက်ရရာက်မှိုနင်အတူ ရပြာင်ားလနင
ို ်ြါသည်။
နှုတ်အောီးပဖင်

သ

ောတူပခင်ီးမျောီး၏ အကျှိျုီး က်သ ောက်မ။ှု

။ စာပဖင်ရရားသာားထာားသည် သရဘာတူစာချျုြ်

မျာားမရပခင်ား၊ သရဘာတူစာချျုြတ
် င် ြါေင်သည် စည်ားကမ်ားသတ်မတ်ချက်မျာားကို ပြည်တင်ား ရရွဲ့ရပြာင်ားသာား
လာသူ အမျာားစို သပမင်နောားလည်မှို မရပခင်ားတရ
ိုို့ ကကာင် ၎င်ားတသ
ိုို့ ည် ရခါင်ားြိုပဖတ်ခရနိုင်သည်အရပခအရနသိုို့
ရရာက်သာားဖြီား၊ ပမန်မာနင
ို ်င၏ လူမှိုဖူလိုရရားအစီအစဉ်သိုို့ မပဖစ်မရနနင် မမဆနဒအရ ထည်ေင်ပခင်ားတင် မတ်ြို
တင်ပခင်ားနင် ြါေင်ပခင်ားအရြေါ် ဆိုားကျျုားသက်ရရာက်မည်မာ အရသအချာြင်ပဖစ်သည်။ ILO ၏ ပမန်မာနိုင်င

အတင်ား ပြည်တင်ားရရွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာား စာတမ်ားအရ စစ်တမ်ားရပဖဆိုသူအမျာားစိုသည် အလိုြ်အကင
ို ်
အရပခအရန/သတ်မတ်ချက်မျာားနင်ြတ်သက်၍ အလိုြ်ရင်နင် နှိုတအ
် ာားပဖင် သရဘာတူညီမှို ပြျုလိုြ်ကကသည်
(၇၃ ရာခင
ို ်နှိုန်ား)။ “ဥြရဒအရ ပြျုလိုြ်ရန်လိုအြ်ရသာ်လည်ား၊ စစ်တမ်ားရပဖဆိုသူ ၇ ရာခိုငန
် န
ှို ်ားသာလျှင် ၎င်ားတ၏
ိုို့
အလိုြ်ရင်နင် စာပဖငရ
် ရားသာားထာားရသာ သရဘာတူစာချျုြရ
် ကကသည်။ စာပဖင် ရရားသာားထာားရသာ သရဘာတူ
စာချျုြ်ရသည် စစ်တမ်ားရပဖဆိုသူ ၄၉၅ ဦားတင် ၁၇၄ ဦားသည် ၎င်ားတ၏
ိုို့ သရဘာတူစာချျုြ်မျာားကို အပြညအ
် ေ
နောားမလည်ြါဟို ရပြာဆိုကကသည်။ စစ်တမ်ားရပဖဆိုသူ အမျျုားသမီားမျာားသည် အမျျုားသာားမျာားထက် ၎င်ားတ၏
ိုို့
သရဘာတူစာချျုြ်မျာားကို အပြည်အေ နောားလည်မှို မရကကြါ။” (ILO, 2015: 4).

အလုံပ်အကှိင
ုံ ်နင် သနထှိင
ုံ ်မအ
ှု သပခအသန။

။ လူမက
ှို န်ရက်ချတ်ဆက်မှိုအကနို့အ
် သတ်ရပခင်ားနင် ရဒသခ

ဘာသာစကာား ကျွမား် ကျင်မှို နည်ားြါားပခင်ား၊ လိုြ်ငန်ားခင်တင် ထိုတ်ရဖာ်ရပြာဆိုမှို နည်ားပခင်ားမျာားရကကာင် ပြည်တင်ား
ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူမျာားအရနပဖင် လိုြ်ငန်ားခင်ရဘားအနတရာယ်ကင်ားရင်ားရရားနင် ကျန်ားမာရရားစချန်စညန်ားမျာား
ကင်ားမပခင်ား၊ အလိုြ်သမာားရရားရာ စချန်စညန်ားမျာား ကျငသ
် ိုားမှိုအာားနည်ားပခင်ားမျာားအပြင် အရထရထ အလိုြ်
အကိုင်နင် ရနထိုင်မှိုဆင
ို ်ရာ စန်ရခေါ်မှိုမျာားအတင်ား အခငအ
် လမ်ားနည်ားဖြီား ဆိုားကျျုားဒဏ် ခရနိုင်ရချရသည်။ ILO ၏

ပမန်မာနိုငင
် အတင်ား ပြည်တင်ား ရရွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာား စာတမ်ားအရ စစ်တမ်ားရပဖဆိုင်သူ ခနို့်မန်ားရချ ၆၀
ရာခိုင်နှိုန်ားသည် တစ်ြတ် (၇) ရက်လိုြ်ကင
ို ်ကကရဖြီား၊ ၂၈ ရာခင
ို ်နှိုန်ားသည် တစ်ြတ် (၆) ရက်လိုြ်ကင
ို ်ကကရသည်။
၃၂ ရာခိုင်နန
ှို ်ားသည် တစ်ရက်တင် အလိုြ်ချန်ရြါင်ား ၉ နောရီမ ၁၀ နောရီခနို့်လိုြ်ကင
ို ်ရဖြီား၊ ၃၃ ရာခိုငန
် ှိုန်ားသည် ၁၁
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နောရီမ ၁၅ နောရီ (အနောားယူချန်မျာား အြါအေင်) လိုြ်ကင
ို ်ကကရသည်ဟို ရဖာ်ပြထာားသည်။ ြျမ်ားမျှအာားပဖင်
စစ်တမ်ားရပဖဆိုသူမျာားသည် ရနထိုင်ရာ/အြ်ရာရနရာတင် ြျမ်ားမျှအာားပဖင် အပခာားလူရပခာက်ဦားနငအ
် တူ အြ်ကက
ရသည်။ လိုြ်ငန်ားခင်ရဘားအနတရာယ်ကင်ားရင်ားရရားနင် ကျန်ားမာရရားနင်ြတ်သက်၍၊ လိုြင
် န်ားနယ်ြယ်အာားလိုား၌
လိုြ်ကင
ို ်ကကရသည် စစ်တမ်ားရပဖဆိုသူမျာားက အဓကထာားရပဖဆိုထာားသည်ကို စာတမ်ားတင် ဤသရ
ိုို့ ဖာ်ပြထာား
သည် - ဖိုန်မှိုန်န
ို့ င် အခိုားအရငွဲ့မျာားကို ရှိုရှိုကမ
် ပခင်ား၊ လိုြ်ငန်ားခင် ြူလန်ား ရအားလန်ားပခင်ား၊ အသ ဆူညလန်ားပခင်ား
(သမ
ိုို့ ဟိုတ်) တိုန်ခါပခင်ား၊ လိုြ်ငန်ားခင် ထခိုက်ဒဏ်ရာမျာား ရပခင်ား (ILO, 2015: 4)။ အချျုွဲ့လိုြ်ငန်ား နယ်ြယ်
မျာားတင် အလသိုားစာားပြျုမှိုနင် ရခါင်ားြိုပဖတ်မှိုမျာားစာ ရသည်။ အမ်အကူအလိုြ်အကိုင်၊ ငါားဖမ်ားလိုြ်ငန်ား၊
ကိုန်သယ်လိုြင
် န်ား၊ သတတူတူားရဖာ်ရရားလိုြ်ငန်ား၊ အစာားအစာေန်ရဆာင်မှိုလိုြ်ငန်ားမျာားတင် အဓမမအလိုြ်ခိုင်ားရစ
မှိုနင် လူကိုနက
် ူားမှိုမျာား ပဖစ်ြာားရလရဖြီား၊ စစ်တမ်ားရကာက်ယူထာားသည် အလိုြ်သမာား ၇,၂၁၆ ဦားတင် အမ်အကူ
အလိုြ်သမာား ၄၀ ရာခိုင်နှိုန်ားသည် အဓမမအလိုြ်ခိုင်ားရစမှိုနင် လူကိုနက
် ူားမှိုအရပခအရနမျာား ကကျုရတွဲ့ရသည်ကို
ရလလာရတွဲ့ရရသည် (ILO, 2015: 70)။

၂.၃။ ပံစ
ုံ ံတကျမဟုံတသ
်

ော စီးပောီးသ ီးနင်၊ ပံစ
ုံ ံတကျစီးပောီးသ ီးအတင်ီး ှိ ပံစ
ုံ ံတကျမဟုံတ်သ

ော

အလုံပ်အကှိုံင်၊
ပမန်မာနိုငင
် လိုြ်သာားအင်အာားစစ်တမ်ား (၂၀၁၅) တင် "ြစ
ို တကျမဟိုတရ
် သာ ကဏ္ဍအတင်ား လိုြ်ကင
ို ရ
် နသူ
မျာား” နင် “ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ အလိုြ်အကိုင်” အဓြပါယ်ဖင်ဆိုချက်ကို ရဖာ်ပြထာားသည်အပြင် “သမေါယမ
အမှိုရဆာင်”13 ၊ “ကိုယ်တင
ို ် လိုြ်ငန်ားလိုြ်ကင
ို ်သူ”14၊ “ကိုယ်ြိုင် လိုြ်ငန်ားလိုြ်ကင
ို ်သူ”15 နင် ကိုယ်ြင
ို ်သိုားရန်
ြစစည်ားထိုတ်လိုြ်သူ”16 တ၏
ိုို့ သီားပခာားအဓြပါယ်ဖင်ဆခ
ို ျက်မျာားကိုလည်ား ရဖာ်ပြထာားသည် (ပမန်မာနိုငင
် အစိုားရ၊
၂၀၁၆ - ၉-၁၀)။ ဤစာတမ်ား၏ အြိုင်ား ၄.၁ ကိုလည်ား ကကည်ရှိုြါ။


ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ ကဏ္ဍတင် လိုြ်ကင
ို ်ရနသူ - ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာကဏ္ဍတင် ကိုန်ြစစည်ားမျာား
နင် ေန်ရဆာင်မှိုမျာားကို ထိုတလ
် ိုြ်၊ လလယ်ရရာင်ားချရနရသာ မတ်ြိုတင်ထာားပခင်ားမရရသာ ကိုယ်ြင
ို ်

13

"လူတစ်ရယာက်သည် သမေါယမအသင်ားတင် အမှိုရဆာင်အပဖစ်လိုြ်ကင
ို ်လျက်ရဖြီား သူ/သူမသည် လိုြ်ခ/လစာအရနပဖင် ရရပခင်ား မရြါ။ သရ
ိုို့ သာ်

သူ/သူမသည် အပမတ်ရေစိုတစ်ခက
ို ို ရရြါက သူ/သူမကို သမေါယမအသင်ား၏ အမှိုရဆာင်အပဖစ် သတ်မတ်နိုင်မည်ပဖစ်ြါသည်။ သရ
ိုို့ သာ် သူ/သူမသည်
သမေါယမအမှိုရဆာင် တစ်ရယာက်ပဖစ်ဖြီား အပမတ်ရေစိုအပြင် လိုြ်ခ/လစာြါ ရရြါက သူ/သူမကို အလိုြ်သမာားအပဖစ် သတ်မတ်ရမည်ပဖစ်သည်။" ဟို
အဓြပါယ်ဖင်ဆထ
ို ာားသည်။
14

"လိုြ်ခ/လစာပဖင် လိုြ်ကင
ို ်မှိုမလ၍ အလိုြ်ရင်၊ကိုယ်ြင
ို ်လြ
ို ်ငန်ားလိုြက
် ိုင်သူ၊ အမ်ရထာင်စို/မသာားစိုလိုြင
် န်ားတင် လိုြ်ခမရြ ကူညီလြ
ို ်ကင
ို ်သန
ူ င်

သမေါယမ အမှိုရဆာင်မျာား စသည်တို့က
ို ို ကိုယ်တိုင်လိုြင
် န်ားလိုြက
် ိုင်သ"ူ ဟို အဓြပါယ်ဖင်ဆိုထာားသည်။
15

" ကိုယ်ြင
ို ်လြ
ို ်ငန်ားကို ြိုမန်အလိုြသ
် မာားငာားရမ်ားပခင်ားမရဘ လိုြက
် ိုင်သက
ူ ိုဆိုလိုပခင်ားပဖစ်ြါသည်။ ကိုယ်ြင
ို ်လြ
ို ်ငန်ားလိုြက
် ိုင်သူသည် မမတစ်ဦားတည်ား

(သမ
ိုို့ ဟိုတ)် တစ်ဦားထက်ြိုရသာ လိုြ်ရဖာ်ကိုငဖ
် က်မျာားနင်ပဖစ်ရစ အခရကကားရင မရြားရသည် မသာားစို အကူလိုြ်သာားမျာားနင်ပဖစ်ရစ၊ လိုြ်ငန်ား (သိုို့မဟိုတ)်
စိုက်ြျျုားရမားပမူရရား စသည်မျာားကို ရဆာင်ရွက်ကကြါသည်။ ြခပဖင် လိုြက
် ိုင်လျက်ရရသာ ြစာားမျာားကိုလည်ား ကိုယ်ြင
ို ်လြ
ို င
် န်ားလိုြက
် ိုင်သဟ
ူ ို
သတ်မတ်ရမည်။ အမ်ရထာင်စိုေင်တစ်ဦားထက်မကရသာသူမျာားသည် ထစ
ို ီားြာားရရားလိုြ်ငန်ား (သမ
ိုို့ ဟိုတ)် စက
ို ်ြျျုားရမားပမူရရားလိုြ်ငန်ား တစ်ခိုတည်ားတင်
တစ်ဦားနငတ
် စ်ဦား အပြန်အလန်ကူညီ လိုြ်ရဆာင်ရြားကကဖြီား ြိုမန်အာားပဖင် လစာရြားငာားရမ်ားရရသာ အလိုြ်သမာားမရြါက ထိုလိုြ်ငန်ားတင် ြါေင်သတ
ူ င
ို ်ား
အာား ကိုယ်ြင
ို ်လြ
ို င
် န်ားလိုြက
် ိုင်သဟ
ူ ို သတ်မတ်ရမည်။ စစ်တမ်ားအစီရင်ခစာတင် ထိုသူမျာားအာား ကိုယ်ြင
ို ်လြ
ို င
် န်ားလိုြ်ကိုင်သအ
ူ ပဖစ် အမျျုားအစာား
သတ်မတ်ြါသည်" ဟို အဓြပါယ်ဖင်ဆိုထာားသည်။
16

"ရည်ညန်ားကာလအတင်ား သူတ၏
ိုို့ အမ်ရထာင်စို (သမ
ိုို့ ဟိုတ)် အပခာားအမ်ရထာင်စိုမျာားတင် ရနထိုင်ရသာ မသာားစိုေင်မျာားမ ကိုယ်ြင
ို သ
် ိုားစရန်ရည်ရယ
ွ ်

ဖြီား ကိုန်ြစစည်ားထိုတလ
် ြ
ို ်ရန်

လိုြ်ရဆာင်ခရသာ

မည်သည်လိုြ်ရဆာင်ချက်မျျုားကိုမဆို လိုြ်ရဆာင်သည်သအ
ူ ာားလိုားကို ရည်ညန်ားြါသည်"

အဓြပါယ်ဖင်ဆထ
ို ာားသည်။

22

ဟို

ြိုဂ္ဂလကလိုြ်ငန်ားငယ်မျာား

ြါေင်သည်။

အဆိုြါလိုြ်ငန်ားမျာားသည်

လိုြ်အာားနင်

ရင်ားနီားရငကို

ခပခာားထာားပခင်ားမရဘလိုြင
် န်ားငယ်မျာားပဖငရ
် ဆာင်ရွကလ
် ျက်ရကကြါသည်။ (လိုြ်သာားအင်အာား စစ်တမ်ား
(၂၀၁၅) တင်ရဖာ်ပြထာားသည်အတိုင်ား)

ပံုံစတ
ံ ကျမဟုံတ်သ ော



အလိုြ်ရင်

အလုံပ်အကှိုံင်

-

"ဥြရဒအရပဖစ်ရစ၊

လက်ရတွဲ့ကျင်သိုားမှိုအရပဖစ်ရစ၊

အလိုြ်သမာားဆက်ဆရရားသည် အမျျုားသာားအလိုြ်သမာားဆိုင်ရာဥြရဒ၊

ေင်ရငအခန်

ရကာက်ခပခင်ား၊ လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရား (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) အလိုြ်အကင
ို ်ဆင
ို ်ရာ အကျျုားခစာား
ခင်မျာားကို ခစာားခင် (ဥြမာ - အလိုြ်ထိုတ်ပခင်ားကို ကကျုတင်အသရြားပခင်ား၊ အလိုြ်ထိုတန
် စ်နောရကကား
(သမ
ိုို့ ဟိုတ်) လစာပဖင် နစ်ြတ်လည်ခင်နင် နောမကျန်ားခင်) မျာားအတင
ို ်ား လိုကန
် ောရပခင်ားမရလျှင်၊
ြိုစတကျ (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ လိုြ်ငန်ားကဏ္ဍတင် လိုြ်ကင
ို ်သည်ပဖစ်ရစ၊ အမ်ရထာင်
စိုတစ်ခတ
ို င် အခရကကားရငပဖင် အမ်အကူအလိုြ်သမာားတစ်ဦားအပဖစ် လိုြ်ကင
ို ်သည်ပဖစ်ရစ ဤအလိုြ်
သမာားမျာားကို ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာ အလိုြ်အကိုင်ရသူမျာားဟို ယူဆသတ်မတ်သည်။
ရအာက်ြါ ကန်ားဂ္ဏန်ားမျာားသည် ၂၀၁၇ ခိုနစ် နစ်စဉ် လိုြ်သာားအင်အာားစစ်တမ်ားအာား ကိုားကာားမှိုပဖင် ရဖာ်ပြ
ထာားသည် အဓက လိုြ်သာားရ ားကက်အချက်အလက်အချျုွဲ့ပဖစ်ြါသည်။17


အလိုြ်လိုြ်ကင
ို ်နိုင်သည် အသက်အရွယ် - ၃၆.၅၆ သန်ား



လိုြ်သာားအင်အာားပြင်ြ ရရနသူမျာား - ၁၃.၈၈ သန်ား



အလိုြ်လက်ရနင် အလိုြ်လက်မ - စိုစရ
ို ြါင်ား ၂၂.၆၈ သန်ားတင် ၂၂.၄၆ သန်ားသည် အလိုြ်လက်ရပဖစ်
ဖြီား၊ ၀.၂၂၆ သန်ားသည် အလိုြလ
် က်မပဖစ်သည်။
လိုြ်သာားအင်အာား ၂၂.၆၈ သန်ားတင်၊ ၈၄ ရာခင
ို ်နှိုန်ားသည် ြိုစတကျမဟိုတ်ြါ။ (၂၀၁၅ လိုြ်သာားအင်



အာားစစ်တမ်ားတင် ရဖာ်ပြထာားသည် ၈၇ ရာခင
ို ်နှိုန်ားထက် အနည်ားငယ်ကျလာသည်။)
အမျာားပြည်သူ ရလလာကကညရ
် ှိုနင
ို ်သည် ၂၀၁၇ ခိုနစ် ြထမ သိုားလြတ် အစီရင်ခစာပဖစ်သည် နစ်စဉ် လိုြ်သာား
အင်အာားစစ်တမ်ား (ဇန်နေါရီ - မတ် ၂၀၁၇) တင် အထက်ြါကန်ားဂ္ဏန်ားမျာားအပြင် အရသားစတ်အချက်အလက်
မျာားကိုလည်ား ထည်သင်ားထာားသည် -

စောကက် ၁ - ပံုံစတ
ံ ကျမဟုံတသ
်

ောကဏ္ဍနင် ပံုံစတ
ံ ကျမဟုံတ်သ ောကဏ္ဍပပင်ပ ှိ ပံုံစတ
ံ ကျမဟုံတ်သ ော

အလုံပ်အကှိင
ုံ ်


ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာကဏ္ဍရ အလိုြ်အကင
ို ်နင်

ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာကဏ္ဍပြင်ြရ ြိုစတကျ

မဟိုတရ
် သာ အလိုြ်အကိုငန
် င်ြတ်သက်၍ ကာပခာားသည် ရှိုရထာငအ
် ပမင် (ပမန်မာနိုင်ငအစိုားရ၊
၂၀၁၇ - ၁၀)
o

ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာကဏ္ဍရ အလိုြ်အကင
ို ် - စိုစရ
ို ြါင်ား ၆၀.၂ ရာခိုငန
် ှိုန်ားရဖြီား၊ အမျျုားသာား
(၅၈.၉ ရာခင
ို ်နှိုန်ား) သည် အမျျုားသမီား (၆၂.၁ ရာခင
ို ်နှိုနား် ) ထက်အနည်ားငယ် ရလျာသည်ကို

17

MOLIP နင် အင်တာဗျူား - ၂၀၁၉ နိုေင်ဘာလ ၂၇ ရက်။

23

ရတွဲ့ရသည်။

ြိုစတကျမဟိုတ်သည်

အလိုြ်အကင
ို ်ပဖစ်ရြေါ်မှို

ြမာဏနင်

ြတ်သက်၍

ရကျားလက်ရဒသ (၆၂ ရာခင
ို န
် ှိုန်ား)သည် ဖမျုွဲ့ပြရဒသ (၅၅.၇ ရာခင
ို ်နှိုန်ား) ထက်မျာားသည်။
o

ြိုစတကျမဟိုတ်သည်ကဏ္ဍပြင်ြရ ြိုစတကျမဟိုတ်သည် အလိုြ်အကင
ို ် - စိုစိုရြါင်ား ြမာဏ
သည် ၂၃.၉ ရာခင
ို ်နှိုန်ားရဖြီား၊ အမျျုားသမီား (၂၉.၈ ရာခင
ို ်နှိုန်ား) သည် အမျျုားသာား (၁၉.၆ ရာခင
ို ်နှိုန်ား)
ထက် ြိုမျာားသည်ကရ
ို တွဲ့ရသည်။ ဖမျုွဲ့ပြ (၂၃.၈ ရာခင
ို ်နှိုန်ား) နင် ရကျားလက် (၂၃.၉ ရာခင
ို န
် ှိုန်ား)
အလာားတူ အရပခအရနရသည်ကို ရတွဲ့ရသည်။



ြျမ်ားမျှ လစဉ် လစာနင် ေင်ရင - (ပမန်မာနင
ို ်ငအစိုားရ၊ ၂၀၁၇ - ၁၄-၁၇) သိုားလြတ် လိုြ်သာား အင်အာား
အစီရင်ခစာတင်

ရဖာ်ပြထာားချက်အရ

လိုြ်ကင
ို ်သအ
ူ မျျုားသာားနင်

ြိုစတကျ

အမျျုားသမီားမျာားသည်

လိုြ်ခလစာရရရသာအလိုြ်အကိုင်မျာားတင်
ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ

အလိုြ်ကင
ို တ
် င်

လိုြ်ကင
ို ်သမ
ူ ျာားထက် ေင်ရင နစ်ဆရကျာ် ရသည်ကိုရတွဲ့ရသည်။ ြိုစတကျနင် ြိုစတကျမဟိုတ်
ရသာ အလိုြအ
် ကိုင် နစ်ရြ်စလိုားတင် ရကျားလက်ရအလိုြသ
် မာားမျာားသည် ဖမျုွဲ့ပြရအလိုြ်သမာားမျာား
ထက် ေင်ရင နည်ားြါားစာရရသည်။ ခချုကကည်လျှင် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာကဏ္ဍနင်၊ ြိုစတကျ
မဟိုတရ
် သာကဏ္ဍပြင်ြရ

ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာအလိုြ်အကင
ို ်

နစ်မျျုားစလိုားရ

အခရကကား

ရငရရသည် အလိုြ်အကင
ို ်နင်ြတ်သက်၍ အမျျုားသာားမျာားသည် အမျျုားသမီားမျာားထက် ေင်ရငမျာားစာ
ရာရဖနင
ို ်ဖြီား၊ ရကျားလက်ရဒသရနသူမျာားသည် ဖမျုွဲ့ပြရနသူမျာားထက် သသသာသာ နည်ားြါားသည်ကို
ရတွဲ့ရသည်။


သိုားလြတ် လိုြ်သာား အင်အာား အစီရင်ခစာတင် အပခာားနင
ို ်ငအမျာားစိုနင် တူညီသည်အချက်မျာားကို
လည်ား

ရဖာ်ပြထာားသည်ကရ
ို တွဲ့ရသည်။

အမျာားစိုသည်

မသာားစိုလိုြင
် န်ားမျာားပဖစ်ဖြီား၊

မျာားစာရသာ

ြိုစတကျမဟိုတ်သည်

ြါေင်လိုြက
် ိုင်သူမျာားတင်

အထူားပြျု

စီားြာားရရားတင်
ကျွမား် ကျင်မှို

(သမ
ိုို့ ဟိုတ်) အဆင်ပမင် ြညာရရားတတ်ရပမာက်ထာားမှို မရြါက၊ အပခာားအလိုြအ
် ကိုင်မျာား ကကျုားစာား
ရာရဖမှို နည်ားြါားသည်ကရ
ို တွဲ့ရသည်။

ဤအစီရင်ခစာပဖစ်ရပမာက်ရရားအတက် ၂၀၁၇ လိုြ်သာားအင်အာားစစ်တမ်ားပဖင် ရကာက်ယူရရသည် ြိုစတကျ
မဟိုတ်သည် အလိုြ်အကိုငန
် င်စြ်လျဉ်ား၍

ခပခာားရဖာ်ပြထာားသည်

အပခာားအချက်အလက်မျာားကို ILO ၏

ရတာင်ားဆိုမှိုပဖင် MOLIP က ပြင်ဆင်ပဖညစ
် က်ထာားြါသည်။18


ကျာား/မ ရှိုရထာင်နင်ြတ်သက်၍၊ အချက်အလက်မျာားအရ၊ ြိုစတကျ မဟိုတရ
် သာ အလိုြ်အကင
ို ်
အတင်ား အမျျုားသမီား ၉၀ ရာခင
ို ်နှိုန်ား ရဖြီား၊ အမျျုားသာား ၇၆ ရာခိုင်နှိုန်ားရသည်။ စက
ို ်ြျျုားရရားကဏ္ဍတင်
အမျျုားသမီား ြါေင်မှိုရာခင
ို န
် ှိုန်ားသည် (၉၃.၃ ရာခင
ို န
် ှိုန်ား) ရဖြီား၊ (အမျျုားသာား (၇၁.၃ ရာခင
ို ်နန
ှို ်ား) ထက် ြို
မျာားသည်။ ေန်ရဆာင်မှိုကဏ္ဍတင်လည်ား အလာားတူ ြမာဏရဖြီား စက်မှိုလိုြ်ငန်ားကဏ္ဍတင် အတင
ို ်ား
အတာ ြိုနည်ားသည်။



လုံပ်ငန်ီးနယ်ပယ်တသလ ောက် ပံုံစတ
ံ ကျမဟုံတ်သ ော အလုံပ်အကှိင
ုံ ်မျောီး ပျံွှေ့နံတည် ပ
ှိ ံုံ - ြိုစတကျ
မဟိုတရ
် သာ

18

အလိုြ်အကိုငအ
် မျာားစိုသည်

စာရရားသူပဖင် အချက်အလက်မျာားကိုဖင
ို တ
် ပြျုစိုထာားသည်။
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စိုကြ
် ျျုားရရားကဏ္ဍတင်

(၄၇.၉

ရာခိုငန
် ှိုန်ား)

ရဖြီား၊

ေန်ရဆာင်မှိုကဏ္ဍတင် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာအလိုြ်အကင
ို ် ၃၂.၈ ရာခင
ို ်နှိုန်ားနင် စက်မလ
ှို ိုြ်ငန်ားတင်
၁၉.၄ ရာခိုငန
် ှိုန်ားရသည်။ ဤအရပခအရနသည် ဖမျုွဲ့ပြ-ရကျားလက် ကပြာားမှိုကို သသသာသာရဖာ်ပြရန
ဖြီား၊ ရကျားလက်ရဒသတင် စိုကြ
် ျျုားရရားနင်ြတ်သက်၍ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာအလိုြအ
် ကိုင်သည်
၆၂.၁ ရာခင
ို ်နှိုန်ားနင၊် ဖမျုွဲ့ပြတင် ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာ အလိုြ်သမာား ၆၁.၈ ရာခင
ို ်နှိုန်ားသည် ေန်ရဆာင်
မှိုလိုြ်ငန်ားကဏ္ဍတင် ေင်ရရာက်လိုြ်ကင
ို ရ
် နကကသည်။


လုံပ်ငန်ီးနယ်ပယ်မျောီးအတင်ီး ပံုံစတ
ံ ကျမဟုံတ်သ ော အလုံပ်အကှိင
ုံ ် ပါဝင်မှုအချှိျုီးအစောီး - လိုြ်ငန်ား
နယ်ြယ် သိုားခိုပဖစ်သည် စိုကြ
် ျျုားရရား၊ စက်မှိုလိုြ်ငန်ားနင် ေန်ရဆာင်မှိုလိုြ်ငန်ားတင် ြိုစတကျ
မဟိုတရ
် သာ အလိုြအ
် ကိုငသ
် ည် ြိုစတကျပဖစ်ရသာ အလိုြ်အကင
ို ်ထက် ြိုလန်မျာားပြာားရနသည်။
အထူားသပဖင် စက်မှိုလိုြ်ငန်ားတင် ြိုမျာားရနဖြီား၊ ဤကဏ္ဍ၌ ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာ အလိုြ်အကင
ို တ
် င်
၉၄.၂ ရာခင
ို ်နှိုန်ားရဖြီား၊ ြိုစတကျ အလိုြ်အကင
ို ်တင် ၅.၈ ရာခင
ို ်နှိုန်ားသာလျှင်ရသည်။



အလုံပ်အကှိင
ုံ အ
် သပခအသနအလှိုံက် ပံုံစတ
ံ ကျမဟုံတ် ည် အလုံပ်အကှိင
ုံ ် အချှိျုီးအစောီး - ကိုယ်ြိုင်
လိုြ်ငန်ားလိုြ်ကင
ို ်သအ
ူ မျာားစိုသည် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ အလိုြ်အကင
ို တ
် င် (၆၂.၅ ရာခင
ို ်နှိုန်ား) လိုြ်
ကိုင်ရနကကသည်။ အထူားသပဖင် အမျျုားသမီားအမျာားစိုပဖစ်သည်။



အ

က်အုံပ်စုံအလှိက
ုံ ် ပံုံစတ
ံ ကျမဟုံတ် ည် အလုံပ်အကှိင
ုံ ် အချှိျုီးအစောီး - အပခာား အသက်အိုြ်စို

မျာားနငယ
် ဉ်လျှင် လူငယ် လူရယ
ွ ် (၁၅-၂၄ နစ်နင် ၂၅-၃၄ နစ်) ရာခင
ို ်နှိုန်ားအရတာ်မျာားမျာား (၉၅.၄
ရာခိုင်နှိုန်ားနင် ၈၇.၄ ရာခင
ို ်နန
ှို ်ား) သည် ြိုစတကျမဟိုတသ
် ည် အလိုြ်အကင
ို တ
် င် ရရနကကသည်။
အထူားသပဖင် အမျျုားသမီားအမျာားစိုပဖစ်ဖြီား၊ အမျာားစိုသည် ရကျားလက်ရဒသမျာားတင်ပဖစ်သည်။

ဤအစီရင်ခစာပဖစ်ရပမာက်ရရားအတက် ပမန်မာနိုငင
် တင် ပြျုလိုြ်ခသည် လူရတွဲ့ရမားပမန်ားမှိုမျာားအရ၊ ြါေင်သက်
ဆိုင်သူ အမျျုားမျျုားက ရအာက်ြါအတိုင်ား အရလားအနက်ထာား ရပြာဆိုထာားြါသည် 

ပြည်တင်ား ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူမျာားသည် ြိုစတကျနင် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားနစ်ရြ်
စလိုားတင် လိုြ်ကင
ို ရ
် နကကဖြီား၊ ထိုသူမျာားတင် အမ်အကူအလိုြ်သမာားမျာား၊ အစာားအစာ ထိုတ်လိုြ်
သည်လိုြ်ငန်ား၊ ေန်ရဆာင်မှို၊ အထည်ချျုြ်၊ ငါားလိုြ်ငန်ားနင် ရဆာက်လိုြရ
် ရားလိုြ်ငန်ားရ အလိုြ်သမာား
မျာား၊

အရသားစာား

တစ်နင
ို ်တစ်ြင
ို ်

ကိုယ်ြိုင်လိုြင
် န်ားလိုြ်ကင
ို ်သမ
ူ ျာား

စိုကြ
် ျျုားရမားပမူရရားသမာားမျာား၊

ြါေင်သည်။

ပြည်တင်ား

သတတျုတင်ားလိုြ်သာားမျာား၊

ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူအမျာားစိုသည်

(အထည်အလြ်) ထိုတ်လိုြမ
် ှိုပဖစ်စဉ်အဆင်ဆင် (supply chain) တင် လိုြ်ကင
ို ရ
် နကကသူမျာားပဖစ်
သည်။ အချျုွဲ့သည် ဒီဂ္ျစ်တယ်နည်ားြညာသိုား စီားြာားရရားအတင်ား လိုြ်ကင
ို ရ
် နကကသည်။ ဤသူမျာား
ထမ အချျုွဲ့သည် အလိုြ်ရင်မျာားအတက် လိုြ်ကင
ို ်ရြားရနဖြီား၊ အချျုွဲ့အရပခအရနမျာားတင် ၂၀၁၂ လူမှို
ဖူလိုရရား ဥြရဒရအာက်တင် မပဖစ်မရန မတ်ြတ
ို င်ရသညအ
် စီအစဉ်ရအာက်တင် အကျျုားေင်သမ
ူ ျာား
ပဖစ်သည်။ သရ
ိုို့ သာ်လည်ား လူမှိုဖူလိုရရားအဖွဲ့(SSB) ၏ မပဖစ်မရန မတ်ြတ
ို င်ရသညစ
် နစ်အတင်ား
မတ်ြိုတင်ထာားပခင်ား မရကကြါ။


အသက်ကကီားသူမျာားကို သီားပခာားထခိုက်လယ်အိုြ်စအ
ို ပဖစ် သတ်မတ်ထာားသည်။ ရကျားလက်ရဒသမျာား
တင်၊ လိုြ်သာားရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာမှိုရပခင်ားရကကာင် သက်လတ်ြိုင်ားမျာား မရရတာြါ။ ထရ
ိုို့ ကကာင် ဤ
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အသက်ကကီားသူမျာားကို ပြျုစရ
ို စာငရ
် ရာက်ရာတင် ရပမားပဖစ်သမ
ူ ျာားနင် အပခာားကရလားသူငယ်မျာား အရြေါ်
တာေန်ကျရရာက်လာဖြီား၊ အချျုွဲ့ဆိုလျှင် ြိုစတကျမဟိုတသ
် ည်အရပခအရနပဖင် စက
ို ်ြျျုားရမားပမူရရား
တင် လိုြ်ကင
ို ်ရနကကသူမျာားပဖစ်သည်။
ပမန်မာနိုငင
် ရကျားလက်ရဒသရ အသက်ရမားေမ်ားရကျာင်ားနင် လူမှိုပဖစ်စဉ်ရပြာင်ားလမှိုဆိုငရ
် ာ ၂၀၁၆ အစီရင်ခစာ
တင် ထခိုက်လယ်အိုြ်စိုမျာားနင် ဖယ်ကကဉ်ခ အိုြ်စိုမျာားအရကကာင်ားကိုရဖာ်ပြထာားသည်။ ဤအစီရင်ခစာတင်
ြါေင်သည်

ရာရဖရတွဲ့ရချက်အချျုွဲ့ကို

ရအာက်ြါအတင
ို ်ား

အကျဉ်ားချျုိုြ်ရဖာ်ပြနိုင်ြါသည်

(Enlightened

Myanmar Research (EMR) and World Bank (WB), 2016) –


အချျုွဲ့အိုြ်စိုမျာားသည် ဖယ်ကကဉ်ခရမှို ြိုမိုတိုားြာားလာဖြီား၊ ရလဒ်အရနပဖင် ရွာသာားမျာားအကကာား သာတူ
ညီမျှမှို မရပခင်ား ပဖစ်လာသည်ကို ရတွဲ့ရသည် o

အဆင်ားရနမ်ားြါားဆိုားပဖစ်သည် ပြည်နယ်/တင
ို ်ားရဒသကကီား သိုားခိုပဖစ်သည် ဧရာေတီ၊ မရကားနင်
ရခိုင်ရ အရသားစာား တစ်နင
ို တ
် စ်ြိုင် ငါားဖမ်ားသမာား/ရရလိုြသ
် ာားမျာား၊

o

ရာသီဥတိုရဖာက်ပြန်ပခင်ားနင် ဆက်စြ်ပဖစ်ရြေါ်လျက်ရသည် ပြဿနောမျာားရရသာ ရနရာရဒသ
အချျုွဲ့၊ အထူားသပဖင် မရကားတင
ို ်ားရဒသကကီား၊ ရခိုငပ် ြည်နယ်တရ
ိုို့ ရွာသာားမျာား၊

o

အရင်ားအနီားနင် လိုြ်အာား မရပခင်ားရကကာင် အမ်ရထာင်စိုမျာားသည် ေင်ရငလမ်ားရကကာင်ား (ဆိုလို
သည်မာ စိုကြ
် ျျုားရရား၊ လယ်ယာမဟိုတ်သည်လိုြင
် န်ား၊ ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူရင်ားပမစ်) မ
အကျျုားရကျားဇူားမျာားကို လရ
ို လာက်စာ မရရပခင်ား၊

ဤ ဆက်စြ်ပဖစ်ရြေါ်လာသည် အရကကာင်ားတရာားမျာားရကကာင် ြိုစတကျမဟိုတ်သည် အလိုြ်သမာားမျာားအကကာား
ထခိုက်လယ်မှို အဆင်ြိုမျာားလာဖြီား အချျုွဲ့ အာားနည်ားသည် အလိုြ်သမာားမျာားအတက် အလိုြ်သမာားဥြရဒမျာား
အတင်ား အကျျုားမေင်ပခင်ား၊ အလိုြ်သမာားရရားရာစစ်ရဆားမှို၊ ကကီားကကြ်ရဆာင်ရွကမ
် န
ှို င် လူမှိုကာကယ်ရစာင်
ရရာက်မှိုမျာား

ကင်ားမလာသည်။

ဤအရကကာင်ားတရာားမျာားရကကာင်

အလသိုားစာားပြျုမန
ှို င်

ရခါင်ားြိုပဖတ်မှို

မျာားရြေါ်ရြါက်လာဖြီား၊ ကျူားလန်သူမျာားမာ အလိုြ်ရင်မျာား၊ ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာပခင်ားနင် အလိုြ်ြစာားမျာား၊ မသာား
စိုေင်မျာားနင် မဘမျာားကယ
ို တ
် ိုင်ြင် ြါေင်ရနဖြီား၊ အကျျုားဆက်အာားပဖင် လူကန
ို ်ကူားမှိုနင် အဓမမအလိုြ်ခိုင်ားရစမှို
အရပခအရနမျာားကို ပဖစ်ရစသည်။ အလိုြ်သမာားရရားရာ (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်မှို မရရသာ အမ်
အကူအလိုြ်သမာားမျာားသည် အလိုြ်သမာားအခငအ
် ရရား ချျုားရဖာက်မှို နည်ားလမ်ားရြါင်ားစို ကကျုရတွဲ့ရသည်အပြင်၊
အလိုြ်သမာားရရားရာ တိုငက် ကာားမှို ယနတရာားမျာားကို လက်လမ်ားမီမှို မရဘ လိုြ်ငန်ားခင်တင်ား အကကမ်ားဖက်ပခင်ားနင်
ထြါားရနောငယ
် က်မှိုမျာားကိုလည်ား ကကျုရတွဲ့ရသည်။
ထအ
ိုို့ ပြင် ြိုစတကျမဟိုတ်သည် အလိုြ်အကိုင်အတင်ား လိုြ်ကင
ို ်ရနသူမျာားသည် ေင်ရင ြိုမန်မရဘ နည်ားြါားစာ
ရရကကသည်။ ဤအချက်ကိုကကည်ပခင်ားပဖင် ၎င်ားတအ
ိုို့ ရနပဖင် လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်မှို မည်သရ
ိုို့ ရြိုကို
အကပဖတ်ရလလာရာတင် အရရားြါသည် အခန်ားကဏ္ဍမ ြါေင်သည်။ ထအ
ိုို့ ပြင်“အမျျုားသမီားနင် လူငယ်မျာားသည်
လိုြ်ခမရသည် မသာားစိုလိုြ်ငန်ားမျာားနင် ြိုစတကျမဟိုတသ
် ည်အလိုြ်တင် အရရအတက်မျာားစာြါေင်လိုြ်ကင
ို ်
ရနကကရသာရကကာင် နိုင်ငအဆင်လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရားစနစ်အတင်ား ြါေင်မှိုနင် အကျျုားခစာားခင်မျာား
ရရမှိုတင် ကကီားမာားသည် စန်ရခေါ်မှိုမျာား ကကျုရတွဲ့ရနရသည် (ILO, 2018: 2)။
အထက်ြါ ရာရဖရတွဲ့ရချက်မျာားသည် လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်မရ
ှို ဆာင်ရက
ွ ်ချက်မျာားနင် ဆက်စြ်ြြိုားမှို
မျာားအြါအေင် ထခက
ို ်လယ်မှိုကို ရလျှာချရန် ေင်ရငရဖာ်ရဆာင်မှိုနင် အပခာားစီမရဆာင်ရွကခ
် ျက်မျာားအတက်
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အရရားြါသည် အချက်မျာားကို ပဖညဆ
် ည်ားရြားြါသည်။ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ အလိုြသ
် မာားမျာား၏ အသနင်
တာေန်ခမှိုကို ခင
ို ်မာအာားရကာင်ားရအာင် ပြျုလိုြ်ရန်လည်ား လိုအြ်သည်။

၃။ ပမန်မောနှိုံင်ငံ ှိ ပပည်တင်ီး သ ွှေ့သပပောင်ီး

ောီးလော

ူမျောီးနင် ပံစ
ုံ ံတကျမဟုံတ်သ

ှိ အလုံပ် မောီးမျောီးအတက် လူမှုကောကယ်သစောင်သ ောက်မှု - လက် ှိမူသ

ော စီးပောီးသ ီးအတင်ီး

ောင်နင် စှိန်သခေါ်မှုမျောီး

၃.၁။ လက် ှိ လူမှုကောကယ်သစောင်သ ောက်သ ီး အသထောက်အပံမျောီး
၃.၁.၁။ ပံစ
ုံ ံတကျ လူမှုကောကယ်သစောင်သ ောက်သ ီး ပဖည်

ည်ီးသ

ောင် ွက်ချက်မျောီး၊ သအောင်ပမင်မမ
ှု ျောီး

နင် တှိီးုံ တက်မှုမျောီး
ပမန်မာနိုငင
် တင် အဓက ြိုစတကျ လူမှိုဖူလိုရရားအစီအမ/စနစ်နစ်ရြ်ရသည်။ ၎င်ားတမ
ိုို့ ာ (၁) အစိုားရကဏ္ဍ
အတက်

နိုငင
် ေန်ထမ်ားဥြရဒနင်

နည်ားဥြရဒတပိုို့ ဖင်ချမတ်
စနစ်တိုို့ပဖစ်ဖြီား၊

(၂)

နည်ားဥြရဒမျာား

ရဆာင်ရွကသ
် ည်
ြိုဂ္လ
ဂ ကကဏ္ဍ

နိုင်ငေန်ထမ်ား၊

အတက်

(၂၀၁၃)

နင်

တြ်မရတာ်နင်

နိုင်ငရရားြင်စင်ဥြရဒနင်
နိုင်ငရရားလူြိုဂ္ဂျုလ်ြင်စင်

လူမှိုဖူလိုရရားအက်ဥြရဒ(၁၉၅၄)ကို

အစာားထိုားရသာ

လူမှိုဖူလိုရရားဥြရဒ (၂၀၁၂)နင် နည်ားဥြရဒမျာား (၂၀၁၄)အရ ရဆာင်ရွကသ
် ည် လူမှိုဖူလရ
ို ရားစနစ်တပိုို့ ဖစ်သည်။
စောကက် ၂ - လူမှုဖူလံုံသ ီး အဓှိပပါယ်ဖင်

ခ
ှိုံ ျက်

လူမှိုဖူလိုရရားတင် ရအာက်ြါအချက်မျာားအြါအေင် ပဖစ်နင
ို ရ
် ချအနတရာယ်မျာားကို တာားဆီားကာကယ်ရန်
ရငသာားပဖင် ပဖစ်ရစ၊ ရငသာားမဟိုတရ
် သာရြားရချမှိုပဖင်ပဖစ်ရစ၊ အကျျုားခစာားခင်မျာားကရ
ို ြားသည် ရဆာင်ရွက်
ချက်မျာား အာားလိုား ြါေင်သည် 

မကျန်ားမာမှို၊ မသန်စမ်ားပဖစ်မှို၊ မီားဖာားပခင်ား၊ လိုြ်ငန်ားခင်ထခက
ို ်ဒဏ်ရာရပခင်ား၊ အလိုြ်လက်မပဖစ်ပခင်ား၊
အသက်ကကီားပခင်ား၊ မသာားစိုေင်တစ်ဦားဦား ရသဆိုားပခင်ားရကကာင် အလိုြ်အကင
ို ်နင် ဆက်စြ်ေင်ရင
(သမ
ိုို့ ဟိုတ် လိုရလာက်မှို မရသည် ေင်ရင) မရရပခင်ား။



ကျန်ားမာရရားရစာငရ
် ရာက်မှို မရရပခင်ား (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) မတတ်နင
ို ်ပခင်ား၊



လိုရလာက်မှို မရသည် မသာားစိုြြိုားမှို၊ အထူားသပဖင် ကရလားသူငယ်မျာားနင် သက်ကကီားရွယအ
် ို မီခိုသူ
မျာားအတက်၊



ဆင်ားရနမ်ားြါားမှိုနင် လူမှို ဖယ်ကကဉ်ခရမှို။

လူမှိုဖူလိုရရား စနစ်သည် ထည်ေင်ရကကားဆိုင်ရာ (လူမှိုအာမခ) သရဘာသဘာေ (သမ
ိုို့ ဟိုတ်)
ထည်ေင်ရကကားနင်မသက်ဆိုငသ
် ည်ြိုစ သရဘာသဘာေ ရနိုင်ြါသည်။
ရင်ားပမစ် - Social Protection Platform: Glossary

၂၀၁၂ လူမှိုဖူလိုရရား ဥြရဒြါ လိုြ်ြိုင်ခင်အရ၊ လူမှိုဖူလိုရရားအဖွဲ့၏ ရဆာင်ရွကမ
် ရ
ှို အာက်ရ ြိုစတကျပဖစ်ရသာ
ထည်ေင်ရကကားဆိုင်ရာ လူမှိုဖူလိုရရားစနစ်တင် မပဖစ်မရန ထည်ေင်ရသည်စနစ်နင် မမဆနဒအရထည်ေင်သည်
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စနစ်နစ်ရြ်စလိုားကို ရဖာ်ပြထာားသည်။ မပဖစ်မရန ထညေ
် င်ရသည်စနစ်တင် အလိုြ်သမာား ငါားဦားနင်အထက်ရ
ရသာ ြိုဂ္ဂလက ကိုမပဏီမျာားအရနပဖင် ၎င်ားတ၏
ိုို့ အလိုြသ
် မာားမျာားကို မတ်ြတ
ို င်ရန် ဥြရဒအရ တာေန်ရဖြီား၊
အလိုြ်ရင်ရရာ အလိုြ်သမာားြါ ထည်ေင်ရကကား ရြားရမည် ပဖစ်သည်။ လူမှိုဖူလိုရရားဆင
ို ်ရာ (အနည်ားဆိုားရရမည်
စချန် စညန်ားမျာား) ပြဋ္ဌာန်ားချက် ၁၉၅၂ (အမတ် ၁၀၂) တင် ရဖာ်ပြထာားသည် အရရားရြေါ်အရပခအရန ၉ ခိုလိုားကို
လူမှိုဖူလိုရရား ဥြရဒတင် ရဖာ်ပြထာားသည်။ ၎င်ားတမ
ိုို့ ာ- ရဆားကိုသမှို၊ မကျန်ားမာမှို၊ အလိုြ်လက်မပဖစ်ပခင်ား၊
သက်ပြညအ
် ဖငမ်ားစာားအကျျုားခစာားခင်၊ လိုြင
် န်ားခင် ထခက
ို ဒ
် ဏ်ရာရပခင်ား၊ မသာားစိုရထာက်ြပခင်ား၊ မီားဖာားပခင်ား၊
အလိုြ်လိုြ်ကင
ို ်နိုငစ
် မ်ားမရပခင်ား၊ ကျန်ရစ်သူအကျျုားခစာားခင်မျာားအပြင် အမ်ရာ အကျျုားခစာားခင်မျာား ြါေင်သည်။
ဤအကျျုားခစာားခင်မျာားကို အဆင်လိုက် အရကာင်အထည်ရဖာ်လျက်ရဖြီား၊ ၂၀၁၄ ခိုနစ်တင် ကျန်ားမာရရား
ရစာင်ရရာက်မှို၊ မကျန်ားမာမှို၊ မီားဖာားပခင်ားနင် အလိုြ်ခင် ထခိုက်ဒဏ်ရာရရမှို (နောရရား ရထာက်ြရငအြါအေင်)
ကို အရကာင်အထည်ရဖာ်ခသည်။ လမ်ားခချုနင
ို ်မှို/အကျျုားေင်မှို တိုားတက်လာဖြီား၊ ၂၀၁၄ ခိုနစ်တင် ၇၀၀,၀၀၀
ရခရာမ ၂၀၂၀ ခိုနစ်တင် အာမခအလိုြ်သမာား ၁.၄ သန်ားရလာသည်။19
လူမှိုဖူလိုရရားဥြရဒ(အြိုဒ် ၁၂)တင် ရနို့စာားအလိုြ်သမာားမျာား၊ ရာသီအလိုကလ
် ိုြ်ကင
ို ရ
် သာ စိုကြ
် ျျုားရရားနင်
ငါားဖမ်ားလိုြ်ငန်ား မျာား၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်ားမျာား၊ အပမတ်အစန်ားမရည်ရယ
ွ ရ
် သာ အဖွဲ့အစည်ားမျာား၊
ြျကျလမ်ားရဘား ရ ားသည်နင် MOLIP က သတ်မတ်ထာားရသာ အပခာားအလိုြ်သမာားမျာား ကဖ
ို ယ်ထတ
ို ်ထာား
သည်။ သရ
ိုို့ သာ်လည်ား SSB သည် မပဖစ်မရနထည်ေင်ရသည်/မတ်ြိုမတင်မရနရသည်စနစ်တင် အကျျုားမေင်
သည် အလိုြ်ဌာနမျာားရ အလိုြ်ရင်မျာားနင် အလိုြ်သမာားမျာား၊ ကိုင်တင
ို ်လြ
ို ်ငန်ားလိုြက
် ိုင်သူမျာား၊ ရကျာင်ားသူ
ရကျာင်ားသာားမျာား၊ အမ်အကူ အလိုြ်သမာားမျာား၊ ပြည်ြ ရရွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာား၊ ရတာင်သလ
ူ ယ်သမာား
မျာား၊ လိုြ်ငန်ားခင်နင် ကင်ားကာရနသူမျာားအတက် မမဆနဒအရ ထည်ေင်နိုင်သညစ
် နစ်တစ်ရြ်ကို ထူရထာင်ထာား
သည်။ (လူမှိုဖူလရ
ို ရားဥြရဒ၊ အြိုဒ် ၂၀)။ သရ
ိုို့ သာ်လည်ား မမဆနဒအရ ထည်ေင်ရကကားရြားသင်ားသူမျာားသည်
အလိုြ်ရင်နင် အလိုြ်သမာား ထည်ေင် ရကကား နစ်မျျုားစလိုားအတက် ရြားရန်လိုအြ်ဖြီား၊ ၎င်ားသည် စရတ်ကကီားဖြီား
ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားအတင်ားရ အလိုြ်သမာားမျာားအြါအေင် ပြည်တင်ားရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူမျာား
စာသည် ြါေင်မှိုမ ကင်ားလတ်ရနကကသည်။ ဤစာတမ်ား ရရားသာားပြျုစရ
ို နချန်တင် မမဆနဒအရ ထည်ေင်ရကကားရြား
သင်ားသူ ၁,၅၁၁ ဦားသာရသည်ဟို SSB က ရဖာ်ပြြါသည်။
အလိုြ်လက်မ

အာမခကို

အရကာင်အထည်ရဖာ်ရန်ကျန်ရရနြါရသားသည်။

ယခိုအခါ

ကိုဗစ်နင
ို တ
် င်ား

သက်ရရာက်မှိုရကကာင် လူမှို စီားြာား ထခိုက်မှိုမျာားကို ရလျှာချာတင် လက်ရစနစ် အကနို့်အသတ်မျာားရသည်ကို
ရတွဲ့ရလာ၍ ၎င်ားသည် အစိုားရ၏ ဦားစာားရြားလိုြ်ငန်ားတစ်ရြ်ပဖစ်လာသည်။ သက်ပြညအ
် ဖငမ်ားစာား အကျျုားခစာား
ခင်နင်ြတ်သက်၍၊ ၂၀၁၂ ဥြရဒအရထူရထာင်ထာားသည်

ထည်ေင်ရကကားဆင
ို ်ရာ ြင်စင်စနစ်ကို SSB တင်

အရကာင်အထည်ရဖာ်ပခင်ား မပြျုရရသားြါ။ အဓက ြင်စင် အစီအစဉ်မျာားထမ တစ်ခမ
ို ာ နိုင်ငေန်ထမ်ားြင်စင်
အစီအစဉ်ပဖစ်သည်။ နိုငင
် ေန်ထမ်ားမျာားအရနပဖင် ထည်ေင်ရကကားမျာားရြားသင်ားရန်လအ
ို ြ်သည် ပြျုပြင်ရပြာင်ားလမှို
ကို ပမန်မာအစိုားရက သိုားသြ်ရဆာင်ရွကရ
် နရသာ်လည်ား၊ အကျျုားခစာားခင်မျာားကို အခန်အရပခပြျုြမာဏမ
ရြားရနြါသည်။ အစိုားရအရနပဖင်လည်ား ြင်စင်ပြျုပြင်ရပြာင်ားလရရားလိုြ်ငန်ားစဉ်တစ်ရြ်အရနပဖင် မပဖစ်မရန
ထည်ေင်ရမည် ရန်ြရ
ို ငစနစ်တစ်ရြ်ကို စတင်ရဆာင်ရွကရ
် န် အဆိုပြျုခသည်။
ထအ
ိုို့ ပြင် အလိုြ်သမာားရလျာ်ရကကား အက်ဥြရဒ (၁၉၂၃) (၂၀၀၅ တင် ပြင်ဆင်ဥြရဒ) သည် MOLIP ၏ အလိုြ်
သမာားညန်ကကာားရရားဦားစီားဌာနရအာက်တင် အလိုြ်ရင်မျာားရြားရန်တာေန်ရမှို စနစ်တစ်ရြ်ပဖစ်သည်။ စိုကြ
် ျျုားရရား
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ကဏ္ဍတင်ြါေင်သမ
ူ ျာားမလ၍ လူမှိုဖူလိုရရားဥြရဒ (၂၀၁၂) တင် အကျျုားမေင်ရသာ အလိုြ်သမာားမျာားအာားလိုားနင်
အကျျုားေင်သက်ဆင
ို ်သည်။20
တိုားတက်မှိုမျာားရရသာ်လည်ား၊ အကျျုားေင်မှိုနှိုနား် နမ်ကျဆပဖစ်သည်။ SSB အစီအမမျာားရအာက်တင် အကျျုားေင်
သင်သည် အလိုြ်သမာားမျာားစာသည် အဓကအာားပဖင် SSB အချက်အလက်အစိုတင် မတ်ြိုတင်ထာားပခင်ား မရ
ရသာရကကာင် လက်ရတွဲ့တင် အကျျုားေင်မှို မရြါ။ တစ်ချန်တည်ားတင် SSB သိုို့ မပဖစ်မရန ထည်ေင်ရသည်
ထည်ေင်ရကကားမျာားမတစ်ဆငပ် ဖစ်သည် လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရား အရထာက်အြမျာားသည် ြိုစတကျ
မဟိုတရ
် သာ အလိုြ်သမာားမျာားနင် ြိုစတကျ မဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားအတင်ားရ အလိုြ်သမာားမျာားကို လမ်ားခချုနင
ို ်
ပခင်ားမရြါ။ အလိုြ်တင်ထခက
ို ်မှိုအကျျုားခစာားခင်ကို ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားအတင်ားရ သာမန် အလိုြ်
သမာားမျာားအရနပဖင် ရရခစာားနိုင်ပခင်ားမရြါ။ အဘယ်ရကကာင်ဆိုရသာ် ၎င်ားတိုို့သည် SSB ၏ မပဖစ်မရန ထည်ေင်
ရသည်စနစ်ရအာက်တင်

မြါေင်သည်အပြင်

အလိုြ်သမာားရလျာ်ရကကားအက်ဥြရဒ

(၁၉၂၃)

ရအာက်ရ

အလိုြ်ရင် ရြားရန်တာေန်ရမှို သတ်မတ်မရ
ူ ဘာင်တင်လည်ား စိုကြ
် ျျုားရရားအလိုြ်သမာားမျာား အကျျုားမေင်ပခင်ား
ရကကာင်ပဖစ်သည်။
ပမန်မာနိုငင
် တင် ဆင်ားရနမ်ားြါားသူမျာားနင် ထလိုကလ
် ယ်သမ
ူ ျာား ရယူနိုင်သည် လူမှိုအရထာက်အြမျာား အကနို့်
အသတ်ပဖင်သာရသည်။ အစားို ရရငရကကားသိုားစမှိုသည် နမက
် ျဆပဖစ်ရသာ်လည်ား တပဖည်ားပဖည်ား ပမငတ
် က်လာ
သည်။ လူမှိုအရထာက်အြ ရရွဲ့ရပြားရဆာင်ရွကခ
် ျက်အစီအစဉ်မျာား၊ အရရားရြေါ်အကူအညီနင် လူသာားချင်ားစာနော
မှိုသက်သာခငအ
် ရထာက်အြမျာားနင်ြတ်သက်၍ ဖွဲ့ဖဖျုားရရားမတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ားမျာားအရနပဖင်လည်ား အရရားြါ
သည် အခန်ားကဏ္ဍမ ြါေင်ရဆာင်ရွကရ
် နကကသည် (Infante-Villarroel, 2018: 74)။ ဆင်ားရနမ်ားြါားမှို ရလျှာချ
ရန်နင် ထခိုက်လယ်ဆိုားပဖစ်သူမျာားအတက် လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်မတ
ှို ိုားပမင်ရန် ြထမဆိုား လူမှိုကာကယ်
ရစာင်ရရာက်မှို မဟာဗျူဟာ စီမကန်ား (၂၀၁၄) ကို ရရားဆချမတ်ခသည်။21 ၎င်ားကို လူမှိုေန်ထမ်ား၊ ကယ်ဆယ်ရရား
နင် ပြန်လည်ရနရာချထာားရရား ေန်ကကီားဌာန (MSWRR) က အရကာင်အထည်ရဖာ်ဖြီား၊ အစိုားရဘဏ္ဍာဘတ်ဂ္ျတ်မ
အခန်ရင မ တည်မှို ြမာဏအနည်ားငယ်၊ အပြည်ပြည်ဆင
ို ်ရာ ဖွဲ့ဖဖျုားရရား အသင်ားအဖွဲ့ ရန်ြရ
ို ငမ ြမာဏ အနည်ား
ငယ်အပြင်

အပခာားအလူရင်မျာားထမ

ကူညီမတ
ှို ပိုို့ ဖင်

လူမှိုအရထာက်အြမျာား

ပဖည်ဆည်ားရြားရနသည်။

အစီအစဉ်သည် ကရလား ရထာက်ြရကကား၊ မသန်စမ်ား၊ ရကျာင်ားရနအရွယ်ကရလားမျာားအတက် အာဟာရရကျွား
ရမားပခင်ား၊ ၆၅ နင်အထက်ရသူမျာားအတက် လူမှိုြင်စင်မျာားအြါအေင် လိုြ်ငန်ားစဉ် ၈ ရြ် ကို မတ်ဆက်
ရဆာင်ရွကခ
် သည်။ အရကာင်အထည်ရဖာ်မှိုကို အစီအစဉ်နစ်ရြ်ပဖင် စတင်ခသည်။ ကယ
ို ်ေန်ရဆာင်မခင်နင်
၎င်ားမရမားဖာားရသာ ကရလားအသက် နစ်နစ်အထ ရငရကကား ရထာက်ြမှိုအစီအစဉ် (MCCT) ကို ၂၀၁၇ တင်
ရရွဲ့ရပြားရဆာင်ရက
ွ ်ခဖြီား၊ ၂၀၁၈ ခိုနစ်တင် သက်ကကီားရွယအ
် ိုမျာားအတက် လူမှိုြင်စင် အစီအစဉ်ကို ရဆာင်ရွက်
ခသည်။
လူမှို အရထာက်အြစနစ်တင် ြါေင်သည် အဓက အစတ်အြိုင်ားမျာားမာ -

20

ILO. 2019. Myanmar National Occupational Safety and Health Profile – 2018. Available at:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_719281.pdf (checked
28th April 2020) တင် ကကည်ရှို ရယူနိုင်ြါသည်။
21

ပမန်မာအမျျုားသာားလူမှိုဖလ
ူ ရ
ို ရားစီမချက်။ ရအာက်ြါလြ်စာကို ေင်ရရာက်ကကည်ရရ
ှို လလာခသည်။
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ကိုယ်ေန်ရဆာင်မခင်နင် ၎င်ားမရမားဖာားရသာကရလားအသက် နစ်နစ်အထ ရငရကကားရထာက်ြမှို အစီ
အစဉ် (MCCT) – မခင်မျာား (ကိုယ်ေန်ရဆာင်ချန် ရနောက်ဆိုား ၆ လ) အာားလိုား နင် နစ်နစ်အထရရသာ
ကရလားသူငယ်မျာားအာားလိုားအတက် အာားလိုားအကျျုားေင်သည် ရငသာားရထာက်ြရကကား။ ဤအစီအစဉ်
သည် မခင်မျာားနင် ကရလားသူငယ်မျာား၏ အာဟာရအတက် ရကာင်ားကျျုားမျာားစာ သက်ရရာက်ခဖြီား
ပမန်မာနိုငင
် အနို့ တိုားချွဲ့ရဆာင်ရက
ွ ်ချက်ရသည် (Maffioli et al, 2019)။



သက်ကကီားရွယအ
် ိုမျာားအတက် လူမှိုြင်စင်ကို အသက် ၉၀ နင်အထက်ရသူ အာားလိုားအတက် ၂၀၁၇
ခိုနစ်တင် စတင်ရဆာင်ရွကခ
် သည်။ လစဉ် အရမရကန်ရဒေါ်လာ ၇ ရဒေါ်လာကို လူရြါင်ား ၃၂,၀၀၀ အာား
အစီအစဉ်ြထမနစ်အတင်ား ရြားနိုင်ခဖြီား၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရရားနစ်တင် လူရြါင်ား ၄၃,၄၃၉ သိုို့ ရြား
နိုင်ခသည်။ ၂၀၁၉ ခိုနစ်တင်၊ ြင်စင်ကို အသက် ၈၅ နစ်နငအ
် ထက်ရသူမျာားသိုို့ တိုားချွဲ့ ပဖညဆ
် ည်ားရြား
နိုင်ခသည်။ ၂၀၁၄ သန်ားရခါင်စာရင်ားအရ၊ အသက် ၈၅ နင် အထက်ရသူ လူဦားရရစိုစိုရြါင်ားသည်
၂၃၁,၀၂၆ ဦားရသည်။



SSB မရထာက်ြရသာ ထည်ေင်ရကကားဆိုင်ရာကရလားသူငယ်အကျျုားခစာားခင်အပြင် ေန်ကကီားဌာန
အမျျုားမျျုားမ ရထာက်ြသည် ကရလားသူငယ် အရထာက်အြအစီအစဉ်မျာား(Villarroel, 2018: 78-79)။

ကျန်ားမာရရားအရထာက်အြတင် အဓကြါေင်သည် အစတ်အြင
ို ်ားမျာားသည် SSB ၏ ရဆားကိုသမှိုဆင
ို ်ရာ
အစီအစဉ်မတစ်ဆင် ပဖစ်သည်။ သရ
ိုို့ သာ်လည်ား အကျျုားခစာားခင်ရသူမျာားသည် မမတအ
ိုို့ တ်မ စိုကထ
် တ
ို ်ရြားရ
သည် ရငရကကားမျာားရခသည်။ အပခာား ရငရကကားြြိုားရြားထာားသည် ကျန်ားမာရရားေန်ရဆာင်မှိုမျာားကို ရြ်ရာွ
အရပခပြျု ကျန်ားမာရရားအာမခစနစ်မျာားမတစ်ဆင် ရြားပခင်ားပဖစ်ဖြီား အချျုွဲ့အရပခအရနမျာားတင် အခမ ကျန်ားမာရရား
ေန်ရဆာင်မှိုမျာား ရနိုင်သည်။ ထအ
ိုို့ ပြင် ကျန်ားမာရရားနင် အာားကစာားေန်ကကီားဌာန(MOHS)က ကယ
ို ်ေန်ရဆာင်
မခင်နင် ကရလားသူငယ်ကျန်ားမာရရားကို အရလားထာား၍ ပြည်သူမျာားအတက် အစီအစဉ်အချျုွဲ့ကို ပဖညဆ
် ည်ား
ရဆာင်ရွကရ
် ြားခသည် (Infante-Villarroel, 2018: 77-78)။ ဤအစီအစဉ်မျာားတင် MOHS ြြိုားမှိုပဖင်
အခမရဆားေါားမျာားရြားပခင်ား၊ ကရလားငါားဦား (သမ
ိုို့ ဟိုတ)် ကရလားအချျုွဲ့ရရသာ အမျျုားသမီားမျာားအတက် အခမ
ကရလားရမားဖာားခင်၊ အသက်ငါားနစ်ရအာက် ကရလားသူငယ်မျာားအာားလိုားအတက် အခမ ရဆားကိုသရစာငရ
် ရာက်
မှို၊ အခမ အရရားရြေါ် ရစာငရ
် ရာက်မှို၊ တနည်ားနည်ားပဖင် ရဆားကိုသမှို မရရရသာ ဆင်ားရနမ်ားြါားသူမျာား အကျျုားေင်
ရန် ရည်ရယ
ွ ်ထာားသည် ရဆားရိုရန်ြိုရင၊ ကရလားမရမားဖာားမီနင် ရမားဖာားဖြီားရစာငရ
် ရာက်မှိုအတက် မခင်နင်
ကရလားကျန်ားမာရရား အကျျုားခစာားခင်အစီအစဉ်ပဖစ်သည်။ ထအ
ိုို့ ပြင် HIV/AIDS၊ ငက်ဖျာားနင် တီဘရ
ီ ရာဂ္ါရသူ
လူနောမျာားအတက် အခမ ရဆားေါား ရထာက်ြမှိုအစီအစဉ်၊ ကာကယ်ရဆားထိုားရြားပခင်ားအစီအစဉ်မျာား၊ အကကာား
အပမင်ချျုွဲ့တသူ/မသန်စမ်ားမျာားအတက် အခမ အမျျုားသာားအာဟာရအစီအစဉ်မျာားြါေင်သည်။ ေန်ရဆာင်မှိုရြား
ပခင်ားမျာားကို ချွဲ့ထင်ရန် ပြျုပြင်ရပြာင်ားလမှိုမျာား လိုြ်ရဆာင်လျက်ရသည်။22 အာားလိုားအကျျုားေင်သည် ကျန်ားမာရရား
လမ်ားခချုနင
ို ်မက
ှို ို ၂၀၃၀ အမီ ရဆာင်ရွကန
် င
ို ်ရန် ရမျှာ်မန်ားထာားသည်။ ဤကစစရြ်နင်ြတ်သက်၍ လူမှိုကျန်ားမာ
ရရားအာမခ ဥြရဒမူကကမ်ားကို MOHS ဦားရဆာင်မှိုပဖင် ပြင်ဆင်ရရားဆရနသည်။ MOHS ၏ မဟာဗျူဟာသည်
တစိုတစည်ားတည်ားထာားရရသာ ကျန်ားမာရရားအာမခြရီမီယရငြင်ရငရင်ားပဖင် လူဦားရရတစ်ခလ
ို ိုားအတက် ကျန်ား

22

ILO. 2014. Social protection assessment based national dialogue: Towards a nationally defined social protection floor in Myanmar.

Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---iloyangon/documents/publication/wcms_386563.pdf (checked April 29th 2020) တင်ကကည်ရှိုနိုင်ြါသည်။

30

မာရရားကိုသမှိုေန်ရဆာင်မှိုမျာား

ေယ်ယရ
ူ ြားရချရန်

တစ်ခိုတည်ားရသာေယ်ယူရြားရချရရား

ရအဂ္ျင်စီသစ်ကို

တည်ရထာင်ရန်ပဖစ်သည်။ ရအဂ္ျင်စီသည် ရြါင်ားစြ်ထာားသည် ရန်ြိုရငမျာား အရြေါ်တင် မီခိုမည်ပဖစ်ဖြီား၊
ဆင်ားရနမ်ားြါားသူမျာားနင် ထခိုက်လယ်သူမျာားအတက် SSB နင် အခန်ရင မ တည်မှိုမ တစ်ဆင်ရရရသာ ထည်ေင်
ရကကားပဖစ်ဖြီား၊ ြစ
ို တကျမဟိုတ်သည် စီားြာားရရားအတင်ားရ ဆင်ားရနမ်ားြါားသူ မဟိုတရ
် သာ အလိုြ်သမာားမျာား
အတက် အနည်ားငယ် ရထာက်ြရငရြားပခင်ားမျာားရလာနင
ို သ
် ည်။
ဖြီားခသည် ဆယ်စိုနစ်အတင်ား အိုင်အယ်လ်အိုနင် အလူရင်မျာား၏ ဘက်စို နည်ားြညာြြိုားမှိုပဖင် ပမန်မာ
အစိုားရရဆာင်ရွကန
် င
ို ်ခသည် ရအာင်ပမင်မှို အချျုွဲ့ရြါသည် - 23


SSB ၏ ထည်ေင်ရကကား အစီအစဉ်တင် အကျျုားေင်သည် အာမခ အလိုြ်သမာားအရရအတက် တိုားြာား
လာပခင်ား။



အိုင်အယ်လ်အို၏အကူအညီပဖင် ဥြရဒ ပြျုပြင်ရပြာင်ားလမှိုအြါအေင်၊ SSB စနစ်နင် ေန်ရဆာင်မှို
ဆိုင်ရာ စီမခနို့်ခရရား ပြျုပြင်ရပြာင်ားလမှို၊



အလိုြ်သမာားရလျာ်ရကကား စနစ် နစ်ရြ်ကို ရြါင်ားစြ်ရဆာင်ရွကပ် ခင်ား - တစ်ခသ
ို ည် SSB ၏
ထည်ေင်ရကကားစနစ် ြိုစရြေါ် အရပခခဖြီား၊ အပခာားတစ်ခသ
ို ည် အလိုြ်ရင်တစ်ဦားချင်ားစီ၏ ရြားရန်
တာေန်ရမှို မူရဘာင်။



ကျန်ားမာရရားရစာငရ
် ရာက်မစ
ှို နစ်ကို
ချွဲ့ထင်ရဆာင်ရွက်

ပခင်ား

စီမခနို့်ခမှိုအရရရာ

(ဥြမာ

-

အဖွဲ့အစည်ားဆိုင်ရာအရြါ

အဆင်ပမင်တင်ခသည်

အရပခခအရဆာင်အအိုမျာား၊

ရဆားကိုသရရားေန်ထမ်ားမျာား ပြတ် လြ်မှိုကို ရပဖရင်ားပခင်ား) နင်၊ ပြင်ြလူနောရစာငရ
် ရာက်မက
ှို ို
အလိုြ်သမာားမျာား ြိုမိုရရရန် ြိုဂ္ဂလက ရဆားခန်ားမျာားနင် စီစဉ်ရဆာင်ရွကမ
် ှို တိုားတက်လာပခင်ား။


လိုကန
် ောရဆာင်ရက
ွ ်မှို ခင
ို ်မာအာားရကာင်ားရရားနင် SSB ၏ ရနရာရဒသအလိုက် လမ်ားခချုရဆာင် ရွက်မှို
ကို တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကပ် ခင်ားကသ၊ိုို့ ထည်ေင်ရကကားစနစ်ကို

တိုားတက်ရအာင် ပြျုပြင်ရပြာင်ားလရရား

မန်ားရမျှာ် ရဆာင်ရွကန
် ိုင်ပခင်ား၊


လူမှိုအရထာက်အြစနစ် ချွဲ့ထင်ရဆာင်ရွကပ် ခင်ား၊



ရလလာရရားခရီားနင် အသြညာအရတွဲ့အကကျုဖလယ်ပခင်ား အစီအစဉ်မျာားမတစ်ဆင် အပခာားနိုင်ငမျာားမ
အရတွဲ့အကကျုမျာားကို ရလလာပခင်ား။

အထက်ြါရအာင်ပမင်မှိုမျာားနင် ဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်မှိုမျာား ရရသာ်လည်ား၊ ြိုစတကျမဟိုတသ
် ည် စီားြာားရရားအတင်ားရ
အလိုြ်သမာားမျာား၊ ြိုစတကျမဟိုတ်သည် စီားြာားရရားအတင်ားရ ပြည်တင်ားရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူမျာား၏ အရပခ
အရနအြါအေင် ပမန်မာနိုငင
် ရ လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရား စနစ်ကို ြိုမိုတိုို့ပြန်ပဖည်ဆည်ားရဆာင်ရက
ွ ်ရြား
ရန် တိုားတက်မှိုမျာား ဆက်လက်ပြျုလိုြ်ရန် လိုအြ်ြါသည် (အြိုင်ား ၃.၁.၃ တင်လည်ားကကညရ
် ှိုြါ)။ ယခိုထ
ရဆားရနားခသည် အချက်မျာားအာားပဖင် ရအာက်ြါတက
ိုို့ ို ရဖာ်ပြအြ်ြါသည်။ (Maffioli et al, 2019 တင်ကကည်ရှိုြါ။):


နောတာရည် အာဟာရချျုွဲ့တပခင်ားကို ထရရာက်စာ ရပဖရင်ားနိုင်ရန်အတက်၊ ကယ
ို ်ေန်ရဆာင်မခင်နင်
၎င်ားမရမားဖာားရသာကရလားအသက်
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နစ်နစ်အထ

ရငရကကား

ရထာက်ြမှိုအစီအစဉ်

(MCCT)ကို

ဤစာြိုဒ်တင်ြါေင်ရသာ သတင်ားအချက်အလက်အမျာားစိုသည် ၂၀၂၀ ခိုနစ်၊ မတ်လ ၁၀ ရက်ရနို့တင် ပမန်မာနိုငင
် ၊ ရနပြည်ရတာ်၌ပြျုလိုြ်ခရသာ

အလိုြ်ရိုရဆားရနားြအတင်ား အကကီားတန်ား အစိုားရအရာရမျာား၏ ရပြာဆိုရဖာ်ပြမှိုမျာားပဖစ်သည်။
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အသြညာဗဟို သိုတပဖညဆ
် ည်ားပခင်ားနငအ
် တူ၊ ခင
ို ်မာသည် လူမှိုရရားရာနင်အပြျုအမူဆိုငရ
် ာ ရပြာင်ား
လရရား ဆက်သယ်ရဆာင်ရက
ွ ်ချက်(SBCC) ြြိုားမှိုလိုအြ်ြါသည်။ ဤသပိုို့ ဖင် အမ်ရထာင်စို စိုရငနင်
ကာလကကာကကာသိုားစနိုင်သည် ြစစည်ားမျာားအရြေါ် အကျျုားသက်ရရာက်မည်ပဖစ်သည်။


ပမန်မာနိုငင
် တင် အင်တာနက် အသိုားပြျုမှို တဟိုန်ထိုား တိုားတက်မျာားပြာားလာသည်ကို ထည်သင်ား
စဉ်ားစာား၍ ဒီဂ္ျစ်တယ်နည်ားြညာ ြလက်ရဖာင်ားမျာားကို အသိုားပြျုပခင်ားအြါအေင် လူမှိုကာကယ်ရစာင်
ရရာက်ရရားဆိုငရ
် ာ

ရငသာားလရပြာင်ားရြားပခင်ားကရ
ို ဆာင်ရွကရ
် န်အတက်

အကျျုားေင်မှိုကို

တိုားချွဲ့ရန်နင် ကိုနက
် ျစရတ်သက်သာသည်နည်ားလမ်ားမျာားရာရဖရန် လိုအြ်ြါသည်။

၃.၁.၂။ ပံစ
ုံ ံတကျမဟုံတ်

ည် လူမှုကောကယ်သစောင်သ ောက်သ ီး အသထောက်အပံမျောီး

အမျာားပြည်သူရန်ြရ
ို ငမတည်မှိုပဖင် လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရားအစီအမမျာားသည် အကနို့်အသနို့်ပဖင်သာ ရ
ပခင်ားရကကာင် ပမန်မာနိုငင
် ပြည်သူအမျာားစိုသည် ြိုစတကျမဟိုတ်သည် ြြိုားမှိုယနတရာားမျာားအရြေါ် မီခိုအာားထာားရ
ဖြီား၊ အမျာားအာားပဖင် ရဆမျျုား၊ သူငယ်ချင်ား၊ ရြ်ရွာလူထ၊ို ယိုကကည်ကားို ကယ်မှိုဆိုင်ရာအဖွဲ့မျာား ပဖစ်ရလရသည်။
အလိုြ်လိုြ်ကင
ို ်နိုင်သည်အသက်အရွယ်ရသူမျာားအြါအေင်

အသက်အရွယ်မျျုားစိုရသည်

အမ်ရထာင်စတ
ို င်

ရနထိုင်သည် မသာားစိုအမျာားစိုသည် သက်ကကီားရွယအ
် ိုနင် ကရလားသူငယ်မျာားကို ပြျုစိုရစာငရ
် ရာက်ရလရသည်။
လူမှိုစည်ားလိုားညီညတ်မှိုနင် ရားို ရာဓရလ လူမှိုဆိုင်ရာနင် ကိုားကယ်မှိုဆင
ို ်ရာကျင်ေတ်မျာားသည် အခက်အခပဖစ်
သည် အချန်မျာားနင် လူမက
ှို ာကယ်ရစာင်ရရာက်မှိုစနစ် ြိုစတကျမရသည်အရပခအရနမျာားတင် တစ်ဦားနင်
တစ်ဦား ကူညီမှိုကို အရထာက်အကူပဖစ်ရစသည်(ILO, 2018: 2)။ ဤယနတရာား/စနစ်မျာားကို ြိုစတကျ စနစ်မျာား
ရရားဆချမတ်ပခင်ားနင် အရကာင်အထည်ရဖာ်ပခင်ားတင် ထညသ
် င်ားရဆာင်ရွကန
် င
ို ်သည်။ အထူားသပဖင် အရနောက်၊
အရရွဲ့ရတာင်ဘက် ရနရာမျာားနင် ပမစ်ေကျွန်ားရြေါ်ရဒသမျာားတင် ရကာင်ားကျျုားသက်ရရာက်မှိုမျာား ရသည်ကို
ရတွဲ့ ရသည်။
ရြ်ရွာအရပခပြျုလူထိုရဆာင်ရက
ွ ်မှိုမျာားအြါအေင် လူမအ
ှို ဖွဲ့အစည်ားမျာားသည် ထခိုကလ
် ယ်မှိုမျာားနင် သာတူ
ညီမျှမရပခင်ားမျာားကို ရပဖရင်ားရာတင် အဓက အခန်ားကဏ္ဍမ ြါေင်သည်။ Help Age အဖွဲ့၏ ကူညီမှိုပဖင် တရာားေင်
ြိုစတကျဖွဲ့စည်ားထာားရသာ ကိုယ်အာားကယ
ို ်ကားို အဖွဲ့မျာား (ISHGs) ဖွဲ့စည်ားပခင်ားနင်ြတ်သက်၍ ဥြမာရကာင်ား
မျာား ရြါသည်။ ဤအဖွဲ့မျာားသည် အဆင် ၃ ဆင်ပဖင် လိုြ်ငန်ားရဆာင်ရွကသ
် ည်။ (၁) ရြ်ရွာ/လူထိုအဆင်၊ (၂)
ဖမျုွဲ့နယ်အဆင် (အဆင် ၁ အစိုအဖွဲ့မျာား)၊ (၃) အမျျုားသာားအဆင်/နင
ို ်ငအဆင် (အသက်အရွယက် ကီားသူမျာား
အဖွဲ့အစည်ား)။ Help Age အဖွဲ့၏ရဖာ်ပြမှိုအရ၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ကယ
ို ်အာားကယ
ို ်ကားို အဖွဲ့အစည်ား (ISHGs) ရြါင်ား
၂၁၆ ခိုကို အပြညအ
် ေ တည်ရထာင်ဖြီားပဖစ်ရကကာင်ားဆိုြါသည်။ ၎င်ားတ၏
ိုို့ ဦားရဆာင်ရကာ်မတီမျာားတင် အသက်
အရွယ်ကကီားသူ ၇၀ ရာခင
ို ်နှိုန်ားြါေင်ဖြီား၊ အပခာား ၃၀ ရာခင
ို န
် န
ှို ်ားတင် ထခက
ို ်လယ်အိုြ်စိုမျာားအြါအေင် ပြည်တင်ား
ရနရြ်စနို့်ခာသူမျာား၊ မသန်စမ်ားသူမျာားြါေင်သည်။ ISHGs သည် ေင်ရငရဖာ်ရဆာင်ပခင်ား၊ လူမှိုဖူလိုရရားနင်
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ဆက်စြ်ရည်မန်ားချက်မျာားအတက် လူဒါန်ားမှိုမျာားကို အသိုားပြျုပခင်ားရကကာင် အရရားြါသည် လူမှိုဖူလိုရရားထည်ေင်
ရကကားမျာားကို ထည်ေင်နင
ို ်သည်။24
ကမဘာဘဏ်၏ ရန်ြိုရငြြိုားမှိုပဖင် အမျျုားသာားရြ်ရွာလူထိုအာားပြျုဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်ရရားစီမကန်ား (၂၀၁၂-၂၀၂၁)
အရထာက်အြပဖင် ရရကကီားပခင်ား၊ သဘာေရဘားအနတရာယ်မျာားနင် ရြ်ရွာလူထိုလိုအြ်ချက်မျာားကို အချန်မဆိုင်ား
တပိုို့ ြန်ရဆာင်ရွကပ် ခင်ားအြါအေင် လူမှိုအနတရာယ်မျျုားစက
ို ို ကိုငတ
် ယ်ရပဖရင်ားရာတင် ပမန်မာနိုင်င၌ အစဉ်အလာ
ပဖင်ရရနသည် ယဉ်ရကျားမှိုနင် ရြ်ရွာအရပခပြျုရအာက်ရပခလူတန်ားစာားမျာား၏ ရရွဲ့ရပြားရဆာင်ရွကမ
် ှို အစဉ်အလာ
ရကာင်ားမျာားရြါသည်။

ဖွဲ့ဖဖျုားမှိုမတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ားမျာားသည်လည်ား

အလူရင်ရန်ြရ
ို ငြြိုားရြားသည်

လူမှို

ကာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရား အစီအစဉ်မျာားပဖစ်ရပမာက်ရရား ကူညီရာတင် ရြ်ရွာလူထအ
ို ရပခပြျု ဖွဲ့စည်ားတည်
ရဆာက်ြက
ို ို အသိုားပြျုခကကသည်။ ရြ်ရွာလူထိုသည်လည်ား လိုြ်ငန်ား အစီအစဉ်ရရားဆပခင်ား၊ အကျျုားခစာားမည်
သူမျာားစာရင်ားရကာက်ယူပခင်ား၊ အစီအစဉ်အရကာင်အထည်ရဖာ်ပခင်ားအဆင်မျာားတင် ြါေင်ရဆာင်ရွကက် ကသည်။
လူမှိုဖူလိုရရားအရထာက်အြနင်ြတ်သက်၍

ြိုစတကျမဟိုတ်သည်

ရြ်ရွာအရပခပြျု

ယနတရာားမျာားသည်

အာားနည်ား ချျုွဲ့ယင်ားချက်အချျုွဲ့နင်ရင်ဆင
ို ်ရသည် - ဥြမာ အမျျုားမျျုားရသာအနတရာယ်မျာားကို ရပဖရင်ားနင
ို ်စမ်ားတင်
အကနို့်

အသတ်ရပခင်ား၊

ခင
ို ်မာအာားရကာင်ားသည်ရြ်ရာွ လူထိုရြါင်ားစည်ားညီညတ်မအ
ှို ရြေါ်မီခရ
ို နထင
ို ်ရပခင်ား၊

အထူားသပဖင် ဤရဒသအချျုွဲ့သည် ြဋြကခပဖစ်ြာားသည် ရနရာမျာားပဖစ်ဖြီား၊ ရြ်ရာွ လူထိုတကတပြာားပဖစ်ကာ၊
ပြည်တင်ားရနရြ်

စနို့ခ
် ာသူ(IDP)စခန်ားမျာားတင်ရနရသည်

ရဒသမျာားပဖစ်ပခင်ား၊

ရနရာရဒသ

တည်ဖငမ်မှိုအရြေါ်တင် မီခရ
ို နရဖြီား၊ နိုင်ငတေန်ား သက်သာရချာင်ချရရားအကျျုားခစာားခင်မျာား ခရေရာတင် ညီမျှစာ
မရရနင
ို ်ပခင်ား၊ ရဒသအာားလိုားတင် အရင်ားအပမစ်မျာားကို သာတူညီမျှ ခရေရြားပခင်ား အတိုင်ားအတာ (သမ
ိုို့ ဟိုတ်)
အဖွဲ့ေင်စသတ်မတ်ချက်မျာားရပခင်ား ရကကာင် အဆိုြါ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ ယနတရာား/စနစ်မျာားသည် အကနို့်
အသတ်ပဖင်သာရပခင်ား (ဆိုလသ
ို ည်မာ - ကိုားကယ်သည်ဘာသာ၊ လူမျျုား၊ ကျာား/မ၊ တင
ို ်ားရင်ားသာား)။ ထရ
ိုို့ ကကာင်
ပြည်တင်ား ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူ၊ အထူား သပဖင် မကကာရသားမီကပဖစ်သည် ပြည်တင်ားရရွဲ့ရပြာင်ား သာားလာ
သူမျာား အရနပဖင် အဆိုြါ အရထာက်အြမျာား တင် ြါေင်ခစာားနိုင်ပခင်ား မရနင
ို ်ြါ။
လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရားအကျျုားေင်မှိုကို ချွဲ့ထင်ရာတင် မဟာဗျူဟာတစ်ရြ်အပဖစ် ြိုစတကျမဟိုတ်
ရသာ ြြိုားမှိုယနတရာားမျာားကို ပမင်တင်ရန်နင် ခင
ို ်မာအာားရကာင်ားရအာင် ပြျုလိုြ်ရန် အလာားအလာရဖြီား၊ အလူရင်
ဦားရဆာင်သည် လူမှိုအကူအညီရထာက်ြမှိုမရန၍ စဉ်ဆက်မပြတ်ပဖစ်ရသာ အစိုားရဦားရဆာင်သည် စနစ်တစ်ရြ်
ဆီသိုို့ အကူားအရပြာင်ား ရဆာင်ရွကမ
် အ
ှို စတ်အြိုင်ားတစ်ရြ်အပဖစ် အလူရင်ရန်ြိုရငြြိုားမှိုမတစ်ဆင် ရြ်ရာွ
လူထို အာားပဖငရ
် ဆာင်ရွကရ
် သာြိုစကို အသိုားပြျုနိုင်သည် အလာားအလာမျာားလည်ားရြါသည်။ သရ
ိုို့ သာ်လည်ား
၎င်ားသည် ရှိုြ်ရထားရသာ မဟာဗျူဟာပဖစ်ဖြီား၊ အထက်ရအာက် ဗဟိုဦားစီားဖွဲ့စည်ား တည်ရဆာက်ြိုနင် ချတ်ဆက်
ရဆာင်ရွကပ် ခင်ားသည်

ရြ်ရာွ လူထို၏

ကကျုားစာားမှိုမျာားကို

အာားနည်ားသာားရစနင
ို ်သည်

အနတရာယ်ရသည်။

ရအာင်ပမင်မှို အခငအ
် လမ်ား ြိုမိုမျာားပြာားရစရန်အတက် ရဒသနတရအဆင် အစိုားရစမ်ားရဆာင်ရည်ကို ခင
ို ်မာအာား
ရကာင်ားရအာင် ပြျုလိုြ်ရန်လိုအြ်ဖြီား၊ ရြ်ရွာလူထိုနင် အစိုားရေန်ရဆာင်မရ
ှို ြားသူမျာားအကကာား အပြန်အလန်
ယိုကကည်မှို တိုားြာား ရအာင် ပြျုလိုြ်ရန်လည်ားလိုအြ်သည်(Infante-Villarroel, 2017). g.
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ISHG အာားလိုားသည် ကိုယ်ြင
ို ် ရန်ြရ
ို ငရဖြီား၊ ေင်ရငရဖာ်ရဆာင်သည်လြ
ို ်ငန်ားမျာား (ဥြမာ ပြကခဒန် ပြျုလိုြ်ပခင်ား) မတစ်ဆင် ေင်ရငရရပခင်ား/ြြိုားပခင်ားပဖစ်

သည်။ အပမတ်ရင ၅၀ % ကို ရြ်ရွာလူထိုလိုအြ်ချက်အတက် အသိုားပြျုဖြီား၊ ၅၀ % ကို ရငအရင်ားအနီား တားို ြာားရရားအတက် အသိုားပြျုသည်။ ၎င်ားတက
ို့ို ို
ရငရကကားစီမခနို့်ခမှို၊ ရန်ြရ
ို ငထူရထာင်မှို (Help Age အကူအညီအြါအေင်) နင်ဆိုင်သည် သင်တန်ားမျာားရြားထာားသည်။ လိုအြ်သူ/ေယ်ယူသူဘက်မ
လိုအြ်ချက် (ဥြမာ။

။ ဆန်အရပမာက်အပမာားေယ်ယူပခင်ားနင် ရကျားရွာပြည်သူမျာားသိုို့ ရလျှာရ ားပဖင်ပြန်လည်ရရာင်ားချရြားပခင်ား) မျာားကိုလည်ား ရပဖရင်ား

ရဆာင်ရက
ွ ်ရြားသည်။ ထအ
ိုို့ ပြင် အပခာား ကိုန်စည်နင် ေန်ရဆာင်မှို ပဖည်ဆည်ားရြားပခင်ားမျာား (ဥြမာ။ ။ ရကျာင်ားရနရွယက
် ရလားမျာားအတက် သယ်ယူြို့ို
ရဆာင်ရရား) တင်လည်ား ြါေင်ရဆာင်ရက
ွ က် ကသည်။
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၃.၂။ လူမှုကောကယ်သစောင်သ ောက်သ ီးကှိုံ အကနို့်အ

တ်ပဖင်

ော

ှိပခင်ီးနင် က်

ှိုံင် ည်

စှိန်သခေါ်မှုမျောီး
ဥပသဒအကျံျုီးဝင်မှုနင်

က်

င
ှိုံ ်

ညစ
် ှိန်သခေါ်မှုမျောီး - အကျျုားေင်မှိုကစစရြ်နင်စြ်လျဉ်ား၍၊ မတ်ြိုမတင်မရနရ

ပဖစ်သည် SSB စနစ်တင် ဥြရဒဆင
ို ်ရာ ကနို့်သတ်မှိုမျာားရပခင်ားရကကာင်၊ ရဆာင်လြ
ို ်ရရား အလိုြ်သမာားမျာား၊
အမ်အကူအလိုြ်သမာားမျာားနင် အပခာားအလိုြ်သမာားမျာားသည် မမဆနဒအရလျာက်ထညေ
် င်နိုင်သညစ
် နစ်ကိုသာ
ရရရသာ်လည်ား၊ ၎င်ားတက
ိုို့ ယ
ို ်တင
ို ် ထည်ေင်ရမည်ပဖစ်ဖြီား၊ အလိုြ်ရင်နင် အလိုြသ
် မာားထည်ေင်ရကကားမျာား
အတက် ရြားရမည်ပဖစ်သည်။

ဤအချက်နင် အပခာားအရကကာင်ားတရာားမျာားရကကာင်၊ SSB

သတင်ားအချက်အလက်မျာားအရ၊

မမဆနဒအရထည်ေင်သည်စနစ်သည်

အဖွဲ့ေင်

၁,၅၁၁

မျှရေသည်
ဦားကိုသာလျှင်

ဆရဆာင်နိုင်သည်။ ထအ
ိုို့ ပြင် ထည်ေင်ရကကားရြားသင်ားသူမျာား၏ မီခိုသူမျာား အကျျုားေင်မှိုမရဘ အကျျုားဆက်
အာားပဖင် ြိုစတကျ မဟိုတရ
် သာစီားြာားရရားအတင်ားရ အလိုြ်သမာားမျာား၏ ကရလားမျာားနင် အပခာားထခိုက်
လယ်သည် မသာားစိုေင်မျာား သည်လည်ား အကျျုားေင်ပခင်ား မရရတာြါ။
လူမှုကောကယ်သစောင်သ ောက်သ ီး လက်လမ်ီးမ ယူပခင်ီးတင် စှိန်သခေါ်မှုမျောီး ှိပခင်ီး -

ပမန်မာနိုငင
် တင်ရသည်

ပြည်သူအမျာားစိုသည် လူမက
ှို ာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရားအကျျုားေင်မှို မရဘ၊ လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရားနင်
ြတ်သက်၍ အပခာားရယူနင
ို ်မမ
ှို ျာားသည်လည်ား အာားနည်ား၍ ပြညစ
် ိုလရ
ို လာက်ပခင်ားမရြါ။ အကျျုားေင်မှို (ဥြရဒ
ကနို့်သတ်ချက်)ကစစရြ်မျာားအြါအေင် အပခာားအရကကာင်ားတရာားအမျာားအပြာားရြါသည်။ ရရနိုင်သညအ
် ရထာက်
အြမျာားနင်ြတ်သက်၍ အသအပမင်အကနို့်အသတ်ပဖငသ
် ာရပခင်ား၊

ထည်ေင်ရကကားစနစ်

မရအာင်ပမင်မှိုမျာား

အပြင်၊ စနစ်၊ေန်ရဆာင်မှိုရြားပခင်ားနင် လရပြာင်ားအကျျုားခစာားခင် စန်ရခေါ်မှိုမျာား၊ ရှိုြ်ရထားမျာားပြာားသည် လိုြ်ထိုား
လိုြ်နည်ားမျာား၊ လူမှိုဖူလိုရရားအကျျုားခစာားခင်မျာားကို ရယူရန် လိုအြ်သည်စာရွက်စာတမ်ားမျာား မရပခင်ား၊ ရရရည်
တည်တခိုငဖ် မရသာ ရန်ြိုရငရင်ားပမစ် မရပခင်ားတပိုို့ ဖစ်သည်။

သ ွှေ့သပပောင်ီးအကျှိျုီးခံစောီးခင်

င
ုံှိ ် ော စှိန်သခေါ်မှုမျောီး - ပမန်မာနင
ို ်ငရ ပြည်တင်ားရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာမှို အတင
ို ်ားအတာ

ကို စဉ်ားစာားသိုားသြ်ပခင်ားပဖင်၊ အထူားသပဖင် ြိုစတကျမဟိုတ်သည်ကဏ္ဍရ အလိုြ်အကင
ို ်မျာားအတက်၊ စနစ်
တစ်ရြ်တိုားတက်ရအာင်ပြျုလြ
ို ်ရန် လိုအြ်ြါသည်။ ထိုစနစ်မာ အကျျုားခစာားခင်ရသူမျာားအရနပဖင် ပမန်မာနိုငင
်
တင် တစ်ရနရာမ အပခာားတစ်ရနရာသိုို့ ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာရာတင်ပဖစ်ရစ၊ ြိုစတကျနင် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ
စီားြာားရရားကဏ္ဍတစ်ခမ
ို
တစ်ခသ
ို ပိုို့ ဖစ်ရစ၊ မပဖစ်မရနထည်ေင်သညြ
် ိုစမ မမဆနဒအရလျာက်ထည်ေင်သည်
ြိုစသိုို့ ရပြာင်ားလပခင်ားပဖစ်ရစ ပြျုလိုြ်ရာတင် ထည်ေင်ရကကားမျာားနင် အကျျုားခစာားခင်မျာားကို လရပြာင်ားအကျျုား
ခစာားခင်ပြျုသည် ကကာားခချတ်ဆက်ရြားသည် စနစ်ပဖစ်သည်။ ပမန်မာနိုငင
် အတင်ား ထည်ေင်ရကကားမျာားနင်
အကျျုားခစာားခင်မျာားကို လရပြာင်ားအကျျုားခစာားခင်ရရရန်အတက် အကျျုားရထရရာက်သည် စနစ်တစ်ရြ် လိုအြ်
ြါသည်။

စမံခနို့်ခသ ီးနင် စနစ်အသကောင်အထည်သဖော်မှု

င
ှိုံ ် ော စှိန်သခေါ်မှုမျောီး

-

လူမှိုဖူလိုရရား မတ်ြိုတင်ပခင်ားနင်

ထည်ေင်ရကကားရြားသင်ားပခင်ားအတက် စီမခနို့်ခရရားဆိုင်ရာ လိုြ်ထိုားလိုြ်နည်ားမျာားသည် ရနောငရ
် နားကကနို့်ကကာသည်
အတက် ြိုဂ္ဂလကလိုြင
် န်ားမျာား (အထူားသပဖင် အရသားစာား၊ အငယ်စာားနင် အလတ်စာားလိုြ်ငန်ားမျာား၊ ပမန်မာနိုငင
်
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တင် လိုြင
် န်ားအာားလိုား၏ ၉၄ ရာခိုင်နှိုန်ားရ) အရနပဖင် မတ်ြတ
ို င်ပခင်ားကို ရရာင်လလာကကသည်။ တစ်ချန်တည်ား
မာြင် ရှိုြရ
် ထားမျာားပြာားဖြီား တစ်ြိုင်ားတစ်စစီပဖစ်ရနသည် စီားြာားရရားလိုြ်ငန်ား မတ်ြတ
ို င်လြ
ို င
် န်ားစဉ်မျာားသည်
ြိုစတကျလိုြင
် န်ားစဉ်မျာားနင်

လူမှိုဖူလိုရရားမတ်ြိုတင်လြ
ို ်ငန်ားစဉ်မျာားအရြေါ်

ဆိုားကျျုားသက်ရရာက်ရစသည်။

တစ်ဦားတစ်ရယာက်ချင်ားပဖစ်ရသာ အလိုြ်သမာားမျာားအရနပဖင် နိုငင
် သာားစစစ်ရရားကတ်၊ အလိုြ်သမာားကတ်
(ရလဘာကတ်)မျာား မရပခင်ားရကကာင် လူမှိုဖူလိုရရားစနစ်အတင်ား ေင်ရရာက်ရာတင် တာားဆီားကနို့်သတ်မှိုမျာား
ရရစသည်။ အလိုြ်သမာားကတ် မတ်ြတ
ို င်ပခင်ား လိုြ်ငန်ားစဉ်ကိုယတ
် ိုင်သည် ရှိုြရ
် ထားမျာားပြာားသည် လိုြ်ငန်ားစဉ်
တစ်ခပို ဖစ်ဖြီား၊

ရလျှာက်ထာားသူအရနပဖင်

နိုင်ငသာားမတ်ြိုတင်ကတ်၊

ရြ်ကက်ရထာက်ခစာနင်

ရစခန်ား

ရထာက်ခစာတိုို့ လိုအြ်ဖြီား၊ ရလျှာက်ထာားပခင်ားသည် ရလျှာက်ထာားသူ၏ ရနထိုင်ရာဖမျုွဲ့နယ်အတင်ားပဖစ်ြါက ြို၍
လယ်ကူသည်ကိုရတွဲ့ရသည်။ ေန်ရဆာင်မှို ကကနို့်ကကာပခင်ားနင် အခက်အခမျာားရပခင်ားသည် အစိုားရေန်ရဆာင်မှို
မျာားအရြေါ် ယိုကကည်မှိုကင်ားမလာနိုင်ဖြီား၊ အလိုြ်သမာားနင် အလိုြ်ရင်အချျုွဲ့ထည်ေင်ရမည် ထည်ေင်ရကကားမျာား
တင် ြါေင်လိုစတ် အာားနည်ားလာရစသည်။

န်ပံုံသငနင် အချက်အလက်

ှိုံင် ော စှိန်သခေါ်မှုမျောီး - ရန်ြရ
ို ငနင်သက်ဆင
ို ်သည် စနစ်တင်လည်ား ပြဿနောရရန

သည်။ အရကကာင်ားမာ ထည်ေင်ရကကား မလိုရလာက်ပခင်ား၊ ရရရည်တည်တသည် အလူရင်ရန်ြိုရင (သမ
ိုို့ ဟိုတ)်
ထည်ေင်ရကကားရြားရန်မလရ
ို သာ အကျျုားခစာားခင်သိုို့ ြြိုားမှိုမျာား မရပခင်ားရကကာင်ပဖစ်သည်။ SSB သိုို့ ထည်ေင်
ရကကားရြားသင်ားပခင်ားနင်သက်ဆိုင်သည် အချက်အလက်မျာား မရပခင်ားရကကာင် လက်ရတင် ဤစန်ရခေါ်မှိုမျာား၏
အတင
ို ်ား အတာကို ဆန်ားစစ်ရလလာရန် မပဖစ်နိုငရ
် သားြါ။

၄။ ပံစ
ုံ ံတကျမဟုံတသ
်

ော စီးပောီးသ ီးအတင်ီး ှိ အလုံပ် မောီးမျောီးနင် ပံစ
ုံ ံတကျမဟုံတသ
်

အလုံပ် မောီး မျောီးအောီး လူမက
ှု ောကယ်သစောင်သ ောက်မှု တှိီးုံ ချွှေ့သ
သ
၄.၁။

ောတ ောီး
သ

ှိုံင် ောနင် စံမသ
ူ

ောတ ောီး

ှိုံင် ောမူသ

ော

ောင် ွက်ပခင်ီး -

ောင် - နှိှုင်ီးယဉ်သလလောဖယ် ရှုသထောင်မျောီး
ောင် - အသထသထ

ံုံီး ပ်ချက်မျောီးနင် ပပည်တင်ီးဥပသဒစနစ်မျောီး

ဤစာတမ်ားြါအြင
ို ်ားသည် ြစ
ို တကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားနင်၊ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာအလိုြ်အကင
ို ်တန
ိုို့ င်
ြတ်သက်၍ သရဘာတရာားဆိုင်ရာမူရဘာင်တစ်ရြ်၏ တန်ဖိုား၊ အထူားသပဖင် လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရား
အကျျုားေင်မှို တိုားချွဲ့ရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ား ရအာင်ပမင်ရစရန် သရဘာတရာားဆင
ို ်ရာ အစီအစဉ်မျာား အသိုားပြျုပခင်ား၊
ရရားဆချမတ်ပခင်ားတန်ဖိုားအရြေါ် အရလားထာားဦားတည်ြါသည်။ ဤအချက်သည် အဓြပါယ်ဖင်ဆိုချက်ဆင
ို ်ရာ
အစီအစဉ်အချျုွဲ့အရြေါ် ပမန်မာအပမင် (အြင
ို ်ား ၂.၃ ကိုကကည်ရှိုြါ)ကို အရပခခအာားပဖင် အတည်ပြျုထာားဖြီား၊
သရဘာတရာားဆင
ို ်ရာမူရဘာင်နင်ြတ်သက်၍လည်ား အပခာားရှိုရထာင်မျာားကို ရဖာ်ပြထာားသည်။ ဤအချက်
သည် ပမန်မာနိုငင
် တင် လူမက
ှို ာကယ်ရစာင်ရရာက်မတ
ှို ိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကပ် ခင်ားနင်ြတ်သက်၍ ရဆားရနားရန် တန်ဖိုား
တစ်ခို ပဖစ်လာနိုင်သည်။
“ပံုံစတ
ံ ကျမဟုံတ်သ ော

ကဏ္ဍ”

သရဘာတရာားသည်

နိုငရ
် ိုဘီတကကသိုလ်၏

ဖွဲ့ဖဖျုားရရားရလလာမှိုဆင
ို ်ရာ

အင်စတင်ကျျုမ စတင်ရြေါ်ရြါက်ခဖြီား၊ ၁၉၇၂ ခိုနစ်တင် ကင်ညာနင
ို ်င၌ အိုငအ
် ယ်လ်အက
ို ရဆာင်ရွကခ
် သည်
စာတမ်ားတစ်ရစာင်ပဖင် ဤသရဘာတရာားသည် ြို၍လူသမျာားခသည်။ သရ
ိုို့ သာ်လည်ား ဤစကာားရြ်သည်
သရဘာတရာားဆင
ို ်ရာ

စန်ရခေါ်မှိုမျာားနင်မလတ်ကင်ားရသာရကကာင်

"ပံုံစတ
ံ ကျမဟုံတ်သ ော

စီးပောီးသ ီး"

(informal economy) ဟူသည် စကာားရြ်သည်သာ ြို၍သင်ရတာ်သည်ဟို Reynaud က အကကျုပြျုထာားသည်
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(Reynaud, 2002: 2)။ “ကဏ္ဍ” ဟူသည် စကာားရြ်ကို သိုားစရာတင် အခက်အခမျာားရသည်ကို Reynaud က
ရထာက်ပြရပြာဆိုထာားသည်။ ြစ
ို တကျမဟိုတ်သည် စီားြာားရရားကို ကဏ္ဍဟူ၍ မရခေါ်ဆိုသင်ရတာရကကာင်ား၊
အဘယ်ရကကာင်ဆရ
ို သာ် ၎င်ားသည် ကဏ္ဍအာားလိုားနင် အလိုြ်သမာားအမျျုားအစာားအာားလိုား- လိုြ်ခ/လက်ခစာား၊
ကိုယတ
် ိုင်လိုြင
် န်ားလိုြ်ကင
ို သ
် ူ၊ အမ်အလိုြ်သမာားမျာားနင် အခရကကားရငမရရသာ မသာားစိုအလိုြ်သမာားမျာား၊
စသည်-

ကို

လမ်ားခချုမှိုရရကကာင်ားရပြာဆိုြါသည်။

အမန်တကယ်တင်

ဤစကာားရြ်နစ်ခိုစလိုားသည်

၎င်ားတတ
ိုို့ င်ရဖြီားရသာ သရဘာသဘာေကို အပြညအ
် ေ ရဖာ်ပြနိုင်ပခင်ားမရြါ။ “ြိုစတကျမဟိုတ်သည်ကဏ္ဍ”
အတင်ားရ လိုြ်ငန်ားမျာားသည် ကဏ္ဍအမျျုားမျျုားအပဖစ်ရရနဖြီား၊ ထြ်တူညီမှိုမျာားမရြါ။ “ြိုစတကျ မဟိုတ်သည်
စီားြာားရရား” သည်လည်ား ြိုစတကျနင် ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာ စီားြာားရရားအကကာား ပြတ်ပြတ်သာားသာားမရသည်
အြိုင်ားအပခာားမျာားကို အရသား စတ်ရဖာ်ပြနိုင်ပခင်ား မရြါ။ သရ
ိုို့ သာ်ပငာားလည်ား ပမန်မာနင
ို ်ငတင် လူမှိုကာကယ်
ရစာင်ရရာက်ရရား တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကမ
် ှိုနင်ြတ်သက်၍ ရဆားရနားမှို ပဖစ်ရစရန်အလင
ိုို့ ာ၊ ကမဘာရနရာအနအ
ို့ ပြာား
တင်လည်ား ဤအယူအဆကို လက်ခကျင်သိုားမှိုတိုားြာားလာပခင်ားရကကာင်၊ “ပံုံစတ
ံ ကျမဟုံတ်သ ော စီးပောီးသ ီး”
ဟူသည် အယူအဆ/သရဘာ တရာားရြေါ် အရပခခ၍ ရဆာင်ရက
ွ ်ရန် အကကပြျုထာားသည်။
ပမန်မာနိုငင
် ရ ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာစီားြာားရရားအတင်ား လိုြ်ကင
ို ်ရနသူမျာားအတက် လူမက
ှို ာကယ်ရစာင်ရရာက်
မှို တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကပ် ခင်ားကို စဉ်ားစာားသိုားသြ်ရာတင်၊ “ပံုံစတ
ံ ကျမဟုံတ်ပခင်ီး” ဟူသညအ
် ဓြပါယ် အတိုင်ားအတာ
ကို အသအမတ်ပြျုရန်လည်ား အရရားကကီားြါသည်။ ရအာက်ြါ ရဆားရနားမှိုမ အစပြျု၍၊ ဥြရဒ (သမ
ိုို့ ဟိုတ်)
လက်ရတွဲ့ ကျင်သိုားမှိုမျာားသည် ြိုစတကျ အစီအစဉ်မျာားအတင်ား အကျျုားမေင်/ရဘာင်မေင်သည် လိုြ်ငန်ား/လိုြ်
ရဆာင်ချက်မျာားကို ြိုစတကျမဟိုတ်ပခင်ားဟူရသာ အယူအဆ/သရဘာတရာားအတင်ား ထည်သင်ားရဖာ်ပြသာားြါ
မည်။
အမျာားသရဘာအရ၊ ဥြရဒဆင
ို ်ရာရှိုရထာင်မကကည်လျှင် ြစ
ို တကျမပဖစ်ပခင်ားသည် ဥြရဒပဖနို့်ကျက်နိုင်မှိုအေန်ား
အေင
ို ်ားအပြင်ဘက် ကျရရာက်ရနသည် လိုြ်ငန်ား/လိုြ်ရဆာင်ချက်မျာားပဖစ်သည်ကို ြ၍
ို အရလားထာားလက်ခလို
ဟန်ရသည် "အဓြပါယ်ဖင်ဆိုချက်အာားပဖင်၊ ြိုစတကျမဟိုတ်သည် စီားြာားရရားအတင်ားရ အလိုြ်သမာားမျာားနင် လိုြင
် န်ားစို
မျာားသည် ဥြရဒအရပဖစ်ရစ၊ လက်ရတွဲ့ကျင်သိုားမှိုအရပဖစ်ရစ ြိုစတကျ အစီအစဉ်မျာား ရအာက်တင် ပြညစ
် ို
လိုရလာက်စာ အကျျုားေင်ပခင်ားမရြါ။ ၎င်ားသည် အထူားသပဖင် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားအတင်ားရ
အလိုြ်သမာားမျာားသည် အလိုြ်အကင
ို ်နင်ြတ်သက်၍ ြိုစတကျ လူမှိုဖူလရ
ို ရား (အထူားသပဖင် လူမှိုအာမခ) နင်
အလိုြ်အကင
ို အ
် ရပခအရနမျာား(လိုြ်ခလစာ၊ ခင၊် အလိုြ်ချန်၊ လိုြ်ငန်ားခင်ရဘားအနတရာယ်ကင်ားရင်ားရရားနင်
ကျန်ားမာရရား၊ စသည်) နင်ဆင
ို ်သည် အလိုြ်သမာားဥြရဒ အကာအကယ်မျာား မရရပခင်ားကို ဆိုလိုသည် (ILO,
2008: 12)။
ြစ
ို တကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားမ ြိုစတကျစီားြာားရရားသိုို့ အကူားအရပြာင်ားနင်ြတ်သက်၍ ILO အကကပြျုချက်
၂၀၁၅ (အမတ် ၂၀၄) တင် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားနင်ြတ်သက်သည် စကာားရြ်မျာားကို ရဖာ်ပြ
ထာားသည်။
(က) ဥြရဒအရပဖစ်ရစ၊ လက်ရတွဲ့ကျင်သိုားမှိုအရပဖစ်ရစ အလိုြ်သမာားမျာားနင် လိုြ်ငန်ားစိုမျာားရသည်
စီားြာားရရားလိုြ်ငန်ားအာားလိုားသည် ြိုစတကျ အစီအစဉ်မျာားရအာက်တင် ပြညစ
် ို လရ
ို လာက်စာ အကျျုားေင်
မှို မရပခင်ားကို ညန်ားဆိုသည်။
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(b)

ဥြရဒနင်မညီသည်

လိုြ်ငန်ားမျာားအကျျုားမေင်ြါ။

အထူားသပဖင်

ေန်ရဆာင်မှို

(သမ
ိုို့ ဟိုတ်)

ထိုတ်လိုြ်မှို၊ အရရာင်ား၊ ဥြရဒအရတာားပမစ်ထာားသည် ကိုန်ြစစည်ားမျာား လက်ေယ်ရပခင်ား (သမ
ိုို့ ဟိုတ်)
အသိုားပြျုပခင်ား၊

မူားယစ်ရဆားေါား

တရာားမေင်ထတ
ို ်လိုြ်ပခင်ား၊

တရာားမေင်

ကိုန်ကူားပခင်ား၊

ထိုတ်လိုြ်ပခင်ားနင်

လူကိုနက
် ူားပခင်ား၊

ကိုန်ကူားပခင်ား၊

စစ်လက်နက်မျာား

ရငရကကားခေါချပခင်ားနင်

သက်ဆိုင်ရာ

အပြည်ပြည်ဆင
ို ်ရာ စာချျုြ်စာတမ်ားမျာားက အနက်ဖင်ဆထ
ို ာားသည် လိုြ်ငန်ားမျာား။
ထရ
ိုို့ ကကာင် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာစီားြာားရရားသည် “တစ်ဦားတစ်ရယာက်ချင်ား၏အရပခအရနမဟိုတရ
် သာ်လည်ား
အဓကကျရသာ အသင်လကခဏာတစ်ရြ်ရဆာင်သည် ေင်ရငရဖာ်ရဆာင်မှို ပဖစ်စဉ် တစ်ရြ်ပဖစ်သည်ဟို အကက
ပြျုရဖာ်ပြထာားသည်။ ၎င်ားသည် အလာားတူလိုြ်ငန်ားစဉ်မျာားကို စည်ားကကြ်ထန်ားချျုြရ
် ဆာင်ရွကသ
် ည် ဥြရဒ
ဆိုင်ရာနင် လူမှိုေန်ားကျင်တင် လူူ့အဖွဲ့အစည်ားရအသင်ားအဖွဲ့မျာားပဖင် စည်ားကကြ်ထန်ားချျုြမ
် ှို မရပခင်ားပဖစ်သည်။”
(Castells & Portes, 1989: 12; see also ILO, 2008: 2).
အထူားသပဖင် လမ်ားမိုားနိုင်မှိုရသည်စကာားရြ်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလိုြ်သမာားရရားရာစာရင်ားအင်ား ြညာရင်
မျာားညီလာခ (ICLS) က ချမတ်အတည်ပြျုခသည် အဓြပါယ်ဖင်ဆိုချက်ပဖစ်သည်။ ၂၀၀၃ ခိုနစ်တင် ၁၇ ကကမ်
ရပမာက် ICLS သည် စီားြာားရရားလိုြ်ငန်ားအရပခပြျုပခင်ား မ အလိုြ်အကင
ို ်အရပခပြျုပခင်ား အဓြပါယ်ဖင်ဆိုမှိုသိုို့
ရပြာင်ားလခသည်။25
"စီားြာားရရားလိုြ်ငန်ား

ြိုစတကျပဖစ်မှိုအရြေါ်တင်

အရလားထာားမည်အစာား၊

အလိုြအ
် ကိုငအ
် ရပခပြျု

အဓြပါယ်ဖင်ဆိုမှိုသည် တစ်ဦားတစ်ရယာက်ချင်ားစီ၏ အလိုြ်အကင
ို ်ဆင
ို ်ရာ ေရသသလကခဏာမျာားနင်
စြ်လျဉ်ား၍ ြိုစတကျ မပဖစ်မက
ှို ို အနက်ဖင်ဆိုသည်။ ဤချဉ်ားကြ်မှိုအရ၊ ၎င်ားတ၏
ိုို့ အလိုြ်ရင် အလိုြ်
သမာားဆက်ဆရရားသည် အမျျုားသာားအလိုြ်သမာားဆိုင်ရာဥြရဒ၊ ေင်ရငအခန်ရကာက်ခပခင်ား၊ လူမှိုကာ
ကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရား (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) အလိုြ်အကင
ို ်ဆင
ို ်ရာ အကျျုားခစာားခင်မျာားကို ခစာားခင် (ဥြမာ အလိုြ်ထိုတ်ပခင်ားကို ကကျုတင်အသရြားပခင်ား၊ အလိုြ်ထိုတန
် စ်နောရကကား (သမ
ိုို့ ဟိုတ)် လစာပဖင် နစ်ြတ်
လည်ခင်နင် နောမကျန်ားခင် စသည်) မျာားအတင
ို ်ား လိုကန
် ောရပခင်ား မရလျှင်၊ တစ်ဦားတစ်ရယာက်ချင်ားကို
ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ အလိုြ်အကင
ို ်မျာားတင် ရသည်ဟို မတ်ယန
ူ ိုင်သည် (Department of Social
Development South Africa, 2014: 32)။
၂၀၁၃ ခိုနစ်၊ ၁၉ ကကမ်ရပမာက် ICLS အရ၊ အလိုြ်ဆိုသည်ကို ြိုစတကျဟိုတ်သည်ပဖစ်ရစ၊ မဟိုတ်သည်ပဖစ်ရစ
လိုြ်ငန်ားလိုြ်ရဆာင်ချက်မျာားသည် တရာားေင်ပခင်ား၊ မေင်ပခင်ားနင်မသက်ဆင
ို ်ဘ အဓြပါယ် ဖင်ဆိုထာားသည်။
အလိုြ်ဟိုဆိုရာတင် ကယ
ို တ
် ိုင် ရနောက်ဆိုားအသိုားပြျုရန် (သမ
ိုို့ ဟိုတ)် အပခာားသူမျာား ရနောက်ဆိုား အသိုားပြျုရန်
အတက် ကိုန်စည်နင်ေန်ရဆာင်မှိုမျာားထိုတ်လိုြ်ရန် လိုြ်ရဆာင်ချက်မျာားြါေင်သည်ဆသ
ို ည် သရဘာတရာား
ရြေါ် အရပခခပခင်ားထက် အလိုြ်အကင
ို ်ြိုစအမျျုားမျျုားအာား ဥြရဒနင် လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရား တိုားချွဲ့ရန်

25

The ILO-ICLS Guidelines concerning a statistical definition of informal employment (17th ICLS, 2003) တင် ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာ

အလိုြ်အကိုင် အဓြပါယ်ဖင်ဆိုချက်တင် ရအာက်ြါအလိုြအ
် မျျုားအစာားမျာားထညသ
် င်ားရန် သိုားသြ်သင်ရကကာင်ား အကကပြျုထာားသည် "(i) ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာကဏ္ဍရ ကိုယြ
် ိုင်လိုြ်ငန်ားမျာားတင် လိုြက
် ိုင်ရနရသာ ကိုယ်ြင
ို ်လြ
ို ်ငန်ားလိုြက
် ိုင်သမ
ူ ျာား၊
(ii) ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာကဏ္ဍရ ကိုယြ
် ိုင်လိုြ်ငန်ားမျာားတင် လိုြက
် ိုင်ရနရသာ အလိုြ်ရင်မျာား၊
(iii) ြိုစတကျလိုြ်ငန်ားတင်ပဖစ်ရစ၊ ြစ
ို တကျမဟိုတရ
် သာ လိုြင
် န်ားတင်ပဖစ်ရစ မည်သြ
ိုို့ င်ရရစကာမူ၊ လိုြက
် ိုငရ
် နရသာ မသာားစိုေင်အလိုြ်သမာားမျာား၊
(iv) ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ ထိုြ်လိုြ်သမ
ူ ျာားဆိုင်ရာ သမေါယမအသင်ားအဖွဲ့ေင်မျာား၊
(v) ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ အလိုြ်ရသည် အလိုြ်သမာားမျာား (ြိုစတကျ ကဏ္ဍရလိုြ်ငန်ားမျာား၊ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာကဏ္ဍရ လိုြ်ငန်ားမျာား၊ သမ
ိုို့ ဟိုတ်
အမ်ရထာင်စိုမျာားကခနို့်ထာားရသာ အခရကကားရငရရသည် အမ်အကူအလိုြ်သမာားအပဖစ် အဓြပါယ်ဖင်ဆိုထာားသည်)
(vi) အမ်ရထာင်စိုကိုယတ
် င
ို ် ရနောက်ဆိုားအသိုားပြျုရန် သီားသနို့် ကိုန်ြစစည်ားမျာားထိုတ်လိုြ်မတ
ှို င် လိုြ်ကင
ို ်ရနသည် ကိုယ်ြင
ို ်လြ
ို ်ငန်ားလိုြက
် ိုငသ
် ူမျာား၊
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သသာထင်ရာားသည် သရဘာတရာားဆိုင်ရာ အရနအထာားကို ရဖာ်ပြပခင်ားပဖစ်သည်။ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ
အလိုြ/် အလိုြ်အကင
ို ်သည် “အလိုြ”် ဟူသည် သရဘာတရာားတင် နက်နက်နန ြါေင်ဖြီားပဖစ်သည်။
ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားအတင်ား ကနို့်သတ်ထာားပခင်ားမရရသာ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ အလိုြ်အကိုငက
် ို
ရအာက်ြါအတိုင်ား ရဖာ်ပြထာားသည်26
" ြိုစတကျမဟိုတ်သည် အလိုြ်အကင
ို ် အဓက အမျျုားအစာားနစ်ခိုပဖစ်သည် လူမက
ှို ာကယ်ရစာင်
ရရာက်မှိုမရရသာ

အခရကကားရငရသည်အလိုြအ
် ကိုင်နင၊်

အင်ရကာ်ြရ
ို ရားရင်ားမဟိုတရ
် သာလိုြ်ငန်ား မျာားရ ကယ
ို ြ
် ိုင်အလိုြ်အကင
ို ်မျာားကို - အလိုြ်ရင်
အလိုြ်သမာားဆက်ဆရရား ြစ
ို အမျျုားမျျုားရသည် အလိုြ်အကိုငမ
် ျာားအပဖစ် ထြ်မြိုင်ားပခာားနိုင်သည်။
ကိုယ်ြိုငအ
် လိုြ်အကင
ို တ
် င်

ကိုယ်ြင
ို လ
် ိုြ်ငန်ား

အပခာားအလိုြ်သမာားမျာားကိုငာားရမ်ားရခေါ်ယူထာားသည်
လိုြ်ငန်ားြိုင်ရင်မျာားြါေင်သည်။

လိုြ်ကင
ို ်သန
ူ င်

ြိုစတကျ

ဤအမျျုားအစာားနစ်ခိုတင်ြါေင်သည်

မဟိုတရ
် သာ
အရပခအရနမျာားသည်

အလန်ကပြာားပခာားနောားသည်။ အခရကကားရငရသည် အလိုြ်အကင
ို တ
် င် ြိုစတကျနင် ြိုစတကျ
မဟိုတရ
် သာ လိုြ်ငန်ားရ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ အလိုြသ
် မာားမျာားြါေင်ဖြီား၊ တစ်ဆငခ
် ငာားရမ်ား
သည် အလိုြ်သမာားမျာား၊ အမ်ရထာင်စိုအတက် အခရကကားရငပဖင် လိုြ်ကင
ို ်သမ
ူ ျာား (အမ်အကူ
အလိုြ်သမာားမျာား)၊ အလိုြ်ရင်အတည်တကျမရသည် လက်ခစာား အလိုြ်သမာားမျာား (ရနို့စာား
အလိုြ်သမာားမျာား) တြ
ိုို့ ါေင်သည်” (European Commission, 2012: 1-2 (emphasis added);
Lund, 2012: 12-15; Olivier, Andrianarison. & McLaughlin, 2013: 74) ။
သရ
ိုို့ သာ်လည်ား၊ ကျယ်ပြနို့်ဖြီား တိုားတက်မျာားပြာားလာသည် အပခာားြိုစပဖငရ
် ရနရသာ အလိုြ်မျာားစာရဖြီား ၎င်ားတက
ိုို့ ို
ကိုယ်ြိုင် (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) အခရကကားရငရရသည် အလိုြ်အကိုင်မျာားဟို မသတ်မတ်နိုငရ
် ြ။ ဤအလိုြ်အကင
ို ်
အမျာားအပြာားသည် ကိုန်ထတ
ို ်လိုြ်မှိုပဖစ်စဉ်အဆင်ဆင် (supply chain) တင် ရရနဖြီား၊ အလိုြ်ရင်နင် ရပြာဆို
ဆက်ဆမှိုလည်ား မရနင
ို ်ြါ။ သရ
ိုို့ သာ် အလိုြ်အကင
ို ်အတက် “ပဖညဆ
် ည်ားရြားသူ” (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) “အသိုားပြျုသူ”
ဟူ၍

သိုားနှိုန်ားလျှင်

ြိုမိုသင်ရလျာ်သည်။

အချျုွဲ့သည် ပြျုစရ
ို စာငရ
် ရာက်ရရားလိုြ်ငန်ားအတင်ား

လိုြ်ကင
ို ်မှို

ရနင
ို ်သည် (Lund and Srinivas, 2000: 3)။ ဤအချက်သည် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ အလိုြ်သမာားမျာားအာား
လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရား ချွဲ့ထင်ပခင်ားနင်ြတ်သက်၍ ပမန်မာနိုင်ငတင် ရဆားရနားရပြာဆိုရန် အရရားကကီား
သည်အချက် ပဖစ်လာနိုင်သည်။ အဘယ်ရကကာင်ဆရ
ို သာ် ပမန်မာ လိုြ်သာားအင်အာားစစ်တမ်ားတင် ြါေင်သည်
“ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ အလိုြ်အကင
ို ်” အဓြပါယ်ဖင်ဆခ
ို ျက်တင် အခရကကားရငရရသည် အလိုြ်အကင
ို န
် င်
ြတ်သက်၍ ပြျုစရ
ို စာင်ရရာက်ရရားလိုြ်ငန်ားအတင်ား လိုြ်ကင
ို ်သမ
ူ ျာား၏ ေရသသလကခဏာ ပဖစ်နိုင်/မပဖစ်နင
ို ်အာား
အရပခအရနရြေါ်မူတည်၍ ယူဆနိုငရ
် သာရကကာင်ပဖစ်သည်။ တစ်နည်ားအာားပဖင်၊ ပမန်မာနိုင်ငတင် ပြျုစရ
ို စာင်
ရရာက်ရရားလိုြ်ငန်ားအတင်ား လိုြ်ကင
ို ်ရနသူအာားလိုားအာား၊ ၎င်ားတိုို့ “အလိုြ”် လိုြ်ကင
ို ်ရနသည်ဟရ
ူ သာ အရပခခ
အချက်အရြေါ်မူတည်၍၊ အပခာားသူမျာားအတက် လိုြ်ကင
ို ရ
် ြားရနသူမျာား၊ သရ
ိုို့ သာ် အလိုြ်ရင်တစ်ဦားအတက်
လိုြ်ကင
ို ်ရြားပခင်ားမဟိုတ်သူမျာားအတက် (ကိုန်ထတ
ို ်လိုြ်မှိုပဖစ်စဉ်အဆင်ဆင်ရ အလိုြ်သမာားမျာားစာ လိုြ်ကင
ို ်
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အမျာားရခေါ်ဆိုရနသည် ဖွဲ့ဖဖျုားဖြီားစီားြာားရရား/နိုင်ငမျာားအတင်ားရနင
ို ်သည်အရပခအရနနင်မတူဘ၊ ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာ အလိုြ်အကင
ို ်ကို ဖွဲ့ဖဖျုားဆကမဘာ

တင် တရာားမေင် သမ
ိုို့ ဟိုတ် ြစ
ို တကျမဟိုတပ် ခင်ားအပဖစ် ရယဘိုယျသတ်မတ်ထာားပခင်ား မရရသာ်လည်ား၊ ဘေသက်ရင်မန
ှို င် ေင်ရငရဖာ်ရဆာင်မှို စနည်ား
လမ်ားတစ်ရြ်အပဖစ်သတ်မတ်ထာားသည် (Lund, F "Work-related social protection for informal workers" International Social Security Review
Vol 5 (4), 2012, pp 13-14)။ အမန်တကယ်တင်၊ ဤနယ်ြယ်ရ ကျွမ်ားကျင်ြညာရင်တစ်ဦားက မတ်ချက်ပြျုထာားသည်မာ - ြိုစတကျမရမှိုသည် အမျာားစို
အတက် အသက်ရင်ရြ်တည်ရရားနည်ားလမ်ားတစ်ရြ်ပဖစ်ဖြီား၊ ဆင်ားရနမ်ားြါားမှိုနင်ဆက်စြ်ပဖစ်ရြေါ်မက
ှို ို ရပဖရင်ားရန်လိုသည်ဟရ
ို ဖာ်ပြထာားသည်) (Gomes, A.
၂၀၁၉ - Fourth Labour Law Research Network Conference (LLRN) ကတင်ပြသည် “အလိုြ်သမာားဥြရဒ၊ ြိုစတကျမရမှိုနင် ဆင်ားရနမ်ားြါားမှို”
စာတမ်ား၊ ၂၃-၂၅ ဇန်လ (Valparaíso, Chile)။
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သည် အရပခအရနမျျုားတင်) အာမခအရပခပြျု လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရား ချွဲ့ထင်မကှို ကျုားြမ်ားချက်သည်
သင်ရလျာ်သည် လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရား အကျျုားေင်မှိုပဖစ်လာရစရန် ရပြာင်ားလ ရဆာင်ရက
ွ ်နင
ို ်မည်
နည်ားလမ်ားသစ်မျာား လိုအြ်ြါသည်။
တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကမ
် တ
ှို င် အရထာက်အကူပြျု၍ ရပြာင်ားလရဆာင်ရွကန
် င
ို ်မည် စည်ားလိုားမှို-အသအပမင်မျာားမှို
ချဉ်ားကြ်ရဆာင်ရွကန
် ည်ားတင် - ဥြမာအာားပဖင် အစိုားရရထာက်ြရကကား၊ အလာအဆငမ
် ျျုားစိုမ ထည်ေင်ရကကား
ရြားသင်ားသူ အမျျုားမျျုား၏ ပြန်လည်မျှရေရြားပခင်ားြိုစနင် အပခာားရဆာင်ရက
ွ ်ရန်နည်ားလမ်ားမျာား ြါေင်နိုင်သည်။
ရအာက်တင် ရဖာ်ပြထာားသည် ကိုန်ထိုတ်လိုြ်မှိုပဖစ်စဉ်အဆင်ဆင် (supply chain) နင်ြတ်သက်၍၊ ၂၀၁၆
ခိုနစ်၊ ILO ၏ ကမဘာလိုားဆိုင်ရာ ကိုန်ထတ
ို ်လိုြ်မှိုပဖစ်စဉ်အဆင်ဆင် (supply chain) တင် သငရ
် လျာ်ရကာင်ားမန်
ရသာ အလိုြ်အကိုင်ဆင
ို ်ရာ ဆိုားပဖတ်ချက်တင် “ကိုနထ
် ိုတ်လိုြ်မှိုပဖစ်စဉ်အဆင်ဆင်တင် တာေန်ယူမှိုရရရား
ဥြရဒချမတ်ရဆာင်ရွကပ် ခင်ားနင် ကိုန်ထတ
ို ်လိုြ်မှိုပဖစ်စဉ်အဆင်ဆင်နင်ြတ်သက်၍ ရဖန်ရခါ နယ်စြ် ပဖတ်
ရကျာ်ဥြရဒမျာား ချမတ်ရဆာင်ရွကရ
် ြားပခင်ား” ကသိုို့ အထူားရဆာင်ရက
ွ ်မှိုမျာား ကျငသ
် ိုားရန်ကို အကကပြျုတိုက်
တန်ားရဖာ်ပြထာားသည်။”
နိုင်ငအမျာားစိုတင် ြိုစတကျပဖစ်ရသာအလိုြ်အကင
ို ်မျာား နည်ားြါားလာပခင်ားရကကာင်လည်ားရကာင်ား၊ လူအမျာားသည်
ြိုစတကျပဖစ်ရသာအလိုြ်အကိုင်မ

ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာ၊

အစဉ်အလာမဟိုတ်ရသာ

အလိုြ်အကင
ို ်သိုို့

ရပြာင်ားလလာပခင်ားရကကာင်လည်ားရကာင်ား၊ ြိုစတကျနင် ြိုစတကျ မပဖစ်ပခင်ား အကကာား သတ်မတ်စည်ားသည်
အချန်ကာလကကာသည်နငအ
် မျှ ယခင်ကာလမျာားထက် တကျရသချာမှို မရရတာဘ ြိုင်ားပခာားသတ်မတ်ရန်
ခယဉ်ားလာသည်။ ထရ
ိုို့ ကကာင် ြိုစတကျနင် ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာ စီားြာားရရားအကကာား တပဖည်ားပဖည်ားပခာားနောား
လာမှိုနင် ရပြာင်ားလမှို (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) ရရွဲ့ရပြာင်ားမှိုမျာား ရရနသည် (Barrientos & Barrientos, 2002; Fudge,
2012: 7-8)။ ဤအရပခအရနသည် ပမန်မာလိုြ်သာားရ ားကက်၏ ပဖစ်စဉ်တစ်ရြ်လည်ားပဖစ်ရနသည်။ ထရ
ိုို့ ကကာင်
ြိုစတကျနင် ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာ အလိုြ်အကိုင်မျာားအကကာား မည်သြ
ိုို့ င် အကူားအရပြာင်ား/အေင်အထက်
ရသည်ပဖစ်ရစ

အလိုြ်သမာားအာားလိုား

အကျျုားေင်

လမ်ားခချုမရစရန်

သီားပခာားရည်ရယ
ွ ်

ရဆာင်ရွကသ
် ည်

လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရားြိုစ ကျင်သိုားရန်လိုအြ်ြါသည်။
သသာထင်ရာားသည် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာစီားြာားရရားြါေင်မှိုအမျျုားမျျုားနင် ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာ အလိုြ်အကင
ို ်
ြိုစမျာားတင် ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာ စီားြာားရရားအတင်ား လိုြ်ကင
ို ်ရနသူမျာားကို လမ်ားခချုရဆာင်ရွကရ
် ြားရန်
အရပခအရနအလိုကစ
် ီမထာားသည်

လူမှိုဖူလိုရရားမူရဘာင်အတက်

အရရားကကီားသည်

မူေါဒနင်

ဒီဇိုင်ားြိုစ

သက်ရရာက်မှိုမျာား ရင်ားလင်ားစာရြါသည်။ လက်တင်အရမရကရ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားအတင်ားရ
အလိုြ်သမာားမျာားအတက်

လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရားဆိုင်ရာ

မကကာရသားမီက

ထည်ေင်ရကကားမျာား

နင်ြတ်သက်၍ - “Their heterogeneity calls for innovative solutions" တင်ရလလာရတွဲ့ရရသည် (Ortiz,
2019: 158)။
ထအ
ိုို့ ပြင် ဤနယ်ြယ်တင် စအမျျုားအစာားခပခာားမှိုအရြေါ် မီခိုအာားထာားမှို မပြျုမရန် ဂ္ရိုစက
ို ်သင်ြါသည်။
အဘယ်ရကကာင်ဆရ
ို သာ် ြစ
ို တကျမဟိုတရ
် သာကဏ္ဍ ရသာင်ားရပြာင်ားရထလာရရာရနောရနမှိုသည် လယ်ကူ
စာပြျုလိုြ်နင
ို ်သည် ရယဘိုယျသရဘာချမတ်ရဆာင်ရွကပ် ခင်ားနင် မတူရသာရကကာင်ပဖစ်သည်။ ၎င်ားတ၏
ိုို့ ၂၀၁၂
ထည်ေင်ရကကားနင်ြတ်သက်၍၊ ပြင်သစ်ဘာသာစကာားအဓကသိုားရသာ အရနောက်အာဖရကရ ဖမျုွဲ့ရတာ် ၇ ခိုမ
ကိုယ်စာားပြျုနမူနောြစ
ို အရြေါ် အရပခခ၍၊ Grimm, Knorringa နင် Lay တက
ိုို့
အရင်ားအနီား၊ အာမခနင်
ကိုန်ထိုတ်စမ်ားအာားရရသာ အရပခခ အရဆာင်အအိုမျာားသိုို့ လက်လမ်ားမီ ရယူနိုငပ် ခင်ားမရရသာ မျာားပြာားလရသာ
ြိုစတကျမဟိုတ်သည် စနို့်ဦားတီထင် စီားြာားရရားလိုြ်ငန်ားရင်မျာားအစိုအဖွဲ့က ကကျုရတွဲ့ရသည် လိုအြ်ချက်မျာား
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နင်ြတ်သက်၍ ရထာက်ပြရပြာဆိုထာားသည်။ ရိုတတ
် ရက် ကျန်မာရရားအနတရာယ်နင် ရသဆိုားမှိုကသရ
ိုို့ သာ
အရရားကကီားသည်

အမ်ရထာင်စိုနင်သက်ဆိုင်သည်

အနတရာယ်မျာား

အကျျုားေင်ရစရန်

အာမခအြါအေင်

ဤချျုွဲ့ယင်ားအာားနည်ားချက်မျာားကို ရပဖရင်ားရာတင် သငရ
် လျာ်သည် လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရား မူေါဒမျာား
လိုအြ်ရကကာင်ား ရပြာဆိုထာားသည် (Grimm, Knorringa & Lay, 2012: 27-28)။ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ
ကဏ္ဍနင်ြတ်သက်၍ အဓြပါယ်ဖင်ဆိုပခင်ား၊ တိုားချွဲ့ ရဆာင်ရွကပ် ခင်ားမျာားနင်ြတ်သက်၍ နိုင်ငအဆင်ချဉ်ားကြ်
ရဆာင်ရွကန
် ည်ား ဥြမာမျာားကို ဤစာတမ်ား၏ အြိုင်ား (၅.၁) တင် ကကညရ
် ှိုနင
ို ်ြါသည်။
အလိုြ်သမာားဥြရဒလမ်ားခချုနင
ို ်မှို၊ လိုြ်ငန်ားခင်ကျန်ားမာရရားနင် ရဘားအနတရာယ်ကင်ားရင်ားရရားတိုားချွဲ့ရဆာင်ရက
ွ ်
ပခင်ား ဥြမာ။

။ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာအရပခအရနတင် လိုြ်ကင
ို ်သမ
ူ ျာားအာား လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရား

ချွဲ့ထင်ရန် နည်ားလမ်ားမျာားကို စဉ်ားစာားသိုားသြ်ရာတင် လိုြ်ငန်ားခင်ကျန်ားမာရရားနင်ရဘားအနတရာယ်ကင်ားရင်ားရရား
ဆိုင်ရာ ဥြရဒမျာားကသြ
ိုို့ င် အလိုြ်သမာားဥြရဒရဘာင်၊ သရဘာသဘာေ၊ အတိုင်ားအတာနင်ြတ်သက်၍ လက်
ရ နိုင်ငတကာ ရဆားရနားြမျာားကို ပမန်မာနိုငင
် အရနပဖင် ရလလာနိုင်ြါသည်။ ဤနယ်ြယ်မျာားတင်၊ လိုြ်သာား
ရ ားကက်သရဘာသဘာေ အရပြာင်ားအလမျာား၊ အလိုြ်ြိုစမျာားအစဉ်တိုားြာားလာပခင်ား၊ အထူားသပဖင် စသတ်မတ်
ချက်မရရသာ

အလိုြ်အကင
ို ်ြစ
ို အချျုွဲ့

တိုားြာားလာပခင်ားတရ
ိုို့ ကကာင်

အဓြပါယ်

ပြန်လည်သတ်မတ်ရြားရန်

ရတာင်ားဆိုမှိုမျာားရလာသည်။ အထူားသပဖင် ဖွဲ့ဖဖျုားဆနင
ို ်ငမျာားအြါအေင် နင
ို ်ငအမျာားစိုတင် အလိုြ်သမာားမျာား
သည် အလိုြ်သမာားဥြရဒနင် လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရား (တရာားေင်) အစီအစဉ်မျာားအာားပဖင် ချက်ချင်ား
လက်ငင်ား ထခိုက်သက်ရရာက်မှိုမျာားရပခင်ားရကကာင်၊ “အလိုြ”် ၊ “အလိုြ်သမာား” (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) “အလိုြ်လိုြ်ကင
ို ်
သူ”

တန
ိုို့ င်ဆင
ို ်သည်

အယူအဆ/သရဘာတရာားမျာားကို

အလိုြ်သမာားဥြရဒမျာားတင်

ချွဲ့ထင်သတ်မတ်

ရဖာ်ပြဖြီား၊ လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရား တိုားချွဲ့ရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ား၊ ထိုအလိုြ်သမာားဥြရဒမျာားနင် ညီညတ်
ကိုက်ညီမှိုရ/မရတန
ိုို့ င်စြ်လျဉ်ား၍ ရဆားရနားဖယ်အရကကာင်ား မျာားလည်ားရသည်။ ရခတ်နငအ
် ညီ ရရားဆထာားသည်
လိုြ်ငန်ားခင်ကျန်ားမာရရားနင်ရဘားအနတရာယ်ကင်ားရင်ားရရား (OHS) ဥြရဒမျာားတင် ထညသ
် င်ားအသိုားပြျုထာားသည်
“အလိုြ”် / “အလိုြ်သမာား”/ “လိုြ်ငန်ားခင်” ဆိုင်ရာ ကျယ်ပြနို့်သည် သရဘာတရာားမျာားကိုလည်ား ရလလာ
မတ်သာားရန်လိုအြ်သည်။

OHS ဆိုင်ရာ တာေန်ရမှိုသည် အစဉ်သပဖင် သီားပခာား ရိုြြ
် ိုင်ားဆိုင်ရာ လိုြ်ငန်ားခင်

မလိုအြ်ဘ မည်သည်အလိုြအ
် ကိုင်ြိုစမဆို အရပခခအာားပဖင် လမ်ားခချုနင
ို ရ
် အာင် တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကသ
် ည်။
အဓြပါယ်ဖင်ဆိုမှိုဆင
ို ်ရာ စန်ရခေါ်မှိုမျာားနင်ြတ်သက်၍ ရဆားရနားချက်ကို ရအာက်ြါအတိုင်ား အကျဉ်ားချျုြ်နင
ို ်ြါ
သည်။
သရဘာတရာားဆင
ို ်ရာ နောားလည်သပမင်မှိုနင်ြတ်သက်၍ အချျုွဲ့ ဆင်ကရပြာင်ားလမှိုမျာားသည် သသာပမင်သာရ
သည်။ ဥြမာ - “ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာကဏ္ဍ” မ “ြိုစတကျ စီားြာားရရား” သအ
ိုို့ ရပြာင်ားအလပဖစ်သည်။
 ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ

စီားြာားရရားဟိုဆိုရာတင်

အလိုြရ
် င်

အလိုြ်သမာားဆက်ဆရရားအရပခအရန

အတင်ား မည်သူမည်ေါရဖာ်ပြနိုင်သည်အလိုြ်ရင်အတက် လိုြ်ကင
ို ်ရြားပခင်ား မဟိုတရ
် သာ အလိုြ်သမာား
မျာား

ြါေင်ရလရဖြီား၊

ပမန်မာအရပခအရန/ပဖစ်ရြ်တင်လည်ားအလာားတူပဖစ်သည်ကို

ရတွဲ့ရသည်။

ထရ
ိုို့ ကကာင် ဤအလိုြ်သမာားမျာားအတက် လူမှိုဖူလိုရရား အကျျုားခစာားခင်အတက် ထည်ေင်ရကကားရြား
သင်ားနိုင်သည် အလိုြ်ရင် မရြါ။
 အထူားသပဖင် လူမှိုဖူလိုရရားစကာားရြ်တင် တရာားဥြရဒ (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) အချက်အလက်အရ မဟိုတ်ဘ
လက်ရ ဥြရဒကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်မရ
ှို အာက်တင် အကျျုားမေင်ရသာ အလိုြ်သမာားမျာားရြေါ်တင်
အရလားထာားဦားတည်သည်။
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 ယခိုအခါ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ အလိုြ်အကင
ို ်ကို လိုြင
် န်ားအရွယ်အစာား၊ သရဘာသဘာေနင်သာ
မသက်ဆိုင်ြ တစ်သီားြိုဂ္ဂလ/တစ်ဦားတစ်ရယာက်ချင်ား၏ အလိုြ်အကင
ို ်ေရသသလကခဏာနင်သက်
ဆိုင်သည်ကို သပမင်လာကကသည်။
 မကကာရသားခင်ကပဖစ်သည် သရဘာတရာားဆင
ို ်ရာချဉ်ားကြ်မှိုတင် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာအလိုြ်အကင
ို ်
ကို “အလိုြ”် ဟူသည် သရဘာတရာားတင် ရြါင်ားစြ်ထညသ
် င်ားထာားသည်။
 ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရား (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) တစ်နည်ားနည်ားပဖင် ြိုစတကျမဟိုတ်သည်အရပခအရန
တင် လိုြ်ကင
ို ်သမ
ူ ျာားြါေင်သည် အရပခအရနမျျုားစိုကို ခချုမနင
ို ်ရန် “ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာ အလိုြ်
အကိုင်”

နင်

“ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ

အလိုြ်သမာားမျာား”

ကို

ကျယ်ပြနို့်သည် စကာားရြ်ပဖင်

အဓြပါယ်ဖင်ဆိုရြါမည်။
 သရဘာတရာားရရားရာ

ကျယ်ပြနို့်မှိုမ

ပဖစ်ရြေါ်လာသည်

တန်ဖိုား၊

ပဖစ်နင
ို ရ
် ချမျာားနင်ြတ်သက်၍

အလိုြ်သမာားဥြရဒ ဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်မှိုမျာားမရန၍ အမျာားအပြာား ရလလာနင
ို ်သည်။
 သရ
ိုို့ သာ်လည်ား၊ အထက်တင်ရဖာ်ပြခသည် ဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်မှိုမျာားရရသာ်လည်ား၊ ဤစကာားရြ်မျာားကို
အဓြပါယ်ဖင်ဆိုရာ၌ အထူားသပဖင် နင
ို ်ငအဆင်/အမျျုားသာားအဆင်တင် ညီညတ်ကိုက်ညီမှို မရရသားြါ။

၄.၂။ စံမသ
ူ

ောင် - နှိုံင်ငံတကော စံချှိန်စံညန်ီး

ဤအြိုင်ားတင် ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာစီားြာားရရားအတင်ားလိုြ်ကင
ို ်ရနသူမျာားအတက် လူမက
ှို ာကယ်ရစာင်ရရာက်
ရရားတိုားချွဲ့ရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ားနငြ
် တ်သက်၍ နိုငင
် တကာ စချန်စညန်ားမျာားကို ရဖာ်ပြထာားြါသည်။ ဤစချန်စညန်ား
မျာားသည်၊ ြိုစတကျနင် ြစ
ို တကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားနစ်ရြ်လိုားအာား လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရား
တိုားချွဲ့ရန်

နင
ို ်ငမျာားတင်

တာေန်ရရကကာင်ား

အရလားထာားရဖာ်ပြထာားဖြီား၊

အဆိုြါတိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကမ
် တ
ှို င်

သင်ရလျာ်ရကာင်ားမန်ရသာ အလိုြ်အကင
ို ်နင် လူူ့အခင်အရရားအရပခပြျုမှိုမျာား ြါေင်ရရားကို အရလားထာားရဖာ်ပြ
ထာားသည်။

ထအ
ိုို့ ပြင်

တိုားချွဲ့ရဆာင်ရက
ွ ်မှိုအစီအစဉ်ကို

စတင်ရဆာင်ရက
ွ ်သည်အခါ

နိုင်ငမျာားအရနပဖင်

ရရွားချယ် ရဆာင်ရွကန
် င
ို ်သည် နည်ားလမ်ားအချျုွဲ့ကို ရဖာ်ပြထာားဖြီား၊ တပဖည်ားပဖည်ား တိုားခရဆာင်ရွကန
် င
ို ်ရကကာင်ား
ရဖာ်ပြ ထာားသည်။ ထအ
ိုို့ ပြင် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားအတင်ားလိုြ်ကင
ို ရ
် နသူမျာားနင် ၎င်ားတ၏
ိုို့
မီခိုသူမျာား၏ အမန်တကယ် လိုအြ်ချက်မျာား၊ ထည်ေင်ရကကားရြားသင်ားနိုင်မတ
ှို က
ိုို့ ို ထညသ
် င်ားစဉ်ားစာားပခင်ားအပြင်၊
အကျျုားေင်မှို ြိုစကို ချင်ချန်စဉ်ားစာားရာတင် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားအတင်ားရ အလိုြ်သမာားမျာား၏
ကိုယ်စာားပြျုသူ

(ကယ
ို ်စာားလယ်)

မျာားနင်

ရဆားရနားညနင
ှို ်ားရန်လည်ားလိုအြ်ရကကာင်ား

အရလားရြား

ရဖာ်ပြထာားသည်။
သက်တမ်ားကကာရင်ဖြီပဖစ်ရသာ ILO နင် အပခာား နိုငင
် တကာ စချန်စညန်ားမျာားသည် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာား
ရရားအတင်ားရ အလိုြ်သမာားမျာား၏ လူမှိုဖူလိုရရားရြ်တည်မအ
ှို ရနအထာားကို အနည်ားငယ်သာ စဉ်ားစာားသိုားသြ်
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ခရကကာင်ား ရတွဲ့ရသည်။ အထိုကအ
် ရလျာက်အာားပဖင်27 ဤအရပခအရနသည် ရပြာင်ားလလာခသည်။ ILO ၏
လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရား အရပခခရြိုင်ခင်မျာား အကကပြျုတက
ို ်တန်ားချက် (၂၀၁၂) (အမတ် ၂၀၂) တင် ဤ
အလိုြ်သမာားမျာား၏ လူမှိုဖလ
ူ ိုရရား ပြဿနောအခက်အခမျာားနင်ြတ်သက်၍ သီားပခာားအချက်မျာား ရဖာ်ပြထာား
သည်။ ကျင်သိုားရဆာင်ရွကရ
် န် အရပခခမူမျာားထမ တစ်ချက်အရနပဖင် “ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာ စီားြာရရားအတင်ား
ရရနသူမျာားအြါအေင် လူမှိုရြါင်ားစည်ားမှို” [အြိုဒ် ၁ (င)] ကို ရဖာ်ပြထာားသည်။ အြိုဒ် ၁၅ တင် “ြိုစတကျနင်
ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားနစ်ခိုစလိုားအတင်ား ရရနသူမျာားအတက် လူမှိုဖူလိုရရားတိုားချွဲ့မှို မဟာဗျူဟာ
မျာားကို ကျင်သိုားရဆာင်ရွကသ
် င်ရကကာင်ား” ရဖာ်ပြထာားသည်။
ILO ၏ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားမ ြိုစတကျစီားြာားရရားသိုို့ အကူားအရပြာင်ားဆိုငရ
် ာ အကကပြျုတက
ို ်တန်ား
ချက် ၂၀၁၄ (အမတ် ၂၀၅) တင် အာားလိုားြါေင်အကျျုားခစာားနိုငရ
် သာ ဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်မှိုရရရရားနင် အာားလိုား
အတက်

သင်ရလျာ်ရကာင်ားမန်ရသာ

အလိုြ်အကိုင်ရရရရားအတက်

ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာ

စီားြာားရရားမ

ြိုစတကျစီားြာားရရားသိုို့ ကူားရပြာင်ားမှိုသည် မရမပဖစ် အရရားြါရကကာင်ား ထြ်ရလာင်ားရဖာ်ပြထာားသည်။ အြဒ
ို ် ၁၈
တင် ILO အဖွဲ့ေင်မျာားအရနပဖင်

ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားအတင်ားရ အလိုြသ
် မာားအာားလိုားအတက်၊

မမတန
ိုို့ ိုငင
် မျာားတင် ရနထိုင်စရတ်နင် အခရကကားရင ရယဘိုယျအဆင်သတ်မတ်ချက် အြါအေင် အလိုြ်သမာား
မျာား၏ လိုအြ်ချက်မျာားနင် သက်ဆိုင်ရာ အရကကာင်ားရင်ားမျာားကို ထည်သင်ား စဉ်ားစာားလျက် လူမှိုဖူလိုရရား၊ ကိုယ်
ေန်ရဆာင်မခင်

ကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရား၊

သငရ
် လျာ်ရကာင်ားမန်ရသာ

အလိုြ်အကိုင်အရပခအရနမျာား၊

အနည်ား ဆိုား အခရကကားရငတက
ိုို့ ို ဥြရဒအရနင် လက်ရတွဲ့ကျင်သိုားမှိုအာားပဖင် အဆင်လက
ို ် တပဖည်ားပဖည်ား တိုားချွဲ့
ရဆာင် ရွက်သာားသငရ
် ကကာင်ား အကကပြျုတက
ို ်တန်ားထာားသည်။ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားအတင်ား
ရရနသူမျာား အတက် လူမအ
ှို ာမခ အကျျုားေင်မှိုကို တစ်ဆင်ဖြီားတစ်ဆင် တိုားချွဲ့ ရဆာင်ရက
ွ ်သင်ရကကာင်ားနင၊်
စီမခနို့်ခရရား

ဆိုင်ရာလိုြ်ထိုားလိုြ်နည်ားမျာား၊

ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ

စီားြာားရရားအတင်ား

အကျျုားခစာားခင်မျာား၊
ရရနသူမျာား၏

ထည်ေင်ရကကားမျာားကိုလည်ား

ထည်ေင်နင
ို ်စမ်ားအလိုက်

အလိုကသ
် င်

ရဆာင်ရွကသ
် ငရ
် ကကာင်ား ရဖာ်ပြထာား သည် (အြဒ
ို ် ၂၀)။ ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာ စီားြာားရရားအတင်ားရ
အလိုြ်သမာားမျာား၏ အကျျုားစီားြာားကို ကိုယ်စာား ပြျုသည် အသင်ားအဖွဲ့/အဖွဲ့အစည်ားမျာားနင် သင်ရလျာ်စာ
ရဆားရနားညနင
ှို ်ားမှိုနငစ
် ြ်လျဉ်ား၍၊ အကကပြျုတိုကတ
် န်ား ချက်တင် “နိုင်င၏ကျင်သိုားရဆာင်ရွကမ
် ှိုမျာားနင်အညီ၊
ရာထူားရနရာအလိုက၊်

အလိုြ်ရင်နင်

အလိုြ်သမာား

ကိုယ်စာားအပြျုနင
ို ်ဆားို အဖွဲ့အစည်ားမျာားနင်၊

ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာစီားြာားရရားအတင်ားရ အလိုြ်သမာားမျာား၊ စီားြာားရရားလိုြင
် န်ားစိုမျာား၏ အဖွဲ့ေင်အရပခပြျု
ကိုယ်စာားပြျုအဖွဲ့အစည်ားမျာား၏ ကိုယ်စာားလယ်မျာားနင် ရဆားရနား ညနှိုင်ားပခင်ား” (အကကပြျုတက
ို ်တန်ားချက်၏
သီားပခာားအြိုဒ် ၆၊ ၃၄၊ ၃၈ နင် ၃၉ ကိုကကညရ
် ှိုြါ)။
ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားအတင်ားရ အလိုြ်သမာားမျာားအရြေါ် တပဖည်ားပဖည်ား မီခိုအာားထာားလာရသာ
ကမဘာလိုားဆိုင်ရာ ကိုန်ထတ
ို လ
် ိုြ်မှိုပဖစ်စဉ်အဆင်ဆင် (supply chain)အရပခနင်ြတ်သက်၍၊ ၂၀၁၆ ခိုနစ် ILO ၏
ကမဘာလိုားဆိုင်ရာ ကိုန်ထတ
ို လ
် ိုြ်မှိုပဖစ်စဉ်အဆင်ဆင် (supply chain) တင် သငရ
် လျာ်ရကာင်ားမန်ရသာ အလိုြ်
အကိုင်ဆင
ို ်ရာ ဆိုားပဖတ်ချက်တင် “ကိုန်ထတ
ို ်လိုြ်မှိုပဖစ်စဉ်အဆင်ဆငတ
် င် တာေန်ယမ
ူ ှိုရရရား ဥြရဒချမတ်
ရဆာင်ရွကပ် ခင်ားနင် ကိုန်ထတ
ို ်လိုြ်မှိုပဖစ်စဉ်အဆင်ဆင်နင်ြတ်သက်၍ ရဖန်ရခါ နယ်စြ်ပဖတ်ရကျာ် ဥြရဒမျာား
ချမတ်ရဆာင်ရက
ွ ်ရြားပခင်ား” ကသိုို့ အထူားရဆာင်ရွကမ
် ှိုမျာားကျင်သိုားရန်ကို အကကပြျုတိုကတ
် န်ားထာားသည်”(ILO,
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ILO ၏ အမ်အကူအလိုြ်သမာားမျာားအတက် သငရ
် လျာ်ရကာင်ားမန်ရသာအလိုြအ
် ကိုင်ဆင
ို ်ရာပြဋ္ဌာန်ားချက် ၂၀၁၁ (အမတ် ၁၈၉) တင်ြင် ကိုယ်တိုင်

အလိုြ်လိုြက
် ိုင်သူ အမ်အကူအလိုြသ
် မာား အဓြပါယ်ဖင်ဆိုချက် မြါေင်ြါ။ အြိုဒ် ၁ (ခ) တင် “အမ်အကူလြ
ို ်သာားဆိုသည်မာ အလိုြ်ခနို့်ထာားမှို ဆိုင်ရာ
အလိုြ်ရင်အလိုြ်သမာားဆက်ဆရရားတစ်ခိုအတင်ားရ အမ်အကူလိုြ်ငန်ားတင်ေင်ရရာက်လိုြက
် ိုငရ
် နသူ မည်သူူ့ကိုမဆို ဆလ
ို ိုြါသည်”ဟို အဓြပါယ်ဖင်ဆို
ထာားသည်။
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2016)။28 ILO ၏ အလိုြ်အကင
ို ရ
် လာကအတင်ား အကကမ်ားဖက်မှိုနင် ထြါားရနောင်ယက်မှိုမျာား ြရြျာက်ရရားဆိုင်ရာ
ပြဋ္ဌာန်ားချက် ၂၀၁၉ (အမတ် ၁၉၀)တင် ပြဋ္ဌာန်ားချက်သည် ြိုဂ္ဂလက ကဏ္ဍပဖစ်ရစ၊ အစိုားရကဏ္ဍပဖစ်ရစ၊
ြိုစတကျနင် ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာ စီားြာားရရားနစ်ရြ်စလိုားအတင်ား၊ ဖမျုွဲ့ပြပဖစ်ရစ၊ ရကျားလက်ပဖစ်ရစ၊ ကဏ္ဍ
အာားလိုားနင် သက်ဆင
ို ်ဖြီား၊ ၎င်ားတိုို့၏ သရဘာတူစာချျုြအ
် ရပခအရန မည်သြ
ိုို့ င်ရရစကာမူ အလိုြ်လိုြ်ကင
ို ်
ရနသူမျာားအာား ကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရန်” ဟူ၍ရဖာ်ပြထာားသည်။29 အြိုဒ် ၆ တင် “အလိုြ်အကင
ို ရ
် လာက
အတင်ား အကကမ်ားဖက်မှို၊ ထြါားရနောငယ
် က်မှိုဒဏ်ခရသည် ထခိုယ်လယ်အရပခအရနအတင်ားရရသာ ထခက
ို ်လယ်
အိုြ်စိုတစ်စို (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) အိုြ်စိုမျာားအတင်ား ြါေင်သည် အလိုြ်သမာားမျာားနင် အပခာားသူမျာားအပြင် အမျျုားသမီား
အလိုြ်သမာားမျာားအတက် အလိုြ်အကင
ို ်နင် အသက်ရမားေမ်ားရကျာင်ား အတင်ား သာတူညီမျှရရရားနင် ခပခာား
ဆက်ဆမှိုကင်ားရရားဆိုင်ရာ အခင်အရရားမျာား ရသချာရစသည် ဥြရဒမျာား၊ စည်ားမျဉ်ားစည်ားကမ်ားမျာားနင် မူေါဒမျာား
ကို အဖွဲ့ေင်နိုငင
် တစ်နင
ို ်ငချင်ားစီက ချမတ်ကျင်သိုားရမည်” ဟိုပြဋ္ဌာန်ားထာားသည်။ အတည်ပြျုလက်မတ်
ရရားထိုားထာားသည် နင
ို ်ငမျာားအရနပဖင် “(က) ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားအတင်ားရ အလိုြ်သမာားမျာား၏
ကစစရြ်မျာားနင်ြတ်သက်၍

အစိုားရအာဏာြင
ို ်အဖွဲ့အစည်ားမျာား၏

အရရားြါသည်

အခန်ားကဏ္ဍကို

အသအမတ်ပြျုရရား” အြါအေင် အလိုြ်အကင
ို ်ရလာကအတင်ား အကကမ်ားဖက်မှိုနင် ထြါားရနောငယ
် က်မှိုကို
ကာကယ်တာားဆီားရန် သငရ
် လျာ်သည် စီမချက်မျာား ချမတ်ရဆာင်ရက
ွ ်ရမည် ပဖစ်သည် (အြဒ
ို ် ၈ (က))။
မကကာရသားမီက ထိုတ်ပြန်ခသည် ILO ၏ အနောဂ္တ်အလိုြ်အကင
ို ်ဆင
ို ်ရာ ရာစိုနစ်ရကကပငာစာတမ်ား (၂၀၁၉) တင်
အနောဂ္တ်အလိုြအ
် ကိုငန
် င်ြတ်သက်၍ လူဗဟိုပြျုချဉ်ားကြ်ရဆာင်ရွကန
် ည်ားကို ရအာက်ြါနည်ားလမ်ားမျာားပဖင်
တိုားတက် ရဆာင်ရွကရ
် န် ILO အဖွဲ့ေင်နင
ို ်ငမျာားအာား ြန်ကကာားထာားသည်။
“အလိုြ်သမာားအာားလိုား ပြညစ
် ိုလိုရလာက်သည် ကာကယ်ရစာင်ရရာက်မှို ရသချာရစရန် အလိုြ်
အကိုင်ဆင
ို ်ရာ အဖွဲ့အစည်ားမျာားကို ခင
ို ်မာအာားရကာင်ားရအာင်ပြျုလိုြ်ပခင်ား၊ အလိုြ်သမာားမျာားအာား
ရသချာရရရာမှိုနင် ဥြရဒကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်မှိုပဖည်ဆည်ားရြားပခင်ား နည်ားလမ်ားတစ်ရြ်အပဖစ်
အလိုြ်ရင် အလိုြ်သမာားဆက်ဆရရား၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆက်စြ်သက်ဆိုင်မက
ှို ို ထြ်ရလာင်ား
အတည်ပြျုပခင်ားနင် ြိုစတကျမဟိုတ်သညအ
် ရပခအရနကို အထိုကအ
် ရလျာက် အသအမတ်ပြျု
လျက်၊ ြိုစတကျပဖစ်မှိုသိုို့ အကူားအရပြာင်ားကို ရအာင်ပမင်ရစရန် ထရရာက်သည် ရဆာင်ရက
ွ ်ချက်
မျာား ရသချာရရား လိုအြ်မှိုကို အသအမတ်ပြျုပခင်ား။ ရအာက်ြါအချက်မျာားကို ထည်သင်ားစဉ်ားစာား
ပခင်ားပဖင် အလိုြ်သမာားအာားလိုားအရနပဖင် သင်ရလျာ်ရကာင်ားမန်သည် အလိုြ်အကိုင် အစီအစဉ်
နင်အညီ ပြည်စလ
ို ရ
ို လာက်ရသာ ကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်မက
ှို ို ရရခစာားသင်ြါသည်။
(၁) ၎င်ားတ၏
ိုို့ အရပခခအခငအ
် ရရားမျာားကို ရလားစာားပခင်ား၊
(၂) ပြဋ္ဌာန်ားဥြရဒအရပဖစ်ရစ၊ ရစစြ်ညနင
ှို ်ားပခင်ားပဖင်ပဖစ်ရစ လိုရလာက်သည် အနည်ားဆိုား
အခရကကားရင၊
(၃) အလိုြ်ချန်နင်ြတ်သက်၍ အမျာားဆိုား ကနို့်သတ်ချက်မျာား၊

28

ILO ၏ ကမဘာလိုားဆိုင်ရာကိုန်ထတ
ို ်လိုြ်မပှို ဖစ်စဉ်အဆင်ဆင်(supply chain)တင်သင်ရလျာ်ရကာင်ားမန်ရသာအလိုြ်အကိုငဆ
် ိုင်ရာဆိုားပဖတ်ချက်(၂၀၁၆)၊

စာြိုဒ် ၉။
29

ILO ၏ အလိုြ်အကိုင်ရလာကအတင်ား အကကမ်ားဖက်မှိုနင် ထြါားရနောင်ယက်မှိုမျာား ြရြျာက်ရရားဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်ားချက် ၂၀၁၉ (အမတ် ၁၉၀)၊ အြိုဒ် ၂ (၁)

နင် (၂)။
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(၄) လိုြ်ငန်ားခင် ရဘားအနတရာယ်ကင်ားရင်ားရရားနင် ကျန်ားမာရရား၊ (ILO, 2019 (Centenary
Declaration): par III)” 30
ရနောက်ဆိုားအချက်အရနပဖင်၊ ILO ၏ ပြဋ္ဌာန်ားချက်မျာားနင် အကကပြျုတက
ို ်တန်ားချက်မျာား ကျင်သိုားရဆာင်ရွကပ် ခင်ား
ဆိုင်ရာ ကျွမား် ကျင်သမ
ူ ျာား ရကာ်မတီက “နင
ို ်ငအမျာားတင် ကယ်ဆယ်ရရားနင် ဆင်ားရနမ်ားြါားမှိုြရြျာက်ရရား စီမ
ချက်မျာားပဖင် ကာကယ်ရစာင်ရရာက်မှိုြိုစအချျုွဲ့ကို အရထာက်အကူပြျုဖြီား လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရား
အရပခခရြင
ို ်ခင်မျာားတင် ြါေင်သည် လိုအြ်သည် အစတ်အြိုင်ားကို ပဖညဆ
် ည်ားရြားကာ၊ လူအာားလိုားအတက်
ကျန်ားမာရရားနင် သငတ
် ငရ
် လျာက်ြတ်မှိုရပခင်ားနင်ြတ်သက်၍ ဘေလိုခချုရရားရဆာင်ရက
ွ ်ရာတင် အပခာား လူမှို
ဖူလိုရရား စီမရဆာင်ရက
ွ ်ချက်ြိုစမျာား တည်ရထာင်ရန်လအ
ို ြ်သည်။ ထိုစမ
ီ ရဆာင်ရွကခ
် ျက်မျာားတင် အခန်ရင
ပဖင် မတည်သည် လူမှိုအရထာက်အြ၊ ရရရည်တည်တခင
ို ်ဖမဖြီား၊ အခင်အရရားအရပခပြျု၍ လိုရလာက်သည်
ကာကယ်ရစာင်ရရာက်မှိုအဆင်မျာား အရထာက်အကူပြျုရသာ ဥြရဒတင် လူမှိုအာမခယနတရာားမျာားထည်သင်ား
ရဆာင်ရွကပ် ခင်ားတိုို့ပဖစ်သည်" (ILO, 2019: 89)။
ကိုလသမဂ္ဂ စချန်စညန်ားမျာားတင်လည်ား ြိုစတကျမဟိုတသ
် ည် စီားြာားရရားအတင်ား လိုြ်ကင
ို ်သမ
ူ ျာားအကျျုားေင်
သည်။

စီားြာားရရား၊

လူမှိုရရားနင်

ယဉ်ရကျားမှိုအခငအ
် ရရားဆိုင်ရာ

အပြည်ပြည်ဆင
ို ်ရာသရဘာတူညီချက်

(ICESCR, 1966) ၏ အြိုဒ် ၉ တင် အရကကာင်ားချင်ားရာနစ်ရြ်အာားပဖင် ြိုစတကျမဟိုတ်သည် စီားြာားရရားအတင်ားရ
အလိုြ်သမာားမျာားအတက် အရရားကကီားရကကာင်ားရဖာ်ပြထာားသည်။ ြထမအချက်မာ - ဖွဲ့ဖဖျုားဆနင
ို ်ငအမျာားစို
(အာဆီယအဖွဲ့ေင်နင
ို ်ငမျာားနင် ပမန်မာနင
ို ်ငအြါအေင်) သည် ဤစာချျုြစ
် ာတမ်ားကို အတည်ပြျုလက်မတ်ရရား
ထိုားထာားသည်။ ဒိုတယအချက်အရနပဖင် ရယဘိုယျ အကကပြျုမတ်ချက် အမတ် ၁၉ အရ (အြိုဒ် ၉ ICESCR နင်
ြတ်သက်၍) အတည်ပြျုလက်မတ်ရရားထိုားထာားသည် နိုငင
် အရနပဖင် ြိုစတကျမဟိုတသ
် ည် စီားြာားရရားအတင်ားရ
အလိုြ်သမာားမျာား
အစီအစဉ်ကသိုို့

အကျျုားေင်ရအာင်
ြိုစတကျမဟိုတ်သည်

ရဆာင်ရက
ွ ်ရန်နင်

အစိုားရမျာားအရနပဖင်

စီားြာားရရားအတင်ားပြျုလိုြ်သည်

အရသားစာား

အာမခ

လူမူဖလ
ူ ိုရရားအစီအစဉ်မျာားကို

ရလားစာားရန်နင် ြြိုားရြား ရန် ရမျှာ်လငရ
် ကကာင်ား ရဖာ်ပြထာားသည်။
ရငရကကားအရင်ားအပမစ် အကနို့်အသတ်ပဖင်ရရသာ်လည်ား နိုင်ငမျာားအရနပဖင် ဖယ်ကကဉ်ခ အိုြ်စိုမျာားအတက်
ကိုန်ကျစရတ်သက်သာဖြီား နည်ားလမ်ားသစ်ပဖင်ရဆာင်ရက
ွ သ
် ည် အစီအစဉ်မျာားကို စဉ်ားစာားသိုားသြ်ကာ၊ လူမှိုဖူလို
ရရားအစီအစဉ်မျာားအတင်ား ြစ
ို တကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားအတင်ားအလိုြ်သမာားမျာား တပဖည်ားပဖည်ား ြါေင်
အကျျုားခစာားခင်ရလာရရားကို ရဆာင်ရွကသ
် င်ြါသည်။ (စီားြာားရရား၊ လူမှိုရရားနင် ယဉ်ရကျားမှိုအခင်အရရားဆိုင်ရာ
ကိုလသမဂ္ဂရကာ်မတီ၊ ၂၀၀၈)။
ကိုလသမဂ္ဂ၏ အပခာား အရပခခကျသည် စာချျုြ်စာတမ်ား နစ်ရစာင်တင်လည်ား ြိုစတကျမဟိုတ်သညစ
် ီားြာားရရား
အတင်ားရအလိုြ်သမာားမျာားအရနပဖင် သငရ
် လျာ်ရသာ လူမှိုဖူလိုရရား ရရခစာားခင် ရရရားကို ရဖာ်ပြထာားသည်။
၁၉၄၈ ခိုနစ်၊ ကိုလသမဂ္ဂ၏ လူူ့အခင်အရရားရကကပငာစာတမ်ား အြိုဒ် ၂၂ တင် "လူတိုင်ားတင် လူူ့အဖွဲ့အစည်ား၏ အဖွဲ့ေင်တစ်ဦားအရနနင် လူမှိုရရားလိုခချုခင် ရယူြိုင်ခင်ရသည်
အပြင် နိုငင
် ကကျုားြမ်ားမှိုပဖင်ပဖစ်ရစ၊ နင
ို ်ငတကာြူားရြါင်ားရဆာင်ရွကမ
် ှိုပဖင် ပဖစ်ရစ၊ နင
ို င
် အသီားသီား၏
ဖွဲ့စည်ားြိုနင်လည်ားရကာင်ား၊ သယဇာတ အင်အာားနင်လည်ားရကာင်ား၊ ထိုလူ၏ ဂ္ိုဏ်သကခာနင် စရိုက်

30

ILO ၏ အနောဂ္တ်အလိုြအ
် ကင
ို ်ဆိုင်ရာ ရာစိုနစ်ရကကပငာစာတမ်ား (၂၀၁၉) par III (emphasis added).
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လကခဏာလတ်လြ်စာ တိုားတက်ပမင်မာားရရားအတက် မရမပဖစ် လိုအြ်ရသာ စီားြာားရရား၊ လူမှိုရရားနင်
ယဉ်ရကျားမှိုအခငအ
် ရရားမျာားကို သိုားစြိုင်ခင်ရသည်” ဟိုရဖာ်ပြထာားသည်။
အြိုဒ် ၂၅ (၁) တင် - “လူတိုင်ားတင် မမနငတ
် က မမ၏ မသာားစို ကျန်ားမာရရားနငတ
် က ကိုယစ
် တ်နစ်ပဖာ
ရအားချမ်ားစာ ရနထင
ို ်နိုငရ
် ရားအတက် အစာအာဟာရ၊ အေတ်အထည်၊ ရနအမ်၊ ရဆားေါားအကူအညီနင်လိုအြ်
သည် လူမှိုအရထာက်အြမျာားြါေင်ရသာ သင်ရတာ်ရလျာက်ြတ်သည် လူမှိုအဆင်အတန်ားကို ရယူခစာားခင်
ရသည်။ ထပိုို့ ြင် အလိုြ်လက်မပဖစ်ရသာအခါ၌ရသာ်လည်ားရကာင်ား၊ မကျန်ားမမာပဖစ်ရသာအခါ၌လည်ားရကာင်ား၊
ကိုယ်အဂ္ဂါမသန်စမ်ား

ပဖစ်ရသာအခါ၌ရသာ်လည်ားရကာင်ား၊

မိုဆိုားမပဖစ်ရသာအခါ၌လည်ားရကာင်ား၊

အသက်အရွယ် အိုမင်ားရသာအခါ၌ရသာ်လည်ားရကာင်ား၊ မမကယ
ို တ
် ိုငက
်
မတတ်နိုငရ
် သာ အရကကာင်ားရကကာင်
ေမ်ားစာရာမီားနိုင်

ရသာ

လိုခချုစတ်ချရမှို

နည်ားလမ်ားမရရသာ

အခင်

အခါ၌ရသာ်လည်ားရကာင်ား၊

အရရားရသည်”

စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်ရရားြန်ားတင
ို ်မျာား

ရနထိုငစ
် ာားရသာက်ရရားအတက်

ဟိုရဖာ်ပြထာားသည်။

၂၀၃၀

တင်၊

ရနရာတင
ို ်ားတင်

ကိုလသမဂ္ဂ၏
ြိုစမျျုားစိုပဖင်ရရနသည်

ဆင်ားရနမ်ားြါားမှို ြရြျာက်ရရားအဆိုရြေါ်အရပခပြျုလျက်၊ နင
ို ်ငမျာား အရနပဖင် “အရပခခရြိုင်ခင်မျာားအြါအေင်
အာားလိုားအတက် သငရ
် လျာ်သည် လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်မှို စနစ်မျာားနင် စီမချက်မျာားကို နိုငင
် အဆင်
အရကာင်အထည်ရဖာ်ဖြီား၊ ၂၀၃၀ ခနို့်တင် ဆင်ားရနမ်ားြါားသူမျာားနင် ထခိုက်လယ်သူမျာားအရြေါ် အမျာားအပြာား
အကျျုားေင်ရစရန် ရအာင်ပမင်ရအာင်ရဆာင်ရွကသ
် င်ရကကာင်ား ပြဋ္ဌာန်ား ထာားသည်။”31

၅။ ပံစ
ုံ ံတကျမဟုံတသ
်

ော စီးပောီးသ ီးအတင်ီး ှိ အလုံပ် မောီးမျောီးအောီး လူမက
ှု ောကယ်

သစောင်သ ောက်သ ီး တှိုံီးချွှေ့ သ

ောင် ွက်ပခင်ီး - နှိှုင်ီးယဉ်ချဉ်ီးကပ်သ

ောင် ွက်မှု

ဤအြိုင်ားတင် အပခာားနိုငင
် မျာားရ ဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်မှိုမျာားကို ရလလာနင
ို ်သညအ
် ချက်မျာား၊ အထူားသပဖင် ဖွဲ့ဖဖျုားဆ
ကမဘာနိုငင
် မျာားအတင်ား ရဆာင်ရွကရ
် နသူမျာား၏ ရလလာဖယ်ရာအချက်မျာားကို အနစ်ချျုြ်ရဖာ်ပြထာားြါသည်။
ရဆားရနားတင်ပြမှို၏ ြထမအြိုင်ားတင် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားအတင်ားရ အလိုြ်သမာားမျာားအတက်
လူမှိုဖူလရ
ို ရားအကျျုားေင်မှိုရရစရန် အသိုားပြျုနိုင်သည် အမျျုားမျျုားရသာ ြိုစမျာားကို ရလလာ၍၊ သရဘာတရာား
ဆိုင်ရာ (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) စည်ားမျဉ်ားစည်ားကမ်ားဆိုင်ရာအဆင် ရရွဲ့ရပြားရဆာင်ရက
ွ ်ချက်မျာားကို စဉ်ားစာားသိုားသြ်ပြ
ထာားဖြီား၊ အကျျုားေင်မှို တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကရ
် ရားတင် အရထာက်အကူပြျုသည် ပြျုလယ်ပြင်လယ် စီစဉ်ရဆာင်ရက
ွ ်
ချက်မျာားကို စဉ်ားစာားသိုားသြ်ရန် လိုအြ်ရကကာင်ားကို ရဖာ်ပြထာားသည်။ နိုင်ငတစ်နိုင်ငချင်ားစီ၏ စီမရဆာင်ရွက်
ချက်မျာားကိုလည်ား ရဖာ်ပြထာားြါသည်။ ဤအြိုင်ားတင် နဂ္ိုားချျုြ်သိုားသြ်ချက်ပဖင် အဆိုားသတ်ရဖာ်ပြထာားြါ
သည်။
ဖွဲ့ဖဖျုားဆနင
ို ်ငမျာားတင်

ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ

အလိုြ်သမာားမျာားအကျျုားေင်ရရား

တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကရ
် န်

အထူားသပဖင် ဖြီားခသည်နစ်မျာားအတင်ား ဆန်ားသစ်တီထင်ထာားသည် နည်ားလမ်ားအချျုွဲ့ပဖင် ကကျုားြမ်ားရဆာင်ရွကမ
် ှို
အချျုွဲ့ ပြျုလိုြ်ခြါသည်(Olivier, 2014: 215-230)။ ကကျုားြမ်ားရဆာင်ရက
ွ ်မှိုမျာားတင် သရဘာတရာားဆိုင်ရာနင်
စည်ားမျဉ်ားစည်ားကမ်ားဆိုင်ရာ ဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်မှိုမျာား၊ အဖွဲ့အစည်ားဆိုင်ရာ ရရွဲ့ရပြားရဆာင်ရွကခ
် ျက်မျာားအပြင်
အရပခအရနနင်အညီ ရရားဆချမတ်ထာားသညဒ
် ီဇင
ို ်ားနည်ားလမ်ားမျာားြါေင်သည်။ ထအ
ိုို့ ပြင် အရထာက်အကူပြျု

31

ကိုလသမဂ္ဂ၏ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွဲ့ဖဖျုားတားို တက်ရရား ရည်မန်ားချက်ြန်ားတင
ို ်မျာား ၂၀၃၀ (၂၀၁၅) တာားဂ္တ် ၁.၃။

45

အစီအစဉ်မျာားအြါအေင် ြါေင်သက်ဆိုင်သူမျာားနငရ
် ဆားရနားညနင
ှို ်ားပခင်ား၊ ဆက်သယ်ပခင်ား၊ ြိုစတကျမဟိုတ်
သည် ကဏ္ဍ အရထာက်အကူပြျုမူရဘာင်မျာားအရြေါ် အရလားထာားရဆာင်ရွကမ
် ှို အရရားကကီားသည်။ ရအာက်တင်
ရဆားရနားတင်ပြထာားသည် ဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်မှိုမျာားတင် အလိုြ်အကင
ို ်နင်စြ်လျဉ်ား၍ ကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်မှို ြါေင်ဖြီား၊ အထူားသပဖင် ထည်ေင်ရကကားဆိုင်ရာ အစီအစဉ်အတင်ား ြါေင်သည် စနစ်အစတ်အြိုင်ားမျာားအပြင်
လူမှိုရရား အရထာက် အြမျာား အရကကာင်ားပဖစ်သည်။

၅.၁။ ကမဘောလံုံီး
၅.၁.၁။

သ

ှိုံင် ော အဓှိက ဖွှေ့ံ ပဖှိျုီးတှိုံီးတက်မှုမျောီး

ောတ ောီး

ှိုံင် ောနင် စည်ီးမျဉ်ီးစည်ီးကမ်ီး

ှိုံင် ော ဖွှေ့ံ ပဖှိျုီးတှိုံီးတက်မမ
ှု ျောီး 32

အချျုွဲ့နင
ို ်ငမျာားတင် လူမှိုဖူလိုရရားလမ်ားခချုနင
ို ်မှိုကို စီမအိုြ်ချျုြရ
် သာ ဥြရဒပြဋ္ဌာန်ားချက်မျာားတင် အလိုြ်လိုြ်ကင
ို ်
သူ နင် အလိုြ်သမာား (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားဆိုင်ရာ သရဘာတရာားကို ပြန်လည်
အဓြပါယ်ဖင်ဆိုပခင်ားပဖင်

လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရားရအာက်တင်

အကျျုားမေင်ပခင်ား/ဖယ်ထတ
ို ်ထာားပခင်ား

မျာားကို ရပဖရင်ားရဆာင်ရက
ွ ်ကကသည်။33 တီထင်ဆန်ားသစ်ထာားသည် သရဘာတရာားချမတ်ရဆာင်ရက
ွ ်မှိုသည်
လူမှိုကာကယ် ရစာငရ
် ရာက်ရရား ရယူမက
ှို ို တိုားချွဲ့ရဆာင်ရက
ွ ်ရာတင် ကျယ်ပြနို့်သည် ကျင်သိုားရဆာင်ရွကမ
် ှို
ရနင
ို ်ြါသည်။ ဥြမာ။

။ ကိုန်ထိုတ်လိုြ်မှိုပဖစ်စဉ်အဆငဆ
် င် (supply chain) အနောဂ္တ်ပဖစ်နင
ို ်ရချကို ဘက်စို

လမ်ားခချုမရန်သင်ရလျာ်သညစ
် ည်ားမျဉ်ားစည်ားကမ်ားဆိုင်ရာချမတ်ရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ား နည်ားလမ်ားသည် လူမှိုကာကယ်
ရစာင်ရရာက်ရရားတိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကမ
် ှိုကို

အရထာက်အကူပြျုနိုင်သည်

(Lund,

2012:

23-24,

2634

။

အမန်တကယ်တင်၊ အထက်တင်ရဖာ်ပြထာားသည်အတိုင်ား၊ ၂၀၁၆ ခိုနစ်၊ ILO ၏ ကမဘာလိုားဆိုင်ရာ ကိုန်ထိုတ်
လိုြ်မှိုပဖစ်စဉ်အဆင်ဆင် (supply chain) တင် သငရ
် လျာ်ရကာင်ားမန်ရသာ အလိုြအ
် ကိုင်ဆိုင်ရာ ဆိုားပဖတ်
ချက်တင်

“ကိုန်ထတ
ို ်လိုြမ
် ှိုပဖစ်စဉ်အဆင်ဆင်တင်

တာေန်ယူမှိုရရရား

ဥြရဒချမတ်ရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ားနင်

ကိုန်ထိုတ်လိုြ်မှိုပဖစ်စဉ်အဆင်ဆင်နင်ြတ်သက်၍ ရဖန်ရခါ နယ်စြ်ပဖတ်ရကျာ် ဥြရဒမျာား ချမတ်ရဆာင်ရွက်
ရြားပခင်ား” ကသိုို့ အထူားရဆာင်ရက
ွ ်မှိုမျာား ကျင်သိုားရန်ကို အကကပြျု တိုကတ
် န်ား ရဖာ်ပြထာားသည် (ILO, 2016)။”35


အှိနဒှိယနှိင
ုံ ်ငံ - စီစဉ်တကျမရရသာ အလိုြ်သမာားမျာားလူမှိုဖလ
ူ ိုရရားအက်ဥြရဒ (Act 33 of 2008) တင်
“စီစဉ်တကျမရရသာ ကဏ္ဍ”၏ ကျယ်ပြနို့်သည် သရဘာတရာားကို သီားပခာားသတ်မတ်ထာားဖြီား၊ ြိုစတကျ

ဤအြင
ို ်ားတင်ြါေင်သည် စာအမျာားစိုသည် Expanding the boundaries of social security protection for informal economy workers in
developing countries (paper presented at the Labour Law Research Network Conference, Toronto, Canada) ရခါင်ားစဉ်ပဖင် Olivier က
32

(၂၀၁၇ ခိုနစ်တင်) ပြျုလိုြ်ခသည် တင်ပြမှိုရြေါ်တင် မျာားစာ အရပခခ ရဖာ်ပြထာားပခင်ားပဖစ်သည်။ Olivier, M. 2019. "Social security protection for
informal economy workers: Developing world perspectives". In Westerfeld, M. & Olivier, M. (2019) Social Security Outside the Realm

of the Employment Contract: Informal Work and Employee-like Workers. (Elgar) pp 2-29 ရအချက်အလက်မျာားလည်ား ြါေင်သည်။
33

34

ဤစာြိုဒ်ခသည် Olivier Work at the margins of social security 220 တင်ရဖာ်ပြထာားသည်အချက်ရြေါ် အနည်ားငယ် မီပငမ်ားထာားြါသည်။
ဖွဲ့ဖဖျုားတားို တက်မှိုမျာားသည် တစ်ြိုင်ားတစ်စစီအပဖစ်ရရနရသားဖြီား ကဏ္ဍလက
ို ်ဦားတည်ချက်မျာားရရသာ်ပငာားလည်ား၊ ဤနယ်ြယ်ရအရရားြါသည်ဖွဲ့ဖဖျုားတားို

တက်မှိုမျာားသည် ဩစရကတားလျကသိုို့ ဖွဲ့ဖဖျုားဖြီားနိုင်ငမျာား၏ စီရင်ြင
ို ်ခငအ
် တင်ား ရြေါ်ရြါက်ခဖြီားပဖစ်သည် - Rawling, M. (2006), "A generic model of
regulating supply chain outsourcing", in Arup, C., Gahan, P., Howe, J., Johnstone, R., Mitchell, R. & O’Donnell, A. (eds) Labour law and

labour market regulation (Sydney: Federation Press) (2006) တင်ကကည်ရြ
ှို ါ။
35

အြိုင်ား ၂.၃.၂ အထက် - ILO ၏ ကမဘာလိုားဆိုင်ရာကိုန်ထိုတ်လြ
ို ်မှိုပဖစ်စဉ်အဆင်ဆင်(supply chain)တင်သငရ
် လျာ်ရကာင်ားမန်ရသာအလိုြ်အကိုင်

ဆိုင်ရာဆိုားပဖတ်ချက်(၂၀၁၆)၊ စာြိုဒ် ၉။
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မဟိုတ်သည် ကဏ္ဍအတင်ား လိုြ်ကင
ို ်ရနသူမျာား အကျျုားေင်ရစရန် ရည်ရယ
ွ ်ချက်အတက် အလိုြ်ရင်နင်
အလိုြ်သမာား အဓြပါယ်ဖငဆ
် ိုချက်မျာားကို ပြဋ္ဌာန်ားရဖာ်ပြထာားသည် (ြိုဒ်မ ၂ (ဋ))။36 လူမှိုဖူလိုရရား
ဥြရဒစို မူကကမ်ား (၂၀၁၉) တင် ြိုစတကျ မဟိုတ်သည် စီားြာားရရားအတင်ား လိုြ်ကင
ို ်သူ အမျျုားအစာားအချျုွဲ့
အကျျုားေင်နင
ို ်ရစရန် သရဘာတရာားနင် အဓြပါယ်ဖင်ဆိုချက်မျာားကို ရဖာ်ပြထာားသည်။ ဤရည်ရွယ်
ချက်အတက် “စီစဉ်တကျမရရသာ ကဏ္ဍ”

37၊

“စီစဉ်တကျမရရသာ အလိုြ38၊
်
လိုြ်ခ/လခစာား

အလိုြ်သမာား၊ ကိုယ်ြင
ို ်လြ
ို ်ငန်ားလိုြ်ကင
ို ်သ၊ူ 39 "အလတ်တန်ား အလိုြ်သမာားမျာား"40 "အန်လိုင်ားနည်ား
ြညာအသိုားပြျု အလိုြ်အကိုင"် 41 နင် "အန်လိုင်ားနည်ားြညာအသိုားပြျုအလိုြ်သမာားမျာား"42 တ၏
ိုို့ သီားပခာား
အဓြပါယ်ဖင်ဆိုချက်မျာားကို ပြဋ္ဌာန်ားရဖာ်ပြထာားသည် (အြိုဒ်ငယ် ၂ ကို ကကည်ြါ)။ ဤအဓြပါယ်
ဖင်ဆိုချက်မျာားရြေါ်အရပခခ၍၊ သီားပခာား လူမှိုဖူလိုရရားစနစ်မျာား တည်ရထာင်ရန်အတက် ဥြရဒမူကကမ်ား
အစိုတင် ထည်သင်ားပြဋ္ဌာန်ားထာားသည်။ လိုြ်ငန်ားနယ်ြယ်ရြေါ် အရပခခ၍ အဓြပါယ်ဖငဆ
် ိုချက် ချွဲ့ထင်မှို
လည်ား ပြျုလိုြ်နင
ို ်သည်။ ဥြမာ။

။ ဘီားဒီားရဆားလြ်လိုြ်ငန်ား (လက်လြ်စီားကရက်) နင်ြတ်သက်၍

အနဒယနင
ို ်င ဘီားဒီားနင် ရဆားပြင်ားလြ် အလိုြ်သမာားမျာား (အလိုြ်အကင
ို ်အရပခအရနသတ်မတ်ချက်မျာား)
အက်ဥြရဒ43 တင် အလိုြ်ရင် (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) ကန်ထရိုကတ
် ာတစ်ဦားက ကိုနက် ကမ်ားရြားထာားသည်
မည်သည် ရအဂ္ျင်စီကမဆို တိုကရ
် ိုက် (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) တစ်ဆင်ခ အလိုြ်ခနို့်ထာားသည် သူ(မျာား) အကျျုား
ေင်သည်။ ဤအချက်အာားပဖင် အမ်ပြင်ြအလိုြ်သမာားမျာားနင် အမ်တင်ားလိုြ်ကင
ို ်သည် အလိုြ်သမာား
မျာားလည်ား အကျျုားေင် ြါေင်သည် (Sankaran, 2012: 44)။


ထှိုံင်ီးနှိုံင်ငံ - အလိုြ်သမာား ၁၀ ဦားရအာက်ရရသာ လိုြ်ငန်ားမျာားသည် ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာ ကဏ္ဍတင်
ြါေင်ရကကာင်ား သိုားသြ်ထာားဖြီား၊ ထိုားစအာားပဖင် အရသားစာား အဆင်နမ် လည်ြတ်ရဆာင်ရွကသ
် ည်

36

စီစဉ်တကျမရရသာ အလိုြ်သမာားမျာားလူမှိုဖလ
ူ ိုရရားအက်ဥြရဒ (Act 33 of 2008), section 2(k).

37

“တစ်ဦားတစ်ရယာက်ချင်ားကြိုင်ဆိုင်ရသာလိုြ်ငန်ား သမ
ိုို့ ဟိုတ် ကိုယ်တိုင်အလိုြ်လြ
ို ်ကိုင်သမ
ူ ျာားပဖစ်ဖြီား၊ မည်သညြ
် ိုစပဖငမ
် ဆို ကိုန်ထတ
ို ်လိုြ်ပခင်ား၊

သမ
ိုို့ ဟိုတ် ကိုန်ြစစည်ားရရာင်ားပခင်ား၊ သမ
ိုို့ ဟိုတ် ေန်ရဆာင်မရ
ှို ြားပခင်ားပဖစ်ဖြီား၊ ထိုလြ
ို ်ငန်ားမျာားတင် အလိုြ်သမာား ၁၀ ဦားရအာက်ခနို့်ထာားသည် လိုြ်ငန်ားမျာား
ြါေင်သည်”ဟိုအဓြပါယ်ဖင်ဆိုထာားသည်။ – လူမှိုဖလ
ူ ိုရရားဥြရဒစိုမူကကမ်ား (၂၀၁၉) (အနဒယ) ကို https://labour.gov.in/sites/default/files/THE_CODE_ON_SOCIAL_SECURITY%2C2019.pdf, clause 2(xxxxxvii) တင်ကကညရ
် ှိုနိုင်သည်။
38

စီစဉ်တကျမရရသာ ကဏ္ဍတင် အမ်တင်ားအရပခပြျုအလိုြ်သမာား၊ ကိုယ်တင
ို ်အလိုြ်လိုြက
် ိုင်သမ
ူ ျာား၊ သမ
ိုို့ ဟိုတ် လခစာားအလိုြ်သမာားမျာားနင်

စက်မှိုလြ
ို ်ငန်ား အပငင်ားြာားမှိုဆိုင်ရအက်ဥြရဒ ၁၉၄၇ သမ
ိုို့ ဟိုတ် အခန်ား ၃ မ ၇ အတင်ား အကျျုားမေင်သည် စီစဉ်တကျမရရသာ ကဏ္ဍရ
အလိုြ်သမာားမျာားြါေင်သည်” ဟို အဓြပါယ်ဖင်ဆိုထာားသည်။ အြိုဒင
် ယ် ၂ (xxxxxviii)။
39

အလိုြ်ရင်က ခနို့်ထာားသူမျာားမဟိုတဘ
် ၊ ၎င်ားတက
ို့ို ိုယ်တိုင် စီစဉ်တကျမရရသာကဏ္ဍအတင်ား မည်သည်အသက်ရမားေမ်ားရကျာင်ားအလိုြ်အကင
ို ်တင်မဆို

လိုြ်ကိုငရ
် နသူမျာားပဖစ်ဖြီား၊ အချန်အာားရလျာ်စာ ဗဟိုအစိုားရ သမ
ိုို့ ဟိုတ် ပြည်နယ်အစိုားရက ထိုတပ် ြန်ထာားရသာ လစဉ်ေင်ရငသတ်မတ်ချက်နင်အညီ
လိုြ်ကိုငရ
် နသူမျာားပဖစ်ကာ၊ ပြည်နယ်အစိုားရက သတ်မတ်ထာားသည် အပမင်ဆိုားသတ်မတ်ချက်မျာားနင်အညီ စိုကြ
် ျျုားရပမြိုငဆ
် ိုင်ထာားသူမျာား” ဟို
အဓြပါယ်ဖင်ဆထ
ို ာားသည် – အြိုဒ်ငယ် ၂ (xxxxxviii)။
40

“အလိုြ်လြ
ို ်ကင
ို ်သူ သမ
ိုို့ ဟိုတ် အလိုြအ
် ကိုငအ
် စီအစဉ်တစ်ခတ
ို င် ြါေင်လြ
ို က
် ိုင်သူပဖစ်ဖြီား၊ အစဉ်အလာ အလိုြ်ရင်-အလိုြ်သမာားဆက်ဆမှိုပြင်ြရ

ယင်ားအလိုြ်အကိုင်မျျုားလိုြက
် ိုင်၍ ေင်ရငရာရဖသူ” ဟို အဓြပါယ်ဖင်ဆိုထာားသည် - အြိုဒ်ငယ် ၂ (xxvii)။
41

“အဖွဲ့အစည်ား သမ
ိုို့ ဟိုတ် တစ်ဦားတစ်ရယာက်ချင်ားက အန်လိုင်ားအသိုားပြျု၍ အပခာား အဖွဲ့အစည်ား သမ
ိုို့ ဟိုတ် တစ်ဦားတစ်ရယာက်ချင်ားအတက် အခရကကား

ရငရယူ၍ သီားပခာား ပြဿနောကစစရြ်မျာား သမ
ိုို့ ဟိုတ် ေန်ရဆာင်မှိုရြားသည် အလိုြအ
် ကိုင် ” ဟို အဓြပါယ်ဖင်ဆိုထာားသည် – အြိုဒ်ငယ် ၂ (xxxxvia).
42

" အထက်ရဖာ်ပြြါ အင်တာနက်အသိုားပြျု၍ လိုြ်ကိုင်သည် အလိုြ်အကိုငတ
် င် ေင်ရရာက်လြ
ို ်ကင
ို ်သူ” ဟို အဓြပါယ်ဖင်ဆထ
ို ာားသည် – အြိုဒ်ငယ် ၂

(xxxxvib)။
43

Act 32 of 1996.
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လိုြ်ငန်ားမျာားပဖစ်ဖြီား၊ လိုြ်ခလစာ နည်ားြါားပခင်ား၊ အတအကျသတ်မတ်ထာားမှို မရပခင်ား၊ လူမှိုဖူလိုရရားနင်
သက်သာရချာင်ချရရား အစီအစဉ်မျာားမရြါ။ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ အလိုြ်အကိုငက
် ို စိုကြ
် ျျုားရရား
အြါအေင် ြိုစတကျ အလိုြအ
် ကိုင်ရ လူမှိုဖူလရ
ို ရားအတင်ား အကျျုားေင်မှို မရရဘ၊ အလိုြ်သမာားဥြရဒ
ရအာက်တင် အကျျုားမေင်ရသာ အလိုြ်သမာားအပဖစ် ညန်ားဆိုထာားသည် (Nguyen & Cunha, 2019:
123)။


ဗယက်နမ် - ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားတင် - တရာားေင်မတ်ြတ
ို င်ထာားပခင်ားမရဘ လိုြ်ကင
ို ်ရန
ရသာ ကိုန်စည်နင် ေန်ရဆာင်မှို ရရာင်ားေယ်ဖလယ်ပခင်ား၊ စီားြာားရရားထိုတ်လိုြ်မှိုလိုြ်ငန်ားစိုမျာားအာားလိုား
ြါေင်သည်။ ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာ အလိုြ်အကိုငဟ
် ဆ
ို ိုရာတင် - တစ်လနင်အထက်ကာလပဖင်
အလိုြ်သမာား စာချျုြ် မရဘ (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) မပဖစ်မရန ပြျုလိုြရ
် မည် လူမှိုအာမခ မရဘ လိုြက
် ိုင်ရနရသာ
အလိုြ်သမာားမျာားကို ရည်ညန်ားသည် (စိုက်ြျျုားရရား မြါေင်)။ (Nguyen & Cunha, 2019: 123).



တန်ဇန်နီးယောီး - လူမှိုဖူလရ
ို ရား (စည်ားမျည်ားစည်ားကမ်ားဆိုင်ရာ အာဏာြိုငအ
် ဖွဲ့) အက်ဥြရဒတင်
“ြိုစတကျ မဟိုတရ
် သာ ကဏ္ဍ” ကို အလိုြ်ခနို့်ထာားမှိုဆိုင်ရာ သရဘာတူစာချျုြ်မရရသာ (သမ
ိုို့ ဟိုတ်)
အလိုြ်သမာားအဓြပါယ်ဖင်ဆခ
ို ျက်ရအာက်တင် ရဖာ်ပြထာားရသာ အပခာား သရဘာတူစာချျုြတ
် စ်ရြ်ရြ်
မရရသာ အလိုြ်သမာားမျာားြါေင်ရနသည် ကဏ္ဍအပဖစ် အဓြပါယ်ဖင်ဆိုထာားသည် [လူမှိုဖူလိုရရား
(စည်ားမျည်ားစည်ားကမ်ားဆိုင်ရာ အာဏာြိုငအ
် ဖွဲ့) ၂၀၀၈ အက်ဥြရဒ ၈ ၊ ြိုဒ်မ ၃ ]။

၅.၁.၂။ ပံစ
ုံ ံတကျမဟုံတသ
်

ော စီးပောီးသ ီးအတင်ီး ှိသန

ည်အစအစဉ်မျောီးကှိုံ တှိီးုံ ချွှေ့ သ

ောင် ွက်ပခင်ီး

နင် အောီးလံုံီးမပဖစ်မသနပါဝင်သအောင် ပပျုလုံပ်ပခင်ီး၊
အချျုွဲ့ကစစရြ်မျာားတင် ကိုယြ
် ိုင်လိုြ်ငန်ားလိုြ်ကင
ို ်သမ
ူ ျာားအပြင် အနည်ားဆိုားအာားပဖင် ြစ
ို တကျမဟိုတရ
် သာ
အချျုွဲ့အလိုြ်သမာားအမျျုားအစာားမျာား ြါေင်ရစရန် ရရနသည် ထည်ေင်ရကကားဆိုင်ရာ အစီအစဉ်မျာားကို တိုားချွဲ့
ရဆာင်ရွကက် ကသည်။ ဥြမာ။ ။ရတာင်အာဖရကနင
ို ်ငရ အမ်အကူအလိုြ်သမာားမျာား အကျျုားေင်ရစရန် ကျယ်ပြနို့်
သည် လူမှိုဖူလိုရရားအရြေါ်တင်လည်ား သက်ရရာက်မှိုရသည် အလိုြ်လက်မ အာမခနင် အလိုြ်သမာားဥြရဒ
အစီအစဉ်မျာားကို တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကရ
် ြားခသည် (Lund, 2012: 26; Olivier, 2009: 23-27)။ ထည်ေင်ရကကား
အရပခခသည် အကျျုားေင်မှိုကို ကိုယ်ြင
ို ်လြ
ို ်ငန်ားလိုြ်ကင
ို သ
် ူမျာားအာား တိုားချွဲ့ရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ားသည် အရရားကကီား
သည် ရနောက်တစ်ဆင်ပဖစ်ဖြီား44 ရအာက်တင်ရဖာ်ပြထာားသည်အတိုင်ား လက်တင်အရမရကနိုင်င အရတာ်
မျာားမျာားနင် အာဆီယနင
ို ်ငအချျုွဲ့တင် ရတွဲ့ရသည်။ အစဉ်အလာအာားပဖင် ဖွဲ့ဖဖျုားဆနင
ို င
် မျာားတင် ကယ
ို ်ြိုင်လိုြ်
ငန်ားလိုြ်ကင
ို ်သန
ူ င် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ အလိုြ်သမာားမျာားအရနပဖင် မမဆနဒအရထညေ
် င်အကျျုားခစာားနိုင်ခင်
ရသည် ထည်ေင်ရကကားအစီအစဉ်မျာားတင် ြါေင်ရန်အတက် ဆရဆာင်မှို/မက်လိုား အနည်ားငယ်သာရသည်။
အကျျုားေင်မှိုကို တိုားချွဲ့ရဆာင်ရက
ွ ်ရာတင်၊ လက်တင်အရမရက နိုင်ငအချျုွဲ့၌၊ အပခာားလူမှိုဖူလိုရရားအကျျုားခစာား
ခင်မျာား (ဥြမာ မသာားစိုရထာက်ြရကကား) နင် ေင်ရငနည်ားြါားသည် ကိုယ်ြိုင်လိုြင
် န်ားလိုြ်ကင
ို ်သမ
ူ ျာားအတက်

44

ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာစီားြာားရရားအတင်ားရ

အလိုြ်သမာားမျာားအာား

လူမှိုဖလ
ူ ိုရရားတားို ချွဲ့ရဆာင်ရွက်ရြားပခင်ားနင်ြတ်သက်၍

နိုင်ငတကာအရတွဲ့အကကျုမျာား မရရသည် ရလလာဖယ်ရာမျာားနင်ြတ်သက်၍ ILO က မကကာရသားမီက ထိုတရ
် ေခသည် စာတမ်ား - ILO Extending social

security to workers in the informal economy: Lessons from international experience (ILO, 2019) 43-46. တင် ကကည်ရှိုြါ။
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ထည်ေင်ရကကား ရလျှာချရြားပခင်ားကသရ
ိုို့ သာ ဆရဆာင်မှိုမျာားပဖင် ထည်ေင်ရကကား အစီအစဉ်မျာားအတင်ား ြါေင်
လာရအာင် ပြျုလိုြ်ခကကသည်။45 မပဖစ်မရန အကျျုားေင်မက
ှို ို တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကပ် ခင်ား ဥြမာတစ်ခအ
ို ရနပဖင်၊
အိုရရ
ို ဂ္ားနိုငင
် ရ အူဘာကာားရမာင်ားသမာားမျာားနင်ြတ်သက်၍ရဖာ်ပြရလျှင် - အူဘာနင် အလာားတူကိုမပဏီမျာား
အရနပဖင် ကာားရမာင်ားသမာားအာားလိုားအတက် မပဖစ်မရန မတ်ြိုတင်ရသည် လူမှိုဖူလိုရရားအကျျုားေင်မှိုပြျုလိုြရ
် ရား
စည်ားကမ်ားသတ်မတ်ချက်မျာားအတင
ို ်ား ပြျုလိုြ်ဖြီားမသာ အလိုြ်လိုြ်ကင
ို ်နိုင်သည် (Nguyen & Cunha, 2019:
76)။ Mesa-Lago မတ်ချက်ပြျုသည်အတိုင်ား မပဖစ်မရနမတ်ြိုတင်ပြျုလိုြ်ရသည်စနစ်ရရသာ လက်တင်အရမရ
ကနိုင်ငအချျုွဲ့သည် ြို၍ရကာင်ားမန်ဖြီား ထရရာက်ရသာ လမ်ားခချုမှို/အကျျုားေင်မှိုရကကသည် (Mesa-Lago, 2008:
389)။
ဖလစ်ြိုင်နင် စကဂာြူနင
ို ်ငအြါအေင် အာဆီယနင
ို ်ငအချျုွဲ့သည် မပဖစ်မရန လူမှိုဖူလရ
ို ရား ထည်ေင်ရကကား
အစီအစဉ်မျာားတင် ြါေင်ရအာင် အဆင်လိုကရ
် ဆာင်ရွကဖ် ြီား အမျာားအာားပဖင် အစိုားရ ရထာက်ြရငပဖင် ြြိုား
ရဆာင်ရွကက် ကသည်။46 အင်ဒန
ို ီားရာားနိုင်ငသည်လည်ား ကယ
ို ြ
် ိုင်လိုြ်ငန်ားလိုြ်ကင
ို ်သမ
ူ ျာားအတက် လူမှိုဖူလိုရရား
ထည်ေင်ရကကားအစီအစဉ်ကို တပဖည်ားပဖည်ား တိုားချွဲ့ရဆာင်ရက
ွ ်ခသည် (Nguyen & Cunha, 2019: 61)။
အဓကအာားပဖင် ကျန်ားမာရရားနယ်ြယ်လမ်ားခချုနင
ို ရ
် ရားတင် ရဆာင်ရွကသ
် ည်ကို ရတွဲ့ရဖြီား၊ အာားလိုားအကျျုားေင်
ရစရသာ ကျန်ားမာရရားရစာငရ
် ရာက်မှိုအစီအစဉ်ကို လူမျာားအတက် အလိုြ်အကင
ို ် မည်သည် အရပခအရနတင်
မဆို အကျျုားေင်ရစရန် တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကရ
် ြားပခင်ားပဖစ်ဖြီား၊ ဥြမာအရနပဖင် ဗီယက်နမ်နင
ို ်ငကို ကကည်နင
ို ်သည်။
ထအ
ိုို့ ပြင် အာဆီယနင
ို ်ငအချျုွဲ့သည် အခန်ရငြြိုားမှိုပဖင် ရငသာားလရပြာင်ားရြားပခင်ားမတဆင် ကရလားသူငယ်နင်
မသာားစိုမျာားအတက်

အာားလိုားအကျျုားေင်ရသာ

လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်မှိုြိုစမျာားကို

တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွက်

ရြားခသည် (Nguyen & Cunha, 2019: 32, 33, 65)။ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားအတင်ားရ အလိုြ်သမာား
မျာားကို လူမှိုဖူလိုရရားအကျျုားေင်မှိုတိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကရ
် ရား မဟာဗျူဟာမျာား ရရားဆရာတင်၊ မပဖစ်မရန ြါေင်မှို
ပြျုလိုြ်ရန် သင်/မသင် ဆိုားပဖတ်ချက်ချပခင်ားသည် မလယ်ကူြါ။ အထူားသပဖင် အလိုြသ
် မာားမျာား၏ ထည်ေင်နိုင်
စမ်ားနင်ြတ်သက်၍ သတင်ားအချက်အလက် အကနို့်အသတ်ရသည် အရပခအရနတင် ပဖစ်သည်။ ဤအရပခ
အရနသည် ပမန်မာနိုင်ငတင်ပဖစ်ရြေါ်ရနရသာ ကစစရြ်ပဖစ်ဖြီား၊ ရယဘိုယျအာားပဖင်ပဖစ်ရစ၊ အလိုြ်ကဏ္ဍအာားပဖင်
ပဖစ်ရစ၊ ေင်ရငအမျျုားအစာားအာားပဖင်ပဖစ်ရစ၊ ပမန်မာနင
ို ်ငရ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားအတင်ားရ အလိုြ်
သမာားမျာား၏ ထည်ေင်နိုငစ
် မ်ားနင်ြတ်သက်၍ သရဘာထာားနင် ထင်ပမင်ချက်ဆိုင်ရာ ရလလာထာားမှိုမျာား မရြါ။
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ဥြမာအာားပဖင် - ချီလီနိုငင
် တင် ကိုယတ
် င
ို ်အလိုြ်လြ
ို ်ကင
ို ်သမ
ူ ျာားသည် အမျျုားသာားြင်စင်စနစ်တင် မပဖစ်မရန အပြညအ
် ေြါေင်ပခင်ားကို ၂၀၁၅ အကိုန်

ပြျုလိုြ်ပခင်ားနင်၊ ကျန်ားမာရရားစနစ်တင် ၂၀၁၆ မစ၍ ပြျုလိုြ်ပခင်ားပဖစ်သည်။ Mesa-Lago, C. "Social protection in Chile: Reforms to improve equity"

International Labour Review, vol 147 (4), 2008, pp 377-402 at 394; see also Calvo, E., Bertranou, F. & Bertranou, E. " Are Old-age
Pension System Reforms Moving Away from Individual Retirement Accounts in Latin America?" Journal of Social Policy, vol 39(2),
2010, pp 223-234 on 230, as well as Ortiz, P. A. "Informal and self-employed workers in Latin America: from an excluded category to
an example of innovate inclusive measures" in Westerfeld, M. Olivier, M. (eds) Social Security Outside the Realm of the Employment

Contract – Informal Work and Employee-like Workers (Edward Elgar Publishing Ltd) (2019). တင်ကကညရ
် ှိုြါ။
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ဖလစ်ြိုငန
် ိုငင
် နင်ြတ်သက်၍ MacKellar, L. Pension systems for the informal sector in Asia (Social Protection Discussion Paper, no 0903)

(World Bank, 2009) pp 26-28. MacKellar remarked (on p 27): ကို ကကည်ရှိုြါ။
"၁၉၉၇ ခိုနစ်တင် ပြဋ္ဌာန်ားခရသာ လူမဖ
ှို ူလိုရရားဥြရဒအသစ်တင် ကိုယ်တိုင်လြ
ို ်ငန်ားလိုြက
် ိုင်သူမျာား၊ တစ်လ အနည်ားဆိုားေင်ရင အရမရကန်
ရဒေါ်လာ ၂၀.၁ ရဒေါ်လာ ရသူမျာားပဖစ်ဖြီား၊ အသက် ၆၀ ထက်မရကျာ်ရသာသူမျာားအာား ၎င်ားတ၏
ို့ို ရရာင်ားေယ်ရရား၊ စီားြာားရရား သမ
ိုို့ ဟိုတ် အသက်
ရမားေမ်ားရကျာင်ားမျာား မည်သြ
ိုို့ င်ရရစကာမူ၊ မပဖစ်မရန မတ်ြိုတင်ရသည် လူမှိုဖလ
ူ ိုရရားအကျျုားေင်မှို ပြျုလိုြရ
် ြားရမည်ဟို ပြဋ္ဌာန်ားထာား သည်။
ရလဒ်အရနပဖင် ြစ
ို တကျမဟိုတရ
် သာကဏ္ဍရအလိုြသ
် မာားမျာားအရြေါ် လမ်ားခချုနိုင်မှိုသည် ဖြီားခသည်ဆယ်နစ်အတင်ား သိုားဆခနို့် ပမင်တက်လာ
ဖြီား၊ ၁၉၉၇ တင် ၁.၇ သန်ားရခရာမာ ၂၀၀၆ စက်တင်ဘာအရရာက်တင် ၅.၆ သန်ားခနို့်ရလာသည်။ ၂၀၀၆ ဇန်လတင်၊ ဖလစ်ြိုင်နိုငင
် လူမှိုဖလ
ူ ရ
ို ရား
စနစ်တင် မတ်ြိုတင်ထာားသူရြါင်ား ၂၆.၅ သန်ားတင် ၂၁ ရာခိုငန
် ှိုန်ားသည် ြစ
ို တကျမဟိုတရ
် သာကဏ္ဍရအလိုြ်သမာားမျာားပဖစ်သည် - ဤြမာ ဏ
သည် ၁၉၉၇ ခိုနစ်တင် ၈.၈ ရာခိုင်နန
ှို ်ားမ တားို ြာားလာပခင်ားပဖစ်သည်။”
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ထည်ေင်ရကကားအနည်ားငယ်သာ ရြားနင
ို ်စမ်ားရရသာ

အလိုြ်သမာားမျာား (အလိုြ်ရင်-အလိုြ်သမာားဆက်ဆရရား

အမန်တကယ်ရလျှင် ၎င်ားတ၏
ိုို့ အလိုြ်ရင်မျာား) အာား ၎င်ားတိုို့ မတတ်နင
ို ်သည် ထည်ေင်ရကကားကို အတင်ားအကျြ်
ရြားသင်ားခိုင်ားြါက အရကာင်ားထက် အဆိုားဘက် သိုို့ ဦားတည်သာားရစနိုင်သည် (ILO, 2019: 43)။ အလာားတူြင်၊
အကျျုားေင်ခစာားခငက
် ို တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကပ် ခင်ားရကကာင် လိုအြ်ချက် မျာားပြာားလာမှိုနငအ
် တူ ေန်ရဆာင်မှို တိုားချွဲ့
ပခင်ား၊ ရဆာင်ရွကသ
် ည်စနစ်မျာား အကျျုားရထရရာက်မှိုနင် စမ်ားရဆာင်ရည် တိုားတက်လာပခင်ားနင်ြတ်သက်၍
အဆင်ဆင်

ရဆာင်ရွကရ
် န်လိုအြ်သည်။

စနစ်သစ်နင်

လိုလိုလာားလာား

ထည်ေင်ရကကားရြားသင်ားမှိုတင်

ယိုကကည်မှို ခင
ို ်မာရစရန် ေန်ရဆာင်မှိုတိုားတက်ရဆာင်ရွကပ် ခင်ားနင်အတူ အကျျုားေင်မတ
ှို ိုားချွဲ့ရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ားကို
အချန်သတ်မတ်ရဆာင်ရွကရ
် န် လိုအြ်ြါသည်။
ဤအချက်ရကကာင် အစိုားရအမျာားစိုအရနပဖင် မမဆနဒအရလျာက်ထည်ေင်မှိုရြေါ်အရပခခသည် အကျျုားေင်မက
ှို ို
တိုားချွဲ့ရန် ဆိုားပဖတ်ရပခင်ားပဖစ်သည်။ သရ
ိုို့ သာ်လည်ား ဥြမာအရတာ်မျာားမျာားကို ရလလာကကည်ြါက - မမဆနဒအရ
ထည်ေင်မှိုပဖင် အကျျုားေင်မှိုသည် ထရရာက်သည် လမ်ားခချုနင
ို ်မှို/အကျျုားေင်မှို တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကမ
် ှိုသိုို့ ဦားတည်ပဖစ်
ရြေါ်သာားရလ မရြါ။ ကစစရြ်အမျာားစိုတင် ထည်ေင်ရကကားရြားသင်ားခင်ရသူမျာား၏ ၁၀ ရာခိုင်နှိုန်ားရအာက်သာ
ထိုသိုို့ ပြျုလိုြ်ြါသည်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငတင်၊ မပဖစ်မရနပြျုလိုြ်ရသည် လူမှိုရရားအာမခအစီအစဉ်ရအာက်တင်
အကျျုားမေင်ရသာ အလိုြ်သမာားမျာားသည် မမဆနဒအရလျာက် ထည်ေင်နိုင်သည်စနစ်တင်လည်ား ြါေင်နိုင်သည်။
သရ
ိုို့ သာ်လည်ား ယရနို့ထ အလိုြ်သမာားအာားလိုား၏ ၁.၃ ရာခင
ို ်နှိုန်ားသာလျှင် ြါေင်နင
ို ်ကကသည်။47
မမဆနဒအရလျာက်ပြျုလိုြ်သည် အကျျုားေင်မှို ထရရာက်မှို မရပခင်ား အဓက အရကကာင်ားရင်ား ၃ ရြ်ရသည်။
(အလာားတူြင် အရသားစာားနင် ရြ်ရွာလူထိုအရပခပြျု အာမခမျာားနင်လည်ား သက်ဆင
ို ်သည်။) (ILO, 2019: 44) ၁။ ရရာဂ္ါအခရသူမျာားကသာ အာမခြို၍ရယူလိုသည်အရပခအရန(Adverse selection)သည် မမဆနဒ
အရလျာက် (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) အရသားစာားအစီအစဉ်မျာားအရြေါ် လမ်ားမိုားသက်ရရာက်နင
ို ်သညအ
် ပြင်၊ ရရာဂ္ါအခရ
သူမျာားကို ြိုမိုဆရဆာင်လာနင
ို ်ဖြီား၊ ရနောက်ဆိုားတင် မတတ်နိုင်ရသာ အာမခနှိုန်ားထာားမျာားအပဖစ်သိုို့ ရရာက်ရ
သာားရစသည်။
၂။ မမဆနဒအရလျာက်နင် ရြ်ရွာလူထိုအရပခပြျု အစီအစဉ်မျာားသည် အရသားစာား ပဖစ်နိုငရ
် ချအနတရာယ်မျာား
နင်သာ ဆက်စြ်ရဆာင်ရွကဖ် ြီား၊ ကြ်ရရာဂ္ါ (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) သဘာေရဘားအနတရာယ်ကသရ
ိုို့ သာ အကကီားစာား
ထခိုက်နိုင်မမ
ှို ျာားကို ကာကယ်ရြားနိုင်ပခင်ားမရြါ။
၃။ မမဆနဒအရလျာက်ထည်ေင်သညအ
် စီအစဉ်ကို ပမင်တင်ရဆာင်ရွကပ် ခင်ားသည် အလိုြသ
် မာားမျာား အာမခ
ကိုန်ကျစရတ် ေန်ရြါရစရန် ဆနဒရသည် လိုြ်ငန်ားမျာားအတက် ထရရာက်မှို မရသည် ဆရဆာင်မှိုကိုသာ
ပဖစ် ရစသည်။

47

ဗီယက်နမ် လူမဖ
ှို ူလိုရရားက ရပဖကကာားရြားရသာ သတင်ားအချက်အလက် - Olivier, M. (2020) Viet Nam Social Protection Law Reform: An

Integrated Framework (Draft Report submitted to the ILO) တင်ကကညရ
် ှိုြါ။
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၅.၁.၃။ ပံစ
ုံ ံတကျမဟုံတ်
အကျံျုီးဝင်

ည် စီးပောီးသ ီးတစ်ခုံလီးံုံ ကှိုံ အကျံျုီးဝင်သအောင်သ

ောင် ွက်ပခင်ီးနင် အောီးလံုံီး

ည် အစအစဉ်မျောီး တည်သထောင်ပခင်ီး

အစိုားရအချျုွဲ့သည် ြိုစတကျမဟိုတ်သည် လိုြ်သာားရ ားကက်တစ်ခလ
ို ိုားအတက် ရရနသည်အစီအစဉ်မျာားကို
တိုားချွဲ့ ရဆာင်ရွကခ
် သည်။ ဥြမာပြနိုင်သည် နိုငင
် မျာားအရနပဖင် အနဒယနင
ို ်င48 နင် အင်ဒိုနားီ ရာားနိုင်င49 တပိုို့ ဖစ်ဖြီား
ဤနစ်နိုင်ငသည် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာစီားြာားရရားတစ်ရြ်လိုားနင် ရယဘိုယျ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ အလိုြ်
သမာားမျာားအတက် လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရား ချွဲ့ထင်ရန် ရည်ရယ
ွ ်သည် အာားလိုားဆက်စြ်လမ်ားခချုသည်
မူရဘာင်ဥြရဒကို ချမတ်ကျင်သိုားခသည်။ ဤချဉ်ားကြ်ရဆာင်ရွကမ
် ှို၏ အပခာားဥြမာတစ်ရြ်သည် ြစ
ို တကျ
မဟိုတရ
် သာ အလိုြ်သမာားမျာားအတက် သီားပခာား ဦားတည်သည် အစီအစဉ်မျာား ဖန်တီားရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ားနင်
သက်ဆိုင်ြါသည်။ ဂ္ါနောနင
ို င
် ၏ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာကဏ္ဍ ရန်ြိုရင50 နင် ကင်ညာနိုငင
် Mbao ြင်စင်
အစီအစဉ် (Njuguna, 2012: 86-88) တသ
ိုို့ ည် အသိုားေင်သည် ဥြမာရကာင်ားမျာားကို ရဖာ်ပြထာားဖြီား၊
တည်ရထာင် ဖြီားခသည်နစ်အနည်ားငယ်အတင်ား အဖွဲ့ေင်အရရအတက် အမျာားအပြာားကို ဆရဆာင်နင
ို ်ခကာ၊
၎င်ားသည် ြိုစတကျမဟိုတသ
် ည် အလိုြ်သမာားမျာား သလယ် ပမင်လယ်ရစသည် ရဆာင်ရွကမ
် ှိုြိုစ၏ အကျျုား
ရလဒ်လည်ား ပဖစ်သည်။
အာားလိုားအကျျုားေင်ရစသည် စီမချက်/အစီအစဉ်မျာားကို တည်ရထာင်ပခင်ားသည် အကျျုားေင်မှိုချွဲ့ထင်ရာတင်
ရအာင်ပမင်သည် လကခဏာတစ်ရြ်ပဖစ်လာသည်။ သီားပခာား ဥြရဒဆင
ို ်ရာလိုြ်ြိုင်ခင် (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) မူေါဒမူရဘာင်
အရြေါ်အရပခခသည် ပဖစ်နင
ို ရ
် ချအနတရာယ်အမျျုားအစာား အစီအစဉ်မျာားကို စတင်မတ်ဆက်ရဆာင်ရွကခ
် ဖြီား၊
အထူားသပဖင် ကျင်သိုားမှိုတိုားြာားလာသည် ဖလစ်ြိုငန
် ိုင်င၊ ထင
ို ်ားနင
ို ်င51၊ ဗီယက်နမ်နင
ို ်င52တက
ိုို့ သိုို့ အာဆီယနင
ို ်င
အချျုွဲ့အပြင် ဂ္ါနောနင
ို ်ငနင် ေရမ်ဒါနင
ို ်င53 တက
ိုို့ သိုို့ အာဖရကနိုင်ငအချျုွဲ့တင် အာားလိုားအကျျုားေင်ရသာကျန်ားမာ
ရရားအာမခအစီအစဉ်မျာားပဖစ်သည်။ တရိုတ်နင
ို င
် တင် ရကျားလက်နင် ဖမျုွဲ့ပြ အလိုြ်သမာားမျာားအတက် ဘက်စို
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စီစဉ်တကျမရရသာ အလိုြ်သမာားမျာား လူမှိုဖလ
ူ ိုရရားအက်ဥြရဒ - Unorganised Workers’ Social Security Act, Act 33 of 2008.

ရအာက်တင်ရဖာ်ပြထာားသည် အြင
ို ်ား ၅.၂.၃ တင်လည်ား ကကည်ရှိုြါ။
49

အင်ဒန
ို ီားရာားနိုငင
် အမျျုားသာားလူမှိုဖလ
ူ ိုရရားဥြရဒ - National Social Security Law of Indonesia, Act 40 of 2004.

50

သမမတရကာ်မရင်က ကနဦားရဆာင်ရက
ွ ခ
် သည် ရဆားရနားညနှိုင်ားြလိုြ်ငန်ားစဉ်မ သရရပခင်ားပဖစ်ဖြီား၊ ရန်ြရ
ို ငအရနပဖင် ပြျုလယ်ပြင်လယ် ထည်ေင်ရကကား

ြိုစနင၊် အဆငန
် စ်ဆငြ
် ါေင်ရသာ အရပခအရနနင်အညီရဆာင်ရက
ွ ်ရြားသည် အကျျုားရကျားဇူားအစီအစဉ်အတက် အရထာက်အြပြျုသည်။ ၎င်ားသည် အဓက
လိုအြ်ချက်အမျျုားမျျုားအတက် ရရရည်အကျျုားရကျားဇူားမျာားနင် ရန်ြရ
ို ငသိုားစရန် အခင်အလမ်မျာားကို ရသချာရစသည်။ အချန်တိုအတင်ား ြစ
ို တကျမဟိုတ်
ရသာ အလိုြ်သမာားရြါင်ား ၉၀,၀၀၀ သည် ဤရန်ြိုရငအစီအစဉ်သိုို့ အစြျျုား ြါေင်ခကကသည်။ ရအာက်တင်ရဖာ်ပြထာားသည် အြိုင်ား (၅.၂.၄) ကိုကကည်ြါ။
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Damrongplasit, K. & Melnick, G. (2009), "Early results from Thailand’s 30-baht health reform: Something to smile about" Health

Affairs, vol 28 (3), 2009, p 457. အပြင် ရအာက်တင်ရဖာ်ပြထာားသည် အြင
ို ်ား (၅.၂.၄) ကိုလည်ား ကကည်ြါ။
52

53

ရအာက်တင်ရဖာ်ပြထာားသည် အြိုင်ား (၅.၂.၁) ကိုလည်ား ကကည်ြါ။
ရအာက်တင်ရဖာ်ပြထာားသည်

အြိုင်ား (၅.၂.၄) ကိုလည်ား ကကည်ြါ။ (အရကာင်အထည်ရဖာ်ပခင်ား မရနင
ို ်ရသားရသာ်လည်ား၊ သမ
ိုို့ ဟိုတ် အပြညအ
် ေ

မရရရသားရသာ်လည်ား) ဤလမ်ားရကကာင်ားအတိုင်ားသာားရန် ဆိုားပဖတ်ခသည် အာဖရကနိုငင
် အချျုွဲ့တင် ဘီနင်၊ ကဒ
ိုို့ ဗ
ီ ာား၊ ဂ္ါဘန်နင် နိုင်ဂ္ျီားရီားယာား နိုင်ငတိုို့
ြါေင်သည်။

51

ြင်စင်အစီအစဉ်ကို မတ်ဆက်ရဆာင်ရွကခ
် သည်54။ ဤအစီအစဉ်မျာားအာားလိုားသည် အချန်တတ
ို စ်ခအ
ို တင်ား
ထူားပခာားရကာင်ားမန်သည် အကျျုားေင် လမ်ားခချုမှိုကို ရအာင်ပမင်စာ ရဆာင်ရွကန
် ိုငခ
် သည်။

၅.၁.၄။ ကဏ္ဍတစ်ခုံချင်ီးအလှိုံက် ချဉ်ီးကပ်သ
ပဖည်ီး တှိုံီးချွှေ့သ

ောင် ွက်ပခင်ီးပဖင်

ောင် ွက်နည်ီးကှိုံ ကျင် ံုံီးပပီး၊ အ

င်လှိုံက် တပဖည်ီး

က်စံုံပပည်စံုံသကောင်ီးမန် ည် ကောကယ်သစောင်သ ောက်မှုကှိုံ

ှိ

သအောင် ပပျုလုံပ်ပခင်ီး၊
အချျုွဲ့နင
ို ်ငမျာားတင် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ အလိုြ်သမာားမျာားကို ကဏ္ဍအလိုက် ထည်သင်ားထာားဖြီား၊ အမျာား
အာားပဖင် သီားပခာား/သီားသနို့် အစီအစဉ်မျာားပဖင် ရဆာင်ရွကသ
် ည်။ အလန်ကျယ်ပြနို့ရ
် သာ ြိုစတကျမဟိုတ်သည်
စီားြာားရရားတင်ရရနရသာ ပြဿနောကို ရပဖရင်ားရန် ကကျုားစာားပခင်ားထက်၊ မူေါဒရရားဆသူမျာားသည် အကျျုားေင်မှိုကို
တိုားချွဲ့ရန် အဓကကျသည် ကဏ္ဍမျာားကိုသာ ရရွားချယ်ခသည်။ ဥြမာတစ်ခမ
ို ာ အနဒယနိုငင
် တင် တည်ရထာင်
ထာားသည် သက်သာရချာင်ချရရားရန်ြိုရငပဖစ်သည်။ ရရွားချယ်ထာားသည် အလိုြ်ရင်မျာားနင် ထိုတ်လိုြရ
် ရား လိုြ်
ငန်ားမျာားမ စည်ားကကြ်ခန်မျာားပဖင် ရန်ြိုရငတည်ရထာင်ဖြီား (Lund, 2012: 23)၊ ရဆားကိုသခင်၊ မီားဖာားခင်ကသိုို့ လူမှို
ဖူလိုရရားနင်ဆက်စြ်သည် အကျျုားခစာားခင်မျာားအြါအေင် အကျျုားခစာားခငအ
် မျျုားမျျုားကို ပဖညဆ
် ည်ားရြားထာား
သည်။ နင
ို ်ငအဆငတ
် င်၊ အခန်ကို ရရွားချယ်ထာားသည် လိုြ်ငန်ားနယ်ြယ်မျာား၏ စိုရြါင်ားထိုတ်ကိုနရ
် ြေါ်တင်
နိုင်ငအစိုားရက စည်ားကကြ်ရကာက်ယူနင
ို ပ် ခင်ားပဖစ်သည် (ဥြမာ - ဘီားဒီားရဆားလြ်လိုြ်ငန်ားရြေါ် ရကာက်ခသည်
အခန်ပဖင် ဘီားဒီားသက်သာရချာင်ချရရားရန်ြိုရငကို ရငရကကားြြိုားရြားထာားသည်) (Olivier, 2009: 15)။
အပခာားထင်ရာားသည် ဥြမာတစ်ခမ
ို ာ တူနီားရာားနင
ို ်ငတင်ပဖစ်ဖြီား၊ ကဏ္ဍအလိုက် တဆင်ချင်ားရဆာင်ရွကသ
် ည်
အစီအစဉ်ကို ကျင်သိုားခကကသည်။ ြိုစတကျမဟိုတ်သည် စီားြာားရရားအတင်ားရ သီားပခာား အလိုြ်သမာား အစိုအဖွဲ့
မျာားအတက် အရပခအရနအလိုကရ
် ပဖရင်ားရဆာင်ရွကမ
် ှိုမျာား၊ ပြဋ္ဌာန်ားချက်နင် ညန်ကကာားချက်မျာားကို ထည်သင်ား
ရဆာင်ရွကသ
် ည်။ ဤနည်ားလမ်ားတင် အာမခထာားသူက ထည်ေင်ရကကားရြားသင်ားနင
ို ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်အတက်
လက်ရတွဲ့ေင်ရငအတိုင်ားအတာနင် အသက်ရမားမှိုအလိုြအ
် ကိုငအ
် တင်ား အနမ်ဆိုားေင်ရင သတ်မတ်ချက်မျာားြါ
ေင်သည် (ဆရာေန်၊ ဗသိုကာ၊ ဆိုင်ြိုင်ရင် စသည်)။ ေင်ရငကာကယ်ရစာင်ရရာက်မတ
ှို န်ဖိုားကို အကပဖတ်ရာတင်
ြညာရရားနင် အဆင်ပမင်တင်ရရား အစီအစဉ်မျာားြြိုားမှိုပဖင် လိုြ်ငန်ား အရွယ်အစာားကိုလည်ား ထည်သင်ားစဉ်ားစာား
သည်။ (Chaabane, 2002; Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), 2016; ISSA
and SSA, 2017: 234)။ ကဏ္ဍအရပခပြျုချဉ်ားကြ်ရဆာင်ရက
ွ ်နည်ားမျာားကို ရတာင်အာဖရက၏ အမ်အကူအလိုြ်
သမာားမျာား လိုြ်ငန်ားေန်ားကျင်တင်လည်ား ကျင်သိုားသည်။55
ဘက်စလ
ို ူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရား အကျျုားေင်မှို ရအာင်ပမင်ရန်မာ (ဥြမာ အမျျုားသာားလူမှိုကျန်ားမာရရား
အာမခ) အချျုွဲ့လိုြင
် န်ားကဏ္ဍ (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) လူအမျျုားအစာားမျာားမ စတင်၍ အချန်ကာလအလိုက၊် အကျျုားေင်မှို
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၂၀၀၉ နင် ၂၀၁၁ တစ်နစ်စီတင် မမဆနဒအရလျာက်ထညေ
် င်နင
ို ်သည် ရကျားလက်နင် ဖမျုွဲ့ပြြင်စင်အစီအစဉ်မျာားကို စတင်ရဆာင်ရက
ွ ်ခသည်။ ၎င်ားကို

matching

contributions

ထည်ေင်ရကကားမတစ်ဆင်

အစိုားရက

ြူားတရန်ြိုရငြြိုားရြားသည်။

အနည်ားဆိုားသတ်မတ်ချက်အထက်

ထည်ေင်ရန်

အာားရြားဆရဆာင်မှို/မက်လိုား အာားနည်ားရသာ်လည်ား၊ ၂၀၁၂ ြထမ သိုားလြတ်ကာလကိုန်ဆိုားချန်တင် ဤအစီအစဉ်နစ်ရြ်၌ လူရြါင်ား ၃၇၆ သန်ား
ြါေင်ဖြီားပဖစ်သည်။ Dorfman, M., Wang, M. O’Keefe, P. & Cheng, J. 2012. "China’s pension schemes for rural and urban residents" in Hinz,
R., Holzman, R., Tuesta, D. & Takayaka, N. (eds) Matching contributions for pensions (Washington, DC, The World Bank, 2012) pp 217241; Servais, J. (2012) "The new ILO Recommendation on social security" E-Journal of International and Comparative Labour Studies
2012, vol 1 (3-4), pp 1-26 at 14. တင်ကကည်ရြ
ှို ါ။
55

အြိုင်ား (၅.၁.၂) ကို ကကည်ရှိုြါ။
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တစ်ဆငဖ် ြီားတစ်ဆင် တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကဖ် ြီား အပခာားကဏ္ဍ/အစတ်အြိုင်ားမျာားကို တစ်ခဖို ြီားတစ်ခို ထည်သင်ား
ရဆာင်ရွကပ် ခင်ားမျျုားပဖစ်သည်။ အလာားတူြင် ဤကသိုို့ ရည်ရွယ်ချက်ရအာင်ပမင်ရန် ရရနသည် လူမှိုကာကယ်
ရစာင်ရရာက်မှို

အရထာက်အြတင်ြါေင်သည်

အစတ်အြိုင်ားအမျျုားမျျုားကို

ရြါင်ားစြ်ရဆာင်ရွကရ
် န်လည်ား

ပဖစ်သည်။ ဗီယက်နမ်နင
ို င
် သည်လည်ား အတိုယူဖယ်ပဖစ်ဖြီား၊ ဘက်စို လူမက
ှို ျန်ားမာရရား အာမခ အကျျုားေင်မှိုကို
ရအာင်ပမင်ရန် ဤ မဟာဗျူဟာ နစ်ရြ်လိုားကို အသိုားပြျုခသည်။56 ဤသိုို့ရအာင်ပမင်ရန် ဗီယက်နမ်နင
ို င
်
အရနပဖင် ြထမဆိုားရရွဲ့ရပြားရဆာင်ရွကခ
် ျက်မရန၍ လက်ရ လူမှိုကျန်ားမာရရားအာမခ အကျျုားေင်မှိုအဆင်သိုို့
ရရာက်ရရန် နစ်ရြါင်ား ၃၀ ရကျာ်ကကာ ကကျုားစာားခရသည်။ ဘက်စအ
ို ကျျုားေင်မှို ရအာင်ပမင်ရရား၏ အဓကအစတ်
အြိုင်ား တစ်ခမ
ို ာ ကျယ်ပြနို့သ
် ည်ကျန်ားမာရရားရစာငရ
် ရာက်မှိုစနစ်တင် ြါေင်သည် ကပြာားသည်အစတ်အြိုင်ား
မျာားကို

ရြါင်ားစြ်ပခင်ားအရြေါ်

အရလားထာားရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ားပဖစ်သည်။

အထူားသပဖင်

၂၀၀၅

ခိုနစ်တင်

မပဖစ်မရနမတ်ြိုတင်ပခင်ား စနစ်တင် မပဖစ်မရနနင် မမဆနဒအရပြျုလိုြ်နင
ို ် သညစ
် နစ်မျာားကို ရြါင်ားစြ်ရဆာင်
ရွက်ပခင်ားပဖစ်သည်။ ၎င်ားအပြင် ၂၀၀၈ ခိုနစ်တင် အမျျုားသာားကျန်ားမာရရား အာမခစနစ်အတင်ား ‘ဆင်ားရနမ်ားြါား
သူမျာားအတက်

ကျန်ားမာရရားရစာင်

ရရာက်မှိုရန်ြိုရင’57

ကိုထည်သင်ားရြါင်ားစြ်ရဆာင်ရွကပ် ခင်ားသည်

ဗီယက်နမ်နင
ို ်ငတင် လူမှိုကျန်ားမာရရားအာမခအာား တစ်ဖြျုင်နက် အင်တိုကအ
် ာားတက
ို ် ရဆာင်ရွက်မတ
ှို င်
အရရားြါသည် အချက်ပဖစ်ခသည်။

၅.၁.၅။ နှိှုင်ီးယဉ်သလလောဖယ် အသတွှေ့အကကံျုမျောီး - အသပခအသနအလှိုံက် သ

ောင် ွက်မပ
ှု စ
ံုံ ံမျောီး

ြိုစတကျမဟိုတ်သည် စီားြာားရရားတစ်ရြ်လိုား (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) သီားပခာားကဏ္ဍမျာားအတက် အထူားပြျုရဆာင်ရွက်
ထာားသည် ထည်ေင်ရကကားြိုစမျျုားပဖင် ထူားပခာားသည်ေရသသလကခဏာရဖြီား၊ ရပဖရလျှာထာားသည် အကျျုားခစာားခင်
ဆိုင်ရာစနှိုနား် မျာားနင်

အရပခအရနအလိုကပ် ဖည်ဆည်ားရဆာင်ရွကရ
် ြားသည်

အကျျုားခစာားခငအ
် စိုစိုသည်

ယခင်ကာလမျာားက အရကကာင်ားအမျျုားမျျုားရကကာင် မြါေင်နိုင်ခသည် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ အလိုြ်သမာားမျာား
နင်သက်ဆိုင်သည် အရပခအရန စန်ရခေါ်မှိုမျာားကို ရပဖရင်ားရာတင် အရထာက်အကူရြားခသည်။ (Olivier, 2009:
15-17; Servais, 2012: 4)။ ထည်ေင်ရကကားဆိုင်ရာ ြိုစမျာားတင်  ြိုစတကျမဟိုတ်သည် အလိုြသ
် မာားမျာားအာား ၎င်ားတ၏
ိုို့ သီားပခာားအရပခအရန၊ ထည်ေင်ရကကားရြားစမ်ားနိုင်
သည် အတင
ို ်ားအတာနင်အညီ ခင်ပြျုပခင်ား၊ ဥြမာ - ဂ္ါနောနင
ို ်ငနင် ဖလစ်ြိုင်နင
ို ်င58
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အြိုင်ား (၅.၁.၂) နင် Olivier, 2020 ကိုကကည်ရှိုြါ။
ဆင်ားရနမ်ားြါားသူမျာားအတက်

ကျန်ားမာရရားရစာင်ရရာက်မှိုရန်ြိုရငအာားပဖင၊်

ဗီယက်နမ်လူမှိုဖလ
ူ ရ
ို ရား၏

လူမှိုကျန်ားမာရရားအာမခအစီအစဉ်တင်

အကျျုားခစာားခင်ရသူမျာားကို မတ်ြိုတင်ထာားသည် - ILO Expanding Social Health Protection: Towards Equitable Coverage in Viet Nam (2019)။

58

ဂ္ါနောနိုင်ငနင်ြတ်သက်၍ ဂ္ါနောနင
ို ်င၏ ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာကဏ္ဍရန်ြိုရငဆင
ို ရ
် ာမူရဘာင်အတင်ား ြြိုားပဖည်ဆည်ားရြားပခင်ားပဖစ်သည်။ ဖလစ်ြင
ို ်နိုငင
်

တင်၊

မပဖစ်မရနပြျုလြ
ို ်ရသည်

အစီအစဉ်မျာားအပြင်၊

ဖလစ်ြင
ို ်လမ
ူ ှိုဖူလရ
ို ရားစနစ်ရအာက်တင်-ရအာက်ြါအစီအစဉ်မျာားကို

မတ်ဆက်ပခင်ားအပြင်

(လိုြ်ငန်ားစဉ် အတင်ား) ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာကဏ္ဍရအစိုအဖွဲ့မျာား(ISGs)အြါအေင် ရဒသနတရအစိုားရအဖွဲ့မျာား (LGUs)နင် မတ်ဖက်ပြျုြူားရြါင်ား၍ - ြိုစ
တကျ ဘဏ်ေန်ရဆာင်မှို လက်လမ်ားမီပခင်ား မရရသာ၊ ရဖန်ရခါသာ ထည်ေင်ရကကားရြားသင်ားနိုင်ရသာ ြိုစတကျမဟိုတသ
် ည်ကဏ္ဍအလိုြ်သမာားမျာား၏
လိုအြ်ချက်မျာားနငက
် ိုကည
် ရ
ီ စရန် ပြျုလယ်ပြင်လယ် ချဉ်ားကြ်ရဆာင်ရက
ွ ်နည်ားအမျျုားမျျုား ကျင်သိုားရဆာင်ရွက်ခသည်။
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 ထည်ေင်ရကကား တက်ချက်ပခင်ားအတက် လက်ရတွဲ့ကျသည် ေင်ရင ြကတအရပခအရနကို သတ်မတ်
ကျင်သိုားပခင်ား၊ ဥြမာ - တူနီားရာားနိုင်င။
 ဆင်ားရနမ်ားြါားသည် အလိုြ်သမာားမျာား၏ နည်ားြါားသည် ထည်ေင်ရကကားကို အစိုားရရထာက်ြရကကားမျာား
ပဖင်ပဖည်ဆည်ားရြါင်ားစြ်ပခင်ား၊ ဥြမာ- အနဒယ၊59 ရေမ်ဒါ60 နင် တန်ဇန်ားနီားယာား၊ ထိုင်ား61 နင် ဗီယက်နမ်62။
ရပဖရလျှာထာားသည် အကျျုားခစာားခင်ဆင
ို ်ရာစနှိုန်ားမျာားသည် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ အလိုြ်သမာားမျာားအာား
ထည်ေင်ရကကား ကာလရည်ရြားရမှို (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) အပခာား ကကီားရလားခက်ခရသာ သတ်မတ်ချက်မျာားကို လိုကန
် ောရန်
မလိုအြ်ဘ အကျျုားခစာားခင် ရရရစပခင်ားပဖစ်သည်။ ဤနည်ားလမ်ား ဥြမာကို ရအာက်ရဖာ်ပြြါ ဂ္ါနောနင
ို ်ငနင်
ရေမ်ဒါနင
ို ်င၏ ပဖစ်ရြ် ရလလာမှိုတင် ရတွဲ့နင
ို ်သည်။63
သီားသနို့်ပဖစ်ဖြီား အရပခအရနအလိုက် အကျျုားခစာားခငအ
် စီအစဉ်မျာားသည် ြိုစတကျမဟိုတ်သည် အလိုြ်သမာား
မျာား၏ ရရတိုနင် ရရရည် အဓက လိုအြ်ချက်မျာားကို ရပဖရင်ားရြားသည်။ ၎င်ားတိုို့သည် ြိုစတကျမဟိုတ်သည်
စီားြာားရရားအတင်ား အလိုြ်သမာားမျာား၏ အရရားရြေါ်အပဖစ်ဆိုားထင်ရသည်လိုအြ်ချက်မျာားအရြေါ် ဦားစာ အရလား
ထာားရဆာင်ရွကသ
် ည်။ အစဉ်အလာ လူမှိုဖူလိုရရားအကျျုားခစာားခင်အမျျုားအစာားအာားလိုား ြါေင်နိုင်ပခင်ား မရရသာ်
လည်ား၊ ြညာရရား ကသရ
ိုို့ သာ အဓကလအ
ို ြ်ချက်မျာား ပြည်မီရရားအတက် အကျျုားခစာားခင် ရရရန် ချက်ချင်ား
ပဖညဆ
် ည်ားရဆာင်ရက
ွ ်ရြားသည်။

(Mines, J. Moving towards inclusive growth: The Philippine Social Security System (Philippine Social Security System) (2015)
တင်ကကညရ
် ှိုြါ။
https://www.sss.gov.ph/sss/DownloadContent?fileName=2015_Updated_ISSA_Report_on_ISCoverage_FINAL.pdf ကို ၂၀၂၀ ရဖရဖာ်ေါရီ
လ ၁ ရက်ရနို့တင် ေင်ရရာက်ရလလာခသည်)
1) ေန်ရဆာင်မှိုကဏ္ဍရ ကိုယ်တင
ို ်လြ
ို ်ငန်ားလိုြ်ကိုင်သမ
ူ ျာားအတက် AlkanSSSya အစီအစဉ်၊
2) သမေါယမလိုြ်ငန်ားမျာားနင် အရသားစာားရငရကကားဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ားမျာားအတက် မတ်ဖက်ရအားဂ္ျင်သရဘာတူစာချျုြမ
် ျာားအတက် ေန်ရဆာင်မှို
ရြားပခင်ား။
3) စိုက်ြျျုားရရားကဏ္ဍအတင်ားရ လယ်သမာားမျာားနင် အလိုြ်သမာားမျာားအတက် ထည်ေင်ရကကား မတည်မှိုအစီအစဉ်၊
4) အစိုားရအလိုြ်အကင
ို ် ညန်ကကာားချက်နင် သရဘာတူစာချျုြ်ဆိုင်ရာ (JO/C) အလိုြ်သမာားမျာား အကျျုားေင်ရရားအစီအစဉ်၊
5) ဘဏ်ေန်ရဆာင်မှိုအသိုားမပြျုနင
ို ်သည် ရနရာမျာားနင် ခရိုင်/ရဒသမျာားအတက် MuniSSSipyo-Collect အစီအစဉ်၊
59

အနဒယနိုင်ငရ ပြည်ရထာင်စအ
ို စိုားရနင် ပြည်နယ်အစိုားရနစ်ခိုစလားို သည် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာအလိုြသ
် မာားမျာားကို အရလားထာားဦားတည်သည် လူမှိုဖူလို

ရရားအစီအစဉ်မျာားနင်စြ်လျဉ်ား၍ အရသားစာား ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာအလိုြ်သမာား ထည်ေင်ရကကားမျာားပြည်မီရရားအတက် အပြည်အေ ထည်ေင်ရကကား ြြိုား
ရြားသည် - Dorfman, J. et al. (2013). China's Pension System: A Vision (World Bank) pp 99, 125 တင်ကကည်ရြ
ှို ါ။
60

အြိုင်ား (၅.၂.၄) နင် (၅.၂.၅) ကိုကကညရ
် ှိုြါ။

61

အြိုင်ား (၅.၂.၂) ကိုကကည်ရှိုြါ။

62

အြိုင်ား (၅.၂.၁) ကိုကကည်ရြ
ှို ါ။

63

အြိုင်ား (၅.၂.၄) ကိုကကညရ
် ှိုြါ။
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၅.၁.၆။ အစအစဉ်မျောီးပဖစ်သပမောက်သ ီး ပံပှိုံီးသပီးပခင်ီး - သ
ပခင်ီးနင် အသထောက်အကူပပျုမူသ

ီးသနီးညြှှိနှိှုင်ီးပခင်ီး၊

က်

ယ်သ

ောင် ွက်

ောင်

ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ အလိုြ်လိုြ်ကင
ို ်သမ
ူ ျာားအတက် အကျျုားေင်မှိုချွဲ့ထင်ပခင်ား၊ လူမှိုဖူလိုရရားဆိုင်ရာ ကာကယ်
ရစာင်ရရာက်မှိုပမင်တင်ပခင်ားမျာားကို တစ်သီားတစ်ပခာား ရဆာင်ရက
ွ ်နင
ို ်မည်မဟိုတ်ြါ။ သငရ
် တာ်သည်အရပခအရန
ပဖင် အကျျုားေင်မှိုနင် ကာကယ်ရစာင်ရရာက်မှို စနစ်တကျပဖစ်ရစရန် အနည်ားဆိုားအာားပဖင် ရဆာင်ရွကရ
် မည်
အဓက နယ်ြယ်သိုားခို လိုအြ်သည်။
ပါဝင်

က်

အတက်

င
ှိုံ ်

မ
ူ ျောီး သ

ီးသနီးညြှှိနင
ှိှု ်ီးပခင်ီး။

အကျျုားေင်မှိုချွဲ့ထင်ပခင်ားနင်

။ ြထမဉီားစာ၊ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ အလိုြ်လိုြ်ကင
ို ်သမ
ူ ျာား

သင်ရတာ်သည်

ကာကယ်ရစာင်ရရာက်မှိုြိုစမျာားကို

ချမတ်ရဆာင်

ရွက်ပခင်ားနငစ
် ြ်လျဉ်ားသည် စန်ရခေါ်မှိုမျာား၊ ရပဖရင်ားနည်ားမျာားကို စဉ်ားစာားသိုားသြ်ရန်၊ ခင
ို ်မာသည် နည်ားလမ်ားမျာား
ဆိုားပဖတ်ရန်အတက် သင်ရတာ်သည် ြါေင်သက်ဆိုင်သမ
ူ ျာားြါေင်သည် ရဆားရနားညနင
ှို ်ားြတစ်ရြ် ပြျုလိုြ်ရန်
လိုအြ်ြါသည်။

သက်ဆင
ို ရ
် ာ

ရရွားချယ်ရဆာင်ရက
ွ ်ရမည်နည်ားလမ်ားမျာား၊

ရဆားရနားတင
ို ်ြင်ထာားသည်

သင်ရလျာ်ရသာ ထည်ေင်ရကကားနှိုန်ားထာားမျာား၊ ရြားရချမှိုြစ
ို မျာား၊ သင်ရလျာ်သည် စနှိုန်ားသတ်မတ်ချက်မျာား၊
သီားသနို့် အကျျုားခစာားခင်စနစ်မျာားကို ထည်သင်ားစဉ်ားစာားရမည်ပဖစ်ဖြီား၊ ပြန်လည်သိုားသြ်ပြင်ဆင်၍ အတည်ပြျု
ချမတ်ဖြီားသည်နင် အရကာင်အထည်ရဖာ်ရန် တင်သင်ားရြါမည်။ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ အလိုြ်လိုြ်ကင
ို ်
သူမျာားအတက်

ရအာင်ပမင်သည်

လူမှိုဖူလိုရရားကာကယ်ရစာင်ရရာက်မှိုအကျျုားေင်ရရား

ချွဲ့ထင်ပခင်ားနင်

သင်ရလျာ် သည်ြိုစမျာားသည် ဦားစာ ြါေင်သက်ဆင
ို ်သမ
ူ ျာားအစိုအဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်ားမျာားနင် ရဆားရနားညနင
ှို ်ားမှို
စတင်ခကက

ပခင်ားပဖစ်သည်ကို

ဤသရ
ိုို့ ဆာင်ရွကရ
် ာ၌

ကမဘာနင
ို ်ငအမျာားစိုတင်

ကျင်သိုားလျက်ရသည်

ရဆာင်ရွကရ
် န်လည်ား

ရတွဲ့ရဖြီားပဖစ်သည်။

အပြည်ပြည်ဆင
ို ်ရာ

တိုကတ
် န်ားထာား

သည်။

အမန်တကယ်တင်

စချန်စညန်ားမျာားနင်အညီ

64

ရဆားရနားညနှိုငား် မှိုတင်

ဦားတည်အိုြ်စိုမျာားြါေင်ရမည်ပဖစ်ရသာ်လည်ား၊ ရဆားရနားညနှိုင်ားသည်အဖွဲ့ ကယ
ို ်တင
ို ်အရနပဖင် အဆင်ပမင်ြင
ို ်ား
ပဖစ်ရန်လိုအြ်ဖြီား၊ ပဖစ်နိုင်ြါက ြါေင်သက်ဆိုင်သူ အစိုအဖွဲ့ ကိုယ်စာားပြျု ပခင်ား ရရြါမည်။ နိုင်ငအချျုွဲ့တင်
ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ

အလိုြ်လိုြ်ကင
ို ်သမ
ူ ျာားအတက်

မတ်ဆက်ရဆာင်ရွကရ
် ာတင်

ဦားစာ သမမတ
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သင်ရလျာ်သည်

အစီ
66

(သမ
ိုို့ ဟိုတ်) အစိုားရခနို့်အြ်သည်

အစဉ်မျာား

ရကာ်မရင်အဖွဲ့က

ဦားစီားရဆာင်ရွကရ
် သာ ရဆားရနားညနင
ှို ်ားမှိုလိုြ်ငန်ားစဉ်ပဖင် စတင်ကကပခင်ားပဖစ်သည်။

က် ယ်သ

ောင် က
ွ ပ် ခင်ီး ။

။ ဒိုတယအရနပဖင် ရည်ရယ
ွ ်ရမျှာ်မန်ားထာားသညအ
် စီအစဉ်သစ်မျာားနင်

ြတ်သက်၍ ရစစြ်ရသချာရသာ ဆက်သယ်ရဆာင်ရက
ွ မ
် ှိုရရမည်ပဖစ်သည်။ အထူားသပဖင် ြိုစတကျမဟိုတ်
ရသာ အလိုြ်လိုြ်ကင
ို ်သမ
ူ ျာား၊ သက်ဆိုင်မှိုရလျှင် ၎င်ားတအ
ိုို့ တက် အလိုြ်အကင
ို ရ
် ြားသူမျာားအြါအေင် အစီအစဉ်
အသစ်ရအာက်တင် အကျျုားေင်သက်ရရာက်မည်သူမျာားကို သင်ရလျာ်သလို အသရြား အရကကာင်ားကကာားရမည်။
အဆိုြါ အစီအစဉ်မျာား၏ အမျျုားသာားအဆင်/နင
ို ်ငအဆင် သက်ရရာက်မှိုကို ရထာက်ရှိုလျက်၊ အမျာားပြည်သူတစ်
ရြ်လိုားသိုို့ ဦားတည်သည် အသအပမင်ပမငတ
် င်ပခင်ားအစီအစဉ်မျာားကို မတ်ဆက်ရဆာင်ရွကရ
် ြားရြါမည်။
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အြိုင်ား (၄.၂) ကိုကကည်ရှိုြါ။
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ဥြမာ - ဂ္ါနောနိုင်င၊

66

ဥြမာ - အနဒယနင
ို ်င၊

55

အသထောက်အကူပပျုမသ
ူ

ောင်။

။ တတယအရနပဖင်၊ အကျျုားေင်မှိုချွဲ့ထင်ပခင်ားနင် ကာကယ်ရစာင်ရရာက်မှို ပမင်

တင်ရာတင် သငရ
် လျာ်သည် အရထာက်အကူပြျုမူရဘာင် တည်ရထာင်ထာားရသငဖ် ြီား အသက်ေင်ရနရန်လည်ား
လိုအြ်သည်။ အဓြပါယ်ပြညေ
် စာ ြါေင်နင
ို ်ရန် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ အလိုြ်လိုြ်ကင
ို သ
် ူမျာားအရနပဖင် ဤြြိုား
မှိုမျာားကို ဦားစာလအ
ို ြ်မည်ပဖစ်သည် - ၎င်ားတတ
ိုို့ တ်စမ်ားနင
ို မ
် ှိုကို အရထာက်အကူပြျုမည် ကျယ်ပြနို့်သည် မူေါဒ
နင် လိုြ်ငန်ားြင
ို ်ားဆိုင်ရာ ရှိုရထာင်အပမင်နစ်ရြ်လိုားမ ပဖစ်သည်။ စမ်ားရည်/ထည်ေင်နင
ို စ
် မ်ားကို ပမငတ
် င်ရြားသည်
အဆင်မျာား၊ အထူားသပဖင် ြစ
ို တကျ မဟိုတ်သည် စီားြာားရရားအတင်ား လိုြ်ကင
ို ရ
် နသူမျာားအရနပဖင် စနစ်သစ်
အတင်ား ထည်ေင်ရကကားရြားသင်ားနိုင်မန
ှို င် အကျျုားခစာားခင်မျာားကို စဉ်ားစာားသိုားသြ်၍ မတ်ဆက်ရဆာင်ရွက်
ပခင်ားပဖစ်သည်။ ၎င်ားတအ
ိုို့ ရနပဖင် ထည်ေင်ရကကားရြားသင်ားနင
ို ်သည် အဆငတ
် စ်ခတ
ို င် အနည်ားဆိုား အခရကကားရင
သတ်မတ်ရြားပခင်ားသည် စဉ်ားစာားသိုားသြ်ရန် အဆငတ
် စ်ခပို ဖစ်ြါမည်။
ထအ
ိုို့ ပြင် ြိုစတကျမဟိုတသ
် ည် စီားြာားရရားအတင်ား လိုြ်ကင
ို ်ရနသူမျာားသည် အရ ကား၊ လိုကရ
် လျာညီရထ
ရဆာင်ရွကရ
် ြားသည် ဘဏ်ေန်ရဆာင်မှို၊ သယ်ယူြရ
ိုို့ ဆာင်ရရား၊ သင်တန်ားနင် ကျွမား် ကျင်မှိုဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်ရရား
အစိုစို၊ ရစာင်ကကညရ
် လလာရရားနင်သငရ
် လျာ်သည် စီားြာားရရားလိုြ်ငန်ားအခင်အလမ်ားလိုအြ်ရနသူမျာားပဖစ်သည်။
ဥြမာအရနပဖင် ဤကစစရြ်အချျုွဲ့ကို လက်ရတင် အနဒယ၌ ရဆာင်ရွကလ
် ျက်ရဖြီား၊ ရငရကကား အကူအညီ ရရမှိုကို
ပမင်တင်ရန် အာထာားသက်ရသခကတ်ေန်ရဆာင်မှို (Aadhaar biometric identification card) ကို
ဘဏ်စာရင်ားနင် ချတ်ဆက်ရြားပခင်ားလည်ားြါေင်သည်။ ပဖည်ဆည်ားမှိုနင် လအ
ို ြ်ချက် (supply and demand)
အခက်အခမျာားကို ရပဖရင်ားရကျာ်လာားနင
ို ်ရန်နင် ရ ားကက်တင်ားေင်ရရာက်မှိုသည် ရပဖရင်ားရဆာင်ရွကရ
် မည်
အဓက ဦားစာားရြား အချက် အချျုွဲ့ပဖစ်သည်။
အနစ်ချျုြအ
် ာားပဖင် အစိုားရနင် အပခာားြါေင်သက်ဆင
ို ်သမ
ူ ျာားအရနပဖင် ြိုစတကျမဟိုတ်သည် စီားြာားရရားအတင်ား
လိုြ်ကင
ို ်ရနသူမျာားအာားြြိုားရန်နင် ပြျုပြင်ထာားသည် လူမှိုဖလ
ူ ိုရရားမူရဘာင်အတင်ား အဓြပါယ်ပြည်ေစာ ြါေင်နိုင်
စမ်ားကို ပမငတ
် င်ရန် အရရားြါသည် ပမငတ
် င်ရဆာင်ရွကရ
် ရားနင် ဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်ရရား အခန်ားကဏ္ဍတင် ြါေင်
ရဆာင်ရွကရ
် မည်ပဖစ်သည်။ ကိုန်ကျမှိုမျာားနင် အကျျုားရကျားဇူားမျာားကို ချင်ချန်သိုားသြ်ရန်ရတာ လိုအြ်ြါသည်။
အစိုားရအရနပဖင် လိုြင
် န်ားရဆာင်ရွကခ
် ျက်မျာား၊ ရငရကကားသိုားစမှိုမျာားကို ဦားစာားရြားရဆာင်ရက
ွ ်ရန်နင် မည်သည်
ရနရာကို အရရားတကကီား အရလားထာားရဆာင်ရွကရ
် မည်ဆသ
ို ည်ကလ
ို ည်ား ရလလာရမည်ပဖစ်သည်။

၅.၂။ ပဖစ် ပ်သလလောမှု
၅.၂.၁။ ဗယက်နမ်67
ပမန်မာနိုငင
် အရပခအရနကသြ
ိုို့ င်၊ ဗီယက်နမ်နင
ို ်ငသာားမျာားလူမှိုဖူလိုရရားဥြရဒမူရဘာင်သည် လိုြ်ခစာား အလိုြ်
သမာားမျာားအတက် မပဖစ်မရနထည်ေင်ရသညစ
် နစ်နင် ကိုယ်ြိုင်လိုြင
် န်ားလိုြ်ကင
ို ်သမ
ူ ျာား၊ ြိုစတကျမဟိုတ်
သည်

အလိုြ်လိုြ်ကင
ို ရ
် နသူမျာားအတက်

ချမတ်ပြဋ္ဌာန်ား

ထာားသည်။

တိုားြာားလာသည်

မမဆနဒအရလျာက်ထည်ေင်နိုင်သည်

စနစ်နစ်မျျုားလိုားကို

လိုြ်ခစာားအလိုြ်သမာားအမျျုားမျျုားအြါအေင်

အရသားစာားနင်

အလတ်စာားလိုြ်ငန်ား မျာား (MSMEs) အကျျုားေင်နင
ို ်ရန် မပဖစ်မရနမတ်ြိုတင်ရသည် စနစ်ကို တစ်ပဖည်ားပဖည်ား
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ဤအြင
ို ်ားတင် ြါေင်သည် သတင်ားအချက်အလက်မျာားကို Olivier, M. (2020) ILO Extending social security to workers in the informal

economy: Lessons from international experience (ILO, 2019) 43, 44, 57, 73, 74, 75, 149 အပြင် Nguyen, Q. & Cunha, N. Extension of social
security to workers in informal employment in the ASEAN region (ILO, 2019) 13, 14, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
42, 43, 48, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 73, 82 မ ထိုတန
် ှိုတရ
် ဖာ်ပြထာားဖြီား၊ အချျုွဲ့အချက်မျာားသည် ဥြရဒပြဋ္ဌာန်ားချက်အမျျုားမျျုားကို
ကိုားကာားရဖာ်ပြထာားပခင်ားပဖစ်သည်။
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ချွဲ့ထင်ရဆာင်ရွကခ
်

သည်။

သရ
ိုို့ သာ်

အကျျုားေင်မှိုမာ

အကနို့်အသတ်ရဖြီား

-

အရပြာင်ားအလရရသာ

အစိုားရရထာက်ြရကကားမျာားရရသာ် လည်ား လခစာား အလိုြ်သမာား ၆၀ ရာခိုင်နှိုန်ားသာ အကျျုားေင်သည်။ ထရ
ိုို့ ကကာင်
ထည်နင
ို ်စမ်ားမရပခင်ားမာ

ရပဖရင်ား

ရမည်

ကစစတစ်ရြ်အပဖစ်ကျန်ရရနသည်။

အပခာားစန်ရခေါ်မှိုတစ်ရြ်မာ

လရပြာင်ားအကျျုားခစာားခင် မရပခင်ားနင် ဥြရဒအသက်ေင်မှို အာားနည်ားပခင်ားပဖစ်သည်။
လက်ရတင် စိုကြ
် ျျုားရရားအလိုြ်သမာား (၂၁ သန်ား) သည် ြိုစတကျမဟိုတ်သည် အစီအစဉ်မျာားရြေါ်တင် မျာားစာ
မီခိုရနရသည်။ အမ်တင်ားအလိုြ်သမာားမျာား(home workers) အရနပဖင် ရှိုြရ
် ထားသည် တစ်ဆင်ခကန်ထရိုက်
အစီအစဉ်မျာားမတဆင် လိုြက
် ိုင်ရလရသူမျာားပဖစ်ဖြီား၊ မပဖစ်မရနမတ်ြိုတင်ရသည်စနစ်အတင်ား အကျျုားမေင်သူ
မျာားပဖစ်သည်။ သရ
ိုို့ သာ်လည်ား၊ ရိုားရင်ားစာပြျုလိုြ်ထာားသည် မတ်ြိုတင်စနစ်နင် ပြျုလယ်ပြင်လယ် ရငရြားရချမှို
အစီအစဉ်အချျုွဲ့ကို ပြျုလိုြ်ရြားထာားသည်။
ြစ
ို တကျ စီားြာားရရားအတင်ား၌ြင်၊ အလိုြ်သမာားအမျာားစိုသည် ြိုစတကျမဟိုတ်သညအ
် ရပခအရနတင် လိုြ်
ကိုင်ရနရပခင်ား (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) မတ်ြိုတင်ထာားပခင်ားမရရသာ တစ်ဆင်ခ ကန်ထရိုကလ
် ိုြ်ငန်ားမျာားတင် လိုြ်ကင
ို ရ
် န
ကကရသည်။ ရလဒ်အရနပဖင် ရဆာက်လိုြရ
် ရားလိုြ်ငန်ားနယ်ြယ်တင်၊ အလိုြ်သမာား ၃.၈ သန်ားထမ ၃.၄ သန်ား
သည် လူမှိုဖူလိုရရားရအာက်တင် အကျျုားမေင်ဘ၊ အမျာားစိုသည်လည်ား မမဆနဒအရလျာက် မတ်ြိုတင်ပခင်ား
အတက်သာ အကျျုားေင်သမ
ူ ျာားပဖစ်လာသည်။ ဤအချက်သည် ြိုစတကျ မပဖစ်မရနမတ်ြိုတင်ရသည် လူမှိုဖူလို
ရရားစနစ် အတင်ားေင်ရရာက်ပခင်ားအရြေါ် ဆိုားကျျုား အလန်သက်ရရာက်ရစဖြီား တစ်ဖက်တင်လည်ား အာားနည်ားသည်
စစ်ရဆားမှိုနင် ဥြရဒအရကာင်အထည်ရဖာ်မှိုမျာား ရလာသည်။
အစိုားရရထာက်ြရကကားမျာားအကနို့်အသတ်ပဖင်ရရသာ်လည်ား၊ အကျျုားခစာားခင်အကနို့်အသတ်ရရသာ မမဆနဒအရ
ထည်ေင်သညစ
် နစ်သည် အာားနည်ားဖြီား၊ အလိုြ်သမာားအာားလိုား၏ ၁.၃ ရာခိုင်နှိုန်ားပဖစ်ရသာ ၅၇၀,၀၀၀ ဦားကိုသာ
လမ်ားခချုနင
ို ်သည်။ ထရရာက်မှိုမရြါ။ အရသားစာားအာမခနင် ရြ်ရွာလူထိုအရပခပြျု ကျန်ားမာရရားအာမခစနစ်ြိုစ
ပဖင် အစိုားရမဟိုတရ
် သာ အစီအစဉ်မျာားလည်ားရရနဖြီား၊ အကျျုားေင်လမ်ားခချုနင
ို ်မအ
ှို ဆင်မာ အာားနည်ားရနဆ ပဖစ်
သည်။
ဗီယက်နမ်နင
ို ်ငရ လူမှိုကျန်ားမာရရားအာမခကို ခင
ို ်မာအာားရကာင်ားသည် နင
ို ်ငရရားနင် ဖွဲ့စည်ားြိုအရပခခဥြရဒ
ဆိုင်ရာ ကတကေတ်ပြျုရဆာင်ရွကခ
် ျက်မျာားပဖင် ရမာင်ားနင်ရနဖြီား၊ အဓကအာားပဖင် အခန်ရငြြိုားမှို၊ လူမှိုကျန်ားမာ
ရရား အာမခ အစီအစဉ်မတစ်ဆင် ဗီယက်နမ်ပြည်သူလူထက
ို ို ဘက်စက
ို ျန်ားမာရရားရစာငရ
် ရာက်မှို ြြိုားရြားထာား
ဖြီား၊ သီားပခာား ဥြရဒ၊ မူေါဒနင် မဟာဗျူဟာကျသည် မူရဘာင်မျာားပဖင် ရကျာရထာက် ရနောက်ခပြျုထာားသည်။
သိုားနစ် ရရွဲ့ရပြားစီမချက်ရဆာင်ရွကဖ် ြီားသည်အခါတင် လူမှိုကျန်ားမာရရားအာမခစနစ်ကို ၁၉၉၂ ခိုနစ်တင် စတင်
မတ်ဆက်ခဖြီား၊ တပဖည်ားပဖည်ားတိုားြာားလာသည် ထည်ေင်ရကကားရြားသင်ားသူနင် အကျျုားခစာားခင်ရသူအမျျုားမျျုားကို
အဆင်လိုက် တပဖည်ားပဖည်ား တိုား၍ ြါေင်လာရစရန် တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကခ
် သည်။ ၂၀၁၈ ခိုနစ်တင် ရည်မန်ားချက်
ရကျာ်လန်ခဖြီား၊ လူဦားရရ၏ ၈၈ ရာခိုင်နှိုန်ားကို လမ်ားခချုနင
ို ်ခသည်။ ရနောက်ထြ် ချမတ်ထာားသည် ရည်မန်ားချက်
မာ ၂၀၂၀ ခိုနစ်တင် လမ်ားခချုမှို ၉၀ ရာခိုင်နှိုန်ားနင် ၂၀၂၅ ခိုနစ်တင် ၉၅ ရာခိုငန
် ှိုန်ား ရရရရားပဖစ်သည်။ အဓက
အရရားြါသည် ဘတ်ဂ္ျက်နစ်ခိုပဖင် ြြိုားထာားသည် ရငရကကားအရထာက်အြပဖင် ဤသအ
ိုို့ တင
ို ်ားအတာ ကကီားကကီား
မာားမာား လမ်ားခချုနင
ို ်ရအာင် ရဆာင်ရွကန
် င
ို ်ခဖြီား၊ ကျန်ားမာရရားစရတ်ကလ
ို ည်ား အမျာားသူငာ တတ်နင
ို ်သည်နှိုန်ား
ပဖစ်ရအာင်ရဆာင်ရွကရ
် ြားနိုငခ
် သည်။ အထူားသပဖင် လူူ့အဖွဲ့အစည်ားအတင်ား ဆင်ားရနမ်ားြါားသူမျာားနင် အပခာား
ထခိုက်လယ်အိုြ်စိုမျာားအတက်

တတ်နိုင်သညန
် ှိုန်ားထာားပဖစ်ခသည်။

ြထမ

ထည်ေင်

နိုင်ငရထာက်ြရငပဖင်မတည်ဖြီား၊

၎င်ားသည်

ရကကားအတက်

ရငရကကားအရထာက်အြမာ
ဆင်ားရနမ်ားြါားသူမျာား၊

ဆင်ားရနမ်ားြါားလိုနီားြါားရသည် အမ်ရထာင်စိုမျာား၊ အရရာက်အရြါက်ခယဉ်ားသညရ
် နရာမျာားရ တင
ို ်ားရင်ားသာား
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လူနည်ားစိုအိုြ်စိုမျာားနင်

ကျွန်ားမျာား

ခပခာားသတ်မတ်ထာားဖြီား၊

တင်

အစိုားရက

ရနထိုင်သူမျာား

ကျန်ားမာရရား

စသည်

အမျျုားအစာား/အိုြ်စို

အာမခထည်ေင်မှို၏

၁၀၀

အချျုွဲ့အကကာား

ရာခိုင်နန
ှို ်ားစလိုားကို

ရထာက်ြရကကားရြားထာားသည်။ အပခာားအမျျုားအစာားမျာားအတက် ရထာက်ြရင (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) စရတ်မျှရြားအတက်
ထည်ေင်ရကကား

မရြါ။

ဒိုတယ

စရတ်မျှရြားပခင်ားတင်

ရငရကကားအရထာက်အြမာ

အစိုားရြါေင်မှိုပဖစ်သည်။

ဆင်ားရနမ်ားြါားလိုနီားြါားပဖစ်သူမျာားအတက်

ကျန်ားမာရရားအသိုားစရတ်နင်ြတ်သက်၍

အစိုားရသည်

စရတ်မျှရြားနှိုန်ားထာားကို

ဆင်ားရ

နမ်ားြါားသူမျာားနင်

ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဖြီား၊

၎င်ားတ၏
ိုို့

ကျန်ားမာရရားကိုန်ကျစရတ်ကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှိုန်ားနင် ၉၅ ရာခင
ို ်နှိုန်ား အသီားသီား ပြန်လည်ထတ
ို ်ရြားခသည်။ ဘက်စို
လမ်ားခချုနင
ို ်မှိုပဖစ်ရြေါ်ရရားတင်

အလန်အရရားြါသည်

တတယ

လိုြင
် န်ားအစတ်အြိုင်ားမာ

မပဖစ်မရန

မတ်ြိုတင်ရပခင်ား အစီအစဉ်ပဖစ်ဖြီား ဤနည်ားအာားပဖင် မတ်ြတ
ို င်ပခင်ားကို တိုားပမငရ
် ဆာင်ရက
ွ ်နင
ို ်ခသည်။68
လူမှိုကျန်ားမာရရား အာမခအစီအစဉ်နင်ြတ်သက်၍ ဘက်စလ
ို မ်ားခချုနင
ို ်မှိုကို ကျယ်ပြနို့်သည် ကျန်ားမာရရား
ရစာင်ရရာက်မှိုစနစ်အတင်ား ြါေင်သည်အစတ်အြင
ို ်ားအမျျုားမျျုားကို ရြါင်ားစြ်ပခင်ားမတစ်ဆင် ရဆာင်ရွကန
် င
ို ်ခ
သည်။ ၂၀၀၅ ခိုနစ်၌ မပဖစ်မရနမတ်ြိုတင်ပခင်ားစနစ်တင် မပဖစ်မရနနင် မမဆနဒအရပြျုလြ
ို ်နင
ို ်သညစ
် နစ်မျာားကို
ရြါင်ားစြ်ရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ားအပြင်၊ ၂၀၀၈ ခိုနစ်တင် အမျျုားသာားကျန်ားမာရရားအာမခစနစ်အတင်ား ‘ဆင်ားရနမ်ားြါား
သူမျာားအတက် ကျန်ားမာရရားရစာင်ရရာက်မှိုရန်ြရ
ို င’ ကရ
ို ြါင်ားစြ်ရဆာင်ရွကရ
် ြားပခင်ား ြါေင်သည်။69 သရ
ိုို့ သာ်
လည်ား၊ ပြည်တင်ား ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူမျာားအတက် စန်ရခေါ်မှိုမျာားရရနရသားသည်။ လူမှိုကျန်ားမာရရား အာမခ
ပြျုလိုြ်ထာားသူမျာားအရနပဖင် ေန်ရဆာင်မှိုမျာားရရရန် အရပခခ ကျန်ားမာရရားအရထာက်အြဌာနတင် မတ်ြတ
ို င်ရ
မည်ပဖစ်သည်။ သရ
ိုို့ သာ် ဗီယက်နမ်နင
ို ်ငအတင်ား အလိုြအ
် ကိုင်အတက် မကကာခဏ ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာရပခင်ား
သည် အဖမပဖစ်ရြေါ်ရနသည်အတက် အမျာားစိုသည် ၎င်ားတ၏
ိုို့ လက်ရရနရာနင် ရေားကာလန်ားသည် ကျန်ားမာရရား
အရထာက်အြဌာနမျာားတင်

မတ်ြိုတင်ရနရပခင်ားပဖစ်သည်။

မတ်ြိုတင်

ြယ်ဖျက်ပခင်ား၊

မတ်ြိုတင်ပြန်လည်ပြျုလိုြပ် ခင်ား

အတက်

ပြည်တင်ားရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူမျာားအရနပဖင်

ကျန်ားမာရရားအရထာက်အြဌာနသစ်တင်
လိုြ်ငန်ားစဉ်သည်

ခက်ခရည်ကကာလန်ားသည်

ကျန်ားမာရရားရစာင်ရရာက်မှို

အပြညအ
် ေ

မရရနိုင်ကကြါ။
လူမှိုအရထာက်အြမျာားသည် အာားနည်ားချက်မျာားပဖင် ကျန်ရရနရသားသည်။ ခစာားခင်ရသင်/မရသင် စစ်ရဆား
ဖြီားရသာလူမှိုအရထာက်အြသည် လူဦားရရ အနည်ားငယ်ကသ
ို ာ လမ်ားခချုနင
ို ်သည်။ အကျျုားမေင်/ဖယ်ထတ
ို ်ထာားမှို
မာားယင်ားချက်လည်ား ရရနြါသည်။ သရ
ိုို့ သာ်လည်ား၊ ဗီယက်နမ်နင
ို ်ငတင် နင
ို ်ငရငရကကားြြိုားမှိုပဖင် ထည်ေင်ရကကား
ရြားရန် မလိုရသာစနစ်နင၊် ထည်ေင်ရကကားအရပခပြျုစနစ်ကို အလိုကသ
် င် ယဉ်တရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ားပဖင် ြို၍ပြညစ
် ို
ရသာ ဘက်စို အကျျုားေင် လမ်ားခချုမှိုရရရအာင် ရဆာင်ရက
ွ န
် ိုင်ခသည် သက်ရသသာဓက ရဖြီားပဖစ်သည်။ ၎င်ားကို
အာားလိုားအကျျုားေင်သည် လူမြ
ှို င်စင် ပြျုလိုြ်ပခင်ားပဖင် ရဆာင်ရွကန
် ိုငခ
် ဖြီား၊ ြင်စင်ဆင
ို ်ရာ စမ်ားသြ်စစ်ရဆားမှိုနင်
အညီ အသက် ၈၅ နစ်နင် အထက်ရသူမျာားကို ရြားနင
ို ်သည်။ အတအကျဆိုရရသာ်၊ လူတစ်ဦားအရနပဖင်
ဗီယက်နမ်လူမှိုဖူလိုရရားအဖွဲ့က စီမခနို့်ခသည် ထည်ေင်ရကကားစနစ်ပဖင် ြြိုားရသာ ြင်စင်ကို မရရမသာလျှင်
လူမှိုြင်စင်ကို ရြားနိုင်သည်။

68

ဤစာြိုဒက
် ို Olivier, M. 2020. Viet Nam Social Protection Law Reform: An Integrated Framework (Draft Report submitted to the ILO)

မထိုတန
် ှိုတ်ရဖာ်ပြထာားပခင်ားပဖစ်သည်။ အာဏာြိုငအ
် ဖွဲ့မျာားကို ချန်လြ်ထာားခသည်။
69

ဆင်ားရနမ်ားြါားသူမျာားအတက်

ကျန်ားမာရရားရစာင်ရရာက်မှိုရန်ြိုရငအာားပဖင၊်

ဗီယက်နမ်လူမှိုဖလ
ူ ရ
ို ရား၏

လူမှိုကျန်ားမာရရားအာမခအစီအစဉ်တင်

အကျျုားခစာားခင်ရသူမျာားကို မတ်ြိုတင်ထာားသည် - ILO Expanding Social Health Protection: Towards Equitable Coverage in Viet Nam (2019)။
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၅.၂.၂။ ထှိုံင်ီးနှိုံင်ငံ70
ထိုင်ားနိုင်ငတင် မပဖစ်မရနထည်ေင်ရကကားရြားသင်ားရသည်စနစ် သသာထင်ရာားစာ ပဖည်ဆည်ားရြားထာားရသာ်
လည်ား အမျာားအာားပဖင် အကျျုားခစာားခငတ
် န်ဖိုားမာ နည်ားြါားသည်။ ဤစနစ်တင် အခမ ကျန်ားမာရရားကိုသခင်၊
အလိုြ်လက်မ၊ သက်ပြည်အဖငမ်ားစာား၊ မသန်စမ်ား (လိုြ်ငန်ားခင်ပြင်ြထခိုကဒ
် ဏ်ရာ)၊ မီားဖာားခင်၊ ကရလားပြျုစို
ရစာင်ရရာက်ခင်အကျျုားခစာားခင်မျာားအပြင် နောရရားစရတ်အကျျုားခစာားခင်မျာားြါေင်သည်။ ထအ
ိုို့ ပြင် အလိုြ်
သမာားရလျာ်ရကကားရန်ြရ
ို ငပဖင် အလိုြ်ရင်မျာားသာရြားသင်ားသည် ထည်ေင်ရကကားရြေါ်အရပခခလျက် အလိုြ်တင်
ထခိုက်မှိုအကျျုားခစာားခင်ကို ပဖည်ဆည်ားရြားထာားသည်။ ခစာားခင်ရရမှိုနင်ြတ်သက်၍ သတ်မတ်ကာလမျာားမာ ၆
လ (ကျန်ားမာရရား ရစာငရ
် ရာက်မှို) မ ၁၅ နစ် (ြင်စင်) အကျျုားခစာားခင်ထ အမျျုားမျျုားရသည်။
ခစာားခင်ရသင်/မရသင် စစ်ရဆား ဖြီားရသာလူမှိုအရထာက်အြအစီအစဉ်ရအာက်တင် လူဦားရရအချျုွဲ့ အကျျုားေင်
ရသာ်လည်ား တန်ဖိုားနည်ားြါားသည်။ ဥြမာ။

။ အသက်အရွယ်ကကီားရင်သူမျာားအတက်ရထာက်ြရကကားသည် ၈၃

ရာခိုင်နှိုန်ား အကျျုားေင်မှိုရဖြီား၊ အသက် ၆၀ အထက် လူမျာားခစာားခင်ရကာ၊ အကျျုားခစာားခင်ကို အမျျုားသာား ဆင်ားရ
နမ်ားြါားမှိုမျဉ်ား ထက်ေက် ရအာက်နည်ားသည် အဆငတ
် င်သာရြားထာားသည်။ ကရလားသူငယ်ြြိုားရစာငရ
် ရာက်မှို
နင်ြတ်သက်၍ ထည်ေင်ရကကားဆိုင်ရာ ကရလားသူငယ်ရထာက်ြရကကားနင် အခန်ရငြြိုားမှိုပဖင် ကရလားသူငယ်
ြြိုားရရား ရထာက်ြရငတိုို့ ရြါင်ားစြ်ရဆာင်ရွကပ် ခင်ားပဖစ်သည်။
အခန်ရငနင် လူမှိုအာမခရငြြိုားမှိုတရ
ိုို့ ြါင်ားစြ်ပဖညဆ
် ည်ားရြားပခင်ားသည်လည်ား ကကီားမာားကျယ်ပြနို့်သည် ြိုစ
တကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားအတင်ား ကျန်ားမာရရားလမ်ားခချုနင
ို ်မှို တိုားချွဲ့ရာတင် အရထာက်အကူပြျုခသည်။
လက်ရတွဲ့တင်၊ အဓကအာားပဖင် အခန်ရငြြိုားမှိုပဖင် အာားလိုားအကျျုားေင်ရသာ ကျန်ားမာရရားလမ်ားခချုမှိုစနစ်ကို တ
ပဖည်ားပဖည်ားချင်ား စတင်ခဖြီား၊ ၂၀၁၅ ခိုနစ်တင် သသာထင်ရာားစာ ၉၅ ရာခိုင်နှိုန်ား လမ်ားခချုနင
ို ခ
် သည်။ တိုားချွဲ့ရဆာင်
ရွက်သည် အကျျုားခစာားခင်စနစ်ရဖြီား၊ ၎င်ားရကကာင် ကျန်ားမာရရားကာကယ်ရစာင်ရရာက်မှိုတင် သသာထင်ရာား
သည် တိုားတက်မှိုမျာားရခသည်။ မပဖစ်မရနမတ်ြိုတင်ရပခင်ားနင် ရထာက်ြရငြြိုားမှိုြိုစတပိုို့ ဖင် ဤစနစ်ကို
ပမင်တင်ရဆာင်ရက
ွ ်ခဖြီား အာားလိုားအကျျုားေင်သည် ကျန်ားမာရရားလမ်ားခချုနင
ို ်မှိုကို ရရရအာင်ပမင်ခသည်။ ဤနည်ား
လမ်ားအာားပဖင် ြိုစတကျမဟိုတ်သည် စီားြာားရရားအတင်ားရ အလိုြ်သမာားမျာားလည်ား အကျျုားေင်ခသည်။
သရ
ိုို့ သာ်လည်ား၊ ြိုစတကျမဟိုတ်သည် စီားြာားရရားအတင်ားရ အလိုြ်သမာားမျာားအရြေါ် လူမဖ
ှို ူလိုရရားလမ်ားခချုနင
ို ်မှို
နင်ြတ်သက်၍ ဥြရဒဆိုငရ
် ာနင် အချက်အလက်ဆိုင်ရာ စန်ရခေါ်မှိုအချျုွဲ့ရရနြါသည်။
၁။ ကိုယ်ြင
ို ်လြ
ို ်ငန်ားလိုြ်ကင
ို သ
် ူမျာားသည် ဥြရဒအရပြဋ္ဌာန်ားထာားသည်အစီအစဉ်သိုို့ မမဆနဒအရလျာက်
ြါေင်နိုင်သည်အတက်

အရထရထထည်ေင်ရကကားဆိုင်ရာအစီအစဉ်နင်

အကျျုားေင်မရ
ှို ရွားချယ်နိုင်ခင်ရ

ရသာ် လည်ား ဤအစီအစဉ်သည် လမ်ားခချုနင
ို ်မှို အကနို့အ
် သတ်ပဖင်သာ ရသည်။71 မိုဘိုင်ားဖိုန်ား အြလီ
ရကားရင်ား ေန်ရဆာင်မှိုနင် အီလက်ထရရာနစ် နည်ားြညာ သတင်ားအချက်အလက်ေန်ရဆာင်မှို ကသရ
ိုို့ သာ
အိုငတ
် ီ

အရပခပြျု

ရဆာင်ရွကခ
် ျက်မျာားပဖင်

လမ်ားခချုနင
ို ်မှိုနင်

အကျျုားေင်မှိုကို

ပမင်တင်ရဆာင်ရက
ွ ်လျက်ရသည်။

70

ဤအြင
ို ်ားတင် ြါေင်သည် သတင်ားအချက်အလက်မျာားကို ILO Extending social security to workers in the informal economy: Lessons from

international experience (ILO, 2019) 26, 28, 36, 37, 38, 39, 40-47, 48, 52, 55, 56-61, 64-67, 70- 74-75, 77, 78, 84, 86-88, 90, 146, 147 မ
ထိုတန
် ှိုတ်ရဖာ်ပြထာားဖြီား၊ အချျုွဲ့အချက်မျာားသည် ဥြရဒပြဋ္ဌာန်ားချက်အမျျုားမျျုားကို ကိုားကာားရဖာ်ပြထာားပခင်ားပဖစ်သည်။
71

ဥြမာ။

။ မမဆနဒအရထည်ေင်နိုင်သည်စနစ်ရအာက်တင်အကျျုားေင်သည် အမ်အကူအလိုြ်သမာားမျာားအရနပဖင် ရရွားချယ်စရာနည်ားလမ်ားအမျျုားမျျုားရ

သည်အနက်မ သင်ရတာ်ရာကို ရရွားချယ်နိုင်သည်။
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၂။ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားအတင်ားတင် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ အလိုြ်သမာားမျာားစာရသည်။
မတ်ြိုတင်ရန်ြျက်ကက်ပခင်ား

(သမ
ိုို့ ဟိုတ်)

ထိုတရ
် ဖာ်ရကကပငာရန်ြျက်ကက်ပခင်ားသည်

လူမှိုဖူလိုရရား

ရရမှိုနင် အကျျုားေင်မှိုအရြေါ် ဆိုားကျျုားသက်ရရာက်ရစသည်။
၃။ စိုကြ
် ျျုားရရား၊ ယာယီ၊ အမ်အကူအလိုြ်သမာားနင် ရာသီအလိုကလ
် ိုြ်ကင
ို ်သည် အလိုြ်သမာားမျာားကို
အရထရထ အစီအစဉ်မ တရာားေင်ဖယ်ထတ
ို ်ထာားရသာရကကာင် ၎င်ားတအ
ိုို့ ရနပဖင် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ
ြြိုားမှို ယနတရာားမျာားအရြေါ်တင်သာ မီခိုရနရသည်။

၅.၂.၃။ အှိနဒှိယ
အနဒယနင
ို ်ငရ ဗဟိုနင်ပြည်နယ်အစိုားရမျာားသည် ဖယ်ကကဉ်ခထာားရသည် အလိုြ်သမာားအိုြ်စိုမျာားအတက် လူမှို
ဖူလိုရရားအကျျုားေင်မှို တိုားချွဲ့ရန် ရဆာင်ရက
ွ ်ခသည်။ တိုားတက်မှိုမျာားရရသာ်လည်ား အကျျုားေင် လမ်ားခချုနင
ို ်မှိုတင်
ကာဟချက် အမျာားအပြာား ကျန်ရရနသည်။ ILO အတက် ရဆာင်ရွကသ
် ည် ရလလာမှိုတစ်ခတ
ို င် (Srivastava,
2013: 21-22) ရဖာ်ပြထာားသည်မာ 

စိုကြ
် ျျုားရရားအလိုြ်သမာားမျာား၏ ၁ ရာခိုင်နန
ှို ်ားသာလျှင် စီမရန်ြိုရငအစီအစဉ်ြိုစပဖင် အလိုြ်ရင်စီစဉ်
ရြားသည် လူမှိုဖူလိုရရားအတင်ား အကျျုားေင်သည်ဟို အစီရင်ခရဖာ်ပြထာားသည်။



စိုကြ
် ျျုားရရားမဟိုတရ
် သာ အလိုြ်သမာားမျာား (လိုြ်သာားထို၏ ၄၉ ရာခင
ို ်နှိုန်ားြါေင်)တင်၊ ကျြန်ားအလိုြ်
သမာား ၁.၃ ရာခိုင်နှိုနားသာ အလိုြ်ရင်စီစဉ်ရြားသည် ရန်ြိုရငအတင်ား အကျျုားေင်သည်။ လိုြ်ခလစာ
စာား အလိုြ်သမာားမျာားနင်ြတ်သက်၍ စစ်တမ်ားတစ်ခတ
ို င် ြမ
ို န်အလိုြ်သမာားမျာားအကကာား အနည်ားဆိုား
အကျျုားခစာားခင်တစ်ခို ရရသူ အရရအတက်သည် ၅၅ ရာခိုင်နှိုန်ားရသည်ဟို ရဖာ်ပြထာားဖြီား၊ ြိုမန်
အလိုြ်သမာားမျာား၏

၂၅

ရာခိုင်နှိုန်ားသည်

အကျျုားခစာားခင်သိုားမျျုား

(ရနောင်ရရားရန်ြိုရင/ြင်စင်၊

လိုြ်သက်ဆို၊ ကျန်ားမာရရားရစာငရ
် ရာက်မှိုနင် မီားဖာားခငအ
် ကျျုားခစာားခင်) ကိုရရသည်ဟို စစ်တမ်ား
ရကာက်ယူရရသည်။


စီစဉ်တကျမရရသာ

ကဏ္ဍရ

လိုြ်ခစာားအလိုြ်သမာားမျာားသည်

လူမှိုဖူလိုရရားအကျျုားေင်မှို

မရ

သရလာက် ပဖစ်ဖြီား၊ ၁ ရာခင
ို ်နှိုန်ားသာ ရနောင်ရရားရန်ြရ
ို င (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) ြင်စင်အကျျုားခစာားခင်ကို
ခစာားခင် ရခသည်။ စီစဉ်တကျရရသာ ကဏ္ဍအတင်ား၌ြင်၊ ၃၃ ရာခင
ို ်နှိုန်ားနီားြါားသာ အကျျုားခစာားခင်
အာားလိုား ရရဖြီား၊ ၁၀ ရာခိုင်နှိုန်ားသာ ရနောင်ရရားရန်ြိုရင (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) ြင်စင်အကျျုားခစာားခင်ကို
ရရသည်။ ၄၇ ရာခိုငန
် ှိုန်ားသည် မည်သည် အကျျုားခစာားခင်မျှ မရရကကြါ။

၂၀၁၆ ခိုနစ် စီားြာားရရားစစ်တမ်ားအရ၊ အနဒယနင
ို ်ငရ စီစဉ်တကျရရသာ ကဏ္ဍအတင်ားရ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ
အလိုြ်အကင
ို ်ြမာဏသည် ၂၀၀၄-၅ နင် ၂၀၁၁-၁၂ အကကာား ၄၈ ရာခိုငန
် ှိုန်ားမ ၅၄.၆ ရာခင
ို ်နှိုန်ားသိုို့ တိုားတက်ခ
သည် (အနဒယအစိုားရ ၂၀၁၆)။ စီစဉ်တကျမရရသာ ကဏ္ဍအတင်ားရ စီားြာားရရားလိုြ်ငန်ားမျာားဆိုင်ရာ အမျျုားသာား

60

ရကာ်မရင် (NCEUS) ၏ ခနို့မ
် န်ားချက်အရ၊ ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာ အလိုြ်သမာားအနည်ားစို၊ ၈ ရာခင
ို ်နှိုန်ားခနို့်သာ
လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်မှို မည်သည်ြိုစကိုမဆို အကျျုားေင်ခစာားနင
ို ်သည် (Srivastava, 2013: 25)။72
ပြျုပြင်ရပြာင်ားလမှိုမျာား ဆက်လက်ပြျုလိုြ်ဆပဖစ်ဖြီား၊ အလိုြ်သမာားနင် အလိုြအ
် ကိုင်ေန်ကကီားဌာနက စီစဉ်ရဆာင်
ရွက်သည် လူမှိုဖူလိုရရားဆိုငရ
် ာ ဥြရဒမူကကမ်ားအရနပဖင် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားအတင်ားရ အလိုြ်
သမာားမျာား လူမှိုဖူလိုရရား အကျျုားေင်မှိုကို တိုားချွဲ့ရြားရန် ရည်ရွယ်ခသည်။ စီစဉ်တကျမရရသာ အလိုြ်သမာား
မျာား၏ လူမှိုဖူလိုရရားဆိုင်ရာ အက်ဥြရဒ (၂၀၀၈) ရအာက်တင် အဆိုြါ အကျျုားေင်မှို တိုားချွဲ့ရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ား
ရအာင်ပမင်ရရား ရဆာင်ရက
ွ ်ရာတင် ကာလရစာဖြီား မရအာင်ပမင်သည် ဥြရဒပြဋ္ဌာန်ားမှို မျာားရခသည်။ တိုားချွဲ့
ရဆာင်ရွကမ
် ှို ရအာက်ပမင်ရစရန်၊ ဥြရဒမူကကမ်ားအာားပဖင် အကျျုားေင်ခစာားနိုင်သည် လိုြ်ငန်ားအမျျုားအစာားမျာားကို
တိုားချွဲ့ခဖြီား၊

"စီစဉ်တကျမရရသာကဏ္ဍ"၊

"စီစဉ်တကျမရရသာအလိုြ်"၊

"လိုြ်ခ/လခစာားအလိုြ်သမာား"၊

"ကိုယ်ြိုင်လိုြင
် န်ားလိုြ်ကင
ို သ
် ူ"၊ "အလတ်တန်ား အလိုြ်သမာားမျာား"၊ "အန်လိုင်ားနည်ားြညာအသိုားပြျုအလိုြ်
အကိုင်" နင် "အန်လင
ို ်ားနည်ားြညာအသိုားပြျုအလိုြ်သမာားမျာား" ြါေင်သည် အဓြပါယ်ဖင်ဆိုထာားရသာ အမျျုား
အစာားမျာားအတက် ပဖညဆ
် ည်ားရဆာင်ရွကရ
် ြားရန် သီားပခာားအစီအစဉ်မျာားကို ရဖာ်ပြခသည် (အြိုဒ်ငယ် ၂
ကိုကကညရ
် ှိုြါ)။
ဥြရဒမူကကမ်ား၏ အခန်ား ၉ “စီစဉ်တကျမရရသာ အလိုြ်သမာားမျာားအတက် လူမှိုဖူလိုရရား” တင် ပြဋ္ဌာန်ားရဖာ်ပြ
ထာားသည်မာ 

“စီစဉ်တကျမရရသာ

အလိုြ်သမာားမျာားအတက်

ဗဟိုအစားို ရက

ရဆာင်ရွကသ
် ည်

သက်သာ

ရချာင်ချရရားအစီအစဉ် ထူရထာင်မတ
ှို င် - ဘေရင်သန်မန
ှို င် မသန်စမ်ားမှိုအကျျုားေင်ပခင်ား၊ ကျန်ားမာရရား
နင် မီားဖာားခင်အကျျုားခစာားခင်၊ အသက်အရွယ်ကကီားရင်သမ
ူ ျာား ကာကယ်ရစာင်ရရာက်မှိုနင် ဗဟိုအစားို ရ
က လိုအြ်သလို ဆိုားပဖတ်သတ်မတ်နိုင်သည် အပခာားအကျျုားခစာားခင်မျာား ြါေင်သည်။73 ရရနသည်
သက်ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်အချျုွဲ့ကို ပြဋ္ဌာန်ားချက်အရ စီစဉ်ရဆာင်ရွကသ
် ာားမည်ပဖစ်သည်။74


ရနောင်ရရားရန်ြရ
ို င၊ အလိုြတ
် င်ထခက
ို ်မှို အကျျုားခစာားခင်၊ အမ်ရာ၊ ကရလားသူငယ်မျာားအတက်
ြညာရရားအစီအစဉ်၊ အလိုြ်သမာားမျာား ကျွမား် ကျင်မှိုအဆင်ပမငတ
် င်ရရား၊ နောရရားကူရငအရထာက်
အြနင် ဘိုားဘာားရဂ္ဟာမျာားနင်ြတ်သက်၍ စီစဉ်တကျမရရသာ အလိုြ်သမာားမျာားအတက် ပြည်နယ်
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အနဒယနိုင်ငတင်၊ စီစဉ်တကျ မရရသာကဏ္ဍရ ြိုစတကျမရရသာအလိုြ်သမာားမျာားနင် စီစဉ်တကျ ရရသာကဏ္ဍရ ြိုစတကျမရရသာ အလိုြ်သမာားမျာား

အကကာား ကပြာားပခာားနောားချက် ပြျုလိုြ်ထာားသည်။ စီစဉ်တကျမရရသာကဏ္ဍတင် အရသားစာား၊ အငယ်စာားနင် အလတ်စာားလိုြင
် န်ားမျာားတင်လိုြက
် ိုငရ
် နသည်
အလိုြ်သမာားမျာားအြါအေင်၊ အခရကကားရငမရရသည် မသာားစိုေင်မျာား၊ ကျြန်ားအလိုြ်ကကမ်ားသမာားမျာား၊ အမ်တင်ားအရပခပြျုအလိုြ်သမာားမျာား၊ ရရွဲ့ရပြာင်ား
အလိုြ်သမာားမျာား၊ ရကျာင်ားပြင်ြလူငယ်မျာား၊ အမ်အကူအလိုြ်သမာားမျာား၊ လမ်ားရဘားရ ားသည်မျာားြါေင်သည်ဟအ
ို ဓြပါယ်ဖင်ဆိုထာားသည်။ ြိုစတကျ
မဟိုတရ
် သာကဏ္ဍတင် ရကျားလက်နင် ဖမျုွဲ့ပြရ စီစဉ်တကျနင် စီစဉ်တကျမရရသာ ကဏ္ဍနစ်ရြ်စလိုားရ စီားြာားရရားလိုြင
် န်ားမျာားြါေင်သည်။ NCEUS က
စီစဉ်တကျမရရသာ ကဏ္ဍရ အလိုြ်သမာားမျာားကို ရအာက်ြါအတင
ို ်ားအဓြပါယ်ဖငဆ
် ိုထာားသည် “စီစဉ်တကျမရရသာ/ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ အလိုြ်သမာား
မျာားတင် - အလိုြ်ရင်ကရထာက်ြရြားသည် လူမှိုဖလ
ူ ိုရရားအကျျုားခစာားခငမ
် ျာားရရရသာ ြိုမန်အလိုြ်သမာားမျာား မြါေင်ဘ၊ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ ကဏ္ဍ
(သမ
ိုို့ ဟိုတ)်

အမ်ရထာင်စိုမျာားတင်

လိုြက
် ိုင်ရနရသာသူမျာားြါေင်ဖြီား၊

အလိုြ်ရင်ကရထာက်ြရြားသည်

အလိုြ်အကိုငန
် င်

လူမှိုဖလ
ူ ိုရရားအကျျုားခစာားခင်မျာား မရရဘ ြိုစတကျကဏ္ဍတင်လိုြက
် ိုငရ
် နသည် အလိုြ်သမာားမျာားြါေင်သည်။” (Speakers Research Initiative,
Parliament of India)
73

Clause 106(1) and Clause 110

74

Clause 106(2), read with the Seventh Schedule.
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အစိုားရမျာားက

ရဆာင်ရွကရ
် ြားသည်

သငရ
် တာ်ရသာ

သက်သာရချာင်ချရရား

အစီအစဉ်မျာား

တည်ရထာင်ပခင်ား။75


ဗဟိုအစားို ရက တည်ရထာင်သည် သက်သာရချာင်ချရရား ရန်ြိုရငအစီအစဉ်မျာားကို ဗဟိုအစားို ရကယ
ို ်
တိုင် ရဆာင်ရက
ွ ်နင
ို ်သလို၊ ဗဟိုနင် ပြည်နယ်အစိုားရမျာား၊ အလိုြ်ရင်နင် အလိုြ်သမာား ထည်ေင်ရကကား
မျာား စိုရြါင်ားရဆာင်ရက
ွ ်နင
ို ်ဖြီား၊ ရကာ်ြရ
ို တ် လူမှိုတာေန်ဆင
ို ်ရာ ရန်ြိုရင ကသိုို့ သတ်မတ်ထာားသည်
ရင်ားပမစ်မျာားပဖင်လည်ား ရဆာင်ရက
ွ ်နင
ို ်သည်။76

လူမှိုဖူလိုရရား တိုားချွဲ့ရန် ကကျုားြမ်ားရဆာင်ရက
ွ ်ချက်အပြင်၊ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာအလိုြသ
် မာားမျာား အသက်ရမား
ေမ်ားရကျာင်ားပြျုသည်နည်ားလမ်ားမျာားကို
ရဆာင်ရွကခ
် ျက်မျာားလည်ား

ရခသည်။

ကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရန်
ကာနောတာကာ

နင်

တီထင်ဆန်ားသစ်ထာားသည်
ဩရဿပြည်နယ်

နည်ားလမ်ား

အြါအေင်

အနဒယ

ပြည်နယ်အစိုားရ အချျုွဲ့သည် လိုြ်ငန်ားသိုား ကရယာတန်ဆာြလာမျာား ေယ်ယပူ ခင်ား (သမ
ိုို့ ဟိုတ် အစာားထိုားပခင်ား)
တင် အကူအညီအရထာက်အြအပဖစ် ၎င်ားတိုို့၏ လူမှိုဖူလိုရရားအစီအစဉ်မျာားတင် ပဖည်ဆည်ားရဆာင်ရက
ွ ်ရြား
ခဖြီား၊ အနည်ားဆိုားအာားပဖင် ကာနောတာကာပြည်နယ်တင် လက်ခြါေင်မှို အမျာားအပြာားရခသည်။77 ရနောက်ဆိုား
အချက်အရနပဖင်

ထခိုကလ
် ယ်ရသာ

အလိုြ်သမာား

အမျျုားအစာားအချျုွဲ့အတက်

သက်သာရချာင်ချရရား

ရန်ြိုရငကို ြြိုားရာတင် ထူားပခာားရကာင်ားမန်သည် အခန်စည်ားကကြ်ရကာက်ယူသည် စနစ်ကို အသိုားပြျုခရကကာင်ား
ဤအစီရင်ခစာ၏ အရစာြင
ို ်ားတင် ရလလာရတွဲ့ရဖြီား ပဖစ်သည်။ 78

၅.၂.၄။ ဂါနာ
ဂ္ါနောနိုငင
် သည် ြိုစတကျမဟိုတ်သည်အရပခအရနတင် လိုြ်ကင
ို ်ရနသူမျာားအတက် လူမှိုဖူလိုရရားအကျျုားေင်မှို
တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကရ
် န်အတက် ရရနသည် ပြည်သူူ့ရန်ြရ
ို င အသိုားပြျုပခင်ားကို ရဖာ်ပြထာားသည်။ အလိုြ်ရင် မရ
ရသာ ြိုစတကျမဟိုတ်သည် စီားြာားရရားအတင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအရနပဖင် ထည်ေင်ရကကားနစ်မျျုား ရြားပခင်ားပဖင်
လူမှိုဖူလိုရရားနင် အမျျုားသာားအာမခ ရန်ြိုရင (SSNIT) ဟိုရခေါ်ရသာ အမျျုားသာားြင်စင်အစီအစဉ်တင် မမဆနဒ
အရလျာက်ြါေင်နင
ို ်ဖြီား၊ သတ်မတ်ချက်မျာားနင်အညီ ြမ
ို န်အကျျုားခစာားခင်အမျျုားမျျုားကို ခစာားနင
ို ်ခင်ရသည်
(Arku & Akagbo, 2011; Adombila, 2016)။
သရ
ိုို့ သာ်လည်ား၊ ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာအလိုြ်လိုြ်ကင
ို ်ရနသူမျာားကို လမ်ားခချုနင
ို ်ရန် ၂၀၁၀ ခိုနစ်တင် ဆန်ားသစ်
ရသာ ရဆာင်ရွကခ
် ျက်မျာားကို စတင်ပြျုလိုြ်ခသည်။ ရန်ြိုရငတင်ြါေင်သူမျာား/အကျျုားခစာားခင်ရသူမျာားအတက်
စီားြာားရရားလိုြ်ငန်ားဖွဲ့ဖဖျုားရရားနင် အမ်ရာဖွဲ့ဖဖျုားရရား ရချားရငမျာားကို ရငရကကားြြိုားရန်အလင
ိုို့ ာ ြိုစတကျ မဟိုတ်
ရသာကဏ္ဍဆင
ို ်ရာရန်ြရ
ို င အစြျျုားတည်ရထာင်ပခင်ားနငအ
် တူ ြိုဂ္ဂလကကဏ္ဍ ရငရရားရကကားရရားအဖွဲ့အစည်ား
တစ်ဖွဲ့ပဖင် သရဘာတူစာချျုြ် ချျုြ်ဆိုခသည် (Boadi, 2008)။ ရန်ြိုရငသည် အရသားစာားရငရရားရကကားရရားအဖွဲ့

75

Clause 106(4).

76

Clause 106(6).

77

ဩရဿ ပဖစ်ရြ်တစ်ခိုတင် - အစီအစဉ်တစ်ရြ်တင် စက်ဘီားေယ်ယူ ြြိုားရြားမှို ြါေင်သည်။
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အြိုင်ား (၅.၁.၄) ကိုကကည်ရှိုြါ။

62

အစည်ားမျာားနင် မတ်ဖက်ပြျုရဆာင်ရွကမ
် ှိုမတစ်ဆင် အသက်အာမခနင် ရချားရငမျာားအြါအေင် အပခာား ရငရကကား
ဆိုင်ရာေန်ရဆာင်မှိုအမျျုားမျျုားကို အဖွဲ့ေင်မျာား အကျျုားခစာားနိုင်ရအာင် ြြိုားရြားထာားသည်။ ရချားရင လက်ခရရရန်
အတက် အလိုြ်သမာားမျာားအရနပဖင် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာကဏ္ဍဆိုင်ရာ ရန်ြိုရငထညေ
် င်ရကကားသိုို့ ရချားရင
စိုစိုရြါင်ားတန်ဖိုား၏ ၅ ရာခင
ို ်နန
ှို ်ား ရြားရန်လိုအြ်သည် (RNSF, 2017: 95)။
ရန်ြိုရငသည် ထည်ေင်ရကကား၊ အကျျုားခစာားခင်နစ်ရြ်လိုားနငြ
် တ်သက်၍ သီားပခာားအစီအစဉ်မျာားကိုလည်ား လိုအြ်
သလို ရဆာင်ရွကရ
် ြားသည်။ ဤရန်ြိုရငသိုို့ ထည်ေင်မှိုမာ ြိုရသ သတ်မတ်နှိုနား် ထာားအတင
ို ်ား ပဖစ်ရန်လိုအြ်
ရသာ်လည်ား အဖွဲ့ေင်၏ ရြားနိုင်စမ်ားအရြေါ်အရပခခဖြီား နစ်သက်သလို ရြားနင
ို ်သည်။ ရနို့စဉ်၊ အြတ်စဉ်၊ လစဉ်၊
နစ်စဉ်

(သမ
ိုို့ ဟိုတ်)

ရာသီအလိုက်

ရြားနိုင်သည်။

အစိုအဖွဲ့

အစီအစဉ်မျာားတင်

မြါေင်သူမျာားအပြင်၊

ယာဉ်ရမာင်ားသူမျာား အသင်ားအဖွဲ့၊ အမျျုားသမီားရ ားသည်မျာားအသင်ားအဖွဲ့ကသရ
ိုို့ သာ ြစ
ို တကျ (သမ
ိုို့ ဟိုတ်)
ြိုစတကျမဟိုတ်သည် အစိုအဖွဲ့မျာား အရနပဖင် အဖငမ်ားစာားအကျျုားခစာားခင်အတက် ရငစိုနိုင်သည်။
ရန်ြိုရငသည် အရပခခအာားပဖင် သတ်မတ်ထည်ေင်ရကကား အစီအစဉ်တစ်ရြ်ပဖစ်သည်။ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ
စီားြာားရရားအတင်ားရ အလိုြ်သမာားမျာားအရနပဖင် ရငစာရင်ား နစ်ခိုသိုို့ ထည်ေင်ရကကား ရြားသင်ားနိုင်ကကသည်။


အဖငမ်ားစာားရငစာရင်ား

(ြင်စင်ရငစာရင်ားပဖစ်ဖြီား၊

ဤစာရင်ားမ

အဖငမ်ားစာားယူပခင်ား၊

ရသဆိုားပခင်ား၊

(သမ
ိုို့ ဟိုတ်) မသန်စမ်ားပဖစ်ပခင်ားအခါမျျုားတင်သာ ရငထိုတယ
် ူနင
ို ်ခင်ရသည်)။ အဖငမ်ားစာားယူနင
ို ်သည်
ြိုမန် အသက် ကနို့်သတ်မတ်ချက်မာ ၆၀ နစ်ပဖစ်သည်။ သရ
ိုို့ သာ်လည်ား ရစာသည် (သမ
ိုို့ ဟိုတ်)
အချန်ရနောင်ား သည် အဖငမ်ားစာားယူပခင်ားသည်လည်ား ပဖစ်နိုငသ
် ည်။79


အသက်ရမားေမ်ားရကျာင်ားဆိုငရ
် ာအစီအစဉ် ရငစာရင်ား - ဤရငစာရင်ားသည် ြိုဂ္ဂျုလ်ရရားဆိုင်ရာ
စိုရငစာရင်ား ြိုစပဖစ်ဖြီား၊ ဤရငစာရင်ားမ ထည်ေင်သအ
ူ ရနပဖင် ကနဦားအရနပဖင် ၅ လ ထည်ေင်ရကကား
ရြားသင်ားဖြီား၊ ရငစာရင်ားတင် သင်ားထာားသည်လက်ကျန်ရင(credit balance) ရလျှင် ရငရကကားထိုတ်
ယူနင
ို ်သည် (အဖငမ်ားစာား မယူမီ ရငထိုတယ
် ူပခင်ားဆိုင်ရာ စည်ားမျဉ်ားမျာားနင်အညီ၊ ဥြမာ ြညာရရားနင်
စီားြာားရရားလိုြ်ငန်ား ထူရထာင်ပခင်ား)

ရန်ြိုရငတည်ရထာင်ဖြီား သိုားနစ်တာကာလအတင်ား ြိုစတကျမဟိုတ်သည်ကဏ္ဍဆင
ို ်ရာရန်ြိုရငတင် ထည်ေင်
ြါေင်သူ/အဖွဲ့ေင် စိုစရ
ို ြါင်ား ၉၀,၀၀၀ ရခဖြီား ၂၀၂၀ ခိုနစ်အရရာက်တင် အဖွဲ့ေင်ရြါင်ား ၁၅၀,၀၀၀ ထရလာခ
သည်။ သရ
ိုို့ သာ်လည်ား၊ ခနို့်မန်ားရချအာားပဖင် ြိုစတကျမဟိုတ်သည်ကဏ္ဍရ လိုြ်သာားထို ၁၁.၂ သန်ားတင် ရန်ြရ
ို င
လမ်ားခချုနင
ို ်မှို/အကျျုားေင်မှိုကို ရင်ားလင်ားစာ သတ်မတ်ကနို့်သတ်ထာားခသည်။ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ အလိုြ်
သမာား ၇၀ ရာခင
ို ်နှိုန်ားရကျာ်သည် သက်ပြညအ
် ဖငမ်ားစာားြင်စင် လိုားေ မရရရကကာင်ား အစိုားရက ခနို့်မန်ားရဖာ်ပြ
ခသည်။ အဘယ်ရကကာင်ဆရ
ို သာ် ကျန်ရသည် ြိုဂ္ဂလကြင်စင်လိုြ်ငန်ား ၃၀ ခိုသည် အဓကအာားပဖင် ြိုစတကျ
ကဏ္ဍ အလိုြ်သမာားမျာားကို ေန်ရဆာင်မှိုမျာားပဖညဆ
် ည်ားရြားရနပခင်ားရကကာငပ် ဖစ်သည် (NTHC)။80
ြိုဂ္ဂလကကဏ္ဍြင်စင်ရန်ြရ
ို ငလိုြ်ငန်ားအချျုွဲ့သည် ြိုစတကျမဟိုတ်သညက
် ဏ္ဍဆိုင်ရာ ရန်ြိုရငရအာက် ရရနင
ို ်
သည် အလာားတူအကျျုားခစာားခင်အစီအစဉ်မျာား၊ ပြျုလယ်ပြင်လယ်ထည်ေင်ရကကားစနစ်မျာားအရြေါ် အရပခခ၍

79

National Trust Holding Company (NTHC) SSNIT Informal Sector Fund ကိုကကညရ
် ှိုြါ။ အရသားစတ်အချက်အလက်အတက်

https://nthc.com.gh (in particular https://nthc.com.gh/products/pension_trustees) ကို ၂၀၂၀ ရဖရဖာ်ေါရီ ၂ ရက်ရနို့တင် ေင်ရရာက်ကကညရ
် ှို
ခသည်။
80

Ibid.
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ြိုစတကျ မဟိုတ်ရသာကဏ္ဍ အရပခအရနအလိုက် ေန်ရဆာင်မှိုမျာား စတင်ရြားခသည် (NTHC; Anders, 2017)။
ဥြမာတစ်ခအ
ို ရနပဖင်၊ မိုဘင
ို ်ားဖိုန်ားမတစ်ဆငရ
် ငလရြားပခင်ားပြျုလိုြ်နင
ို ်သလို (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) အစိုအဖွဲ့ပဖင် ရငရကကား
ရကာက်ယူပခင်ား၊ ရြ်ရွာလူထက
ို ို သမေါယမအသင်ားအဖွဲ့အပဖစ် စိုစည်ား၍ ရငရကကားရြားသင်ားနိုင်သည် (Douglas,
2016)။
ဂ္ါနောနိုငင
် ၏ အမျျုားသာားကျန်ားမာရရားအာမခ အစီအစဉ် (NHIS) – ဂ္ါနောနိုင်ငသည် အမျျုားမျျုားရသာ ရငရကကားြြိုားမှို
မဟာဗျူဟာနည်ားလမ်ားမျာားပဖင် လမ်ားခချုနင
ို ်စမ်ားကို တိုားပမငရ
် ဆာင်ရွကခ
် သည်။ ၎င်ားကို မတ်ြိုမတင်မရနရ အစီ
အစဉ်တစ်ရြ်အပဖစ် အရကာင်အထည်ရဖာ်ခဖြီား၊ ၂၀၀၃ ခိုနစ်၊ ဩဂ္ိုတ်လတင် အမျျုားသာားကျန်ားမာရရားအာမခ
အက်ဥြရဒ (အမတ် ၆၅၀) ပဖင် ချမတ်ရဆာင်ရွကခ
် သည်။ ၂၀၁၂ ခိုနစ်ခနို့တ
် င် လူဦားရရ ၈.၂ သန်ား (လူဦားရရ၏
၃၃ ရာခိုင်နှိုန်ား) ကို လမ်ားခချုနင
ို ်ခသည်။ အကျျုားခစာားခင်မျာားတင် ပြင်ြလူနောနင် အတင်ားလူနောေန်ရဆာင်မှိုမျာား၊
ရရာဂ္ါရာရဖရရား၊ အထူားကိုဆရာေန်ကကီားမျာားပဖင်ကကြ်မတ်ကိုသပခင်ား၊ အမျာားဆိုားြိုစပဖစ်သည် ခစတ်ကိုသမှိုမျာား၊
ရဆားရရ
ို နရာထင
ို ်ခင်ား၊ ကယ
ို ေ
် န်ရဆာင်မခင်ရစာငရ
် ရာက်မှို၊ အရရားရြေါ်ကိုသရရားနင် ရဆားေါားအကျျုားခစာားခင်
မျာားြါေင်သည် (ILO, 2019: 46, 149 -150)။
ရငရကကားြြိုားမှိုမဟာဗျူဟာအရနပဖင် ပြည်သူမျာား၏ ထည်ေင်နိုင်စမ်ားကို ထည်သင်ားစဉ်ားစာားပခင်ားအပြင်၊ လူဦားရရ
တင်ြါေင်သည် ထခိုက်လယ် အိုြ်စိုမျာားပဖစ်သည် အသက် ၁၈ နစ်ရအာက်ကရလားသူငယ်မျာား၊ အသက် ၇၀
(သမ
ိုို့ ဟိုတ်) ၇၀ နင်အထက်ရသူမျာား၊ ကိုယ်ေန်ရဆာင်မခင်မျာားအတက် ကင်ားလတ်ခင် (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) တစ်စတ်
တစ်ြိုင်ားကင်ားလတ်ခငတ
် က
ိုို့ ို ထည်သင်ားစဉ်ားစာားခဖြီား ဆင်ားရနမ်ားြါားသူမျာားအရနပဖင် ထည်ေင်ရကကားရြားရန်
မလိုရြ။ ြိုစတကျပဖစ်ရသာ အလိုြ်အကင
ို ်တင်ား လိုြက
် ိုင်ရနသူမျာားအရနပဖင် ၎င်ားတိုို့လစာ၏ ရာခင
ို ်နှိုန်ား
ြမာဏအချျုွဲ့ကို ထည်ေင်ရကကားအပဖစ်ရြားသင်ားဖြီား၊ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာစီားြာားရရားအတင်ားရ အလိုြ်သမာားမျာား
အရနပဖင် ရလျှာရြါထာားသည် ြိုရသနှိုနား် ထည်ေင်ရကကားကို ရြားရသည်။
NHIS ကို အဓက ရင်ားပမစ် သိုားခိုပဖင် ရငရကကားြြိုားရြားထာားသည်။ ြိုစတကျပဖစ်ရသာ ကဏ္ဍရ အလိုြ်သမာားမျာား
ထမ လူမှိုဖူလိုရရားထည်ေင်ရကကား၊ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားအတင်ားရ အလိုြ်သမာားမျာားထမ ြိုရသနှိုနား်
ထည်ေင်ရကကားနင် တတယရငြြိုားမှိုအရင်ားအပမစ်မာ အမျျုားသာားကျန်ားမာရရားအာမခ စည်ားကကြ်ခန် (ဂ္ါနောနိုင်င
အတင်ားသိုို့ တင်သင်ားလာသည် ကိုန်စည်နင်ေန်ရဆာင်မှိုအာားလိုားအရြေါ် သတ်မတ်ထာားသည် ထြ်တိုားတန်ဖိုားခန်
(VAT) ) တပိုို့ ဖစ်သည်။ အစိုားရ သတင်ားရင်ားပမစ်မျာားအရ၊ စည်ားကကြ်ခန်သည် ရငရကကားရင်ားပမစ်တင် ြမာဏအမျာား
ဆိုားြါေင်ဖြီား၊ ၂၀၁၆/၂၀၁၇ တင် NHIS စိုစိုရြါင်ားေင်ရင၏ ၇၄ ရာခင
ို ်နန
ှို ်ားရသည်။

၅.၂.၅။ ဝမ်ဒါ
ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၈ ခိုနစ်တင်၊ ရေမ်ဒါနင
ို ်ငသည် အာားလိုားအကျျုားေင်သည် ဒီဂ္ျီတယ်နည်ားြညာသိုားြင်စင်
အစီအစဉ်ကို စတင်ရဆာင်ရက
ွ ်ခသည်။81 ဤအစီအစဉ်သည် ကာလရည် စိုရဆာင်ားရငအစီအစဉ်ပဖစ်ဖြီား၊ Ejo
Heza (ရတာက်ြရသာအနောဂ္တ်) အမည်ရြားထာားသည် အစီအစဉ်တစ်ရြ်ပဖစ်သည်။ အသက်အရွယ်ကကီားရင်သူ
မျာား ဆင်ားရနမ်ားြါားမှိုဒဏ်ရလျှာချရန်အတက် ြိုမန် (သမ
ိုို့ ဟိုတ)် ြိုမန်မဟိုတ်သည် ေင်ရငြမာဏအချျုွဲ့ကို
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Rwanda launches Africa’s first universal digital pension scheme for the mass market တင်ကကညရ
် ှိုြါ။

http://www.afr.rw/resources/news/article/rwanda-launches-africa-s-first-universal-digital-pension-scheme-for-the-mass ကို ၂၀၂၀
ဩဂ္ိုတ် ၁၉ ရက်တင် ေင်ရရာက်ရလလာခသည်)
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မမဆနဒအရလျာက် စိုရဆာင်ားရန်

ရေမ်ဒါနင
ို ်ငသာားအာားလိုား82 အတက် အခင်အလမ်ားနင် ဆရဆာင်မှိုမျာားကို

ကမ်ားလမ်ားခသည်။ “စစ်မန်သည် အစိုားရ ြိုဂ္ဂလက မတ်ဖက်ပြျုြရ
ူ ြါင်ားရဆာင်ရွကမ
် ှိုပဖင် ရရနသည် ဒီဂ္ျီတယ်
နည်ားြညာသိုား ရငရကကားဆိုင်ရာ အရပခခအရဆာင်အအိုအာားကို အသိုားပြျု၍ ကမဘာရြေါ်တင် ြထမဆိုား ရဆာင်ရွက်
ခသည် အမျျုားသာားအဆင် အာားလိုားအကျျုားေင်သည် ြင်စင်အစီအစဉ်” ပဖစ်သည်ဟိုရဖာ်ပြပခင်ားခရသည်။
၎င်ားသည် အကနို့်အသတ်ပဖငသ
် ာအကျျုားေင်ရသာ ြိုစတကျပဖစ်သည် ြင်စင်အစီအစဉ်ကို ရပဖရင်ားရဆာင်ရွကခ
်
ပခင်ားပဖစ်သည်။ ယခင်ကဆလ
ို ျှင် လခစာား အစိုားရနင် ြိုဂ္ဂလကေန်ထမ်ားမျာားကိုသာ သီားပခာားကနို့်သတ် ခရသာ
ရကကာင် ကျန်ရသည် လူဦားရရ၏ ၉၄ ရာခင
ို ်နှိုန်ားမာ အကျျုားမေင် ပဖစ်ခသည်။ ဒီဂ္ျီတယ်နည်ားြညာအစီအစဉ်သစ်
ရအာက်တင် ပြည်ြသရ
ိုို့ ရာက်ရရနသူမျာားအြါအေင် ရေမ်ဒါနင
ို ်ငသာားအာားလိုားအရနပဖင် ထည်ေင်ရကကားရြား
သင်ား နင
ို ်ကကသည်။ ြါေင်သူ/အဖွဲ့ေင် တစ်ဦားချင်ားအရနပဖင် ၎င်ားတ၏
ိုို့ သက်ရသခကတ်ပြာားကို အသိုားပြျု ပခင်ားပဖင်
အကျျုားခစာားခင်မျာားကို အလိုြ်မရရွား၊ ေန်ရဆာင်မရ
ှို ြားသူမရရွား နယ်ရပမရဒသမရရွား ရရခစာားနင
ို ်ကကသည်။
အဖွဲ့ေင်မျာားအရနပဖင် ထည်ေင်ရကကားကို ြမာဏ အနည်ား/အမျာား၊ အကကမ်ရရတက
ိုို့ ို လတ်လြ်စာ ဆိုားပဖတ်နိုင်ဖြီား၊
မိုဘိုင်ားဖိုန်ားမတဆငရ
် ငရြားပခင်ားပဖစ်ရစ၊ ဘဏ်ရငစာရင်ားမပဖစ်ရစ၊ debit သမ
ိုို့ ဟိုတ် credit ကတ်ပဖင် ပဖစ်ရစ
ရငရြားရချနိုင်သည်။83 အမျျုားသာားဘဏ်သည် စည်ားကမ်ားကကြ်မတ်ရဆာင်ရက
ွ ်သူပဖစ်ဖြီား၊ ရရရည် ရဆာင်ရွကန
် ိုင်
မှို ရသချာရစရန် စနစ်မျာား ချမတ်ရဆာင်ရက
ွ ်ရနမည်ပဖစ်သည် (Rwigamba, 2018: 159)။
စိုရငစာရင်ားကို ကကျုတင်သတ်မတ်ထာားသည်နစ်ြမာဏတစ်ခအ
ို တက် ထိုတယ
် ူသိုားစခင်ြတ်ထာားမည်ပဖစ်ဖြီား၊
အမ်ရာ (သမ
ိုို့ ဟိုတ)် ြညာရရားကသရ
ိုို့ သာ ရင်ားနားီ ပမျုြန
် မှိုမျာားအတက် အနည်ားဆိုား ကာလခင်ပြျုချက်ရရဖြီား
ရနောက်တင်

ခင်ပြျုထာားသည်သတ်မတ်ရာခင
ို ်နှိုန်ားြမာဏကို

ကာလရစာစာ

ထိုတ်ယူနင
ို ခ
် င်ရသည်

(Rwigamba, 2018: 158)။ ရငရကကားရဖာင်ားြမှိုနင် ေင်ရငတိုားတက်မှိုမျာားကို ထည်သင်ားတက်ချက်ရန် ထည်ေင်
ရကကားမျာားကို ဆနှိုန်ားနင်ဆက်စြ်တက်ချက်ထာားသည်။84
အစီအစဉ်အရနပဖင် လခစာားမဟိုတရ
် သာ အလိုြ်သမာားမျာားအာား ြမာဏအရပမာက်အပမာားပဖင် စာရင်ားသင်ား/
မတ်ြိုတင်ရန်နင် ရရရည်စိုရဆာင်ားရငထာားရပခင်ား အရလအကျငက
် ိုအာားရြားရန် ြထမသိုားနစ်အတက် အထူား
ခစာားခင်ရသင်/မရသင် စစ်ရဆားဖြီားရသာ ရငရကကားဆင
ို ်ရာ ဆရဆာင်မှိုကို ြြိုားရဆာင်ရက
ွ ်ရြားခသည်။ ၎င်ားတင်
သက်ဆိုင်ရာ အစိုားရြြိုားထညေ
် င်ရငြါေင်ဖြီား၊ အခမ အသက်အာမခအကျျုားေင်မှိုနင် နောရရားအာမခ အကျျုားေင်မှို
အြါအေင် တစ်နစ်တင်ရရမည် ြမာဏတစ်ရြ်အထြါေင်သည်။ အစီအစဉ် ြိုစနင် အရကာင်အထည်ရဖာ်မှိုကို
အထူားစီမချက် စီမခနို့်ခမှိုအဖွဲ့ပဖင် ဘဏ္ဍရရားေန်ကကီားဌာနလက်ရအာက်ရ စီမကန်ားတစ်ရြ်အပဖစ် စတင်ရဆာင်
ရွက်ခသည်။ လက်ရတင်

ရဆာင်ရွကဆ
် ပဖစ်ဖြီား၊ ရေမ်ဒါနိုင်င လူမှိုဖူလရ
ို ရားအဖွဲ့(RSSB)က စီမခနို့်ခလျက်

ရသည်။

82

ထရ
ိုို့ ကကာင် ဤအစီအစဉ်သည် နင
ို ်ငပခာားတင်ရနထင
ို ်သူ ရေမ်ဒါနင
ို ်ငသာားမျာားနင် ကရလားသူငယ်မျာား (အသက် ၁၆ နစ်ရအာက်) ကို ၎င်ားတို့၏
ို မဘ/

အိုြ်ထန်ားသူက စိုရငစာရင်ားဖငရ
် ြားထာားသည် စာရင်ားခပဖင် အမျျုားသာား ID မလဘ
ို ရယူခစာားခင်ရရအာင် ဖင်ရြားထာားသည်။ Rwigamba, E. (2018). "An
inclusive and integrated pension model for informal sector workers in Rwanda" in Khana, P., Price, W. & Bhardwaj, G. (eds). Saving

the next billion from old age poverty: Global lessons for local action (Pinbox Solutions) p 157 တင်ကကည်ရှိုြါ။
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Rwanda launches Africa’s first universal digital pension scheme for the mass market တင်ကကည်ရြ
ှို ါ။ အရလားထာားဖယ်ရာမျာားကို

ပဖည်သင်ားရဖာ်ပြထာားသည်။
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See Rwanda launches Africa’s first universal digital pension scheme for the mass market တင်ကကည်ရှိုြါ။ အရလားထာားဖယ်ရာမျာားကို

ပဖည်သင်ားရဖာ်ပြထာားသည်။

65

တစ်ဦားတစ်ရယာက်ချင်ားစီ၏

ရငစာရင်ားအရြေါ်တင်အရပခခထာားသည်

အစီအစဉ်သည်

ရေမ်ဒါနင
ို ်ငတင်

ရအာင်ပမင် နင
ို ်ရချရသည်အရကကာင်ားမာ အဓက ြြိုားရဆာင်ရွကရ
် ြားသည် အစတ်အြင
ို ်ား ၅ ရြ်သည် ရနရာ
တကျရပခင်ားရကကာင်ပဖစ်သည်။

၁)

နိုင်ငသာားတိုင်ားတင် အမျျုားသာားသက်ရသခကတ်ပြာားရပခင်ား။

၂)ရေမ်ဒါ

နိုင်ငသည် ရငရကကားလက်လမ်ားမီ ရယူနိုင်မန
ှို ှိုန်ား အရတာ်ပမင်မာားပခင်ား။ ၃) သက်ဆိုင်ရာလိုြ်ငန်ားမျာားအလက
ို ်
ရဆာင်ရွကမ
် ည် သမေါယမလိုြ်ငန်ားစို ကန်ယက်တစ်ခရ
ို ပခင်ား။ ၄) မိုဘင
ို ်ားဖိုန်ားအသိုားပြျုနှိုန်ား ပမင်မာားဖြီား ၇၀
ရာခိုင်နှိုန်ားရကျာ်ရကာ၊

မိုဘင
ို ်ားဖိုန်ားမတစ်ဆင်

၅)အရကာင်အထည်ရဖာ်ရန်အတက်

ရငရြားရချပခင်ားေန်ရဆာင်မှို

အစိုားရစနစ်/ယနတရာားမျာား

အလျင်အပမန်တိုားြာားလာပခင်ား။

ရနရာတကျရပခင်ားတိုို့ရကကာင်ပဖစ်သည်

(Rwigamba, 2018: 157-158)။
ရရွဲ့ရပြားစီမကန်ားကာလအတင်ား၊ နိုငင
် သာား ၃၀,၀၀၀ ရကျာ်သည် ၎င်ားတိုို့မိုဘင
ို ်ားဖိုန်ားမျာားအသိုားပြျု၍ Ejo Heza
အရကာငက
် ို နစ်ြတ်ထက်မကကာဘ ပြျုလိုြ်နင
ို ်ခကကသည်။ ကမဘာဘဏ်က မကကာရသားမီက ထိုတ်ရေခသည်
စာတမ်ားတစ်ရစာင်တင် “ကနဦားရလဒ်မျာားအရြေါ်အရပခခလျက်၊ နိုင်ငသာား ၂ သန်ားသည် ရနောက် ၅ နစ်အတင်ား
အာားလိုားအကျျုားေင်သည် ြင်စင်အစီအစဉ်တင်ြါေင်၍ တစ်လ အရမရကန် ၁၀ ရဒေါ်လာနင်ညီမျှသညရ
် ငကို
တစ်ဦားချင်ား စိုနင
ို ်ြါက အစိုားရအရနပဖင် ၅ နစ်ခနို့်တင် အရမရကန် ၁ ဘီလီယရကျာ်ရသည် အဖငမ်ားစာား စိုရငမျာား
စိုရဆာင်ားရရနင
ို ်ဖြီား၊ ၁၀ နစ်ခနို့်တင် အရမရကန်ရဒေါ်လာ ၃.၆ ဘီလီယရကျာ် ရရနိုင်သည်ဟို ခနို့်မန်ားထာားသည်
(Klapper & Hess, 2019: 16)"။
ရေမ်ဒါနင
ို ်ငသည် ၂၀၀၀ ခိုနစ်မစတင်၍ ကျန်ားမာရရားအာမခလမ်ားခချုမှိုကို တပဖည်ားပဖည်ားချင်ား တိုားချွဲ့ရဆာင်ရက
ွ ်
ခဖြီား၊ နစ်ဖက်အပြန်အလန်သရဘာတူထာားသည် ကျန်ားမာရရားအဖွဲ့အစည်ားမျာားတင် မပဖစ်မရန မတ်ြတ
ို င်
အကျျုားေင်မှိုစနစ်ကို ရသချာရဆာင်ရွကခ
် သည်။ “ယရနို့တင် အစိုားရဘတ်ဂ္ျက်နင် ပြင်ြရငရကကားရထာက်ြမှို
မျာားမ ြမာဏအရပမာက်အပမာားြြိုားမှိုပဖင် အမျျုားမျျုားစီမခနို့်ခထာားရသာထည်ေင်ရကကားမျာားမတစ်ဆင် ြျမ်ားမျှအာား
ပဖင် လူဦားရရ စိုစရ
ို ြါင်ား၏ ၉၆ ရာခိုင်နှိုန်ားကို လမ်ားခချုနိုင်ခဖြီပဖစ်သည် (ILO, 2019: 146)”။ ထရ
ိုို့ ကကာင် ရေမ်ဒါ
နိုင်ငသည် အရပခအရနနငအ
် ညီ လိုကရ
် လျာညီရထပြျုလိုြ်ခသည် ထည်ေင်ရကကားမျာား၊ အခန်ရငနင် ပြင်ြ
ရထာက်ြရကကားမျာားရြါင်ားစြ်မှိုအရြေါ်အရပခခ၍

စိုစည်ားရြါင်ားစြ်ထာားသည်

ကျန်ားမာရရားကာကယ်ရစာင်

ရရာက်မှို မဟာဗျူဟာတစ်ရြ်ပဖင် အာားလိုားအကျျုားေင်သည် ကျန်ားမာရရားလမ်ားခချုနင
ို ်မက
ှို ို ရအာင်ပမင်လိုနီားြါား
ရဆာင်ရွကဖ် ြီားပဖစ်သည် (ILO 2019: 150)။

၅.၃။ နှိဂံုံီးချျုပ်

ံုံီး

ပ်ချက် - နှိှုင်ီးယဉ်သလလောဖယ်အသတွှေ့အကကံျုမျောီးနင် ဖွှေ့ံ ပဖှိျုီးတှိီးုံ တက်မမ
ှု ျောီး

ရဖာ်ပြခသည် နင
ို ်ငပဖစ်ရြ်ရလလာမှိုမျာားတင် လူမှိုဖူလိုရရားနင်ြတ်သက်၍ အစဉ်အလာချဉ်ားကြ်ရဆာင်ရက
ွ ်
နည်ားနင် နယ်နမတ်မျာားကို ရကျာ်လန်ရသာ သရဘာတရာားဆိုင်ရာ နောားလည် သပမင်မှိုနင် လိုြ်ငန်ားြိုင်ားဆိုင်ရာ
မူရဘာင်မျာားြါေင်ခသည်။

လူမှိုဖူလိုရရား

ပြျုပြင်ရပြာင်ားလမှိုနင်

ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာစီားြာားရရားအတင်ားရ

အလိုြ်သမာားမျာားအရြေါ် လမ်ားခချုနင
ို ်မှို တိုားချွဲ့ပခင်ားကို ရအာက်ြါအပခင်ားအရာမျာားပဖင် အာားပြျု ြြိုားရဆာင်ရွက်
နိုင်ြါသည်။


အလိုားစလ
ို မ်ားခချုသည် ရည်ရယ
ွ ်ချက်ပဖင် အာားပြျု ရမာင်ားနင်ရဆာင်ရွကပ် ခင်ား။



အစိုားရနင် ြိုဂ္ဂလက၊ ထည်ေင်ရကကားဆိုင်ရာနင် အခန်ရငြြိုားရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ားမျာားကို
သတ်မတ်ချက်မရဘ ရြါင်ားစြ်ရဆာင်ရွကမ
် ှိုကို ကျင်သိုားပခင်ား၊



တီထင်ဆန်ားသစ်ရသာ သရဘာတရာားချမတ်ရဆာင်ရွကမ
် ှို၊
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စချန်စညန်ား



တစ်ဆငဖ် ြီားတစ်ဆင် ရဆာင်ရက
ွ ်ရသာ အဖွဲ့အစည်ားဆိုင်ရာ အစီအစဉ်မျာား၊



အကျျုားခစာားသူမျာားကို ရဖာ်ထတ
ို ်ပခင်ားနင် ၎င်ားတအ
ိုို့ ကျျုားခစာားခင်ရရရစရန် လယ်ကူအဆင်ရပြရအာင်
ရဆာင်ရွကရ
် ြားပခင်ား၊



ပြျုလယ်ပြင်လယ်ရသည် ရဆာင်ရွကရ
် န် နည်ားလမ်ားြိုစမျာား၊

ရည်ရွယ်ထာားသည် အဖွဲ့ေင်/ြါေင်သူမျာား၏ ထည်ေင်နိုငစ
် မ်ားကို ထည်သင်ားစဉ်ားစာားပခင်ားသည် အရထာက်အြ
တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကပ် ခင်ား အစီအစဉ်မျာား ရအာင်ပမင်ပခင်ားတင် ပဖစ်ရြ်အာားလိုား၌ အရရားြါသည်အချက်ပဖစ်သည်။
ပြဋ္ဌာန်ားချက်မျာားနင် အကကပြျုတိုကတ
် န်ားချက်မျာား ကျငသ
် ိုားရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ားဆင
ို ်ရာ ကျွမား် ကျင်ြညာရင်မျာား
ဆိုင်ရာ ရကာ်မတီ (CEACR) အစီရင်ခစာ၏ ၂၀၁၉ ခိုနစ် အစီရင်ခစာတင် ထည်ေင်နင
ို ်စမ်ားရရသာ အလိုြ်သမာား
မျာားအာား လူမှိုအာမခ တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကသ
် ည် အရလအကျင်မျာား တိုားြာားလာပခင်ားပဖင် ကာကယ်ရစာင်ရရာက်
မှိုမျာား တိုားတက်လာရစသည်ကိုရဖာ်ထာားသည် (ILO, 2019: 593)85။ ထအ
ိုို့ ပြင် CEACR က ရဖာ်ပြသည်မာ လူမှိုအာမခဆိုင်ရာ ထည်ေင်ရကကားြိုစမျာားပဖင် အဆင်ပမင်မာားသည် လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်မှိုကို ပဖညဆ
် ည်ား
ရြားဖြီား၊ လိုအြ်သည်အခါ ရထာက်ြရကကားမျာားအြါအေင် အလိုြ်သမာားမျာားထည်ေင်နိုငသ
် ည် မူအရရဆာင်ရွက်
ရသာ နည်ားလမ်ားမျာား ပဖစ်သငသ
် ည်။ ဤ တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကပ် ခင်ားနည်ားလမ်ားသည် ရရရည်တည်တဖြီား သာတူညီမျှ
ရရသာ ရငရကကားြြိုားရရမှိုကို ပဖစ်ရစနင
ို ်သည် (ILO, 2019: 596)။
အစီရင်ခစာအရ၊ ထည်ေင်ရကကားဆိုင်ရာ အကျျုားေင်မှိုြိုစမျာားကို ရရားဆချမတ်ပခင်ားနင် အရကာင်အထည်ရဖာ်ရာ
တင် ြိုစတကျမဟိုတ်သည် စီားြာားရရားအတင်ားရ အလိုြ်သမာားမျာား၏ သီားပခာားအရပခအရနကို စဉ်ားစာားသိုားသြ်ရန်
နင်၊ အရပခအရနနင်ကိုကည
် သ
ီ ည် အစီအစဉ်မျာား ချမတ်ရဆာင်ရွကရ
် န် လိုအြ်ြါသည်။ ေင်ရငဖူလိုမှို ရရ
ရအာင်ပမင်ရရား ပမငတ
် င်ရဆာင်ရွကမ
် ှိုအမျျုားမျျုားကို ကိုားကာားရဖာ်ပြထာားဖြီား ရအာက်ြါအချက်မျာားြါေင်သည်။
“ထည်ေင်ရကကားအစီအစဉ်တင် ြါေင်ရကကားနှိုန်ားထာားရလျှာချပခင်ားအြါအေင်၊ အရပခခေင်ရငဖူလိုမှို၊
လူမှိုထည်ေင်ရကကားရထာက်ြရငြစ
ို ပဖင် အစိုားရ၏ ြြိုားမှို၊ ထည်ေင်ရကကားရြားသင်ားနင
ို ်သအ
ူ ာားလိုားကို
လမ်ားခချုသည် စီမရဆာင်ရက
ွ ်ချက်မျာား၊ အလိုြ်သမာားရရားရာ စစ်ရဆားပခင်ားနင် ဥြရဒအရကာင်
အထည်ရဖာ်ပခင်ားကို အာားရကာင်ားခိုင်မာရစသည် စီမရဆာင်ရက
ွ ်ချက်မျာား (ILO, 2019: 412)”
ပမန်မာနိုငင
် အရပခအရနတင် သင်ရလျာ်သည် လမ်ားခချုနင
ို ်မြ
ှို ိုစကို ကကဆရဆာင်ရွကရ
် ာတင်လည်ား အရရားကကီား
သည်အချက်မာ - ြိုစတကျမဟိုတ်သညစ
် ီားြာားရရားအတင်ားရ အလိုြ်သမာားအဖွဲ့အစည်ားကိုယ်စာားလယ်မျာားနင်
ရဆားရနားညနင
ှို ်ားရန် လိုအြ်သည်(ILO, 2019: 497)။86 လက်ရတင် ြိုစတကျမဟိုတ်သည်စီားြာားရရားအတင်ားရ
အလိုြ်သမာားမျာားကို ကယ
ို ်စာားပြျုသည် အဖွဲ့အစည်ားအနည်ားငယ်သာ ရြိုရြေါ်သည်။ ဤအစီရင်ခစာ ပဖစ်ရပမာက်
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ILO ၏ လူူ့ဂ္ိုဏ်သကခာ၊ လူမှိုတရာားမျှတမှို၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွဲ့ဖဖျုားတားို တက်ရရားအတက် အာားလိုားအကျျုားေင်သည် လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်မှို (လူမက
ှို ာ

ကယ်ရစာင်ရရာက်မှို အရပခခရြိုင်ခင်မျာား အကကပြျုတိုက်တန်ားချက် ၂၀၁၂ (၂၀၂) နင်စြ်လျဉ်ားသည် အရထရထစစ်တမ်ား၊ ပြဋ္ဌာန်ားချက်မျာားနင် အကကပြျု
တက
ို ်တန်ားချက်မျာား ကျင်သိုားရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ားဆိုင်ရာ ကျွမ်ားကျင်ြညာရင်မျာား ဆိုငရ
် ာ ရကာ်မတီ (CEACR) ၏ အစီရင်ခစာ (၂၀၁၉) အြိုဒ် ၅၉၃။ အစီရင်
ခစာတင် ဆက်လက်ရဖာ်ပြထာားသည်မာ " အစိုားရအမျာားစို (၅၀) သည် လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရားနယ်ြယ်တင် အမျျုားသာားရည်မန်ားချက်မျာားနင်
ဦားစာားရြားလိုြ်ငန်ားမျာားတင် ရရနသည် ထည်ေင်ရကကားဆိုင်ရာ အစီအစဉ်မျာားကို တားို ချွဲ့ရဆာင်ရွက်ပခင်ား ြါေင်သည်ဟို အစီရင်ခတင်ပြကကသည်။ ဤသိုို့
ရဆာင်ရက
ွ ်ရာတင်- ဥြရဒမူရဘာင် ချမတ်ရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ား၊ ရဖာ်ပြြါအလိုြ်သမာားအမျျုားအစာားမျာား၏ သီားပခာားလကခဏာရြ်မျာားကို ထည်သင်ားစဉ်ားစာားဖြီား၊
ရငရကကားြြိုားသညအ
် စီအစဉ်မျာား (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) စီမခနို့ခ
် ရရားလိုြ်ထိုားလိုြန
် ည်ားမျာား လိုအြ်သည်။”(ibid)
86

"ရကာ်မတီအရနပဖင် သိုားြင်ဆိုငြ
် ူားရြါင်ားြါေင်ရဆာင်ရွက်မှို အရရားြါြိုနင် ြိုစတကျမဟိုတသ
် ည်စီားြာားရရားအတင်ားရအလိုြ်သမာားမျာား၊ ရယဘိုယျအာား

ပဖင် ကိုယ်စာားပြျုပခင်ားမခရသည် အပခာားအမျျုားအစာားအတင်ားရရနသူမျာားအြါအေင်၊ အပခာားသက်ဆိုင်သူြိုဂ္ဂျုလ်မျာား၏ ကိုယ်စာားပြျုအဖွဲ့အစည်ားမျာားနင်
ရဆားရနားညနှိုင်ားပခင်ားပြျုလိုြ်ရန်အရရားြါြက
ို ို အရလားထာား ရဖာ်ပြထာားဖြီား၊ အမျျုားအစာား အမျျုားမျျုားပဖင်ရရနသူမျာားအတက် ပြည်စိုလိုရလာက်သည်
အဆင်ပဖင် ကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်မှိုရရရား အဓြပါယ်ဖင်ဆိုသတ်မတ်ချက်နင် ြိုမန်သိုားသြ်ရန်ကိုလည်ား အရလားထာားရဖာ်ပြထာားသည်။” – ibid, par 497။
အြိုင်ား ၄.၂ ကိုလည်ား ကကညရ
် ှိုြါ။
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ရရားအတက် ြါေင်သက်ဆင
ို သ
် ူမျာားနင် ရဆားရနားညနှိုင်ားြပြျုလိုြ်စဉ်အတင်ား ထြ်ဆင် သခရသည်အချက်မာ အလိုြ်သမာားအဖွဲ့အစည်ားအချျုွဲ့သည် အဖွဲ့ေင်ပခင်ားနင် ြြိုားကူညီမှိုမျာားနင်ြတ်သက်၍ ပြည်တင်ား ရရွဲ့ရပြာင်ား
သာားလာသူမျာားအြါအေင်

ြိုစတကျမဟိုတ်သည်စီားြာားရရားအတင်ားရ

အလိုြ်သမာားမျာားကို

လက်လမ်ားမီ

ကူညီရြားနင
ို ်ရန် ပြင်ဆင်ရနကကသည်။ ဤနယ်ြယ်ရ အလိုြ်သမာားအဖွဲ့အစည်ားမျာား၏ ရဆာင်ရွကခ
် ျက်မျာားကို
အာားရြားရန် ကကျုားစာားသင်ြါသည်။ ထအ
ိုို့ ပြင် ရဒသတင်ား ကဏ္ဍအလိုက် အဖွဲ့အစည်ားမျာားလည်ားရရနရသာ
ရကကာင် အလိုြ်သမာားမျာားနင် ၎င်ားတ၏
ိုို့ မသာားစိုမျာားအာား လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရား လမ်ားခချုနင
ို ်မှိုနင်
ြတ်သက်၍ကယ
ို ်စာားပြျုအခန်ားကဏ္ဍကိုရဆာင်ရွကန
် င
ို ်သလ၊ို ၎င်ားတမ
ိုို့ ရသညရ
် နရာတင် အလာားတူ ရဆာင်ရက
ွ ်
ချက်နင် အဖွဲ့အစည်ားမျာားထူရထာင်နိုင်ကာ၊ ြိုစတကျမဟိုတ်သည်စီားြာားရရားအတင်ားရ အလိုြ်သမာားမျာားအာား
ကိုယ်စာားပြျုပခင်ားကို

ြို၍ခင
ို မ
် ာအာားရကာင်ားရအာင်

ပြျုလိုြ်နင
ို ်ြါသည်။

လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရား

လက်လမ်ားမီရရမှိုနင် တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကမ
် ှိုအရြေါ် သက်ရရာက်မှိုနင် ြိုစတကျမဟိုတသ
် ည် အရပခအရနတင်
ရရသာ ကျာား/မ ဘက်စိုရထာင်စရ
ို ှိုရထာငအ
် မျျုားမျျုားအရြေါ် ရပဖရင်ားရဆာင်ရက
ွ ်မှိုတင် ကိုယ်စာားပြျုရဆာင်ရက
ွ ်
သည် အဖွဲ့အစည်ားမျာားက ပြည်စလ
ို ိုရလာက်စာ အရလားထာားရဆာင်ရွကပ် ခင်ား ရသချာရစရန် အရရားကကီားြါ
သည်။ ဤသိုားသြ်ရဆာင်ရက
ွ ်မှိုမျာားသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စချန်စညန်ားလမ်ားညန်ချက်မျာားနင် ကိုက်ညီ
ရအာင် ရဆာင်ရက
ွ ်ရန်လည်ားလိုြါသည်။
ရနောက်ဆိုားအရနပဖင် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာစီားြာားရရားအတင်ားရ အလိုြ်သမာားမျာားအြါအေင် အလိုြ်သမာား
အာားလိုား၏ အကျျုားစီားြာားမျာားအတက် ရဆာင်ရွကရ
် ြားရန် ရရားဆချမတ်မည် အစီအစဉ် ရရရည်တည်တရရားနင်
ြတ်သက်၍ နှိုင်ားယဉ်ရလလာထာားသည် အရထာက်အထာားမျာားအရ လိုရလာက်သညအ
် တင
ို ်ားအတာပဖင် အစီ
အစဉ်မျာား ရဆာင်ရက
ွ ်ရန်လအ
ို ြ်ရကကာင်ား အရလားထာားရဖာ်ပြထာားသည်။ ြိုစတကျမဟိုတ်သည် အလိုြ်သမာား
မျာား ြါေင်မှိုနှိုနား် နမ်ကျသည်အရပခအရနမျာားကို အရပဖရာရဆာင်ရွကရ
် န် သီားပခာားရဆာင်ရွကခ
် ျက်မျာားလိုအြ်
ြါသည်။ ထည်ေင်ရကကား၊ အကျျုားခစာားခငစ
် နစ်နင် ခစာားနိုင်ခင်ရသညအ
် ရပခအရနမျာားနင်ြတ်သက်၍ အရပခ
အရနအလိုကရ
် ဆာင်ရက
ွ ်သည် ြိုစမျာားအပြင်၊ ဆရဆာင်မှိုမျာား ပြျုလိုြ်ပခင်ား၊ ပြညစ
် ရ
ို ကာင်ားမန်ရသာ စီမခနို့်ခမှို
ပဖစ်ရစပခင်ားနင် အစီအစဉ်ြိုစတသ
ိုို့ ည် အလန်အရရားြါသည်အချက်မျာားပဖစ်သည်။

၆။ သနာက်

ံုံီး နှိဂံုံီးချျုပ် ံုံီး

ပ်ချက်နင် အကကံပပျုချက်မျောီး

ဖြီားခသည်နစ်မျာားတင် ပမန်မာအစိုားရသည် လူမှို ကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်မှိုစနစ် ဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်ရရားနင်ြတ်သက်
၍ သသာထင်ရာားသည် ရအာင်ပမင်မမ
ှို ျာားကို ရဆာင်ရွကန
် င
ို ်ခသည်။ ရဆာင်ရက
ွ ်နင
ို ်ခသည်အရာမျာားမာ - (၁)
လူမှိုဖူလိုရရားအဖွဲ့(SSB)၏

ထည်ေင်ရကကားစနစ်ရအာက်တင်

အကျျုားေင်ရသာ

အလိုြ်သမာားအရရအတက်

တပဖည်ား ပဖည်ားတိုားြာားလာပခင်ား။ (၂) အင
ို ်အယ်လ်အို၏ အကူအညီပဖင် လူမှိုဖူလိုရရားစနစ်နင် ေန်ရဆာင်မှိုရြား
ပခင်ားဆိုင်ရာတင် ဥြရဒရရားရာနင် စီမခနို့်ခရရား ပြျုပြင်ရပြာင်ားလမှို၊ (၃) အလိုြ်သမာားရလျာ်ရကကားစနစ် နစ်ခိုကို
ထရရာက်ရအာင် ရြါင်ားစြ်ရဆာင်ရွကပ် ခင်ား၊ (၄) ပြင်ြလူနောရစာငရ
် ရာက်မှိုကို အလိုြသ
် မာားမျာား ရရနိုင်ရန်
ြိုဂ္ဂလက

ကဏ္ဍနင်ြူားရြါင်ားပခင်ားအြါအေင်

ကျန်ားမာရရားရစာင်ရရာက်မှိုစနစ်ကို

စီမခနို့်ခမှိုအရရရာ၊

အဖွဲ့အစည်ား တည်ရဆာက်ြိုစနစ်အရြါ တိုားချွဲ့ရဆာင်ရက
ွ ်ခပခင်ား၊ (၅) လူမှိုဖူလိုရရားအဖွဲ့အရနပဖင် နင
ို ်င၏
ရနရာရဒသ အလိုက် လမ်ားခချုရဆာင်ရွကမ
် ှိုမျာားအြါအေင်၊ လိုကန
် ောရဆာင်ရွကမ
် ှို ခင
ို ်မာအာားရကာင်ားရရား
အြိုင်ားတင် ထည်ေင်ရကကားစနစ် ပြျုပြင်ရပြာင်ားလမှိုမျာားကို ရမျှာ်မန်ားရဆာင်ရွကန
် ိုင်ခပခင်ား၊ (၆) လူမှိုအရထာက်
အြစနစ်ကို တိုားချွဲ့ရဆာင်ရက
ွ ်နင
ို ်ပခင်ား။
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လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရားစနစ်
ထန်ားချျုြ်

လမ်ားမိုားမှိုရသည်

ဆက်လက်ဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်ရရားအရြေါ်

အရကကာင်ားရင်ားနင်

အဆိုားအပဖတ်ရြားနိုင်သည်

ထညသ
် င်ားစဉ်ားစာားရမည်အချက်အချျုွဲ့ရဖြီား၊

အထူားသပဖင်

ပြည်တင်ား ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူမျာား၏ အဓြါယ်ပြညေ
် သည်ြါေင်မှို၊ အထူားသပဖင် စနစ်အတင်ားရရသာ
ြိုစတကျ မဟိုတ်သည် စီားြာားရရားအတင်ား လိုြ်ကင
ို ရ
် နသူမျာား၊ ြိုစတကျမဟိုတ်သည် အလိုြ်သမာားမျာား
အတက်ပဖစ်သည်။

အစီရင်ခစာတင်

အရသားစတ်ရဖာ်ပြထာားသည်အတိုင်ား

အဓက

စဉ်ားစာားသိုားသြ်ရန်

အချက်မျာားကို ရအာက်တင် ရဖာ်ပြထာားြါသည်။


ရအာက်ြါအရပခအရနမျာားရကကာင် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားအတင်ားရ ပြည်တင်ားရရွဲ့ရပြာင်ားသာား
လာသူမျာား (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) ြိုစတကျ မဟိုတ်ရသာ အလိုြသ
် မာားအပဖစ် တစ်နည်ားနည်ားပဖင် လိုြ်ကင
ို ်ရန
သူမျာားအရြေါ် လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်မအ
ှို ကျျုားေင်ရရား တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကရ
် န် အရရားတကကီား လိုအြ်
ရနြါသည်။
o

စဉ်ားစာားသိုားသြ်ရန် ကန်ားဂ္ဏန်ားအရရအတက်တင် - အလိုြ်ခနို့်ထာားသူအာားလိုား၏ ၈၄ ရာခင
ို ်နှိုန်ား
သည် ြိုစတကျမဟိုတ်ဘ ထည်ေင်ရကကားဆိုင်ရာ လူမှိုဖူလိုရရားအစီအစဉ်ရအာက်တင် ထရရာက်
ရသာ လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်မှိုကို လက်ရတင် အကျျုားခစာားရပခင်ားမရြါ။

o

ြိုစတကျမဟိုတ်သည်ကဏ္ဍရ

အလိုြ်သမာားမျာားသည်

သသာထင်ရာားသည်

ဘက်ရြါင်ားစို

အာားနည်ားချက်/ချျုွဲ့ငမှိုမျာားကို ကကျုရတွဲ့ရနရဖြီား၊ အမျျုားသာားနင် အမျျုားသမီားမျာားအရြေါ် ကပြာားစာ
သက်ရရာက်မှိုမျာားရဖြီား၊ အသက်အရွယအ
် ိုြ်စိုအမျျုားမျျုား၊ ရကျားလက်တင်ရနထိုင်သူနင် ဖမျုွဲ့ပြတင်
ရနထိုင်သူ၊ တင
ို ်ားနင်ပြည်နယ်အမျျုားမျျုားအလိုက် ကပြာားစာ သက်ရရာက်မှိုမျာား ရရနသည်။
o

အထူားသပဖင်

အမျျုားသမီားနင်

လူငယ်အလိုြ်သမာားမျာားသည်

အခငအ
် လမ်ားနည်ားသူမျာားပဖစ်ကာ

လစာ/အခရကကားရင မရရသည် မသာားစိုအလိုြ်နင် ြိုစတကျမရရသာ အလိုြ်တင် ြါေင်မှိုနှိုနား်
မျာားပြာား ပခင်ားရကကာင် ေင်ရင အရတာ်အတန် နမက
် ျသညအ
် ပြင် ြိုမန်လည်ားမရြါ။


ကိုဗစ်နင
ို တ
် င်ား ကမဘာကြ်ရရာဂ္ါ မပဖစ်မီကြင်၊ ဖမျုွဲ့ပြရ အလိုြ်သမာားမျာားအရနပဖင် အလိုြ်လက်မ ပဖစ်
မည်ကို အထူားစိုားရမ်သည် အရြ်လကခဏာအချျုွဲ့ရနင်ခသည်။ ရကျားလက်ရဒသနင် ဆင်ားရနမ်ားြါားသည်
တိုင်ား/ပြည်နယ်မျာားရ အလိုြသ
် မာားမျာားအတက် အရပခခလိုအြ်ချက်မျာားနင် အဓကအစာားအစာမျာားသည်
ဦားစာားရြားလိုအြ်ချက်မျာားပဖစ်သည်။ အိုြ်စိုနစ်စိုလိုားအတက်၊ သင်ရလျာ်သည် ကျန်ားမာရရားရစာင်ရရာက်မှို
ကသိုို့ အရရားတကကီားရဆာင်ရက
ွ ်ရမည် နယ်ြယ်မျာားမာ သသာထင်ရာားသည်။ ကိုဗစ်နင
ို တ
် င်ား သက်ရရာက်
မှိုရကကာင် အရရားရြေါ်ရဆာင်ရက
ွ ်ရန်အရပခအရနမျာား အလန်မျာားပြာားခဖြီား၊ ရဆာင်ရက
ွ ်ရမည် လိုအြ်ချက်
အတင
ို ်ားအတာလည်ား မျာားပြာားခသည်။



ပြည်တင်ားရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူ ရာခိုင်နှိုန်ားအရတာ်မျာားမျာားကို ကိုန်ထိုတ်လိုြ်မှိုကဏ္ဍတင်ရတွဲ့ရဖြီား၊ ြိုစ
တကျမဟိုတ်သည် စီားြာားရရားအတင်ားရ အလိုြ်သမာားမျာားအရနပဖင် လိုြ်သာားရ ားကက်အတင်ား ြါေင်
လိုြ်ကင
ို ်ရာတင် ကိုန်ထိုတ်လြ
ို ်ရရားနင် စိုကြ
် ျျုားရရားသည် ဦားစာားရြားကဏ္ဍမျာားပဖစ်သည်။



ြိုစတကျမဟိုတ်သည်

စီားြာားရရားအတင်ားရ

အလိုြ်သမာားမျာားအရနပဖင်

အမျာားအာားပဖင်

မပဖစ်မရန

ထည်ေင်ရကကားရြားရသည်အစီအစဉ် အတင
ို ်ားအတာ ပြင်ြတင်ရရာက်ရနရလရရသာရကကာင် SSB ၏ မမ
ဆနဒအရလျာက် ထည်ေင်သည်စနစ်တင် ြါေင်ရသည်။ ပြည်တင်ား ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူမျာား အတက်
69

ဦားတည်ရဆာင်ရက
ွ ်သည် မပဖစ်မရန ထည်ေင်ရကကား ရြားသင်ားပခင်ားဆိုင်ရာ လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်မှို
ရဆာင်ရွကခ
် ျက်မျာား မရြါ။ မမဆနဒအရလျာက်ထည်ေင်သည် အစီအစဉ်တင် ြါေင်သူမျာားအရနပဖင်
အလိုြ်ရင်နင် အလိုြ်သမာားထည်ေင်ရကကားနစ်ရြ်လိုားကို ရြားသင်ားရဖြီား၊ ၎င်ားထည်ေင်ရကကားနှိုန်ားထာားမာ
စရတ်ကကီားဖြီား၊ အကျျုားေင်မအ
ှို ရြေါ် ဆိုားကျျုားသက်ရရာက်မှိုရသည်။


ဤအလိုြ်သမာားမျာားအတက် လူမှိုအရထာက်အကူ အကျျုားခစာားခငအ
် မျျုားမျျုားသည် သက်ဆိုင်မှိုရနိုင်ြါ
သည်။ အထူားသပဖင် အာားလိုားအကျျုားေင်သည် ကိုယ်ေန်ရဆာင်မခင်နင် ကရလားသူငယ် ရငရကကားရထာက်ြ
မှိုအစီအစဉ်နင်၊ (လက်ရ အသက် ၈၅ နစ် ရရာက်ရသညအ
် ရြေါ်မူတည်၍) အာားလိုားအကျျုားေင်သည် လူမှို
ြင်စင် အကျျုားခစာားခင်။



ပမန်မာနိုငင
် အရပခအရနတင် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရား အစီအစဉ်မျာားသည်
အရရားကကီားသည်။ သရ
ိုို့ သာ် လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရားလိုအြ်ချက်မျာားကို အတိုင်ားအတာကကီားကကီားမာား
မာားပဖင် ပဖညဆ
် ည်ားရဆာင်ရက
ွ ်ရြားနိုင်ပခင်ား မရရသားြါ။

၆၁။ လူမှုကောကယ်သစောင်သ ောက်သ ီး တှိုံီး.ချွှေ့ န် ကဏ္ဍစံုံ ချဉ်ီးကပ်သ

ောင် ွက် နည်ီးကှိုံ ကျင်

ံုံီးပခင်ီး

လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရား အရပခခရြိုင်ခင်မျာဆင
ို ်ရာ အကကပြျုတက
ို တ
် န်ားချက်မျာား ၂၀၁၂ (အမတ် ၂၀၂)
တင် ရဖာ်ပြထာားသည် လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရားဆင
ို ်ရာ ILO အရပခခမူမျာားနငအ
် ညီ၊ ဤစာတမ်ားတင်
ပမန်မာနိုငင
် ရ ပြည်တင်ား ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူမျာားအြါအေင် ြိုစတကျမဟိုတ်သည် စီားြာားရရားအတင်ားရ
အလိုြ်သမာားမျာားအာား လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရား တိုားချွဲ့ရန်အတက် နည်ားလမ်ားမျျုားစိုရြါင်ားစြ်ထာားရသာ၊
ရပြာင်ားလယ်ပြင်လယ်ရဖြီား စီစဉ်တကျပဖစ်ရသာ ချဉ်ားကြ်ရဆာင်ရွကန
် ည်ားကို အသိုားပြျုရန် အကကပြျုြါသည်။
ရရနသည် ထည်ေင်ရကကားရြားရန်လိုသည် အကျျုားေင်အစီအစဉ်နင် ထည်ေင်ရကကားရြားရန် မလိုသည် အစီအစဉ်
မျာားကိုတိုားချွဲ့ပခင်ားပဖင်၊

အာားလိုားအကျျုားေင်

ရကာင်ားစာရရားဆထာားသည်

လမ်ားခချုနိုင်မက
ှို ို

နည်ားလမ်ားတစ်ရြ်ကို

အဆင်လိုက်

အသိုားပြျုပခင်ားသည်

တပဖည်ားပဖည်ားရဆာင်ရွကရ
် န်

ရအာင်ပမင်နိုင်ြါသည်။

ထအ
ိုို့ ပြင်

ရရနသည် လမ်ားခချုနင
ို ်မှိုအဆင်ကို ပမင်တင်ပခင်ားနင်အတူ မပဖစ်မရနထည်ေင်ရကကားရြားရသည်စနစ်နင် အစိုားရ
ရထာက်ြရကကားမျာားကို တပဖည်ားပဖည်ား တိုားချွဲ့ ရဆာင်ရက
ွ ်သာားနင
ို ်ြါသည်။ တစ်ချန်တည်ားတင် လက်ရ
ဖယ်ကကဉ်ခထာားရရသာ အကျျုားမေင်သည် အိုြစ
် ိုမျာားကို ထထရရာက်ရရာက် လမ်ားခချုနင
ို ်ရန် အရပခအရန
အလိုကရ
် ဆာင်ရက
ွ ်နင
ို ်သညြ
် ိုစမျာား(သမ
ိုို့ ဟိုတ်) အလာားအလာရသည် စိုစည်ားရြါင်ားစြ်ထာားသည် ြိုစတကျ
မဟိုတ်သည် လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရား ရဆာင်ရက
ွ ်ချက်မျာား ကို မတ်ဆက်ရဆာင်ရွကပ် ခင်ား လိုအြ်ြါ
သည်။
ထည်ေင်ရကကားရြားရန်လိုသည် အကျျုားေင်အစီအစဉ်နင် ထည်ေင်ရကကားရြားရန် မလိုသညအ
် စီအစဉ်မျာား၊ အစိုားရ
ရထာက်ြရကကားအတက် ကကီားမာားသည်အခန်ားကဏ္ဍ၊ အသိုားပြျုသူမျာားက ရြားသည်အခရကကားရငမျာား စိုစည်ား
ရြါင်ားစြ်ပခင်ားပဖင် စိုစည်ားထာားသည် လူမှိုဖူလိုရရားြြိုားမှို စနစ်တစ်ရြ် ချမတ်ရဆာင်ရွကရ
် ာတင် ကဏ္ဍစို
ချဉ်ားကြ်ရဆာင်ရွကန
် ည်ားမျာား ကျင်သိုားပခင်ားသည် အကျျုားရရစသည်။ ကဏ္ဍစို ချဉ်ားကြ်ရဆာင်ရွကန
် ည်ားသည်
အာားလိုားအကျျုားေင်ရသာ၊

အခန်ရငြြိုားထာားသည်

လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရားအရပခခရြင
ို ်ခငရ
် ြေါ်တင်

တည်ရထာင်ဖြီား လူမှိုဘေ သင်တင်မျှတမှိုနင် ဂ္ိုဏ်သကခာရမှိုကို အာမခရြားသည်။ ြထမကဏ္ဍတင် အလိုြ်
သမာား၊ အလိုြ်ရင်မျာား၏ ထည်ေင်ရကကားမျာားမတစ်ဆင် မပဖစ်မရန ထည်ေင်ရကကားရြားရသည် လူမှိုအာမခ ရန်ြို
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ရငြြိုားမှိုပဖစ်ဖြီား၊ အကျျုားခစာားခင် အမျာားအပြာားကို ပဖညား် ဆည်ားရြားပခင်ားပဖစ်သည်။ တတယကဏ္ဍကို ပဖညစ
် က်
ရဆာင်ရွကခ
် ျက်အပဖစ်

သိုားသြ်နင
ို ်ဖြီား

စိုရဆာင်ားရငမျာားြါေင်သည်။

မမဆနဒအရလျာက်ထည်ေင်နင
ို ်သည်

ပမန်မာနိုငင
် အရပခအရန၌၊

လူမှိုကာကယ်ရစာင်

လူြဂ္
ို ဂျုလ်တစ်ဦားချင်ားဆိုင်ရာ
ရရာက်ရရား

မဟာဗျူဟာ

အစီအစဉ် (၂၀၁၄) အရ လိုြ်ငန်ားစဉ်မျာား ချမတ်ထာားဖြီား၊ လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက် ရရား အရပခခရြိုငခ
် င်
တိုားချွဲ့ပခင်ားအတက် အရပခခအချက်မျာားြါေင်သည်။ ထအ
ိုို့ တူြင်၊ လူမှိုဖူလိုရရားဥြရဒ (၂၀၁၂) အရ SSB က
ရဆာင်ရွကသ
် ည် လူမအ
ှို ာမခအစီအစဉ်မျာားတင် လူမှိုအာမခ အစတ်အြိုင်ား/ကဏ္ဍဆင
ို ်ရာ အရပခခအချက်မျာား
ြါေင်သည်။ ဤအချက်မျာားနင်စြ်လျဉ်ား၍ လာအိုပြည်သူူ့ဒီမက
ို ရက်တစ်သမမတနိုငင
် ၊ ထိုင်ားနိုင်င၊ ဗီယက်နမ်
နိုင်ငအြါအေင် အာဆီယနိုငင
် အချျုွဲ့၏ အရတွဲ့အကကျုမျာားသည် အရထာက်အကူပဖစ် နင
ို ်ြါသည်။

၆.၂။ လူမှုအသထောက်အပံကှိုံ တှိီးုံ ချွှေ့ပခင်ီး
အထက်ရဖာ်ပြြါ ကဏ္ဍစို ရဆာင်ရွကမ
် ှိုနည်ားလမ်ားမျာားနငြ
် တ်သက်၍၊ ရရနသည် ထည်ေင်ရကကားရြားရန်မလို
ရသာ အကျျုားခစာားခင်မျာားကို တိုားချွဲ့ရန်နင် ထည်ေင်ရကကားဆိုင်ရာအရထာက်အြမျာားကို ခင
ို ်မာအာားရကာင်ားရစ
ရန်၊ အဓကကျသည် သိုားသြ်ရန် အချက် ၃ ချက်ကို ထညသ
် င်ားစဉ်ားစာားရန်လိုအြ်သည်။
ြထမအချက်မာ - ကိုယ်ေန်ရဆာင်မခင် (ကယ
ို ်ေန်ရဆာင်ချန် ရနောက်ဆိုား ၆ လ)နင် ၎င်ားမရမားဖာားရသာ ကရလား
အသက် နစ်နစ်အထ ရငရကကား ရထာက်ြမှိုအစီအစဉ် (MCCT) တိုားချွဲ့ရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ားအာား စဉ်ားစာားသိုားသြ်
သင်ြါသည်။ ထအ
ိုို့ ပြင် ဆင်ားရနမ်ားြါားသူမျာား၊ ြိုစတကျမဟိုတ်သညစ
် ီားြာားရရားအတင်ား လိုြ်ကင
ို ်ရနသူမျာား၊
ပြည်တင်ား

ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူမျာားအြါအေင်

ဦားတည်ထာားသည်

အကျျုားခစာားခင်ရသူမျာားအာားလိုား

လက်လမ်ားမီရရမည် အာားလားို အကျျုားေင်ရသာ ရငရကကားရထာက်ြမှိုအစီအစဉ် ရသချာရစရန် အရလားထာား
သင်ြါသည်။ ထအ
ိုို့ ပြင် မီားဖာားမှို/ကိုယ်ေန်ရဆာင်မခင်ကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရားကို ပမင်တင်ရန် ြိုစတကျ
မဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားအတင်ားရ အလိုြ်သမာားမျာားအရနပဖင် သင်ရလျာ်သည် မီားဖာားမှို အကျျုားခစာားခင်
အစီအစဉ်တင် ထည်ေင်ြါေင်ခင်ရရန်၊ သငရ
် လျာ်သည် မူရဘာင်တစ်ရြ် ချမတ်သင်ြါသည်။ ဤသပိုို့ ဖစ်ရြေါ်ရန်
အတက် လက်ရ MCCT အစီအစဉ်ကို တိုားချွဲ့ရန်နင် အမျျုားသမီားအကျျုားခစာားခင်ရသူကယ
ို ်စာား ထည်ေင်ရကကား
တစ်ရြ်အပဖစ် တိုားပမင်ရင်ားနီားပမျုြ်နရန်ပဖစ်သည်။ ဤအချက်မာ- ဆင်ားရနမ်ားြါားသူမျာားနင် ထခိုက် လယ်သူမျာား
ကိုယ်စာား အနည်ားဆိုားအာားပဖင် ထည်ေင်ရကကားအစတ်အြင
ို ်ားတစ်ရြ်ကို အစိုားရက ရထာက်ြရြားရန် လိုအြ်ချက်
နင် ထြ်တူကျရနသည်။
ဒိုတယအချက်အရနပဖင် - ထည်ေင်ရကကားရြားရန်မလိုရသာ အာားလိုားအကျျုားေင်သည် ရငရကကားရထာက်ြမှို တင်
အကျျုားေင်သည် အလန်ငယ်ရယ
ွ ်ရသာ ကရလားသူငယ်မျာားကိုသာ ရထာက်ြပခင်ားအစာား (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) ရထာက်ြ
ပခင်ားအပြင်၊

ကရလားသူငယ်အာားလိုားအတက်

ရငရကကားအကျျုားခစာားခင်ကို

တစ်ပဖည်ားပဖည်ားချင်ား

ထည်ေင်ရကကားရြားရန်မလရ
ို သာ
စတင်ဖြီား

အာားလိုားအကျျုားေင်သည်

တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကရ
် န်လိုြါသည်။

အသက်

ငယ်ရယ
ွ ်သည် ကရလားသူငယ်မျာားသည် လူူ့အဖွဲ့အစည်ားတင် ထခိုက်လယ်ဆိုား အိုြ်စတ
ို စ်စိုပဖစ်၍၊ ဦားစာားရြား
လူမှိုကာကယ် ရစာငရ
် ရာက်ရရား အကျျုားခစာားခင်မျာား ရရသင်ဖြီား၊ အစိုားရ၏ တာေန်ေတတရာားမျာားတင် ြထမဆိုား
ရနရာ၌ရသည်။
တတယအချက်အရနပဖင် - အသက်အရွယ်ကကီားရင်သူမျာားအတက်အရထာက်အြကို တိုားချွဲ့ရန်အရရားကကီားဖြီား၊
လက်ရတင် အသက် ၈၅ နစ်နင်အထက် ရသူမျာားသာရရနိုင်သည် လူမှိုြင်စင်အကျျုားခစာားခငက
် ို အာားလိုား
အကျျုားေင်ရအာင် ရဆာင်ရက
ွ ပ် ခင်ားပဖစ်သည်။ ထိုသပိုို့ ြျုလိုြ်ရန်လိုအြ်ချက်မာ လူူ့သက်တမ်ားဆိုင်ရာ ကန်ားဂ္ဏန်ား
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အချက်အလက်မျာားကို

ခင
ို မ
် ာအာားရကာင်ားရအာင်

ပြျုလိုြ်ပခင်ားပဖစ်သည်။

၈၅

နစ်ရအာက်ရသူမျာားအာား

ဤအကျျုားခစာားခင်မျာားအာား ပဖညဆ
် ည်ားရြားရာတင် အဆငလ
် ိုက် တစ်ပဖည်ားပဖည်ားချင်ား ရဆာင်ရွကသ
် ည် ြိုစကို
ကျင်သိုားနိုင်ြါသည်။ လူမှိုြင်စင်တန်ဖိုားကို တပဖည်ားပဖည်ားတိုားချွဲ့ရန်အတက်လည်ား စဉ်ားစာားသိုားသြ်သင်ြါသည်။
ထအ
ိုို့ ပြင် ပြည်တင်ား ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူမျာားအြါအေင် ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာစီားြာားရရားအတင်ား လိုြ်ကင
ို ်
ရနသူမျာားအတက် သင်ရလျာ်စာဒီဇိုင်ားရရားဆထာားသည် ထည်ေင်ရကကားဆိုင်ရာ အဖငမ်ားစာားအစီအစဉ်တစ်ရြ်
ကိုလည်ား ထူရထာင်ရန် အစီအစဉ်မျာားချမတ်သင်ြါသည်။
အခန်ရငအရပခပြျုလျက် လူမှိုအရထာက်အြအကျျုားခစာားခင်မျာား တိုားချွဲ့ရာတင် လိုရလာက်သည် ရန်ြရ
ို င
တစ်ရြ် ရရန်လိုအြ်ြါသည်။ ဤကစစနင်စြ်လျဉ်ား၍ ပမန်မာနိုငင
် ရ အာားနည်ားရသာ အခန်ရငအရပခပြျုစနစ်ကို
ခင
ို ်မာအာားရကာင်ားရအာင် ပြျုလိုြ်ရန် အထူားအရရားကကီားြါသည်။ တစ်ချန်တည်ားတင်၊ ဤနယ်ြယ်ရြ်ေန်ားနင်
ြတ်သက်၍ နိုင်ငတကာ အလူရင် အသိုင်ားအေင
ို ်ားအရနပဖင် စီမချက်ဒဇ
ီ ိုင်ားရရားဆမှို အစတ်အြင
ို ်ားမျာားတင်
အကူအညီရြားပခင်ား၊ ရရွဲ့ရပြားစီမရဆာင်ရွကခ
် ျက်မျာား ပြျုလိုြ်ပခင်ားပဖင် အဓြပါယ်ပြည်ေသည် ရင်ားနီားပမျုြန
် မှိုမျာား
ပြျုလိုြ်နင
ို ်သည်။

၆.၃။ လူမှုအောမခံကှိုံ တှိီးုံ ချွှေ့ပခင်ီး
ဤအစ င်ခံစောအသချော
သ

ီးသနီးပသ

တ်ဖြီားရပမာက်မှိုကှိုံ အ

ှိသပီးအသ ကောင်ီး ကောီး ည် အတည်ပပျုပခင်ီး

ောင် က
ွ ်စဉ်တင်၊ (လူမှုဝန်ထမ်ီး၊ ကယ်

လူမှုေန်ထမ်ားဦားစီားဌာန၏

ညန်ကကာားရရားမူားချျုြ်က

ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူမျာားအတက်

ှိုံင် ော အလုံပ်ရံုံ

ယ်သ ီးနင် ပပန်လည်သန ောချထောီးသ ီး ဝန်ကကီးဌောန၏)
ြစ
ို တကျမဟိုတရ
် သာစီားြာားရရားအတင်ားရ

လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်မှို

ပြည်တင်ား

ခင
ို ်မာအာားရကာင်ားရစရန်နင်ြတ်သက်၍

ရနရာရဒသအမျျုားမျျုား၌ ရရွဲ့ရပြားအစီအစဉ်/စီမကန်ားနစ်ခို ရဆာင်ရွကပ် ခင်ားတင် လူမှိုဖူလိုရရားအဖွဲ့နင် ြူားရြါင်ား
ရဆာင်ရွကရ
် န် အကကပြျုရပြာဆိုထာားသည်။ သက်ရရာက်မှိုရမည် မျာားပြာားလရသာ အလိုြ်သမာားအရရအတက်
အပြင် ထခိုက်လယ်သည် အရပခအရနအတင
ို ်ားအတာကို ရထာက်ရှိုလျက်၊ ရရွဲ့ရပြားရဆာင်ရွကမ
် ည် ကဏ္ဍမျာား
သည် ရဆာက်လိုြရ
် ရား၊ စိုကြ
် ျျုားရရား (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) အမ်အကူနင်ပြျုစရ
ို စာငရ
် ရာက်ရရားအလိုြ်အကင
ို က
် ဏ္ဍမျာား
ပဖစ်နိုင်သည်ဟို အကက ပြျုရပြာဆိုထာားသည်။ ကပြာားသည် ရနရာရဒသမျာားအရြေါ် အရလားထာားပခင်ပဖင်၊ ဖမျုွဲ့ပြရကျားလက် ကပြာား ပခာားနောားမှိုအပြင် တင
ို ်ားရဒသကကီား (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) ပြည်နယ်နစ်ခအ
ို ကကာား ကပြာားပခာားနောားမှိုမျာား
ြါေင်နိုင်သည်ဟို ဆိုသည်။ ထအ
ိုို့ ပြင် ရရွဲ့ရပြားစီမကန်ားရဆာင်ရွကပ် ခင်ားပဖင် ရငသာား အကျျုားခစာားခင်နင် အပခာား
လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရား လရပြာင်ားခစာားခင်မျာားကို ရရရအာင် ရဆာင်ရက
ွ န
် ိုင်ပခင်ား၊ ထည်ေင်ရကကား
ရြားသင်ားနိုင်စမ်ားနင်၊ ဦားတည်ထာားသည် လူဦားရရ၏ ဦားစာားရြားလိုအြ်ချက်ဆင
ို ်ရာ သတင်ားအချက်အလက်မျာား
ကိုလည်ား ရရရအာင် ပြျုလိုြ်နင
ို ်သည်ဟို အကကပြျုထာားသည်။ ဤသပိုို့ ဖစ်ရြေါ်ရန် ရရွဲ့ရပြားရဆာင်ရွကခ
် ျက်မျာားကို
တတ်နိုင်သရလာက်

တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကမ
် ှို၊

ထည်ေင်ရကကားဆိုင်ရာ

အစီအစဉ်ပဖစ်ရြေါ်ရရား

တစ်ဆင်ချင်ား

ရဆာင်ရွကမ
် ှို၊ ပမန်မာနင
ို ်ငအတင်ား ဤကသိုို့ သငရ
် လျာ်မည် အစီအစဉ်မျာားအတက် ရရွဲ့ဆက်ရဆာင်ရက
ွ ်မည်
အကကပြျုလမ်ားညန်ချက်မျာားပဖင် အရထာက်အကူပြျု ရဆာင်ရွကန
် ိုငဖ် ြီား၊ ကဏ္ဍစို ချဉ်ားကြ်ရဆာင်ရွကန
် ည်ားကို
ကျင်သိုားပခင်ား၏ အာားသာချက်မျာားကိုလည်ား ထည်သင်ားစဉ်ားစာားသင်ြါသည်။ လိုအြ်သည်အချက်အလက်မျာား
အရနပဖင် - ထည်ေင်ရကကားရြားသင်ားနိုင်စမ်ား၊ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားအတင်ား လိုြ်ကင
ို ်ရနသည်
ပြည်တင်ားအမျျုားသာားနင် အမျျုားသမီား ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူမျာား၊ ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာ အလိုြ်သမာားမျာား၏
ဦားစာားရြားလိုအြ်ချက်မျာား စသည်တပိုို့ ဖစ်သည်။ လာမညစ
် ာြိုဒ်မျာားတင် ရဆားရနားတင်ပြထာားသည်အတင
ို ်ား
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အချက်အလက် ရကာက်ယူပခင်ားကို ရရွဲ့ရပြားစီမကန်ားမျာား ရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ားပဖင် ပြျုလြ
ို ်နင
ို ်သည်ဟို အကကပြျု
ထာားသည်။
လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရား အဓက အာမခအကျျုားခစာားခင်မျာားနင်ြတ်သက်၍၊ ကဗ
ို စ်နင
ို ်တင်ားကြ်ရရာဂ္ါ
အရပခအရနအရ၊ ကာလတတ
ို စ်ခအ
ို တင်ား ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာ ကဏ္ဍအတက် တိုားချွဲ့ရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ားသည်
မပဖစ်နိုင်ရသာ်လည်ား၊ အလိုြလ
် က်မအာမခကို အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ရက
ွ ်ရန် လူမှိုဖူလိုရရားအဖွဲ့ (SSB)
အတက် အရရားရြေါ်လအ
ို ြ်သည်ကို ရတွဲ့ရြါသည်။ ထအ
ိုို့ ပြင် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားအတင်ား
လိုြ်ကင
ို ်ရနသူမျာားအတက် ထည်ေင်ရကကားေန်ထိုြ်ေန်ြိုားရလျာြါားရစရန် အလိုြ်ရင်မျာား (၎င်ားတရ
ိုို့ သည်အရပခ
အရနတင်) ၏ထည်ေင်ရကကားနင်အတူ SSB က ြြိုားရြားထာားရသာ အလိုြတ
် င်ထခက
ို ်မှိုအကျျုားခစာားခင်ကို တိုား
ချွဲ့ရဆာင်ရက
ွ ်ရန်လည်ား ထည်သင်ားစဉ်ားစာားနင
ို ်ြါသည်။
ပံုံစတ
ံ ကျမဟုံတ်
မျောီးကှိုံလည်ီး
သတောင်

ည် စီးပောီးသ ီးအတင်ီး ှိ အလုံပ် မောီးမျောီး အကျံျုီးဝင်မှုကတ
ှိုံ ှိုံီးချွှေ့ န် အပခောီးနည်ီးလမ်ီး
ောသဖကကံ

နှိင
ုံ ်ပါ

ည်။

ဤအစ င်ခံစော၏ အသစောပှိုံင်ီးတင်သ

က်ပခမ်ီးတင် ှိသ ော နှိုံင်ငံအသတော်မျောီးမျောီးတင် အ

ီးသနီးခ ည်အတှိုံင်ီး၊ ကမဘော

ံုံီးပပျုလျက် ှိ ည် ဆန်ားသစ်သည် နည်ားလမ်ား

ရြါင်ားစသ
ို ည် အလန် တန်ဖိုားရသည် နည်ားလမ်ားမျာားပဖစ်သည်။ ဤအစီရင်ခစာပဖစ်ရပမာက်ရရား ပြျုလိုြ်ခသည်
ရဆားရနားညနင
ှို ်ား မှိုအတင်ား၊ ပြည်ရထာင်စက
ို
စီမခနို့်ခသည် အစီအစဉ်/စီမချက်မျာား ရဆာင်ရွကန
် င
ို ်ရချကို
တင်ပြခသည်။ ထအ
ိုို့ တူ ထည်ေင်ရကကားစနစ်ကို တိုားချွဲ့ပခင်ားနင်ြတ်သက်၍ သိုားသြ်ရာတင်၊ မရရရသားသည်
အကျျုားခစာား ခင်မျာားကို ရရရရားအတက် ထည်ေင်ရကကားရြားသင်ားရန် ဆနဒရသည် အလိုြ်သမာားအဖွဲ့ကယ
ို ်စာား
လယ်မျာားရရကကာင်ား ရဆားရနားတင်ပြခသည်။
ရနောက်ဆိုားအရနပဖင်၊ ြါေင်သက်ဆိုင်သူအချျုွဲ့၏အပမင်တင် အာားလိုားအကျျုားေင်ြါေင်သည် ကိုယအ
် ာားကယ
ို ်ကားို
အဖွဲ့ (Self-Help Groups) မျာားကသိုို့ ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ လူမှိုဖူလိုရရား နည်ားလမ်ားမျာားအရြေါ် အာားထာား
ရဆာင်ရွကန
် င
ို ်ရကကာင်ား ရဖာ်ပြကကသည်။ သရ
ိုို့ သာ်လည်ား ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ လူမှိုဖလ
ူ ိုရရား အစီအစဉ်မျာား
သည် အကျျုားရရသာ်လည်ား၊ အကနို့်အသတ်ပဖင် အနည်ားငယ်သာရသည်။ အထူားသပဖင် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ
လူမှိုဖူလိုရရားြိုစမျာားသည် အနတရာယ် အရပခအရန အမျျုားမျျုားကို လိုရလာက်စာ ရပဖရင်ားနင
ို ်စမ်ားမရြါ။ ြိုစတကျ
မဟိုတရ
် သာ လူမှိုဖူလိုရရား ယနတရာားမျာားသည် ဘေပဖစ်စဉ်တစ်ရလျှာက်လိုားအတက် ပြည်စလ
ို ိုရလာက်သည်
အကျျုားေင် ပဖည်ဆည်ားမှို မပြျုနိုင်ြါ။ အချျုွဲ့အိုြ်စိုမျာား၊ အထူားသပဖင် မသန်စမ်ားသူမျာား၊ နောတာရည်ရရာဂ္ါရသူမျာား၊
အသက်အရွယ်ကကီားသူမျာား၊ ကရလားသူငယ်နင် အရွယ်ရရာက်ဖြီားပဖစ်သည် အမျျုားသမီားမျာားအတက် လအ
ို ြ်
ချက်မျာားစာရမည်ပဖစ်သည်။ ထရ
ိုို့ ကကာင် ဤြိုစတကျမဟိုတ်ရသာအဖွဲ့အစည်ားမျာားနင် အစီအစဉ်မျာား၏ အရရား
ြါရသာအခန်ားကဏ္ဍကို အသအမတ်ပြျုဂ္ိုဏ်ယူသင်ဖြီား၊ ြြိုားရဆာင်ရက
ွ ်သင်သည်။ ထအ
ိုို့ ပြင် နိုင်ငအဆင် လူမှို
ကာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရား

ရပဖရင်ားရဆာင်ရွကမ
် ှိုမျာားအတင်ား

၎င်ားတက
ိုို့ ို

အဓြပါယ်ပြည်ေစာ

ရြါင်ားစည်ား

နိုင်သည် နည်ားလမ်ားကိုလည်ား အရလားထာားသိုားသြ်သင်ြါသည်။ ပဖစ်နိုငရ
် ချအနတရာယ်အရပခအရနဆန်ားစစ်ပခင်ား၊
(သမ
ိုို့ ဟိုတ်) အသက်၊ ကျာား/မ၊ တည်ရနရာ (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) အလိုြ်အကင
ို ်အရပခအရန မည်သြ
ိုို့ င်ရရစကာမူ၊ လူထို
အတင်ား ကျန်ားမာရရားအနတရာယ်မျာားကို မျှရေရပဖရင်ားရဆာင်ရွကန
် င
ို ်ရန်၊ ပဖစ်နင
ို ်ရချအနတရာယ်မျာားအာား မျှရေ
ရပဖရင်ားရဆာင်ရွကပ် ခင်ား (risk pooling) ကို ပမငတ
် င်ရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ားသည် အရရားကကီားြါသည်။
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၆.၄။ လုံပ်ငန်ီးသ

ောင် ွက်မှုပင
ှိုံ ်ီး ပပျုပပင်သပပောင်ီးလသ ီး

လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်မအ
ှို ကျျုားေင်ရရားကို အဆင်လက
ို ် တိုားချွဲ့ရဆာင်ရက
ွ ်မှို ရသချာရစရန်၊ စဉ်ားစာားသိုား
သြ်ထာားသည် လိုြ်ငန်ားရဆာင်ရွကမ
် ှိုြင
ို ်ားသည် အရရားကကီားြါသည်။ ရဆာင်ရက
ွ ်မှိုြိုင်ားတင် ြါေင်သညအ
် ရာ
မျာားမာ - အကျျုားခစာားခင်ရသူမျာားအရနပဖင် မတ်ြတ
ို င်ရန် သက်ရသခ ကတ်/စာရွက်စာတမ်ားမျာား ရပခင်ား၊
အချက်အလက် ရရနိုင်မှို၊ ပြည်စလ
ို ိုရလာက်သည် အိုငတ
် စ
ီ နစ်၊ SSB ၏ ရနရာရဒသအလိုက် လက်လမ်ားမီ
ရဆာင်ရွကန
် င
ို ်မှို၊ လယ်ကရ
ူ ိုားရင်ားသည် မတ်ြိုတင်လြ
ို ်ငန်ားစဉ်၊ ထည်ေင်ရကကားနင် အကျျုားခစာားခင် လက်ခရရ
ပခင်ားအပြင်၊ အကျျုားခ စာားခငမ
် ျာားကို အချန်မရ
ီ ြားနိုင်ရန် ေန်ရဆာင်မှိုရြားသည် ယနတရာားမျာားကို တည်ရထာင်
ပခင်ားနင် တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွက် ပခင်ားတိုို့ြါေင်သည်။

၆.၅။ အကကံပပျုချက်မျောီး
၁။

ပံုံစတ
ံ ကျမဟုံတ်သ ောလုံပ်ငန်ီးကဏ္ဍ ှိအလုံပ် မောီးမျောီးနင်

ပပည်တင်ီးသ ွှေ့သပပောင်ီး ောီးလော

အကျံျုီးဝင် သစ န် လူမှုကောကယ်သစောငသ
် ောက်မှု ပပျုပပင်သပပောင်ီးလသ ီးနင် တှိုံီးချွှေ့သ

ူမျောီး

ောင် က
ွ ်မှုကှိုံ နှိုံငင
် တ
ံ ကော

အလုံပ် မောီး သ ီး ောနင် လူူ့အခင်အသ ီးစံချှိန်စည
ံ န်ီးမျောီးအောီး ထည် င်ီးစဉ်ီးစောီးပခင်ီးပဖင် ချမတ်ပပီးသ ော
အသပခခံမူမျောီးသပေါ် အသပခခံသ

ောင် က
ွ ်နည်ီးကှိုံ ကျင် ံုံီးပခင်ီး။

 ြထမ အရပခခသရဘာတရာားချမတ်ရဆာင်ရက
ွ ်နည်ားတင် ကဏ္ဍစိုအကျျုားေင်ရရား ရဆာင်ရက
ွ ်ချက်မျာား
ဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်ရရားအြါအေင်၊ တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကပ် ခင်ား၊ ြိုစအသစ်ကမ
ို တ်ဆက်ပခင်ား၊ အာားလိုား အကျျုားေင်
ခစာားမှိုြိုစမျာား၊ ဥြမာအာားပဖင် မခင်နင် ကရလားသူငယ်မျာားအတက် ရငသာားရထာက်ြရကကားအပြင်
လူမှိုြင်စင်အကျျုားခစာားခင်မျာားရြားပခင်ား၊ (အခန်ား ၆ ကို ဖတ်ရှိုြါ။)
 ဒိုတယအရပခခသရဘာတရာားချမတ်ရဆာင်ရက
ွ ်နည်ားတင် အာားလိုားအကျျုားေင်မှိုရသချာရရားရဆာင်ရက
ွ ်
ရန်

လိုအြ်ချက်နင်သက်ဆိုင်ြါသည်။

ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာမှိုြိုစတင်ပဖစ်ရစ၊

ပမန်မာနိုငင
် ရအလိုြ်သမာားအာားလိုားအရနပဖင်

လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်မရ
ှို အာက်တင်

မည်သည်

အကျျုားေင်ရစဖြီား၊

၎င်ားတအ
ိုို့ ပြင် ၎င်ားတိုို့အာားမီခရ
ို နသူမျာားရင်ဆင
ို ်ရသည် အနတရာယ်အမျျုားမျျုားအတက် အကာအကယ်ရြား
နိုင်သည် အကျျုားေင်ခစာားခငမ
် ျာား ရရရရား ရသချာရစသည် ရမာင်ားနင်အာား/တက
ို တ
် န်ားရဆာင်ရွကမ
် ှို
တစ်ရြ်ရသင်ြါသည်။ အကျျုားေင်မှိုသည် ခပခာားဆက်ဆမှိုကင်ားဖြီား၊ ကျာားမ တန်ားတူညီမျှရရန်နင်
အမျျုားသာားနင်အမျျုားသမီားမျာားအကကာား ညီညတ်မျှတမှိုရသင်ြါသည်။ ဘက်စပို ြည်စရ
ို ကာင်ားမန်ရသာ
အကျျုားေင်မှိုကို အဆင်လိုက် မတ်ဆက်ရဆာင်ရွကသ
် င်ြါသည်။
 တတယ အရပခခသရဘာတရာားချမတ်ရဆာင်ရွကန
် ည်ားတင် အစိုားရြြိုားမှိုပဖင် မမဆနဒအရ ထည်ေင်
ပခင်ားစနစ်နင် မူအရ မပဖစ်မရနထည်ေင်ပခင်ားစနစ်အကကာား ရရွားချယ်မှိုပဖစ်သည်။ ကမဘာတစ်ေမ်ားနင်
အာဆီယနင
ို င
် မျာားရ အရထာက်အထာားမျာားအရ၊ လမ်ားခချုနင
ို ်မှို ချွဲ့ထင်ရာတင် မပဖစ်မရန ထည်ေင်မှို
စနစ်၏ ရကာင်ားကျျုားသက်ရရာက်မှိုမျာားရပခင်ားရကကာင် ြစ
ို တကျမဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားအတင်ားရ
အလိုြ်သမာားမျာား၏

သီားပခာားအရပခအရနမျာားအလက
ို ်၊

မပဖစ်မရနထည်ေင်မှိုစနစ်

မူရဘာင်သိုို့

တပဖည်ားပဖည်ား ရပြာင်ားလရစမည် အရပခအရနနငက
် ိုက်ညသ
ီ ည်ရဆာင်ရွကမ
် ှိုြိုစကို စဉ်ားစာားသိုားသြ်
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သင်ြါသည်။ အဆိုြါ မူရဘာင်သည် သက်ဆင
ို ်ရာ အစိုားရ ရထာက်ြရင ြြိုားမှိုကို လိုအြ်မည်ပဖစ်ဖြီား၊
အထူားသပဖင် ြြိုားမှိုသည် အစိုားရ၏ ထည်ေင်ရကကားစနစ်သိုို့ ရြားသင်ားရနသည် ထညေ
် င်ရကကားမျာားနင်
မျာားစာသက်ဆင
ို ်ြါမည်။ ၎င်ားသည် မမဆနဒအရ ထည်ေင်သည်ြိုစရြေါ် မ၍
ီ ပဖစ်ရြေါ်လာသည် အဓက
အကျျုားဆက်

၃

ခိုကို

ရရာင်ကကဉ်ရန်လည်ား

လိုအြ်သည်

-

(၁)

ရရာဂ္ါအခရသူမျာားကသာ

အာမခြို၍ရယူလိုသည်အရပခအရန(adverse selection)၊ (၂)ရရာဂ္ါအနတရာယ်နည်ားသူမျာား၏ ထည်ေင်
ရငပဖင် ရရာဂ္ါအနတရာယ်မျာားသူမျာား၏ကိုန်ကျစရတ်ကို ရထရြားမှို ြမာဏနည်ားြါားပခင်ား၊ (၃)အလိုြ်
သမာားကိုန်ကျစရတ်ကို ရလျှာချရန် ကကျုားစာားရနရသာ လိုြ်ငန်ားမျာားအတက် လက်ရတွဲ့ထရရာက်မှို
မရရသာ အာားရြားမှို/မက်လိုားမျာား။
 ရနောက်ဆိုားအချက်အရနပဖင်၊ ပမန်မာနိုငင
် တင် ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ လူမှိုဖူလရ
ို ရား အစီအစဉ်မျာားပဖင်
ရဆာင်ရွကရ
် သာ အရရားြါသည် အခန်ားကဏ္ဍမျာား ရရသာ်လည်ား၊ လူမှိုကာကယ် ရစာငရ
် ရာက်မှို တိုားချွဲ့
ရဆာင်ရွကပ် ခင်ား ရရရည်ရြ်တည်နင
ို ်ရန်အတက် ယင်ားစနစ်မျာားသည် ြိုစတကျပဖစ်မတ
ှို င် ရြါင်ားစည်ား
ပခင်ားနင် လူမှိုဖူလိုရရားမူရဘာင် ချွဲ့ထင်မှိုရရရားကို အရလားထာားရဆာင်ရွကသ
် င်ြါသည်။

၂။ ပပည်တင်ီးသ ွှေ့သပပောင်ီး ောီးလော

ူမျောီးအပါအဝင် ပံုံစတ
ံ ကျမဟုံတ်သ ော အလုံပ် မောီးမျောီး၊ ပံုံစတ
ံ ကျ မဟုံတ်

သ

ော စီးပောီးသ ီးအတင်ီး ှိ အလုံပ် မောီးမျောီး အကျံျုီးဝင်မှုပမြှင်တင် န် သပဖ င်ီးနှိုံင်

သ

ောင် က
ွ ်မှုပင
ှိုံ ်ီး


ှိုံင် ော နယ်ပယ် အမျောီးအပပောီး ှိပါ

ည် စနစ်မျောီးနင် လုံပ်ငန်ီး

ည်။

သတင်ားအချက်အလက်နည်ားြညာ (IT) အရဆာက်အအို/ပဖနို့်ကကက်နင
ို ်မှိုကို တိုားတက်ရအာင်
ရဆာင်ရွကပ် ခင်ားနင် ေန်ရဆာင်မှို တိုားတက်ရအာင်ရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ား။



စီားြာားရရားလိုြ်ငန်ားနင်သက်ဆင
ို ်သည် ရှိုြ်ရထား၍ ကပြာားမှိုမျာားရရသာ မတ်ြတ
ို င်ပခင်ားနင် အဖွဲ့
အစည်ားဆိုင်ရာ မူရဘာင်မျာားကို ရပဖရင်ားရဆာင်ရွကပ် ခင်ား။



လူမှိုဖူလိုရရားအဖွဲ့ မတ်ြတ
ို င်ပခင်ားဆိုင်ရာ လအ
ို ြ်ချက်မျာား၊ လိုြ်ထိုားလိုြ်နည်ားမျာားကို ရင်ားလင်ား
ရအာင် ပြျုလိုြ်ပခင်ားနင် အလိုြ်သမာားမျာားကို ကယ
ို ်တင
ို ် မတ်ြိုတင်နိုငရ
် န် ခင်ပြျုရြားပခင်ား။



လူမှိုဖူလိုရရားအဖွဲ့၏ ရနရာရဒသအလိုက် လမ်ားခချုရဆာင်ရက
ွ ်မှိုကှိုံ တှိုံီးပမြှငပ် ခင်ီး။



အလိုြ်သမာားမျာား မပဖစ်မရန မတ်ြိုတင်ပခင်ားအတက် သင်ရလျာ်သည် အလိုြ်ဌာနမျာားနင်
လိုြ်ငန်ားကဏ္ဍမျာား (လူမှိုဖူလရ
ို ရားဥြရဒ၊ ြိုဒ်မ ၁၁ နင် ၁၂ ရ လက်ရ အလိုြ်ဌာနမျာားစာရင်ား) ကို
တစ်ဆငဖ် ြီားတစ်ဆင် တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွကရ
် န် MOLIP ၏ လိုြ်ြိုင်ခင်ကို ချွဲ့ထင်ပခင်ားနင၊် အဖွဲ့ေင်
ထည်ေင်ရကကားမျာားကို ြြိုားရန် ထြ်တိုား ရန်ြရ
ို ငရယူသိုားစရန် လူမှိုဖူလိုရရားအဖွဲ့၏ လိုြ်ြိုင်ခင်
ချွဲ့ထင်နင
ို ်မှိုကို ရာရဖကကဆပခင်ား။



တရာားဥြရဒလက
ို ်နောရစရန်နင်
ရပဖရင်ားရန်

ရရာင်ကကဉ်မှိုမျာားရပခင်ား၊

ဥြရဒအာဏာသက်ေင်မှိုနင်

စစ်ရဆားရရားကို

အရကကာင်ားကကာားမှို

မရပခင်ားမျာားကို

ြိုမိုခိုင်မာရအာင်ရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ား။

ဤအချက်သည် အထူားသပဖင် အလိုြ်သမာား ၅ ဦားနင်အထက်ရရသာ တရာားေင်/ြစ
ို တကျပဖစ်
သည် လိုြ်ငန်ားမျာားတင် လိုြက
် ိုင်လျှင် လူမှိုဖူလိုရရားအဖွဲ့ (SSB) ၏ မပဖစ်မရန ထည်ေင်ရသည်
စနစ်ရအာက် အကျျုားေင်မက
ှို ို ခစာားခင်ရသူ ြိုစတကျစီားြာားရရားအတင်ားရ ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာ
အလိုြ်သမာားမျာား အကျျုားေင်မှိုကို တိုားချွဲ့ပခင်ားနင် သက်ဆိုငြ
် ါသည်။
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၃။ အချက်အလက်အသပခပပျု မူဝါဒ ပပျုပပင်သပပောင်ီးလသ ီးပဖစ်သပေါ်သစ န် အချက်အလက်ပပည်စ၍
ံုံ
ကှိုံက်ညသ ော ချဉ်ီးကပ်သ

ောင် က
ွ ်နည်ီးနင် နည်ီးလမ်ီးမျောီးမတစ်

ကဏ္ဍကှိုံ တှိုံီးတက်သအောင်သ


င် အချက်အလက်ပှိုံင်ီး

င်သလျော်

ှိုံင် ော လုံပင
် န်ီး

ောင် က
ွ ်ပခင်ီး။

လက်ရတင်၊ ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာ အလိုြ်သမာားမျာားနင် ၎င်ားတ၏
ိုို့ မသာားစိုေင်မျာား၏ အမျျုားမျျုား
ရသာြိုစ/ေရသသလကခဏာမျာား၊

၎င်ားတ၏
ိုို့

လူမှိုဖူလိုရရား

လိုအြ်ချက်မျာားကို

စနစ်တကျ

အကပဖတ်ရလလာထာားပခင်ား မရြါ။ ၎င်ားတ၏
ိုို့
ေင်ရငမျာားနင်ြတ်သက်၍လည်ား စာရင်ားအင်ား
အချက်အလက်မျာားမာလည်ား အတအကျ မရြါ။ အဆိုြါ အချက်အလက်မျာား မရရနိုင်ရသာ်
လည်ား အရရအတက်ြိုင်ားဆိုငရ
် ာအချက်အလက်မျာား၊ အထူားသပဖင် သရဘာထာားနင် ထင်ပမင်ချက်
ဆိုင်ရာစစ်တမ်ား၊ ရလလာမှိုမျာားနင်ြတ်သက်၍ ပမန်မာနိုင်ငတင် အမျာားအပြာား ရဆာင်ရက
ွ ်နင
ို ်ြါ
သည်။


လူဦားရရသန်ားရခါင်စာရင်ား၊ ရနထိုင်မှိုအရပခအရနဆိုင်ရာ စစ်တမ်ားနင် လိုြ်သာားအင်အာား စစ်တမ်ား
အြါအေင် စစ်တမ်ားအမျျုားမျျုားတင် ြိုစတကျမဟိုတ်သည် အရပခအရနတင် လိုြ်ကင
ို ရ
် နသူမျာား၊
ရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာမှိုြိုစမျာားနင် သက်ဆင
ို ်သည် အဓကရှိုရထာင်စို ရမားခန်ားမျာား ြါေင်သင်ဖြီား၊
သရဘာထာားနင် ထင်ပမင်ချက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်ားမျာား ပြျုလိုြ်ရန် သိုရတသန အဖွဲ့အစည်ားမျာားနင်
ယင်ားအစီအစဉ်မျာားကို ချမတ်ရဆာင်ရွကသ
် င်ြါသည်။

၄။ ပံုံစတ
ံ ကျမဟုံတသ
်
အ

ော အလုံပ် မောီးမျောီး၏ အ

ံမျောီးနင် ကှိုံယစ
် ောီးပပျုမမ
ှု ျောီး၊

က် ယ်သပပော

ှိုံပခင်ီးနင်

ှိအပမင်ပမြှငတ
် င်သ ီးမျောီးတင် င်ီးနီးပမြှပ်နပံ ခင်ီး။


ပံုံစတ
ံ ကျမဟုံတ်သ ော စီးပောီးသ ီးလုံပ်ငန်ီး ကှိုံယ်စောီးလယ်မျောီးနင် သ
ကကီးပါ
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ည်။

ီးသနီးညြှှိနင
ှိှု ်ီး န် အသ ီး

ရဆားရနားညနင
ှို ်ားမည်အဖွဲ့မျာားနင် ြါေင်ရဆားရနားသူမျာားအကကာား ကျာား/မ ြါေင်မှို

ဟန်ချက်ညီရန် နင် ရဆားရနားညနင
ှို ်ားမညအ
် ဖွဲ့မျာားတင် ရာထူားအဆင်ပမင်သူမျာားြါေင်ရန် ရသချာ
ရစပခင်ား။


အဆိုြါကိုယ်စာားလယ်မျာားနင်

ရဆားရနားညနင
ှို ်ားရာတင်၊

အလိုြ်အကင
ို ်အရပခအရနအမျျုားမျျုား

ရသည် ရရွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာား၏အရပခအရန၊ အခရကကားရင မရရမှိုမျာား၊ အသအမတ်ပြျုပခင်ား
မရရသာ အလိုြ်အကိုင်အရပခအရနမျာားကို ထည်သင်ားစဉ်ားစာားလျက်၊ အမျျုားသမီားအလိုြ်သမာား
မျာား၏အသမျာား၊ သီားပခာားလအ
ို ြ်ချက်မျာားကို ရပဖရင်ားရန် ရသချာရရား ဂ္ရိုစက
ို ရ
် ဆာင်ရက
ွ ်သင်ြါ
သည်။


ဤအစီရင်ခစာအာားပဖင်

ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ

အလိုြသ
် မာားမျာားနင်

ပြည်တင်ားရရွဲ့ရပြာင်ား

သာားလာသူမျာားအကကာားတင် အသအပမင်ပမငတ
် င်ရြားပခင်ားနင် ဆက်သယ်ရပြာဆိုပခင်ားမျာား လိုအြ်
ရကကာင်ား အရထာက်အထာားပဖင် ရဖာ်ပြထာားြါသည်။ ထအ
ိုို့ ပြင် အမျာားပြည်သူသလ
ိုို့ ည်ား ရရနသည်
အကျျုားခစာားခင်မျာား၊

သာတူညီမျှဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်ရရားအတက်

လူမှိုကာကယ်ရစာငရ
် ရာက်ရရား

အလာားအလာမျာားနင်ြတ်သက်၍လည်ား အသအပမင်ပမငတ
် င်ရြားရန် လိုအြ်ြါသည်။
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ဤအစီရင်ခစာပဖစ်ရပမာက်ရရားအတက် သက်ဆိုင်ရာ လတ်ရတာ်ရကာ်မတီ၊ ပြည်သူူ့လတ်ရတာ်၏ ရတာင်သလ
ူ ယ်သမာားနင် အလိုြ်သမာားရရားရာ

ရကာ်မတီနင်

ဆက်သယ်ရပြာဆိုမအ
ှို ရ၊

အလိုြ်သမာားကိုယ်စာား

ဤရည်ရယ
ွ ်ချက်ပဖစ်ရပမာက်ရရားအတက်

လယ်အဖွဲ့အမျျုားမျျုားရသည်အပြင်

ရဆားရနားညနှိုင်ားနိုင်သည်

အပခာားအလိုြ်သမာားသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်ားမျာားနင၊်

အဖွဲ့အစည်ားမျာားလည်ားရသည်။

76

ြိုစတကျမဟိုတရ
် သာ
အစိုားရမဟိုတရ
် သာ

၅။ တ ောီးဥပသဒမူသ

ောင် တှိုံီးတက်မှုမတစ်

အသနနင်ပတ် က်၍ လှိုံအပ် ည် သ


င် အကျံျုီးဝင်မှု တှိုံီးချွှေ့သ

ောင် က
ွ ်ပခင်ီးကှိုံ ပံပှိုံီးသပီးပခင်ီး။ ဤအသပခ

ောင် က
ွ ်ချက်မျောီးမော -

လူမှိုဖူလိုရရားနင် လူမှိုအရထာက်အြအတက် ပြည်စို လိုရလာက်သည် တရာားဥြရဒမူရဘာင်၊
အထူားသပဖင် အခငအ
် ရရားအရပခပြျု မူရဘာင်တစ်ရြ် ပဖညဆ
် ည်ားရဆာင်ရွကရ
် န်။



အလိုြ်သမာားနင် လူမှိုဖူလိုရရားဥြရဒမျာား ရရွဲ့ရနောက် ဆက်စြ်ကက
ို ်ညီမှို ရသချာရစရန်။



အလုံပ် မောီးမျောီးနင်

က်

လူမှုဖူလံုံသ ီးဥပသဒတင်

င
ှိုံ ်

ည်

လက် ှိ

သ

ောထောီး

သတွှေ့သန

ဖယ် ောီးပခင်ီးပဖင် အကျံျုီးဝင်ရရားအတက် ဥပသဒ


ည်

ှိုံင် ောမူသ

ောင်ကှိုံ ချွှေ့ထင်ပခင်ီး အပါအဝင်၊

ဖယ် ကဉ်ထောီးမှုမျောီး/အကျံျုီးမဝင်မှိုမျာားကှိုံ

င
ှိုံ ် ောအတောီးအ

ီးမျောီးကှိုံ ဖယ် ောီးပခင်ီး။

မတ်ြိုတင်ပခင်ားနင် ထည်ေင်ရကကား ရြားသင်ားပခင်ားဆိုင်ရာ လိုအြ်ချက်မျာား/သတ်မတ်ချက်မျာားကို
ရပဖရလျှာရြားပခင်ား။



သအောက်ပါအချက်မျာားပဖင် လသပပောင်ီးအကျှိျုီးခံစောီးနှိုံင်မက
ှု ှိုံ မှိတ်
o

အမျာားပြည်သူမျာားသည်

က်ပခင်ီး။

ပမန်မာနိုငင
် အတင်ားရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာပခင်ားအပြင်

ြိုစတကျနင်

ြိုစတကျ မဟိုတရ
် သာ စီားြာားရရားလိုြ်ငန်ားမျာားအကကာား ရပြာင်ားရရွဲ့ရနပခင်ားရကကာင် လရပြာင်ား
ဆက်လက် အကျျုားခစာားခငက
် ို အဟနို့်အတာားပဖစ်ရစရသာ အရာမျာားကို ဖယ်ရာားပခင်ား။
o

မမတန
ိုို့ ိုငင
် ဘက်က ပြည်ြရ ပမန်မာအလိုြ်သမာားမျာားကို မမဆနဒပဖင် ထည်ေင်ရကကားမျာားမ
တစ်ဆင် လူမှိုဖူလိုရရားအကျျုားေင်မှိုကို ချွဲ့ထင်ရြားပခင်ားနင၊် သီားပခာားရန်ြိုရင (သမ
ိုို့ ဟိုတ်)
ရရရပြာင်ားအလိုြ်သမာားဆိုင်ရာ

ရန်ြိုရငတစ်ရြ်ထရ
ူ ထာင်၍

ကာကယ်မှိုအစတ်အြိုင်ား

တစ်ရြ်ကို ရြါင်ားစြ်ရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ား။
o

နိုင်ငစို (အာဆီယ) လူမှိုဖူလိုရရား လရပြာင်ားအကျျုားခစာားခင်အစီအစဉ် ဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်ရရားကို
ြြိုားရဆာင်ရက
ွ ်ရနစဉ်၊ တစ်ဘက်ကလည်ား သငရ
် လျာ်သည် နစ်နိုငင
် လူမှိုဖူလိုရရားဆိုင်ရာ
သရဘာတူစာချျုြ်မျာားချျုြ်ဆ၍
ို အလိုြ်လိုြ်ကင
ို ရ
် နရသာ (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) ပြည်ြတင် အလိုြ်လိုြ်
ကိုင်ခဖြီားပဖစ်ရသာ ပမန်မာအလိုြ်သမာားနင်ြတ်သက်၍ လူမှိုဖူလိုရရား အကျျုားေင်မအ
ှို တက်
လိုရလာက်သည် အရထာက်အြမျာား ပြျုလိုြ်ရြားပခင်ား။

၆။ ပပည်တင်ီးသ ွှေ့သပပောင်ီး ောီးလော
သ

ူမျောီးအပါအဝင် ပံုံစတ
ံ ကျမဟုံတ်သ ော အလုံပ် မောီးမျောီး၊ ပံုံစတ
ံ ကျမဟုံတ်

ော စီးပောီးသ ီးအတင်ီး ှိအလုံပ် မောီးမျောီး၏ အသပခအသနနင် င်သတော် ည်

မျောီးကှိုံ မှိတ်


ည်မန်ီးထောီးသ

ော အစအစဉ်

က်ပခင်ီး။
ထည်ဝင်သ ကီးရြားသင်ားနင
ို ်စမ်ားသည်

အလန်အသ ီးကကီးပါ

ည်။

သတ်မတ်ရကကားအမျျုားမျျုား

အြါအေင် နည်ားလမ်ားစိုပဖင် ချဉ်ားကြ်ရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ားကို ပြျုလိုြ်သင်ဖြီား၊ အနည်ားဆိုားအာားပဖင်
ဆင်ားရနမ်ားြါားမှိုအပဖစ်ဆိုား အိုြ်စိုေင် အလိုြ်သမာားမျာားအတက် အစိုားရ၏ ရထာက်ြရကကားရရရန်
ရတာင်ားခနင
ို ်ြါသည်။


အလိုြ်သမာားမျာား၏ ဦားစာားရြားလိုအြ်ချက်မျာားကို လျစ်လျူရှိုပခင်ားမပြျုဘ အလိုြ်သမာားမျာား၏
လိုအြ်ချက်နင်သင်ရတာ်သည် အကျျုားေင်အစီအစဉ်မျာား၊ စီမချက်မျာား၊ ကကာားေင်ရဆာင်ရက
ွ ်ချက်
မျာားကို အရပခအရနအလိုက် ရဆာင်ရွကရ
် ြါမည်။ သက်ဆင
ို ်ရာ လူမှိုဆိုင်ရာပဖစ်နိုငရ
် ချအနတရာယ်
မျာားအတက် အလိုြ်သမာားမျာားအာားလိုား ကာကယ်ရစာင်ရရာက်မှိုရရပခင်ား ရသချာရစရန် အစိုားရက
တာေန်ယရ
ူ ဆာင်ရွကဖ် ြီား၊

ပြညစ
် ိုရကာင်ားမန်သည်

မတ်ဆက် ရဆာင်ရက
ွ ်နင
ို ်ြါသည်။
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ချဉ်ားကြ်ရဆာင်ရွကမ
် ှိုကို

တပဖည်ားပဖည်ား



အစိုားရ ရထာက်ြရကကားမျာား စတင်ရဆာင်ရွကပ် ခင်ားအြါအေင်၊ ဆင်ားရနမ်ားြါားသည်အလိုြ်သမာား
မျာား၏ ြါေင်မှိုရရရား ြြိုားရဆာင်ရွကပ် ခင်ား။
o

ထည်ဝင်သ ကီးသကောက်ခံ ည် သအီးဂျငအ
် ဖွှေ့အစည်ီးအပဖစ်၊ အလုံပ် မောီး မဂဂ/အဖွှေ့အစည်ီး
မျောီးက ှိုံို့၊

သပပောင်ီးလယ်ပပင်လယ် ှိ ည်

ထည်ဝင်သ ကီးသကောက်ခန
ံ ည်ီးမျောီးအပပင်၊

သပပောင်ီးလယ်ပပင်လယ် ှိ ည် ထည်ဝင်သ ကီးသပီး င်ီးနည်ီးပံုံစမ
ံ ျောီး။ မှိုံ
အပလသကီး င်ီးမျောီး အ
မျောီးပပောီးသန

ံုံီးပပျုပခင်ီး၊ ကှိယ
ုံ ်ပှိုံင်လုံပင
် န်ီးလုံပ်ကင
ှိုံ ်

မတန်

ည် ထည်ဝင်သ ကီးမျောီးကှိုံ သလ ောချပခင်ီး။

သပဖသလ ောထောီး ည် အကျှိျုီးခံစောီးခင်

o

ရဆားကိုသမှိုဆိုင်ရာ အကျျုားခစာားခင်မျာားနင်ြတ်သက်၍ စရတ်မျှရြားပခင်ားမျာား။

o

ပဖညဆ
် ည်ားရြားရန် ည် ွယထ
် ောီး ည် အကျှိျုီးခံစောီးခင် အစိုစို။

ှိုံင် ော စံသတ်မတ်ချက်မျောီးနင်၊

ောင် က
ွ ်ချက်မျောီးနင် အကကံပပျုထောီး ည် အကျံျုီးဝင်မှုအတှိင
ုံ ်ီးအတော တှိုံီးချွှေ့သ

ွက်နည်ီးမျောီးကှိုံ အသထောက်အပံပဖစ်သစ ည် မူသ

ောင်

ောင်တစ် ပ်ကှိုံ တည်သထောင်ပခင်ီး။ ဤကှိစစ ပ်နင်စပ်လျဉ်ီး၍

ောင် က
ွ ် န်လအ
ှိုံ ပ် ည် နည်ီးလမ်ီးမျောီးတင် သအောက်ပါအချက်မျောီး ပါဝင်ပါ


မ
ူ ျောီးအတက် အ

o

၇။ အထက်ပါ ကောီးဝင်သ
သ

ှိုံင်ီးဖုံန်ီး (သငလ)

ည် -

ပြည်ရထာင်စအ
ို စိုားရ၏ လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရားဆင
ို ်ရာ ရင်ားနီားပမျုြန
် မှိုကို ပမငတ
် င်ရန်
အခန်အရပခပြျုစနစ်ကို တိုားတက်ရအာင်ရဆာင်ရွကပ် ခင်ားနင် အပခာားရန်ြိုရငပဖင် မ တည်ရဆာင်
ရွက်သည် ြိုစမျာားကို စဉ်ားစာားသိုားသြ်သင်ြါသည်။



လူမှိုဖူလိုရရား ထည်ေင်ရကကားနင် အကျျုားခစာားခင်မျာားအကကာား ချတ်ဆက်မက
ှို ို စဉ်ားစာားသိုားသြ်ပခင်ား၊
ကျွမား် ကျင်မှိုဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်ရရား၊ ေင်ရငရဖာ်ရဆာင်ပခင်ားမျာား၊ ရ ားကက်နင် ရငရကကားြြိုားမှို ရရရရား
ြိုမိုတိုားတက်ရအာင်ရဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ား၊ ရငရရားရကကားရရားဆိုင်ရာ အသင်ားအဖွဲ့မျာားနင် အရထာက်
အြမျာားကို တိုားြာား ရရရစပခင်ား။
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Mr. Markus Ruck, Social Security Specialist, ILO Decent Work Team for East and South East Asia and the
Pacific (Bangkok)
Mr. Thein Than Htay, National Project Coordinator, ILO/Luxembourg Social Health Protection
Ms. Mariana Infante Villarroel, Senior Technical Officer, Vision Zero Fund
Karen Baptist Convention
(က င်နစ်ပခင်ီးခ စ်ယောန်အဖွှေ့ချျုပ်)
Livelihoods and Food Security Fund (LIFT) (အ က်သမီးဝမ်ီးသကျောင်ီးနင် စောီးနပ် ှိကခောဖူလံုံသ ီး န်ပံုံသငအဖွှေ့အစည်ီး)
Ministry of Labour, Immigration and Population (MOLIP)
(အလုံပ်

မောီး၊ လူဝင်မှုကကီး ကပ်သ ီးနင် ပပည် ူူ့အင်အောီး ဝန်ကကီးဌောန)

Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement
(လူမှုဝန်ထမ်ီး၊ ကယ်

ယ်သ ီးနင် ပပန်လည်သန ောချထောီးသ ီး ဝန်ကကီးဌောန)

Myanmar Development Institute (MDI)
(ပမန်မောဖံွှေ့ပဖှိျုီးမှုအဖွှေ့အစည်ီး)
Parami Development Network
(ပါ မဖံွှေ့ပဖှိျုီးသ ီးကန် က်)
Social Security Board (SSB)
(လူမှုဖူလံုံသ ီးအဖွှေ့)
Three Good Spoons
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ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာစီားြာားရရားအတင်ားရ ပြည်တင်ားရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူမျာားအတက် လူမှိုဖူလိုရရား အတိုင်ားအတာကို
တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွက်ပခင်ား - ပမန်မာနိုင်ငနင် ြတ်သက်၍ ဆန်ားစစ်ရလလာမှို စာတမ်ားသည် ပမန်မာနိုင်ငရ အလိုြ်သမာားမျာား၊
အထူားသပဖင် ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာ စီားြာားရရားအတင်ားရ ပြည်တင်ား ရရွဲ့ရပြာင်ား အလိုြ်သမာားမျာားအတက် လူမှိုကာကယ်
ရစာင်ရရာက်မှိုအကျျုားေင်ရရား တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွက်မှိုကို ရလလာ ဆန်ားစစ်ထာားပခင်ားပဖစ်သည်။ လူမှိုဖူလိုရရား ရယူရာတင်
ပြည်တင်ားရရွဲ့ရပြာင်ားသာားလာသူမျာား ရင်ဆိုင် ကကျုရတွဲ့ ရသည် စန်ရခေါ်မှိုမျာားကိုရဖာ်ပြထာားသည်အပြင် ြိုစတကျမဟိုတ်
ရသာ စီားြာားရရားနင် ပြည်တင်ားရရွဲ့ရပြာင်ားသာား လာမှို အရပခအရနမျာားနင်ြတ်သက်၍ ရရနိုင်သည် လိုြ်သာားရ ားကက်
အချက်အလက်မျာားကိုလည်ား ဆန်ားစစ် ရလလာထာားသည်။ ကိုဗစ်နိုင်တင်ား ကမဘာကြ်ရရာဂ္ါရကကာင် ပမန်မာနိုင်ငတင်
လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်မှို အကျျုားေင်မှိုကို အရရားရြေါ်တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွက်ရန် လိုအြ်သည်ကို ရတွဲ့ရသည်။ ထိုသိုို့
ရဆာင်ရွက်ရာ၌ လူမှိုဖူလိုရရားဥြရဒ (၂၀၁၂) ကိုအရကာင်အထည်ရဖာ်ရာတင် လူမှိုဖူလိုရရားအဖွဲ့၏ ရဆာင်ရွက်ခ သည်
လိုြ်ငန်ားစဉ်မျာား၊ လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရား မဟာဗျူဟာစီမချက်(၂၀၁၄)အရ လူမှိုေန်ထမ်ား၊ ကယ်ဆယ်ရရားနင်
ပြန်လည် ရနရာချထာားရရားေန်ကကီားဌာနက ရဆာင်ရွက်ခသည် လိုြ်ငန်ားစဉ်အဆင်ဆင်ရြေါ် အရပခခ၍ ရဆာင်ရွက်သာား
ရန်လိုအြ်ြါသည်။
ဤစာတမ်ားတင် ဦီားစာားရြားကဏ္ဍမျာားကို ရဖာ်ထိုတ်ပခင်ားအြါအေင် ပမန်မာနိုင်ငရ ြိုစတကျမဟိုတ်ရသာ စီားြာားရရား
အတင်ားရ ပြည်တင်ား ရရွဲ့ရပြာင်ားအလိုြ်သမာားမျာားအတက် လူမှိုဖူလိုရရားနင် လူမှို အရထာက်အြမျာား တိုားချွဲ့ရဆာင်ရွက်ရန်
မူေါဒဆိုင်ရာ အကကပြျုတိုက်တန်ားချက်မျာားြါေင်ြါသည်။

ဤစာတမ်ားနင် အကကပြျုချက် မျာားသည် ပမန်မာနိုင်ငတင်

အမျျုားသာားအဆင်အဓြပါယ်ဖင်ဆိုထာားသည် လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်မှို အရပခခ ရြိုင်ခင်မျာားအာားချမတ်ရာတင် အရပခခ
အိုတ်ပမစ်ချရန် အကပဖတ်ဆန်ားစစ်ရလလာမှို အရပခပြျုသည် အမျျုားသာားအဆင် အပြန်အလန်ရဆားရနားရပြာဆိုမှိုပဖင်
ရဆာင်ရွက်သည် လိုြ်ငန်ားမျာားအရြေါ်တင် အရပခခထာားပခင်ားပဖစ် သည်။ လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်ရရားသည် စဉ်ဆက်
မပြတ် ဖွဲ့ဖဖျုားတိုားတက်ရရားအတက် အရရားြါသည် အစတ် အြိုင်ား တစ်ရြ်ပဖစ်ဖြီား၊ အခက်အခမျာား ကကျုရတွဲ့ရချန်နင်၊
လူမှိုဘေ အနတရာယ်မျာားကို ကကကကခ ရြ်တည်နိုင်စမ်ား ပမင်တင်ရြားရာတင် အရထာက်အကူပြျုရြားသည်။
ဤစာတမ်ားပဖစ်ရပမာက်ရရားအတက် အသက်ရမားေမ်ားရကျာင်ားနင် စာားနြ်ရကခာဖူလိုရရားရန်ြိုရငအဖွဲ့ (LIFT) က ြြိုားရြား
ပခင်ားပဖစ်ြါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငတင် လူမှိုကာကယ်ရစာင်ရရာက်မှို ခိုင်မာအာားရကာင်ားရန်နင် အရပခခ အခင်အရရားမျာား
ရရရစရန် အရထာက်အထာားအရပခပြျု မူေါဒရရားဆပခင်ားကို အရထာက်အကူပြျုရန် ရည်ရွယ် ပြျုစိုထာားပခင်ားပဖစ်ြါသည်။
တင်ီးအချက်အလက်ပှိုံမုံှိ ှိ ှိလပ
ှိုံ ါကJacqueline Pollock
နည်ားြညာအကကရြားအရာရ (Migration)
အီားရမားလ် - pollock@ilo.org

ILO ဆက်သယ်ညနှိုင်ားရရားအရာရရိုား၊
ပမန်မာနင
ို ်င
+၉၅ ၁ ၂၃၃၆၅၃၈၊ ၂၃၃၆၅၃၉
အမတ် (၁) (က)၊ ကန်ဘ (သစစာ) လမ်ား၊

+၉၅ ၉ ၄၂၁၁၂၆၈၆၉
သဆ
ိုို့ က်သယ်ရမားပမန်ားနင
ို ်ြါသည်။

https://www.ilo.org/yangon/areas/lab
our-migration/lang--en/index.htm
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ရန်ကင်ားဖမျုွဲ့နယ်၊ ရန်ကိုန၊် ပမန်မာ။

