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၁။ မိတ်ဆက် 

မမန်မာနိ ိုင်ငံတွင ်အိမ်အကူအလိုပ်အကိိုင်သည ်အမ ိ ျိုးသမ ျိုးမ ာျိုးနငှ  ်ရပ်ရွာလထူိုအတကွ် အလိုပ်အကိိုင်နငှ  ်ဝငင်ငရွရိှမှုတငွ ်

အငရျိုးပါသည  ် အရင်ျိုးအမမစ်တစ်ခိုမြစ်သည။် ၎င်ျိုးကိို အမ ိ ျိုးသမ ျိုးအမ ာျိုးစိုက လိုပ်ကိိုင်ငလ ရိှပပ ျိုး၊ တစ်ခါတရံ 

ကငလျိုးသူငယ် မ ာျိုးလညျ်ိုးလိုပ်ကိိုင်ကကသည။် အမ ာျိုးစိုသည ် မပညတ်ွင်ျိုးင  ွှေ့ငမပာငျ်ိုးသွာျိုးလာကကသူမ ာျိုးမြစ်ပပ ျိုး၊ 

ဆင်ျိုးရဲနမ်ွျိုးပါျိုးငသာငက ျိုးလက ် ငေသမ ာျိုးမှ လာငရာက်လိုပ်ကိိုငက်ကသူမ ာျိုးမြစ်သည။် လိုပ်သာျိုး င ျိုးကကွအ်တငွျ်ိုး 

မမန်မာအမ ိ ျိုးသမ ျိုးမ ာျိုးပိိုမိိုဝငင်ရာကလ်ာမှုနငှ ်၊ လက်ရိှ နိ ိုင်ငံအတွင်ျိုး လူမှုငရျိုး၊ စ ျိုးပွာျိုးငရျိုးနငှ ်၊ လူဦျိုးငရဆိိုငရ်ာ 

အငမပာင်ျိုးအလမဲ ာျိုးရိှလာမခငျ်ိုးငကကာင ်၊ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးသညလ်ညျ်ိုး မမန်မာနိ ိုင်ငအံနှံ  ရိှ 

အိမ်ငထာင်စိုသန်ျိုးငပါငျ်ိုးမ ာျိုးစွာအတွက ်လိိုအပ်ငသာ မပ စိုငစာင ်ငရှာကင်ရျိုး ဝန်ငဆာင်မှုမ ာျိုး မြည ဆ်ညျ်ိုးငပျိုးရာတငွ် 

အဓိက အခန်ျိုးကဏ္ဍမှ ပါဝင်လာကကသည။် ၎င်ျိုးတိို  ၏ အလိုပ်သည ် အထူျိုးသမြင ် ကငလျိုးသူငယ် (သိို  မဟိုတ)် 

သက်ကက ျိုးရွယ်အိို မှ ခိိုသူမ ာျိုးရိှငသာ မိသာျိုးစိုအတွက် အငရျိုးကက ျိုးလာပါသည။် မမန်မာနိ ိုင်ငံမှ အမ ိ ျိုးသမ ျိုးမ ာျိုးသည ်

မပညပ်နိ ိုင်ငံမ ာျိုးသိို  လညျ်ိုး အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအမြစ် သွာျိုးငရာက်လိုပ်ကိိုင်ကကသည။် အထူျိုးသမြင ် စကကာပူနငှ ် 

ထိိုင်ျိုးနိ ိုင်ငံသိို   သွာျိုးငရာက်လိုပ်ကိိုငက်ကပပ ျိုး၊ လ ဲပိို  ငငွမ ာျိုး အိမ်သိို   မပန်လညင်ပျိုးပိို  မခငျ်ိုးမြင  ် မိသာျိုးစိုအတငွျ်ိုးရိှ 

ငယ်ရွယ်သူမ ာျိုးအာျိုး ငက ာငျ်ိုးထာျိုးငပျိုးနိ ိုင်သည အ်မပင ်မိသာျိုးစိုကိိုလညျ်ိုး အငထာကအ်ပံ မပ ကကပါသည။်  

ဤကဲ သိို   အငရျိုးပါသည အ်လိုပ်မြစ်ငသာ်လညျ်ိုး အိမ်အကူအလိုပ်အကိိုငက်ိို ကျွမ်ျိုးက င်မှုမရိှငသာ အလိုပ်အမြစ် 

အမ ာျိုးက မမင်ကကပပ ျိုး၊ န ှိမ်ခ ဆက်ဆမံှုနငှ အ်တူ အလိုပ်အကိိုင်တစ်ခိုအမြစ် အသအိမှတမ်ပ  တန်ြိိုျိုးထာျိုးမခငျ်ိုးလညျ်ိုး မရိှပါ။ 

ဤအထငအ်မမငသ်ည ် မမန်မာနိ ိုင်ငံအတွက ် တစ်မူထူျိုးမခာျိုးသည အ်ရာ မဟိုတ်သလိို၊ နိ ိုင်ငံအမ ာျိုးစိုတငွလ်ညျ်ိုး 

ငတွွှေ့ရငလ ရိှပပ ျိုး၊ အိမ်ငထာငစ်ိုအတငွျ်ိုး အမ ိ ျိုးသမ ျိုးမ ာျိုး၏ အလိုပ်မြစ်သညဟ်၍ူ အစဉ်အလာအာျိုးမြင  ်အမမစ်တယွ်ငနပပ ျိုး၊ 

အခငကကျိုးငငနွငှ  ် အသအိမှတ်မပ မခငျ်ိုးကိို မရရိှသည အ်မပင် နိ ိုင်ငံ စ ျိုးပွာျိုးငရျိုး၏ မပညတ်ွင်ျိုးအသာျိုးတငထ်ိုတက်ိုန်တန်ြိိုျိုး 

(GDP) အတွင်ျိုးတွငလ်ညျ်ိုး ထည သွ်ငျ်ိုးငြာ်မပမခငျ်ိုးနငှ  ်အသအိမှတ်မပ ထာျိုးမခငျ်ိုး မရိှပါ။  

ဤအငကကာင်ျိုးမ ာျိုးငကကာင  ်အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအငနမြင  ်အမ ိ ျိုးသာျိုးအလိုပ်သမာျိုးဥပငေနငှ  ်လူမှုကာကယွင်စာင  ်

ငရှာက်ငရျိုးအက ံ ျိုးဝငမ်ှုအတိိုင်ျိုးအတာအတွငျ်ိုးမှ လွတ်ကင်ျိုးသွာျိုးပပ ျိုး ြယ်ကကဉ်ခံကကရသည။် အက ိ ျိုးဆက်အာျိုးမြင  ်

၎င်ျိုးတိို  ၏ အလိုပ်အကိိုင်အငမခအငနမ ာျိုးသညလ်ညျ်ိုး စညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးစညျ်ိုးကမ်ျိုးထိန်ျိုးခ  ပ်မှုငအာက ် မရိှငတာ ဘ၊ဲ 

အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးသည ် လိုပ်ငန်ျိုးခွင်တွင ် လိုပ်အာျိုးငခါင်ျိုးပံိုမြတခ်ံရမခငျ်ိုးနငှ  ် အကကမ်ျိုးြက်မခငျ်ိုးမ ာျိုးကိို 

ကကံ ငတွွှေ့ရငတာ သည။် အထူျိုးသမြင ် အိမ်တွင် အတူငနထိိုင် လိုပ်ကိိုင်ရငသာ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးသည ်

ထိခိိုက်လွယ်သူမ ာျိုး မြစ်သည။် အဘယ်ငကကာင ဆ်ိိုငသာ် ၎င်ျိုးတိို  ၏ အသက်ငမွျိုးဝမ်ျိုးငက ာင်ျိုးနငှ ် ငနရာထိိုင်ခငျ်ိုးသည ်

အလိုပ်ရှင်ငပေါ်တွင ်မှ ခိိုငနရမခင်ျိုးငကကာင  ်မြစ်သည။်  

မမန်မာနိ ိုင်ငံတွင ်အသကင်မွျိုးဝမ်ျိုးငက ာငျ်ိုးမှုနငှ ် စာျိုးနပ်ရိကခာြူလံိုငရျိုးရန်ပံို ငငအွြဲွွှေ့အစညျ်ိုး (LIFT) ၏ ရန်ပံို ငငပံွ ပိိုျိုးငပျိုးမှုမြင  ်

ILO သည ်မပညတ်ွင်ျိုး မပညပ်လိုပ်သာျိုးင  ွှေ့ငမပာငျ်ိုးသွာျိုးလာမခငျ်ိုးဆိိုငရ်ာ စ မံအိုပ်ခ  ပ်မှုြံွွှေ့ ပြိ ျိုးငရျိုး စ မံကန်ိျိုး (DIILM စ မံကန်ိျိုး၊ 

၂၀၁၆ ငြငြာ်ဝါရ လမှ - ၂၀၂၁ ဇွန်လအထိ) မြင ် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအတကွ် ကာကွယ်ငစာင င်ရှာက်ငရျိုးနငှ  ်

အလိုပ်အကိိုင်အငမခအငနမ ာျိုး တိိုျိုးတက်ငကာငျ်ိုးမွန်ငစရန် သံိုျိုးပွင ်ဆိိုင် မိတ်ြက်အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုး၊ 

အရပ်ဘက်လူမှုအြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုးနငှ ပူ်ျိုးငပါငျ်ိုး၍ မမန်မာအိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအတွက ် သင ်ငလ ာ်ငကာင်ျိုးမွန်ငသာ 

အလိုပ်အကိိုင် မြစ်ငပေါ်ငရျိုး လက်ငတွွှေ့ငဆာငရွ်ကရ်န် ကတကိဝတမ်ပ ပပ ျိုး မြစ်သည။် စ မံကန်ိျိုးကာလတစ်ငလ ာက်၊ DIILM 

စ မံကိန်ျိုးအငနမြင ် ဧရာဝတ တိိုင်ျိုးငေသကက ျိုး၊ မနတငလျိုးတိိုင်ျိုး ငေသကက ျိုး၊ ရှမ်ျိုးမပညန်ယ်နငှ ် ရန်ကိုန်တိိုင်ျိုးငေသကက ျိုးတိို  တငွ ်

သံိုျိုးပွင ်ဆိိုင်မိတ်ြက်အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုး အပါအဝင်၊ အရပ်ဘက်လမူှုအြဲွွှေ့အစညျ်ိုးဝင်ငပါငျ်ိုး ၂၃၀ ဦျိုး (အမ ိ ျိုးသမ ျိုး ၁၅၉ ဦျိုးနငှ  ်

အမ ိ ျိုးသာျိုး ၇၁ ဦျိုး) အတွက် သင်တန်ျိုးမ ာျိုး မပ လိုပ်ငပျိုးခဲ သည။် ထိို  အမပင ်စ မံကိန်ျိုးသည ်အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးဆိိုငရ်ာ 
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မပဋ္ဌာန်ျိုးခ က် ၂၀၁၁ ခိုနစ်ှ (အမှတ် ၁၈၉)၊ အကကံမပ တိိုကတ်န်ွျိုးခ က် (အမှတ် ၂၀၁) အမပင်၊ အမခာျိုးနိ ိုင်ငံမ ာျိုးရိှ 

အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးဆိိုငရ်ာ ဥပငေမ ာျိုးနငှ ်ပတ်သက၍် လ တ်ငတာ်အမတမ် ာျိုးနငှ  ် မိတ်ဆက်ငဆွျိုးငနျွိုးပဲွနငှ  ်

ငဆွျိုးငနျွိုးည နိ ှုိင်ျိုးပဲွအခ ိ ွှေ့ကိို မပ လိုပ်ခဲ ပါသည။် လူဝင်မှုကက ျိုးကကပ်ငရျိုးနငှ  ် မပညတ်ွင်ျိုးမပညပ် အလိုပ်သမာျိုးဆိိုငရ်ာ 

အမ ိ ျိုူသာျိုးလ တ်ငတာင်ကာ်မတ သည ် အမ ိ ျိုးသမ ျိုးနငှ ်ပငိမ်ျိုးခ မ်ျိုးငရျိုးလ တင်တာ်အမတမ် ာျိုးအြဲွွှေ့ နငှ အ်တူ 

အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုး ကာကွယ်ငစာင င်ရှာက်ငရျိုးဆိိုငရ်ာ ဥပငေမူကကမ်ျိုးတစ်ငစာငက်ိို ငရျိုးဆွခဲဲ ပါသည။် DIILM 

မိတ်ြက်အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုးသည ် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးနငှ ်အတူတက ွ လိုပ်ကိိုင်ခဲ သည  ် တိိုက် ိိုက်အငတွွှေ့အကက ံ 

မ ာျိုးကိို လ တ်ငတာ်အမတ်မ ာျိုးအာျိုး ငဆွျိုးငနျွိုးတငမ်ပခဲ ပပ ျိုး၊ အိမ်အကအူလိုပ်အကိိုင ်ဥပငေမူကကမ်ျိုးအတွက ်အကကံမပ ခ က် 

မ ာျိုးကိိုလညျ်ိုး ငပျိုးခဲ ပါသည။် ဥပငေမူကကမ်ျိုးကိို ၂၀၂၀ ခိုနစ်ှတွင် ငရျိုးဆွနိဲ ိုင်ခဲ သည။် အိမ်အကူအလိုပ်အကိိုင၏် တန်ြိိုျိုးကိို 

မမ င ်တင်ငပျိုးမခင်ျိုးနငှ ် ကျွမ်ျိုးက င်သည အ်လိုပ်အကိိုငတ်စ်ခိုအမြစ် အသအိမှတ်မပ ငရျိုးငဆာင်ရွကမ်ှုနငှ ပ်တသ်က၍်၊ 

အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအတကွ် ကျွမ်ျိုးက င်မှုြံွွှေ့ ပြိ ျိုးတိိုျိုးတကင်ရျိုးအစ အစဉ် အငရျိုးပါပံိုကိို အသအိမှတ်မပ မခငျ်ိုး 

နငှ ်အတူ၊ DIILM စ မံကိန်ျိုးသည ်အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအတွက ်တစ်ဦျိုးခ ငျ်ိုးနငှ  ်အွန်လိိုင်ျိုးကျွမ်ျိုးက ငမ်ှုသင်တန်ျိုးမ ာျိုး 

မပ လိုပ်ငပျိုးငနငသာ မပညတ်ငွ်ျိုးအြဲွွှေ့အစညျ်ိုးတစ်ခိုမြစ်သည  ်Three Good Spoons ကိို ပံ ပိိုျိုးငပျိုးခဲ ပါသည။်  

မမန်မာနိ ိုင်ငံတွင ်အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအတွက ်စိုစညျ်ိုးသင်ျိုးြဲွွှေ့ထာျိုးသည  ်ကိိုယ်စာျိုးမပ မှု မရိှမခင်ျိုးငကကာင ၊် အမ်ိအကူ 

အလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအာျိုး စိုစညျ်ိုးသင်ျိုးြဲွွှေ့ရန်နငှ ် ၎င်ျိုးတိို  ၏ အသကံိိုငြာ်ထိုတရ်န်အတကွ ် စွမ်ျိုးငဆာင်ရညမ်မ င ်တငင်ပျိုးရန် 

လိိုအပ်ပါသည။် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုး၏ စိိုျိုးရိမ်ပူပန်ြွယ်အခ က်မ ာျိုးကိို သံိုျိုးပွင ်ဆိိုင် မိတ်ြက်အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုး 

အတွင်ျိုး တင်သွင်ျိုးငဆွျိုးငနျွိုးမခင်ျိုးသည ်အမ ိ ျိုးသာျိုးအလိုပ်သမာျိုးဥပငေနငှ ် အိမ်အကူအလိုပ်အကိိုင်ဥပငေငရျိုးဆွငဲရျိုးတငွ ်

အဓိကက သည အ်ခ က် မြစ်သည။် ထိို  ငကကာင ် စ မံကိန်ျိုးသည ် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအာျိုး ကမ်ျိုးလင က်ညူ  

ငဆာင်ရွက်ရန်၊ သတင်ျိုးအခ က်အလကင်ပျိုးရန်၊ သင်တန်ျိုးနငှ ် ဝန်ငဆာင်မှုငပျိုးရန်၊ ငခါင်ျိုးငဆာငမ်ှုတိိုျိုးတက်ငစရန်နငှ ၊် 

အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးအြဲွွှေ့ နငှ ် ကွန်ရက်မ ာျိုး ြဲွွှေ့စညျ်ိုးမခင်ျိုးကိို ပံ ပိိုျိုးငပျိုးနိ ိုင်ရန် မိတ်ြက်အြဲွွှေ့အစညျ်ိုး ၃ ခို မြစ်သည  ်

ကရင်နစ်ှမခင်ျိုးခရစ်ယာန်အြဲွွှေ့ခ  ပ် (KBC)၊ Girl Determined အြဲွွှေ့ နငှ ် ငနဝန်ျိုးန  ငက ျိုးလက်ငေသလူမှုြံွွှေ့ ပြိ ျိုးငရျိုး 

အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးတိို  ကိို ပံ ပိိုျိုးကညူ ခဲ ပါသည။်   

DIILM စ မံကိန်ျိုး ပပ ျိုးဆံိုျိုးခ ိန်တွင် အဓိကငအာငမ်မငမ်ှုမ ာျိုးနငှ  ်စိန်ငခေါ်မှုမ ာျိုးကိို အကဲမြတရ်န်၊ ငလ လာငတွွှေ့ ရိှခ က်မ ာျိုးကိို 

အတညမ်ပ ရန်နငှ ် မ ငဝနိ ိုင်ရန်၊ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးနငှ ်ပတသ်က၍် သငဘာထာျိုးနငှ  ် ထင်မမင်ခ ကဆ်ိိုငရ်ာ 

အကဲမြတ်မခငျ်ိုးကိို စ မံကိန်ျိုးအြဲွွှေ့က ၂၀၂၁ ခိုနစ်ှ ငမလနငှ ် ဇွန်လအတွငျ်ိုးတငွ် မပ လိုပ်ခဲ ပါသည။် 

အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအတကွ် စိုငပါင်ျိုးသင်ျိုးြဲွွှေ့ငဆာငရွ်က်နိ ိုငရ်န်၊ ဝန်ငဆာင်မှုမြည ဆ်ညျ်ိုးငပျိုးရန်နငှ ၊် 

အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအာျိုး ၎င်ျိုးတိို  ၏အခငွ ်အငရျိုးမ ာျိုးအတကွ ် စညျ်ိုး ံို ျိုးလှုံွှေ့ငဆာ်မခငျ်ိုးနငှ ၊် ၎င်ျိုးတိို  ၏ 

အခွင ်အငရျိုးမ ာျိုးအာျိုး ကာကွယ်ရန် ဥပငေငရျိုးဆွမဲပဋ္ဌာန်ျိုးငရျိုး စညျ်ိုး ံို ျိုးလှုံွှေ့ငဆာ်မှုမ ာျိုးကိို ပံ ပိိုျိုးငဆာင်ရွကရ်န် 

အစ အစဉ်ငရျိုးဆွငဲနငသာ အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုးအတကွ် ဤအကဲမြတ်ခ ကသ်ည ်အသံိုျိုးဝင်ပပ ျိုး အငထာက်အကူမပ မညဟ်ို 

ငမ ာ်လင ်ပါသည။်  

၂။ နည်ျိုးလမ်ျိုး  

ဤအကဲမြတ်ခ က်အစ ရငခ်ံစာသည ်DIILM စ မံကိန်ျိုးအြဲွွှေ့က မပ စိုထာျိုးသည  ်ငမျိုးခန်ွျိုးလ ာမ ာျိုးအငပေါ် မိတ်ြကအ်ြဲွွှေ့အစညျ်ိုး 

မ ာျိုးက စာမြင ် မပန်လညင်မြကကာျိုးခဲ သည  ် အငမြမ ာျိုးအာျိုး စိုစညျ်ိုးထာျိုးမှုအငပေါ်တငွ် အငမခခံထာျိုးပါသည။် 

ငအာင်မမင်မှုမ ာျိုး၊ စိန်ငခေါ်မှုမ ာျိုး၊ ငလ လာငတွွှေ့ ရိှခ က်မ ာျိုးကိို ငတွွှေ့ နိ ိုင်ပပ ျိုး၊ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအာျိုး 

ပံ ပိိုျိုးငဆာင်ရွက်ငပျိုးသည  ် လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်မ ာျိုးနငှ  ် အစ အစဉ်မ ာျိုးကိို အနာဂတ်တွင် ခ မှတ်ငဆာင်ရွက်နိ ိုငရ်န်အတကွ ်

လမ်ျိုးည န်ခ က်တစ်ရပ်အမြစ် အသံိုျိုးမပ နိ ိုင်ပါသည။် အခ ိ ွှေ့အခ က်အလကမ် ာျိုးကိို ရှင်ျိုးလင်ျိုးငမပာကကာျိုးရန်နငှ ၊် 
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ထပ်မံလိိုအပ်သည  ် သတင်ျိုးအခ က်အလက်မ ာျိုးကိို ငတာင်ျိုးခံရန် မိတ်ြက်အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုးကိို ငနာကဆ်ကတ်ွဲ 

အ ျိုးငမျိုးလ်ဆက်သွယမ်ှုနငှ  ် ြိုန်ျိုးငခေါ်ဆိိုမှုမ ာျိုးကိိုလညျ်ိုး မပ လိုပ်ခဲ ပါသည။် စ မံကိန်ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးမ ာျိုးနငှ ပ်တသ်က၍် 

အခ ိ ွှေ့ကိန်ျိုးဂဏန်ျိုး၊ စာရင်ျိုးဇယာျိုးနငှ  ် အငသျိုးစိတ်အခ က်အလကမ် ာျိုးသည ် ယခင်တင်သွငျ်ိုးသည  ်

မိတ်ြက်အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုး၏ အငကကာငျ်ိုးအရာအငသျိုးစိတ်အစ ရင်ခစံာ၊ ငစာင ်ကကည င်လ လာမှုနငှ ် အကမဲြတဆ်န်ျိုးစစ်မခငျ်ိုး 

(M&E) အစ ရင်ခံစာမ ာျိုးမှ ထိုတ်န ှုတင်ြာ်မပထာျိုးမခင်ျိုး မြစ်သည။်  

DIILM စ မံကိန်ျိုးအြဲွွှေ့သည ်အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုး ၁၀ ဦျိုးအာျိုးြိတက်ကာျိုး၍ စ မံကိန်ျိုးလိုပ်ငဆာင်ခ က်မ ာျိုးနငှ  ်၎ငျ်ိုးတိို  တက ်

ငရာက်ခဲ သည  ် သင်တန်ျိုးမ ာျိုးနငှ ်ပတသ်က၍် အက ိ ျိုးသက်ငရာကမ်ှုမ ာျိုးနငှ ် တံို  မပန်အကကံမပ ခ ကမ် ာျိုးကိို လက်ခံရရိှခဲ  

ပါသည။် Three Good Spoons ၏ License to Stir သင်တန်ျိုးဆင်ျိုးမ ာျိုးနငှ  ်KBC အမ ိ ျိုးသမ ျိုးဌာနတိို  နငှ  ်ပူျိုးငပါင်ျိုးည နိ ှုငိျ်ိုး၍၊ 

စ မံကိန်ျိုးအြဲွွှေ့၏ စ စဉ်ငဆာင်ရွက်မှုမြင ်၊ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးသည ် ၎င်ျိုးတိို  ၏ အငတွွှေ့အကက ံနငှ  ်

ကိိုယ်ငတွွှေ့အငကကာင်ျိုး အရာမ ာျိုးအာျိုး ဓါတပံ်ိုမ ာျိုးနငှ အ်တူ DIILM စ မံကိန်ျိုးအြဲွွှေ့သိို   ငဝမ ငပျိုးခဲ ပပ ျိုး၊ အိမ်အကအူလိုပ်သမာျိုး 

မပဋ္ဌာန်ျိုးခ က် ၂၀၁၁ (အမှတ် ၁၈၉) ခ မှတ်က င ်သံိုျိုးမခငျ်ိုး ၁၀ နစ်ှမပည  ်အထိမ်ျိုးအမှတ်အမြစ် ILO (မမန်မာ) ငြ စ်ဘွတ် 

စာမ က်နာှ1 နငှ ် ILO ရန်ကိုန် ဝက်ဘဆ်ိိုက်2 တိို  တွင ်လ င တ်ငရ်န် သငဘာတညူ မှုမပ ခဲ ပါသည။်  

၃။ ကန  ်သတ်ခ က်မ ာျိုး  

အကဲမြတ်မခငျ်ိုးလိုပ်ငန်ျိုးစဉ် မပ လိုပ်ငနသည က်ာလသည ် မမန်မာနိ ိုင်ငံတွင် ကိိုဗစ်နိ ိုင်တင်ျိုးငရာဂါဆိိုငရ်ာ 

တာျိုးမမစ်ကန  ်သတ်မှုမ ာျိုး၊ နိ ိုင်ငံငရျိုးအက ပ်အတညျ်ိုးမ ာျိုး မြစ်ငပေါ်ငနမခင်ျိုးငကကာင  ် အငသျိုးစိတ်သ ျိုးသန  ်အစိုအြဲွွှေ့ မြင  ်

ငဆွျိုးငနျွိုးမခင်ျိုးမ ာျိုးကိို မငဆာငရွ်က်နိ ိုင်ခဲ ပါ။   

အခ ိ ွှေ့အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးသည ် ၎င်ျိုးတိို  ၏ငနရပ်မြစ်သည  ် ငက ျိုးလက်မ ာျိုးသိို   မပန်သွာျိုးခဲ ကကသည။် 

လက်ရိှအိုပ်ခ  ပ်ငနငသာအာဏာပိိုငအ်ြဲွွှေ့က တစ်နိ ိုင်ငံလံိုျိုး မိိုဘိိုင်ျိုးအင်တာနက် အသံိုျိုးမပ မှု ကန  ်သတ်ခ ကမ် ာျိုး 

မပ လိုပ်ခဲ မခင်ျိုးငကကာင ်၊ ဝိိုင်ြိိုင ်အင်တာနက ်မရိှငသာ ငက ျိုးလကင်ေသမ ာျိုးတွင ်မိိုဘိိုင်ျိုးြိုန်ျိုးမှ အင်တာနကအ်သံိုျိုးမပ ရန်မှာ 

မမြစ်နိ ိုင်ဘ ဲ အကန  ်အသတ်မ ာျိုးစွာ ရိှခဲ သည။် ကမ္ာ ကပ်ငရာဂါ (သိို  မဟိုတ်) အာဏာသမ်ိျိုးမှုငကကာင  ် အခ ိ ွှေ့သည ်

ငဘျိုးကင်ျိုးလံိုမခ ံငရျိုးနငှ  ်အသက်အနတရာယစိ်ိုျိုးရိမ်ရသည အ်တကွ ်အလိုပ်မှထွကပ်ပ ျိုး ငနရပ်သိို  မပန်သွာျိုးကကသူမ ာျိုး ရိှသလိို၊ 

နိ ိုင်ငံမခာျိုးသာျိုးအလိုပ်ရှင်မ ာျိုးက နိ ိုင်ငံမှ ထွက်ခွာသွာျိုးမခငျ်ိုးငကကာင  ် အလိုပ်အကိိုင် ဆံိုျိုး ှု ံျိုးသွာျိုးသူမ ာျိုးလညျ်ိုး ရိှသည။် 

ရလေအ်ငနမြင ် DIILM စ မံကိန်ျိုးသည ်ရန်ကိုန်တွင် ဆက်လက်ငနထိိုင် လိုပ်ကိိုင်ငနငသျိုးငသာ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုး 

အခ ိ ွှေ့ (သိို  မဟိုတ်) ငက ျိုးလက်ငေသရိှ အိမ်မ ာျိုးမှ အင်တာနက်အသံိုျိုးမပ ဆက်သွယနိ်ိုငသူ် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုး 

အခ ိ ွှေ့ကိိုသာ ဆက်သွယ်နိ ိုငခ်ဲ သည။်  

ထိို  ငကကာင ် ဤအစ ရင်ခစံာတငွ ်တင်မပထာျိုးငသာ ငတွွှေ့ ရိှခ ကမ် ာျိုးသည ်စ မံကိန်ျိုးလိုပ်ငဆာင်ခ က်မ ာျိုးတွင ်ပါဝငခ်ဲ ငသာ 

အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးအာျိုးလံိုျိုး၏ အငတွွှေ့အကက ံကိို ကိိုယစ်ာျိုးမပ နိ ိုင်မခငျ်ိုးမရိှပါ။  

 

                                                             
1 ILO မမနမ်ာ ငြ စ်ဘွတ်စာမ က်နာှ - https://www.facebook.com/ILOMyanmar  

2 ILO ရနက်ိုန ်ဝက်ဘ်ဆိိုက် - https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_803241/lang--en/index.htm 

https://www.facebook.com/ILOMyanmar
https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_803241/lang--en/index.htm


7 
 

၄။ မိတ်ြက် အြဲွွှေ့အစည်ျိုးမ ာျိုး  

ကရင်နစ်ှဖြငာ်း ြရစ်ယ န်အြွ ွေ့ြ ျုပ် (KBC) သည ် (ယံိုကကညမ်ခင်ျိုးဆိိုင်ရာ) ဘာသာငရျိုးအငမခမပ  

အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးတစ်ခို မြစ်ပပ ျိုး၊ ၁၉၁၃ ခိုနစ်ှတွင် တညင်ထာင်ခဲ ကာ၊ မမန်မာနိ ိုငင်တံငွ် 

အသင်ျိုးငတာ်ငပါင်ျိုး ၂၀ ရိှပါသည။် အမ ိ ျိုးသမ ျိုးနငှ ် အိမ်အကအူလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအာျိုး 

ငစာင ်ငရှာက်ငရျိုးဆိိုငရ်ာဌာနကိို ၁၉၁၈ ခိုနစ်ှတွင် ြဲွွှေ့စညျ်ိုးခဲ ပပ ျိုး၊ ၂၀၁၈ ခိုနစ်ှတွင် နစ်ှ ၁၀၀ မပည  ်

အခမ်ျိုးအနာျိုးကိို က င်ျိုးပခဲ သည။် လက်ရိှတွင ်ဌာနငပါငျ်ိုး ၁၄ ခို ရိှပပ ျိုး၊ KBC အမ ိ ျိုးသမ ျိုးဌာနသည ်

င  ွှေ့ငမပာင်ျိုးအလိုပ်သမာျိုး၊ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးနငှ ် လူကိုန်ကူျိုးခံရပပ ျိုး မပန်လညလ်ွတ်ငမမာကလ်ာသူမ ာျိုးအတကွ ်

ကူည ငပျိုးငနပါသည။် ငနရာထိိုင်ခင်ျိုး/ငဂဟာမ ာျိုးနငှ  ် သလဲိိုငဂဟာ (အမ ိ ျိုးသမ ျိုး မ ာျိုးငဂဟာ/ငနရာထိိုငခ်ငျ်ိုး) ကိို 

တညင်ထာင်ထာျိုးပပ ျိုး၊ အသကင်မွျိုးဝမ်ျိုးငက ာင်ျိုးသင်တန်ျိုးမ ာျိုး သင်ကကာျိုးပိို  ခ ငပျိုးသည။်  

Three Good Spoons သည ်ရန်ကိုန်အငမခစိိုက် အခ က်အမပ တသ်ငတ်န်ျိုးငက ာငျ်ိုးတစ်ခို 

မြစ်ပပ ျိုး၊ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအတွက ် သင ်ငလ ာ်ငကာငျ်ိုးမွန်ငသာအလိုပ်အကိိုင် 

မမ င ်တင်ငရျိုးအတွက ် အမမတ်အစွန်ျိုးအတွက ် လိုပ်ကိိုင်မခင်ျိုးမဟိုတင်သာ လူမှုြံွွှေ့ ပြိ ျိုးငရျိုး 

လိုပ်ငန်ျိုးတစ်ခို မြစ်ပါသည။် Three Good Spoons သည ် မမန်မာအမ ိ ျိုးသမ ျိုးမ ာျိုးနငှ ် 

က ယ်မပန  စွ်ာတညရိှ်ငနသည  ် ရပ်ရွာလူထို အသိိုက်အဝန်ျိုးအတကွ် က န်ျိုးမာငရျိုးနငှ ် အသက်ငမွျိုးဝမ်ျိုးငက ာငျ်ိုး 

မမ င ်တင်ငပျိုးရန် အိမ်ငထာင်စိုအတွက ် အာဟာရ၊ သန  ်ရှင်ျိုးက န်ျိုးမာငရျိုး၊ အခ က်အမပ တတ်ိို  နငှ ပ်တသ်က၍် 

ကျွမ်ျိုးက င်မှုမ ာျိုးနငှ ် အသပိညာမ ာျိုး မမ င တ်ငင်ပျိုးမခင်ျိုးကိို အငလျိုးထာျိုးငဆာင်ရွက်ငပျိုးသည။်  

လနဝန်ားန   လက ားလက်လေသလမူှုြွ ွေ့ ဖြိျုားလရားအြွ ွေ့အစညာ်း သည ်

ရပ်ရွာလူထိုြံွွှေ့ ပြိ ျိုးတိိုျိုးတကင်ရျိုး ငဆာင်ရွက်ငပျိုးသည  ် အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးတစ်ခိုမြစ်ပပ ျိုး၊ 

ငက ျိုးလက်ငေသမှ ထွက်ခွာသွာျိုးငသာ င  ွှေ့ငမပာင်ျိုးသွာျိုးလာသူမ ာျိုးအာျိုး 

ငဘျိုးကင်ျိုးလံိုမခ ံစွာ င  ွှေ့ငမပာင်ျိုးသွာျိုးလာမခင်ျိုး အသအိမမင်မ ာျိုး တိိုျိုးတက်ငစရန်နငှ  ်

အလိုပ်အကိိုင်အခွင အ်လမ်ျိုးမ ာျိုးရရိှငစရန်အတကွ် ကျွမ်ျိုးက င်မှုမ ာျိုး မမ င ်တင် ငပျိုးရန် 

ရပ်ရွာလူထိုအသိိုက်အဝန်ျိုးအတငွ်ျိုး ငဆာင်ရွက်ငပျိုးငနငသာ အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးတစ်ခို မြစ်သည။်  ၂၀၁၆ ခိုနစ်ှကတညျ်ိုးက 

င  ွှေ့ငမပာင်ျိုးသွာျိုးလာမခင်ျိုးနငှ ်ပတသ်ကသ်ည  ် စ မံကိန်ျိုးမ ာျိုးကိို အငကာင်အထညင်ြာ် ငဆာင်ရွက်လ က်ရိှပပ ျိုး၊ 

ငဘျိုးကင်ျိုးလံိုမခ ံစွာင  ွှေ့ငမပာငျ်ိုးသွာျိုးလာမခငျ်ိုးဆိိုငရ်ာ သင်တန်ျိုးမ ာျိုး၊ ငငွငကကျိုးစိုငဆာငျ်ိုးမခင်ျိုးနငှ ် စ မံခန  ်ခွဲမခငျ်ိုး၊ 

အသက်ငမွျိုးဝမ်ျိုးငက ာင်ျိုးနငှ ် ဘဝငနထိိုင်မှုဆိိုင်ရာ ကျွမ်ျိုးက င်မှုသင်တန်ျိုးမ ာျိုး ငပျိုးမခင်ျိုးနငှ ၊် 

င  ွှေ့ငမပာင်ျိုးသွာျိုးလာသူမ ာျိုးအတကွ် လညှ ပ်တ်ရန်ပံို ငငထွူငထာငမ်ခင်ျိုး စသညတ်ိို  ကိို ငဆာငရွ်က်ငပျိုးသည။်  

Girl Determined အြဲွွှေ့သည ် တိိုင်ျိုးနငှ ်မပညန်ယ် ၆ ခိုရိှ ပမိ ွှေ့ မပဝန်ျိုးက ငန်ငှ ် 

ငက ျိုးလက်ငေသ လူထိုအြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုးအတငွ်ျိုးရိှငသာ အရွယ်ငရာကပ်ပ ျိုး 

အမ ိ ျိုးသမ ျိုးမ ာျိုးအတွက ်ပံ ပိိုျိုး ကူည ငဆာင်ရွကင်ပျိုးသည  ်လိုပ်ငန်ျိုးအငတွွှေ့အကက ံ 

၁၀ နစ်ှ ရိှငသာ မမန်မာနိ ိုင်ငံအငမခစိိုက ်မှတ်ပံိုတင်ထာျိုးသည  ်အရပ်ဘကလ်ူမှုအြဲွွှေ့အစညျ်ိုးတစ်ခိုမြစ်သည။် ကခ င၊် ကရင၊် 

ပငလာင်၊ ပအိို  ဝ်၊ ထာျိုးဝယန်ငှ ် အမခာျိုး လူမ ိ ျိုးငပါင်ျိုးစံိုငေသမ ာျိုး၊ ငက ာငျ်ိုးမ ာျိုးအပါအဝင် ကိိုျိုးကယွသ်ည ဘ်ာသာ၊ လူမ ိ ျိုးနငှ  ်

ဘာသာစကာျိုးအမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးသံိုျိုးစဲွငသာ အိုပ်စိုမ ာျိုးအတွက် ကူည ငဆာင်ရွက်ငပျိုးလ က်ရိှသည။် အမ ိ ျိုးသမ ျိုးငယ်မ ာျိုးအာျိုး 

မမန်မာနိ ိုင်ငံ၏ ငမပာင်ျိုးလဲငနငသာ အငမခအငန မ ာျိုးအလိိုက် ရှင်သန်ရပ်တညရ်န်၊ အခွင ်အလမ်ျိုးသစ်မ ာျိုးကိို 

ပိိုမိိုလက်လှမ်ျိုးမှ ရရိှရန်နငှ  ် မြစ်နိ ိုင်ငခ အနတရာယမ် ာျိုးကိို ငလ ာ ခ နိ ိုင်ရန် ကျွမ်ျိုးက င်မှု၊ ယံိုကကညမ်ှုမ ာျိုး 
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တညင်ဆာက်ငပျိုးမခငျ်ိုးနငှ  ် ပံ ပိိုျိုးမှုစနစ်တစ်ရပ် မြစ်ငပေါ်ငစရန် ငဆာင်ရွက်ငပျိုးသည။် အစ အစဉ်အငနမြင  ်

အမ ိ ျိုးသမ ျိုးငယ်မ ာျိုးအာျိုး နညျ်ိုးစနစ်က ငသာ ဘဝဆံိုျိုးမြတ်ခ က်မ ာျိုး ခ မ တ်မခင်ျိုး၊ ၎င်ျိုးတိို  ၏ ငငွငကကျိုးစ မံခန  ်ခွမဲခငျ်ိုး၊ 

ကိိုယ်ခနဓာနငှ ် စိတ်ပိိုင်ျိုးဆိိုင်ရာ ဂ ိုမပ ငနထိိုင်မခငျ်ိုး၊ ၎င်ျိုးတိို  အငပေါ် လူမှုဆိိုင်ရာ မပင်ပသက်ငရာကမ်ှုမ ာျိုးအာျိုး အမပ သငဘာ 

ငဆာင်သည  ်တံို  မပန်မှုမ ာျိုးနငှ ပ်တသ်က်၍ စွမ်ျိုးငဆာင်ရညမ် ာျိုးကိို မမ င ်တင်ငပျိုးသည။်  

၅။ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုး ကိိုယ်တိိုင်ငမပာငသာ - တိိုျိုးတက်ငမပာင်ျိုးလဲ 

သွာျိုးသည ် ၎င်ျိုးတိို  ၏ဘဝဇာတ်ငကကာင်ျိုးမ ာျိုး 

လေားလေားဘရုိက ် 

မဂကလာပါရှင ်။ ကျွန်မနာမည ် ငေျိုးငေျိုးဘ ိိုက် 

(Day Day Bright) လိို  ငခေါ်ပါတယ။် ကျွန်မက 

ငတာ  အိမ်အကူအလိုပ်ကိို ကျွန်မ အသက် (၁၀) 

နစ်ှငက ာ်ကတညျ်ိုးက ယခိုအခ ိန် အထ ိလိုပ်ကိိုင် 

ငနဆပဲဲ မြစ်ပါတယ်။ ခိုကျွန်မ အသက် (၄၂) 

နစ်ှရိှ ပါပပ ။ ကျွန်မ မြတ်သန်ျိုးလာ ခဲ ရတဲ  

အိမ်အကူ အလိုပ်အငတွွှေ့အကက ံကိို အနညျ်ိုးငယ် 

ငမပာမပခ င် ပါတယ်။ ကျွန်မတိို   အိမ်အကူ 

အလိုပ်ကိို ဘယ်သူမှလညျ်ိုး အထင်မကက ျိုးသလိို၊ 

ကျွန်မတိို  ကိိုယ်တိိုငလ်ညျ်ိုး အာျိုးငယ်မိပါတယ။် 

မိိုျိုးလင်ျိုးမိိုျိုးခ  ပ် အိမ်ထမှဲာပဲ အိမ်အလိုပ်နဲ   လံိုျိုးပန်ျိုး 

ငနရပါတယ်။ စငန၊ တနဂကငန ွ ပိတ်ရက်ဆိိုတာလညျ်ိုး မရိှခဲ ပါဘူျိုး။ တစ်နစ်ှတစ်ခါ ဇာတိငမွျိုးရပ်ငမမကိိုငတာ  

မပန်ခွင ်ရပါတယ်။ ၂၀၁၃ မှာငတာ  ကျွန်မ နိ ိုင်ငံမခာျိုးသာျိုးမိသာျိုးစိုနဲ   စတင်အလိုပ်လိုပ်ခဲ ပါတယ။် အဲ ေ အလိုပ်မှာငတာ  

တနဂကငနပိွတ်ရက်ကိို အမပည ရ်ရိှခဲ ပါတယ။် အဲ ေ မိသာျိုးစိုနဲ  လိုပ်ကိိုင်ငနဆမှဲာ သူငယ်ခ င်ျိုးတစ်ငယာကရဲ်   လမ်ျိုးည န်မှုနဲ   

Three Good Spoons နဲ   ILO တိို   ြွင ်တဲ  သင်တန်ျိုးကိို ကျွန်မ တက်ခဲ ပါတယ။် အဲ သင်တန်ျိုးကိို ငရာက်တဲ အခါမှာငတာ  

အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုး သထိာျိုးသင ်တဲ ၊ တတထ်ာျိုးသင တ်ဲ  ငရှျိုးဦျိုးသူနာမပ စိုနညျ်ိုး၊ က န်ျိုးမာငအာင် အာဟာရရိှငအာင ်

ခ က်မပ တ်မခငျ်ိုး၊ ကိိုယ်ခံပညာ၊ အဂကလိပ် စကာျိုးငမပာအငမခခ၊ံ သန်  ရှင်ျိုးငရျိုး၊ ဥပငေနဲ  ဆိိုငတ်ဲ အသပိညာအမပင၊် ကျွန်မတိို   

အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးငတဟွာ အိမ်ရှင်မ ာျိုးအတကွ် ဘယ်ငလာကအ်ငထာကအ်ကမူပ ငနတဲ  လူငတလွဲဆိိုတာ သရိှိနာျိုး 

လညခ်ဲ ပါတယ်။ အဲ အခ ိန်မှ ကျွန်မလဲ ကိိုယ ်ရဲ   တန်ြိိုျိုးကိို သလိာခဲ ပါတယ်။ ဟိုတ်ပါတယ၊် တကယ်ငတာ  ကျွန်မတိို  လဲ 

လူသာျိုးထဲက လူသာျိုးတစ်ငယာကပ်ါပဲ။ အာျိုးငတွတကလ်ာခဲ တယ။် ရဲရင ်လာခဲ တယ။် အာျိုးငယစိ်တင်တ ွမရိှငတာ ပါဘူျိုး။ 

ပပ ျိုးငတာ ၊ ကျွန်မတိို  မှာလဲ လူ  အခငွ ်အငရျိုးနဲ  ပတ်သက်ပပ ျိုး ငလ လာသင်ယခူဲ ရတာ ခိုဆိို တစ်နစ်ှမပည ခ်ဲ ပါပပ ။ ကျွန်မအငနနဲ   

ဘာမှငတာင်ျိုးဆိိုစရာမလိိုဘ ဲကျွန်မ ရရိှသင ်တဲ  အခငွ ်အငရျိုးအာျိုးလံိုျိုး ရရိှခဲ ပါတယ်။ ေ အတွကလ်ဲ Three Good Spoons 

နဲ   ILO ကိို အထူျိုးငက ျိုးဇူျိုးတငရိှ်ငကကာင်ျိုး ငမပာခ င်ပါတယ။် ငက ျိုးဇူျိုးတင်ပါတယ။် 
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လန ်နိကု်ြ  ားငေါား  

အာျိုးလံိုျိုးပဲ မဂကလာပါရှင ်။ ကျွန်မနာမညက်ငတာ  

ငနာ်နိ ိုက်ခ ျိုူျိုးငါျိုး မြစ်ပါတယ်ရှင ်။ ကျွန်မကငတာ  

ဧရာဝတ တိိုင်ျိုးငေသကက ျိုးမှာ ငနထိိုငပ်ပ ျိုး၊ လကရိှ်မှာ 

ငတာ  ရန်ကိုန်တိိုင်ျိုး ငေသကက ျိုး၊ သန်လ င်ပမိ ွှေ့နယမှ်ာ 

အိမ်အကူအလိုပ် လိုပ်ကိိုင်ငနသူ မြစ်ပါတယ။် 

၂၀၁၉ ခိုနစ်ှ၊ ဩဂိုတ်လမှာ Three Good Spoons 

နဲ   ILO တိို   ြွင ်တဲ သင်တန်ျိုးကိို တက်ငရာက် 

ခဲ ပါတယ်။ အိမ်အကူအလိုပ်ကိို ၂၀၂၀ 

ငြငြာ်ဝါရ လ ကိုန်ပိိုင်ျိုးငလာကက်ငန စတင် 

လိုပ်ကိိုင်လာတာ အခိုဆိိုရင ်အိမ်အကူ သကတ်မ်ျိုး 

၁နစ်ှနဲ   ၃လ ရိှပါပပ ။ သင်တန်ျိုးနဲ  ပတ်သကတ်ဲ  အငကကာင်ျိုးအရာမ ာျိုးကိို အငေေါ်တစ်ဦျိုးထံမှ သရိှိရပပ ျိုးငနာက် 

တက်ငရာက်ခဲ ပါတယ။် သင်တန်ျိုးမှာ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးငတွရဲ   ဘဝခံစာျိုးခ က်ငတွကိို သရိှိရသလိို၊ က န်ျိုးမာငရျိုးနဲ   

ည ညွတ်မ တငအာင် ဘယ်လိိုခ က်မပ တစ်ာျိုးငသာက်ရမလ၊ဲ ဘယ်လိို သန  ်ရှင်ျိုးငအာင ်ထာျိုးမလ၊ဲ သန  ်ရှင်ျိုးငရျိုးကိို ဘယလ်ိို 

စနစ်တက  လိုပ်ငဆာင်ရမလဲ၊ ငငွငကကျိုးကိိုငရာ ဘယ်လိို စိုငဆာင်ျိုးသံိုျိုးစဲွရမလဲ၊ တစ်မခာျိုးနိ ိုင်ငံသာျိုးငတွနဲ   ဘယလ်ိို 

ငပါင်ျိုးသင်ျိုးဆက်ဆရံမလဲ ဆိိုတာငတွကိို သင်ယူငလ လာခွင ရ်ခဲ ပါတယ။် သင်တန်ျိုးတက်ငရာကပ်ပ ျိုးတဲ ငနာကမှ်ာငတာ  

ကျွန်မရဲ   ဘဝက သသိသိာသာ ငမပာင်ျိုးလဲလာပါတယ။် အလိုပ်တစ်ခိုကိို ပပ ျိုးစလွယ် မလိုပ်တတ်ငတာ ပါဘူျိုး။ 

မပ င်ျိုးတတ်ငတာ ပါဘူျိုး။ သန  ်ရှင်ျိုးစွာ ခ က်မပ တ်၊ ငဆျိုးငကကာတတ်လာပါတယ။် လူငတွနဲ   အငကာငျ်ိုးဆံိုျိုး 

ငပါင်ျိုးသင်ျိုးဆက်ဆတံတလ်ာပါတယ။် ငငွငကကျိုးကိိုလညျ်ိုး စနစ်တက  စညျ်ိုးကမ်ျိုးနဲ   သံိုျိုးစဲွတတ်လာပါတယ။် 

အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးငတကွိို အကကံငပျိုးခ င်တာကငတာ  ဘယ်ငလာကပဲ် ခက်ခဲပါငစ၊ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ   မြျိုူမြျိုူစငစ်င ်

အလိုပ်ကိို အငကာင်ျိုးဆံိုျိုး လိုပ်ငပျိုးကကပါလိို   ငမပာခ င်ပါတယ။် ကျွန်မလိို အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးငတွရဲ   ဘဝကိို 

ကူည လမ်ျိုးညွန်ငပျိုးတဲ  Three Good Spoons သင်တန်ျိုးငက ာင်ျိုးကက ျိုးကိို ဆက်လက် ရိှငစခ င်ပါတယ။်  

ငက ျိုးဇူျိုးတင်ပါတယ။် 

ြ ိျုမ ဝင်ား 

အာျိုးလံိုျိုးပဲ မဂကလာပါရှင ။် ကျွန်မနာမည ်ခ ိ မာဝငျ်ိုးပါ။ 

သူငယ်ခ င်ျိုးက လမ်ျိုးည န်ငပျိုးခဲ တဲ အတကွ် Three 

Good Spoons သင်တန်ျိုးကိို ၂၀၁၉ ခိုနစ်ှ 

ဩဂိုတ်လမှာ တက်ငရာက်ခဲ ပါတယ။် သင်တန်ျိုးပပ ျိုး 

သွာျိုးငတာ  ကျွန်မ လစာငကာင်ျိုးငကာငျ်ိုးရတဲ  

အိမ်အကူအလိုပ်တစ်ခိုကိို ရရိှခဲ ပါတယ်။ သင်တန်ျိုး 

မတက်ငရာက်ခင်က ကျွန်မ အရမ်ျိုးစိတ်အာျိုးငယခ်ဲ  

ရပါတယ်။ ကိိုယ ်ကိိုယ်ကိို ယံိုကကညမ်ှုလညျ်ိုး မရိှဘူျိုး။ 

အနှိမ်လညျ်ိုး ခံခဲ ရပါတယ်။ ေါငပမဲ  သင်တန်ျိုး 
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တက်ပပ ျိုးငတာ  ကျွန်မ ငမပာင်ျိုးလဲလာခဲ ပါတယ။် အရင်ကထက ်ကျွန်မကိိုယ် ကျွန်မ ယံိုကကညမ်ှု ရိှလာတယ်။ ကျွန်မရဲ   

အရညအ်ခ င်ျိုးငတွ တိိုျိုးတက်လာပါတယ်။ အိမ်အကူအလိုပ်နဲ   ပတ်သက်တဲ  စညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးစညျ်ိုးကမ်ျိုးငတွကိို သလိာတယ။် 

မိသာျိုးစိုကိိုလညျ်ိုး အရင်ကထက် ပိိုပပ ျိုး ငထာက်ပံ နိ ိုငလ်ာတယ။် ကျွန်မအရမ်ျိုးငပ ာ်ပါတယ။် ေါငကကာင ် ကျွန်မတိို  လိို 

အိမ်အကူအလိုပ်လိုပ်ကိိုငင်နတဲ  အမခာျိုးငသာ အမ ိ ျိုးသမ ျိုးမ ာျိုးကိိုလညျ်ိုး Three Good Spoons သင်တန်ျိုးကိို 

တက်ငရာက်ြိို   တိိုက်တန်ွျိုးခ ငပ်ါတယ်။ Three Good Spoons သင်တန်ျိုးကိို ငငွငကကျိုးငထာကပံ် ငပျိုးတဲ  ILO နဲ   LIFT 

Myanmar တိို  ကိို အရမ်ျိုးငက ျိုးဇူျိုးတငပ်ါတယ။် ကျွန်မတိို  လိို အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးငတွအတကွ် အငရျိုးပါတဲ  Three 

Good Spoons သင်တန်ျိုးလိိုမ ိ ျိုး သင်တန်ျိုးငတွ အပမဲတမ်ျိုး ရိှသင ်ပါတယ်လိို   ကျွန်မ အကကံမပ ပါရငစ။ 

အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးငတအွတွက ် မမန်မာနိ ိုင်ငံအစိိုျိုးရအငနနဲ   မပဋ္ဌာန်ျိုးခ က် အမှတ် (၁၈၉) ကိို အတညမ်ပ  

လက်မှတ်ငရျိုးထိိုျိုးငစခ င်ပါတယ။် 

 

လြ  စု  

မဂကလာပါရှင်။ ကျွန်မနာမညက်ငတာ  ငခ ာစို 

မြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မကငတာ  ကယာျိုးမပညန်ယမှ်ာ 

ငနထိိုင်ပပ ျိုး၊ အငမခအငနအငကကာငျ်ိုးအမ ိ ျိုးမ ိ ျိုး 

ငကကာင်  ရန်ကိုန်ပမိ ွှေ့ မှာ အိမ်အကူအလိုပ်ကိို လာ 

ငရာက် လိုပ်ကိိုင်ငနမခငျ်ိုး မြစ်ပါတယ်။ အခိုဆိိုရင် 

အိမ်အကူအလိုပ် လိုပ်ကိိုငခ်ဲ တာ (၄) နစ်ှတိိုငခ်ဲ ပပ  

မြစ်ပါတယ်။ Three Good Spoons သငတ်န်ျိုးကိို 

သူငယ်ခ င်ျိုးဆ ကတဆင ် သခိဲ ရပပ ျိုး၊ တကခ် ငစိ်တ် 

မပင်ျိုးမပတာငကကာင ် ၂၀၁၉ ခိုနစ်ှ ဩဂိုတ်လမှာ 

တက်ငရာက်နိ ိုငခ်ဲ ပါတယ။် အိမ်အကူသငတ်န်ျိုး 

ဟာ အိမ်အကူငတွသာမက အမ ိ ျိုးသမ ျိုးတိိုင်ျိုး တက်သင ်တဲ သင်တန်ျိုးလိို   ထင်ပါတယ။် အိမ်အလိုပ် လိုပ်တတတ်ယဆ်ိို ံိုနဲ   

အလိုပ်ရှာတာထက်၊ အိမ်အကူလကမှ်တ်ရိှတာကိို ပိိုယံိုကကညလ်ာကကပါတယ။် ဘယ်အလိုပ်အကိိုငမ်ဆိို 

လက်မှတ်မ ာျိုးစွာနဲ   အလိုပ်လိုပ်ငနကကရတာပါ။ ကျွန်မတိို   အိမ်အကူအလိုပ်ဆိိုရင်လညျ်ိုး လက်မှတ် လိိုအပ်ပါတယ။် 

နှုတ်တစ်ရာ စာတစ်လံိုျိုးပါ။ ေါငကကာင  ်ကျွန်မ ေ သင်တန်ျိုးကိို တကင်ရာက်ခဲ တာပါ။  

သင်တန်ျိုးတက်ငရာကပ်ပ ျိုးငနာက ် အဓိကကငတာ  ကိိုယ ်ကိိုယ်ကိို ယံိုကကညမ်ှု ရိှလာတာပါ။ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုး 

ငတွရဲ  ငနာက်မှာ ရပ်တညင်ပျိုးတဲ  အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးငတွရိှတဲ အတွကင်ကကာင ် အိမ်အကူအလိုပ်ကိို အလိုပ်တစ်ခိုအငနနဲ   

အသအိမှတ်မပ ခံရပါတယ။် သင်တန်ျိုးမှာ အခ ငျ်ိုးခ ငျ်ိုး တိိုင်ပငင်ဆွျိုးငနျွိုးမှုအပါအဝင ်လက်ငတွွှေ့ နဲ   စာငတွွှေ့ သင်ခန်ျိုးစာငတ ွ

ပါဝင်ပပ ျိုး၊ ကိိုယ ်ကိိုယ်ကိို ယံိုကကညမ်ှု၊ ဗဟိုသိုတနဲ   ကျွမ်ျိုးက င်မှုငတွ တိိုျိုးပွာျိုးလာပါတယ။် လက်ငတွွှေ့ငရာ စာငတွွှေ့ပါ 

အငရျိုးကက ျိုးငကကာငျ်ိုး သရိှိလာရပါတယ။် ေ သင်တန်ျိုးကိို တကင်ရာက်ခငွ ်ရတာကိို ငက ျိုးဇူျိုးတင် ဂိုဏ်ယပူါတယ။်  
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တစ်မခာျိုးအိမ်အကအူလိုပ်သမာျိုးငတွကိိုလညျ်ိုး ကိိုယ ်ကိိုယ်ကိို ယံိုကကညမ်ှုတိိုျိုးလိိုပပ ျိုး၊ မိမိရဲ  အလိုပ်ကိို အသအိမှတမ်ပ  

ခံလိိုတယ်ဆိိုရင် အိမ်အကူသင်တန်ျိုးငတ ွ တက်ငရာက်ြိို   အကကံမပ ခ င်ပါတယ။် ေ လိိုသင်တန်ျိုးတကင်ရာက်မခငျ်ိုးမြင  ်

အိမ်ရှင်နဲ   အိမ်အကူကကာျိုး အဆင်မငမပမှုငတွကိိုလညျ်ိုး ငမြရှင်ျိုးနိ ိုင်ကကမယလ်ိို   ထင်ပါတယ။် ငက ျိုးဇူျိုးတင်ပါတယ။် 

ယုဝေါလှုိင် 

မဂကလာပါရှင်။ ကျွန်မ ယိုဝါလှုိင်ပါ။ ကျွန်မက 

အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးတစ်ငယာက ် မြစ်ပါတယ။် 

ကျွန်မ အိမ်အကူလိုပ်ခဲ တာ နစ်ှငပါင်ျိုး (၁၄) နစ်ှ 

ရိှပါပပ ။ ယခင်အလိုပ်ရှငက် လမ်ျိုးည န်ငပျိုးခဲ လိို   

၂၀၁၉ ခိုနစ်ှ စက်တင်ဘာလမှာ Three Good 

Spoons သင်တန်ျိုးကိို တက်ငရာက်ခဲ ပါတယ။် 

ေ သင်တန်ျိုးကငန အိမ်တွင်ျိုး က န်ျိုးမာငရျိုးနဲ   

အနတရာယ်ကင်ျိုးရှငျ်ိုးငရျိုး၊ လိုပ်ငန်ျိုးခငွ် 

ဆက်သွယ်မခင်ျိုး၊ အိမ်အကူအလိုပ်အကိိုငဆ်ိိုငရ်ာ 

စညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးစညျ်ိုးကမ်ျိုးမ ာျိုး၊ က န်ျိုးမာငရျိုးနဲ   ည ညွတစွ်ာ 

ခ က်မပ တ်မခငျ်ိုး၊ ကိိုယ်ခံပညာ၊ အငမခခံအဂကလပ်ိစာ၊ 

ငရှျိုးဦျိုးသူနာမပ နညျ်ိုးမ ာျိုး၊ အငမခခံ စာရင်ျိုးအငျ်ိုး 

ကိိုင်တွယ်လိုပ်ငဆာငမ်ခင်ျိုး စတာငတကွိို သင်ကကာျိုးတတင်မမာကခ်ဲ ပပ ျိုး၊ လိုပ်ငန်ျိုးခွငမှ်ာ လကင်တွွှေ့အသံိုျိုးခ ခငွ ် ရရိှခဲ ပါတယ။် 

သင်တန်ျိုး တက်ငရာက်ပပ ျိုးတဲ ငနာက ်လိုပ်ငန်ျိုးခွင်မှာ မ ျိုးြိိုငခ ာင် အသံိုျိုးအငဆာင်ငတ၊ွ အသ ျိုးအနှံ၊ အသာျိုး၊ ငါျိုးငတကွိို 

စနစ်တက  သန  ်ရှင်ျိုးစွာ ကိိုင်တွယ် တတ်လာပါတယ။် ေါ  အမပင် သင်တန်ျိုးမှာ အငမခခံအဂကလပ်ိစာ 

သင်ကကာျိုးငပျိုးခဲ တဲ အတွက ် နိ ိုင်ငံမခာျိုးသာျိုးအလိုပ်ရှင်နဲ   ပထမဦျိုးစွာ လိုပ်ငန်ျိုးခွင်ဆက်ဆငံရျိုး မှာ အဆင်ငမပ 

ငခ ာငမွွှေ့လာပါတယ်။ အိမ်အကူအလိုပ် လိုပ်ရတာကိို အရင်က သမ်ိငယ်မှုရိှတယ်လိို   ထင်ခဲ ငပမဲ ၊ သင်တန်ျိုးငက ာငျ်ိုးမှာ 

သင်ကကာျိုးရရိှခဲ တဲ  အသပိညာ၊ သင်တန်ျိုးကာလအပပ ျိုး လက်ငတွွှေ့လိုပ်ငန်ျိုးခွငမှ်ာ ရရိှတဲ  ငကာင်ျိုးမွန်တဲ  

လိုပ်ငန်ျိုးအငတွွှေ့အကက ံငတွငကကာင  ် ‘အလိုပ်ဟူသမ  ဂိုဏ်ရိှစွ’ ဆိိုသလိိုပဲ သမ်ိငယ်မှုကင်ျိုးရှငျ်ိုးစွာနဲ   မိမိကိိုယမိ်မိ 

ယံိုကကညမ်ှုမ ာျိုး တိိုျိုးပွာျိုးလာခဲ ပါတယ်။ အမခာျိုးငသာ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးငတကွိိုလညျ်ိုး Three Good Spoons 

သင်တန်ျိုးကိို တက်ငရာက်ြိို   လမ်ျိုးည န်ခ င်ပါတယ။် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးငတအွတကွ် Three Good Spoons 

သင်တန်ျိုးလိိုမ ိ ျိုး အိမ်အကူကျွမ်ျိုးက င်သငတ်န်ျိုးငတကွိို က ယ်က ယ်မပန  ်မပန  ် ြွင ်လှစ်ငပျိုးြိို   အကကံမပ ခ ငပ်ါတယ။် 

ငက ျိုးဇူျိုးတင်ပါတယ။် 
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လန ်သမိ ်သမိ ်လအ င ် 

ကျွန်မနာမညက် ငနာ်သမိ ်သမိ ်ငအာင ် မြစ်ပါ 

တယ်။ ပဲခူျိုးတိိုင်ျိုးက မြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မ အခို 

အသက် (၂၉) နစ်ှ မပည ပ်ါပပ ။ အသက် (၁၃) နစ်ှ 

အရွယ်ကတညျ်ိုးက ငတာကငန ရန်ကိုန်ပမိ ွှေ့ငပေါ် 

တက်လာပပ ျိုး (၁၀) နစ်ှတိိုငတ်ိိုင် အိမ်အက ူအလိုပ် 

ကိို လိုပ်ကိိုင်ခဲ ရပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခိုနစ်ှမှာ စငက်ာပူ 

ကိို သွာျိုးပပ ျိုး တစ်နစ်ှခွဲ အလိုပ်လိုပ်ခွင ရ်ခဲ ပါတယ။် 

(၁) နစ်ှခွဲကာလအတငွ်ျိုး အရမ်ျိုးပင်ပန်ျိုးခဲ ရပပ ျိုး၊ 

အိပ်ငရျိုးမဝတာက အဓိက အခက်အခဲ မြစ်ပါ 

တယ်။ ငန  ဘက်မှာ အိမ်အလိုပ်ငတွကိို တစ်ငန 

ကိုန်လိုပ်ရပပ ျိုး၊ ညဘက်က ငတာ  ကငလျိုး 

မပန်ထိန်ျိုးရပါတယ။် ကငလျိုး မအိပ်ရင ်ကျွန်မလညျ်ိုး မအိပ်ရပါဘူျိုး။ မနက်ကိို (၅) နာရ  ထပပ ျိုး အိမ်အလိုပ် စလိုပ်ရပါတယ။် 

ကကာလာငတာ  မခံနိ ိုင်ငတာ တာငကကာင ် မမန်မာနိ ိုင်ငံကိို မပန်လာခဲ ပါတယ။် မမန်မာမပညက်ိို မပန်ငရာက်ပပ ျိုး မကကာခငပဲ်၊ 

ဂ ပန်ကိို သွာျိုးြိို   လိိုအပ်တဲ သင်တန်ျိုးငတကွိို စံိုစမ်ျိုးပပ ျိုး လိိုက်တက်ခဲ ပါတယ။် အဲ အခ ိန်မှာ မထင်မှတ်ပဲ ရင်ျိုးန ှ ျိုးတဲ  

ဆရာမတစ်ဦျိုးနဲ   ငတွွှေ့ဆံိုခဲ ပပ ျိုး၊ ILO ရဲ   ပံ ပိိုျိုးမှုနဲ   ကရင်နစ်ှမခင်ျိုးခရစ်ယာန်အြဲွွှေ့ခ  ပ်က သင်ကကာျိုးပိို  ခ ငပျိုးတဲ  အိမ်တငွျ်ိုး 

ဝန်ငဆာင်မှုသင်တန်ျိုးရိှငကကာင်ျိုး ကကာျိုးသခိဲ ပါတယ။် ကျွန်မသင်တန်ျိုးတက်ငရာကြိ်ို   စိတ်ပါဝင်စာျိုးတဲ အတကွ် အန်ွလိိုငျ်ိုး 

သင်တန်ျိုးကိို ၂၀၂၀ခိုနစ်ှ ငအာက်တိိုဘာ (၁၉) ရက်ကငန (၂၃) ရက်ငန  အထိ တကင်ရာကခ်ဲ ပါတယ။် သင်တန်ျိုး (၅) ရကတ်ာ 

ကာလအတွင်ျိုးမှာ ဗဟိုသိုတနဲ   သသိင သ်ထိိိုက်တဲ  ကျွမ်ျိုးက င်မှုငတွကိို ငလ လာသင်ယခူငွ ်ရခဲ ပါတယ်။ စိတ်ဓါတခ်န်ွအာျိုးနဲ   

မိမိကိိုယ်မိမိယံိုကကညမ်ှုအမပင် အလိုပ်အကိိုင်အခွင အ်လမ်ျိုးငတွကိိုလညျ်ိုး ရရိှခဲ ပါတယ်။ သင်တန်ျိုးကငန အသအိမှတ ်

မပ လက်မှတ် (Certificate) လညျ်ိုး ရခဲ ပါတယ်။ အိမ်အကအူလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအတကွ ်သင ်ငလ ာ်ငကာင်ျိုးမွန်ငသာ အလိုပ် 

အကိိုင်ဆိိုင်ရာ ILO မပဋ္ဌာန်ျိုးခ က ်အမှတ် (၁၈၉) ကိို ငလ လာသရိှိရတဲ အခါ မိမိတန်ြိိုျိုးကိို မိမိနာျိုးလညလ်ာပပ ျိုး မိမိအခငွ  ်

အငရျိုးငတွကိို ငတာငျ်ိုးဆိိုြိို   သလိာခဲ ပါတယ။် အာျိုးထာျိုးလိို  ရတဲ  ကူည ပံ ပိိုျိုးငပျိုးတဲ အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးငတ ွအမ ာျိုးကက ျိုးရိှတဲ အတကွ ်

ဝမ်ျိုးသာငပ ာ်ရ င်ရပါတယ။် အဲ ေ ငနာက် အိမ်တွင်ျိုးဝန်ငဆာင်မှု အွန်လိိုင်ျိုးသင်တန်ျိုးကငပျိုးတဲ  အသအိမှတ်မပ လကမှ်တ ်

(Certificate) နဲ   စင်ကာပူမှာ အလိုပ်သွာျိုးလိုပ်ြိို   ငအျိုးဂ င ်ကငနတဆင  ် အလိုပ်ငလ ာက်ခဲ ပါတယ။် မိမိကိိုယမိ်မိ 

ယံိုကကညမ်ှုအမပည အ်ဝနဲ   စင်ကာပူမှာ အလိုပ်လိုပ်ခဲ ပါတယ်။ လစဉ်လိုပ်အာျိုးခ စင်ကာပူ ငေေါ်လာ (၅၇၀) ရရိှပပ ျိုး၊ 

ငနထိိုင်စာျိုးငသာက်မှုအာျိုးလံိုျိုး အဆင်ငမပခဲ ပါတယ်။ ေါငပမဲ  စာခ  ပ်မှာ အြိိုျိုးအြွာျိုးမပ စိုငစာင င်ရှာက်ြိို  ဆိိုပပ ျိုး 

ငရျိုးထာျိုးငပမဲ ၊ တကယ ်လကင်တွွှေ့ မှာငတာ  တစ်အိမ်လံိုျိုးအတွက ်အစာျိုးအငသာက ်မပင်ဆင်ငပျိုးရတဲ အတွက ်စာခ  ပ်နဲ   

မကိိုက်ည ပါဘူျိုး။ အလိုပ်လိုပ်တာ (၃)လ မပည ပ်ပ မြစ်တဲ အတွက ် ငအျိုးဂ င ်နဲ  ငတွွှေ့ ပပ ျိုး အိမ်ရှင်နဲ   ည နိ ှုိင်ျိုးြိို   

အစ အစဉ်ရိှပါတယ။် ေ လိိုလိုပ်ငဆာင်ြိို   သရိှိရမခင်ျိုးဟာ သင်တန်ျိုးမှရရိှခဲ တဲ  အသပိညာမ ာျိုးငကကာင ပဲ် မြစ်ပါတယ။် 

သင်တန်ျိုးကိို ပိို  ခ ငပျိုးတဲ  KBC နဲ   ILO ကိို အထူျိုးငက ျိုးဇူျိုးတင်ပါတယ။် မပညပ်ကိို အိမ်အကူအလိုပ် သွာျိုးလိုပ်မယ ် 

အလိုပ်သမာျိုးငတွကိို အကကံငပျိုးခ င်တာကငတာ  မသွာျိုးခင် ကိိုယ်သွာျိုးမယ ်နိ ိုင်ငရဲံ   ဘာသာစကာျိုး၊ ငရငမမငေသ 

အငမခအငနကိို ငလ လာပါ။ နာျိုးလညတ်တက်ျွမ်ျိုးသူငတွနဲ   ငဆွျိုးငနျွိုးတိိုင်ပငပ်ါ။   
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နန  ်လ  င်ားနငှာ်းလဝ  

သမ ျိုးအမညက် နန  ်ငဆာင်ျိုးနငှ်ျိုးငဝမြစ်ပါတယ။် 

သမ ျိုးအသက် (၁၅) နစ်ှရိှပါပပ ။ သမ ျိုးငမွျိုးရပ် 

ငမမက ဧရာဝတ တိိုင်ျိုးမြစ်ပါတယ။် သမ ျိုးအသက ်

(၉) နစ်ှအရွယ်ကတညျ်ိုးက မိသာျိုးစို စာျိုးဝတ် 

ငနငရျိုး အခက်အခဲမ ာျိုးငကကာင ် အိမ်အကူ 

အလိုပ်ကိို လိုပ်ခဲ ရပါတယ်။ ပထမ အလိုပ် 

စဝင်တိုန်ျိုးက လိုပ်ရတဲ  အိမ်အလိုပ်မ ာျိုးကငတာ  

ကငလျိုးထိန်ျိုး၊ အိမ်အလိုပ်ငတွ မြစ်ပပ ျိုး၊ 

လစဉ်လိုပ်အာျိုးခ မမန်မာငငွက ပ် သံိုျိုးငသာငျ်ိုး 

ရရိှပါတယ်။ သံိုျိုးလကကာငအာင် လိုပ်ပပ ျိုး 

ငနာက်တစ်အိမ် ငမပာင်ျိုးလိုပ်တဲ အခါမှာလညျ်ိုး၊ 

ပထမအိမ်လိိုပဲ ကငလျိုးထိန်ျိုး၊ အိမ်အလိုပ် 

လိုပ်ရပါတယ်။ တတိယအိမ်မှာ လိုပ်ရတဲ အလိုပ်ငတွက ကွမ်ျိုးယာငရာင်ျိုး၊ စတိိုျိုးဆိိုင်ငစ ျိုးငရာင်ျိုး၊ အိမ်အလိုပ်အမပင် 

ဓါတ်ဆ ဆိိုင်မှာ ဆ မြည ရ်တဲ  အလိုပ်ငတွ မြစ်ပါတယ်။ မနက်အငစာကက ျိုးထရပပ ျိုး အိမ်အလိုပ်ငတွလိုပ်ရပါတယ။် 

အိမ်အလိုပ်ငတွပပ ျိုးတာနဲ   ကွမ်ျိုးယာငရာငျ်ိုး၊ စတိိုျိုးဆိိုင် ငစ ျိုးကူငရာင်ျိုးရပပ ျိုး၊ ညဘကမှ်ာလညျ်ိုး ဓါတ်ဆ ငရာင်ျိုးရပါတယ။် 

တစ်ခါတငလ အိမ်ရှင်ရဲ  သမ ျိုးြွင ်ထာျိုးတဲ  အလှမပင်ဆိိုင်မှာလညျ်ိုး သွာျိုးပပ ျိုး ကူလိုပ်ရပါငသျိုးတယ်။ အလိုပ်ငတလွညျ်ိုး 

ပင်ပန်ျိုး၊ အိပ်ငရျိုးပ က်ငပါင်ျိုး မ ာျိုးလာတဲ အခါ အလိုပ်လိုပ်ရာမှာ အမှာျိုးငတမွြစ်လာတဲ အတကွ ်ည င်ျိုးဆ ိဲိုက်နကမ်ခင်ျိုးမ ာျိုး 

ခံရပါတယ်။ မိဘငတွက  ိို ျိုးသာျိုးတဲ အတွက ် သမ ျိုး ေ လိိုခံငနရတာကိို သူတိို  မသပိါဘူျိုး။ သူမ ာျိုးက 

ငကာင်ျိုးငကာင်ျိုးထာျိုးတယလ်ိို  ငမပာတာနဲ   သူတိို  က ယံိုလိိုက်တာပဲ။ သမ ျိုးအတွက် အရမ်ျိုးပင်ပန်ျိုးပပ ျိုး 

မခံနိ ိုင်ငတာ တဲ ငနာက်ဆံိုျိုး ထွက်ငမပျိုးခဲ ပါတယ။် ေါငပမဲ  သမ ျိုးကိို သူတိို   မပန်ြမ်ျိုးမိပါတယ်။ သံိုျိုးခါငလာက် 

ထွက်ငမပျိုးတဲ အခါမှာ သူတိို  က ရဲစခန်ျိုးကိို ပိို  ပပ ျိုး မပန်ငခေါ်ထာျိုးပါတယ။် ငနာက်ဆံိုျိုး ငလျိုးခါငမမာကထ်ကွ်ငမပျိုးငတာ  

လွတ်ငမမာက်ခဲ ပပ ျိုး အငေေါ်  အိမ်မှာ ပိုန်ျိုးခဲ ပါတယ။်  သမ ျိုး ငတွွှေ့ ကကံ ခဲ ရတဲ  အခက်အခဲငတွကိို ကကာျိုးသပိပ ျိုး အမ ိ ျိုးသမ ျိုးနငှ ် 

ကငလျိုးသူငယ်ကာကယွင်စာင ်ငရှာကင်ရျိုးအြဲွွှေ့အစညျ်ိုးက သမ ျိုးမိဘမ ာျိုးနဲ  အတူ သမ ျိုးကိို လာငခေါ်ပါတယ။် 

အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုး ခ ိတ်ဆက်ငပျိုးမှုငကကာင  ် ကိိုဗစ်ကာလအခကအ်ခမဲြစ်ငနတဲ  အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးငတအွတကွ ်

ငထာက်ပံ ငငွနဲ   ကိိုဗစ်ငရာဂါနဲ   ပတ်သက်တဲ  အသပိညာငတွအမပင ် ကငလျိုးအိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုး တစ်ဦျိုးအငနနဲ   

ရသင ်တဲ အခွင ်အငရျိုး၊ အလိုပ်ခ ိန်၊ နာျိုးခ ိန်၊ မိမိကိိုယ်ကိို တန်ြိိုျိုးထာျိုးမှု စတာငတွ သရိှိလာရတဲ အတွက ်အင်မတန် 

အက ိ ျိုးရိှပါတယ်။ ေ ငထာက်ပံ ငငွနဲ   လက်မှုပညာမ ာျိုးကိို သင်ယူခွင ်ရခဲ ပါတယ်။  ယခိုလက်ရိှမှာ လက်မှုပညာနဲ   

သက်ဆိိုငတ်ဲ  စက်ခ  ပ်၊ ပန်ျိုးထိိုျိုးအတတပ်ညာငတွကိို သင်ယူငနပါတယ။် သမ ျိုးရဲ   အပ်ိမက်က ေ ဇိိုငန်ာ 

တစ်ငယာက်မြစ်ြိို  ပါ။ သမ ျိုးကကိ ျိုးစာျိုးမှာပါ။ အခိုလဲ သမ ျိုး ပန်ျိုးထိိုျိုးတဲ  လက်ရာငလျိုးငတကွ လှလညျ်ိုးလ၊ှ 

သပ်သပ်ရပ်ရပ်ရိှတယ်လိို   ငမပာကကပါတယ။် သမ ျိုးအိပ်မက်ကိို အငကာင်အထညင်ြာ်ငပျိုးတဲ  ကရင်နစ်ှမခင်ျိုးခရစ်ယာန် 

အြဲွွှေ့ခ  ပ် အမ ိ ျိုးသမ ျိုးဌာနနဲ  ၊ ILO တိို  ကိို အထူျိုးငက ျိုးဇူျိုးတင်ပါတယ။် ငနာကဆ်ံိုျိုးအငနနဲ   သမ ျိုး ငတာင်ျိုးဆိိုခ ငတ်ာကငတာ  

သမ ျိုးတိို  လိို ကငလျိုးအမ်ိအကူအလိုပ်သမာျိုးငတအွတကွ် ဥပငေသစ် တစ်ရပ် ငရျိုးဆွငဲြာ်ငဆာငင်ပျိုးြိို   မြစ်ပါတယ်။ 
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လန ်ဂ  နက်   

ကျွန်မ နာမည ်ငနာ်ဂ ဲနက် မြစ်ပါတယ။် ကျွန်မက ဧရာဝတ တိိုင်ျိုးမှာ ငနထိိုငပ်ါတယ။် အိမ်အကအူလိုပ်ကိို လိုပ်တာ (၅)နစ်ှ 

ရိှပါပပ ။ ရွာကိို ကရင်နစ်ှမခင်ျိုးခရစ်ယာန်အြဲွွှေ့ခ  ပ်ရဲ   အမ ိ ျိုးသမ ျိုးဌာနက အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးနဲ  ပတသ်ကတ်ဲ  

အမမင်ြွင ်သင်တန်ျိုးကိို လာငရာက်ပိို  ခ ခဲ ပါတယ်။ ေ သင်တန်ျိုးကိို ကျွန်မလညျ်ိုး စိတ်ဝင်စာျိုးတာငကကာင  ် တက်ငရာက် 

ခဲ ပါတယ်။ သင်တန်ျိုးမှာ ငဘျိုးကင်ျိုးလံိုမခ ံစွာ င  ွှေ့ငမပာင်ျိုးသွာျိုးလာမခင်ျိုး၊ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုး တစ်ဦျိုးအငနနဲ   

သသိင ်သထိိိုကတ်ဲ အရာငတ၊ွ လိုပ်ငန်ျိုးခွင်အတငွ်ျိုး ငဆာင်ရန်ငရှာငရ်န်နဲ  ၊ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအတကွ ်

သင ်ငလ ာ်ငကာငျ်ိုးမွန်ငသာ အလိုပ်အကိိုင်ဆိိုငရ်ာ မပဋ္ဌာန်ျိုးခ က ်အမှတ် (၁၈၉) တိို  ကိို ငလ လာသင်ယခူငွ ရ်ခဲ ပါတယ။် 

ကျွန်မအတွက်  မကကာျိုးြူျိုး၊ မငလ လာြူျိုးတဲ  အရာငတွမြစ်ပပ ျိုး၊ လိုပ်ငန်ျိုးခွငအ်တွက ်အင်မတန်အက ိ ျိုးရိှတဲ  အရာငတွ 

မြစ်ပါတယ်။ သင်တန်ျိုးသာျိုးအခ င်ျိုးခ င်ျိုး မိမိတိို  ရဲ   အလိုပ်အကိိုင် အငတွွှေ့အကကံ ငတကွိို ြလှယ်ခွင ်ရခဲ ပါတယ။် 

ေ သင်တန်ျိုးကိို တက်ငရာက်ခွင ရ်တဲ အတကွ် အတိိုင်ျိုးမသ ိ ငပ ာ်ရ င်မိပါတယ်။  တစ်ရက်မှာ သာသနာနယက် 

အမ ိ ျိုးသမ ျိုးငခါင်ျိုးငဆာငက် ကျွန်မဆ လာပပ ျိုး 

စက်ခ  ပ်တာ ဝါသနာပါလာျိုး ငမျိုးပါတယ။် 

ကျွန်မကလညျ်ိုး ဝါသနာငတာ ပါတယ။် ေါငပမဲ  

သင်တန်ျိုးတက်ြိို   ပိိုက်ဆ ံ မရိှဘူျိုးလိို   

ငမပာလိိုက်ပါတယ်။ အဲေ ငနာက် ဆရာမက ILO 

က ငထာက်ပံ ငပျိုးတဲ  (Organizing Domestic 

Workers Project) မှ 

ကရင်နစ်ှမခင်ျိုးခရစ်ယာန်အြဲွွှေ့ခ  ပ် အမ ိ ျိုးသမ ျိုး 

ဌာနက မပ လိုပ်ငပျိုးတဲ  (၃) လ စက်ခ  ပ်သငတ်န်ျိုး 

ရိှငကကာင်ျိုး ငမပာမပခဲ ပါတယ်။ သင်တန်ျိုးကိို 

စိတ်ဝင်စာျိုးတာငကကာင  ် ငလ ာက်လ ာတငခ်ဲ ပါ 

တယ်။ ကံငကာင်ျိုးစွာနဲ  ၊ လူ(၅)ဦျိုး ငရွျိုးခ ယ် 

ထာျိုးတဲ အထဲမှာ ကျွန်မ ပါဝင်ခဲ ပါတယ။် 

စက်ခ  ပ်သင်တန်ျိုးကိို (၄.၁၁.၂၀၁၉) မှ စတင်သငက်ကာျိုးခဲ ပပ ျိုး (၇.၂.၂၀၂၀) ငန  မှာ သင်တန်ျိုးကိို ငအာင်မမင်စွာ တတင်မမာကခ်ဲ  

ပါတယ်။ သင်တန်ျိုးရဲ   ရညရွ်ယ်ခ က်ကငတာ  အိမ်အကအူလိုပ်သမာျိုးငတွအငနနဲ   စက်ခ  ပ်အတတပ်ညာနဲ   မိသာျိုးစိုဝငင်င ွ

ြန်တ ျိုးရှာငြွနိ ိုင်ပပ ျိုး၊ ကိိုယ်ပိိုငဘ်ဝမြင ် ရပ်တညနိ်ိုငရ်န် မြစ်ပါတယ။် အငမခခံစကခ်  ပ်မခင်ျိုးနငှ ် အဆင ်မမင ်စက်ခ  ပ်မခင်ျိုးမ ာျိုး 

အထိ သင်ကကာျိုးပိို  ခ ငပျိုးခဲ ပါတယ်။ ဆရာမမ ာျိုးရဲ   စ စဉ်ငပျိုးမှုငကကာင လ်ညျ်ိုး စက်တစ်လံိုျိုးရရိှခဲ ပါတယ။် ကျွန်မ ရွာမပန်ငနပပ ျိုး 

စက်ခ  ပ်တဲ အခါ တစ်လကိို မမန်မာငငကွ ပ် (၁၅၀,၀၀၀) ရရိှပါတယ။် ကိိုဗစ်ကာလမှာ တမခာျိုးသူငတ ွဝင်ငငွရြိို   အခက် 

အခဲရိှငနငပမဲ  ကျွန်မကငတာ  ကျွန်မရတဲ  ဝငင်ငွနဲ   မိသာျိုးစိုကိို ငထာကပံ် ငပျိုးနိ ိုငပ်ါတယ။် အဲေ အတွကလ်ညျ်ိုး အတိိုငျ်ိုးမသ ိ

ဝမ်ျိုးငမမာက်မိပါတယ်။ ငနာက်ဆံိုျိုးအငနနဲ   ကျွန်မ အာျိုးငပျိုးခ င်တာက ကျွန်မတိို   င  ွှေ့ငမပာင်ျိုးအိမ်အကအူလိုပ်သမာျိုးငတ ွ

အငနနဲ   အလိုပ်လိုပ်တဲ အခါ ငငွစိုနိ ိုင်တဲ  အမ ိ ျိုးသမ ျိုးမ ာျိုးရိှသလိို အခက်အခအဲမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးငကကာင ် ငငွမစိုနိ ိုငတ်ဲ သူမ ာျိုးလညျ်ိုး 

ရိှကကပါတယ်။ ေါငပမဲ  အတတ်နိ ိုင်ဆံိုျိုး ငငွစိုပပ ျိုးငတာ  ကျွန်မတိို  ရဲ   လစဉ်ဝင်ငငွငလျိုးငတွနဲ   တနိ ိုင်တပိိုင် စ ျိုးပွာျိုးငရျိုး 

လိုပ်ငန်ျိုးငလျိုးငတွကိို လိုပ်ငဆာင်နိ ိုင်မယ်ဆိိုရင၊် ေ လိိုခက်ခဲငနခ ိန်မှာ ကျွန်မတိို  အတွက် တစ်ငထာင ်တစ်ငနရာက 

အငထာက်အကမူပ မယလ်ိို   ထင်ပါတယရှ်င်။   
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လန ်ဂ  ားလိယက်သန်ိား  

ကျွန်မနာမညက် ငနာ်ဂ ျိုူျိုးလိယက်သန်ိျိုး မြစ်ပါ 

တယ်။ အိမ်အကူအလိုပ်ကိိုလိုပ်တာ တစ်နစ်ှပဲ 

ရိှပါငသျိုးတယ်။  ကျွန်မ ငမွျိုးရပ်ဇာတကိ 

ရန်ကိုန်တိိုင်ျိုး မြစ်ပါတယ်။ အိမ်ရဲ   

မငမပလညမ်ှုငကကာင ် ပဲွစာျိုးကငနတစ်ဆင ် 

ရန်ကိုန်ပမိ ွှေ့ကိို တက်လာပပ ျိုး အလိုပ်လိုပ်ကိိုငခ်ဲ  

ပါတယ်။ ကျွန်မ ရရိှတဲ  ပံိုမှန် လိုပ်အာျိုးခက 

(၁၀၀,၀၀၀) က ပ် မြစ်ပါတယ်။ အလိုပ် 

လိုပ်တဲ အိမ်မှာ မိသာျိုးစိုဝင် ၉ ငယာကရိှ်ပါ တယ။် 

မိသာျိုးစို ၉ ငယာက်ရဲ   ငဝယ ာဝိစစငတကွိို 

လိုပ်ကိိုင်ငပျိုးခဲ ရပါတယ။် မိသာျိုးစိုမ ာျိုးတဲ အခါ 

အစာျိုးအငသာက်နဲ  ပတသ်က်ပပ ျိုး အမ ိ ျိုးမ ိ ျိုး လိုပ်ငပျိုးရတဲ အတကွ ်အခက်အခမဲ ာျိုးစွာ ရိှခဲ ပါတယ်။ ညဘက်ဆိိုရငလ်ညျ်ိုး 

ကငလျိုးထိန်ျိုးရပါငသျိုးတယ။် ကကာလာတဲ အခါ ကျွန်မ မခံနိ ိုင်ငတာ တဲ အဆံိုျိုး အလိုပ်ထွက်ခဲ ပါတယ။် အလိုပ်ထကွတ်ဲ  

အခ ိန်မှာ ကိိုဗစ်မြစ်ငနတဲ အတွက ်ကျွန်မ ရွာမပန်ြိို   အခက်အခဲရိှခဲ ပါတယ်။ အဲေါနဲ   ကျွန်မအသ ိဆရာမတစ်ငယာကက်ိို၊ 

သူ  အိမ်မှာ ခဏငနြိို   အကူအည ငတာငျ်ိုးခဲ ပါတယ။် ဆရာမအိမ်မှာ ငနငနတဲ အခ ိန်အငတာအတငွျ်ိုး၊ ILO ပံ ပိိုျိုးမှုနဲ  ၊ 

ကရင်နစ်ှမခင်ျိုးခရစ်ယာန်အြဲွွှေ့ခ  ပ်က အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးငတွအတကွ် အိမ်တွင်ျိုးဝန်ငဆာင်မှုနဲ  ပတသ်ကပ်ပ ျိုး 

အွန်လိိုင်ျိုးကငန သင်တန်ျိုးလိုပ်ြိို   အစ အစဉ်ရိှတယ်ဆိိုပပ ျိုး သူငယ်ခ င်ျိုးတစ်ငယာကထ်ံမှ ကကာျိုးသခိဲ ရပါတယ။် 

အဲေ သူငယ်ခ င်ျိုးကလညျ်ိုး ပထမတစ်ကကိမ် လိုပ်ခဲ တဲ  အွန်လိိုင်ျိုးသင်တန်ျိုးကိို တက်ငရာက်ခဲ သူ မြစ်ပါတယ်။ အဲေါနဲ   

ကျွန်မလညျ်ိုး အဲေ သင်တန်ျိုးကိို တကြိ်ို   တာဝန်ရိှသူငတွထ ံအငကကာငျ်ိုးကကာျိုးခဲ ပပ ျိုး အဲေ သငတ်န်ျိုးကိို တကင်ရာကခ်ဲ ပါတယ။် 

သင်တန်ျိုးကာလက  (၁.၂.၂၀၂၁) ကငန (၅.၂.၂၀၂၁)အထိ မြစ်ပါတယ်။ သင်တန်ျိုးကငန ပိို  ခ ငပျိုးခဲ တဲ  အရာငတကွ 

ကျွန်မအတွက် အင်မတန် အက ိ ျိုးရိှပပ ျိုး လကင်တွွှေ့လိုပ်ငန်ျိုးခွငမှ်ာ အသံိုျိုးဝင်တဲ အရာငတွ မြစ်လာပါတယ်။ သင်ယခူဲ ရတဲ  

ငခါင်ျိုးစဉ်ငတထွမှဲာ ကျွန်မအကကိ က်ဆံိုျိုးက အိမ်တွင်ျိုးအစာျိုးအငသာကင်တကွိို က န်ျိုးမာငရျိုးနဲ  ည ညွတင်အာင ်ဘယလ်ိို 

မပင်ဆင်ရမယ် ဆိိုတဲ  ဘာသာရပ်ပဲ မြစ်ပါတယ်။ စာငတွွှေ့သင်ကကာျိုးငပျိုး ံိုသာမကဘ၊ဲ အွန်လိိုင်ျိုးကငန ဗ ေ ယိိုအတိိုငလျိုး 

ငတွနဲ  ပါ လက်ငတွွှေ့သင်ငပျိုးလိို  ၊ ကျွန်မ အတွက ်အင်မတန်မှ အက ိ ျိုးရိှပါတယ။် သင်တန်ျိုးတကပ်ပ ျိုး မကကာခင် ကျွန်မ 

အလိုပ်ရခဲ ပါတယ။် အလိုပ်ရငတာ  လစဉ်ပံိုမှန် လိုပ်အာျိုးခအငနနဲ   တစ်လ (၁၅၀၀၀၀)က ပ် ရရိှပါတယ်။ ေ ငငွပမာဏက 

ကျွန်မမိသာျိုးစိုအတွက် အငထာကအ်ကမူ ာျိုးစွာ ရရိှငစပါတယ။် သူမ ာျိုးငတွအတကွ် အလိုပ်ရြိို   အခက်အခဲရိှငနခ ိန်မှာ 

ကျွန်မအတွက်ငတာ  လက်ရိှအခ ိန်အထ ိ အလိုပ်ရိှငနဆ ဲ မြစ်ပါတယ်။ သင်တန်ျိုးကငန ပိို  ခ ငပျိုးတဲ  

လက်ငတွွှေ့သင်ခန်ျိုးစာငတငွကကာင ်  လက်ငတွွှေ့လိုပ်ငန်ျိုးခငွ်မှာ လိုပ်ကိိုင်ရ လွယ်ကူငခ ာငမွွှေ့ ပပ ျိုး၊ အိမ်ရှင်မ ာျိုးနဲ  လညျ်ိုး 

အဆင်ငမပခဲ ပါတယ်။ သင်တန်ျိုးရဲ   အက ိ ျိုးငက ျိုးဇူျိုးငတွငကကာင ပဲ် မြစ်ပါတယ်။ ငနာက်ဆံိုျိုးအငနနဲ   အကကံငပျိုးခ င် 

တာကငတာ  ကျွန်မတိို  လိို အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးငတအွငနနဲ   အလိုပ်လိုပ်ငတာ မယဆ်ိိုရင ်

အိမ်တွင်ျိုးဝန်ငဆာငမ်ှုသငတ်န်ျိုးကိို တက်ငရာကသ်င်ယထူာျိုးမခငျ်ိုးမြင ်၊ လက်ငတွွှေ့လိုပ်ငန်ျိုးခွငမှ်ာ အငထာက်အကမူ ာျိုးစွာ 

ရရိှမှာမြစ်ပါတယ်။ အဲ ေါငကကာင  ်အိမ်တငွ်ျိုးဝန်ငဆာင်မှုသငတ်န်ျိုးကိို တကင်ရာက်ြိို   တိိုက်တန်ွျိုးအာျိုးငပျိုးလိိုပါတယရှ်င ်။ 
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ြ ိျုြ ိျုညွန  ် 

ကျွန်မ နာမည ်ခ ိ ခ ိ ညွန  ် မြစ်ပါတယ်။ အမ်ိအကူ 

အလိုပ်ကိို လိုပ်ကိိုင်ခဲ တာ နစ်ှငပါငျ်ိုး (၃၂)နစ်ှ ရိှပါပပ ။ 

ကျွန်မရဲ  ငမွျိုးရပ်က စစ်ကိိုင်ျိုးတိိုင်ျိုး မြစ်ပါတယ။် 

အခို ကျွန်မ အသက် (၅၈) နစ်ှရိှပါပပ ။ ကျွန်မက 

ပန်ျိုးနာရင်ကကပ်ငရာဂါကိို ခံစာျိုးငနရသူ 

မြစ်ပါတယ်။ က န်ျိုးမာငရျိုးအငမခအငနငကကာင ် 

အလိုပ်ခဏနာျိုးထာျိုးရပါတယ်။ အလိုပ်နာျိုးပပ ျိုး 

သပ်ိမကကာခင်ပဲ၊ ကိိုဗစ်ငရာဂါကက ျိုး မြစ်လာတဲ  

အတွက် အခက်အခဲ ကကံ ငတွွှေ့ ခဲ ရပါတယ။် 

ဘာမြစ်လိို  လဲဆိိုငတာ  ကျွန်မရဲ   ပန်ျိုးနာရငက်ကပ် 

ငရာဂါကိို ကိုငနရတဲ အတကွ် ကျွန်မစိုထာျိုးတဲ  

ပိိုက်ဆငံတွလညျ်ိုး သပ်ိမက န်ငတာ ပါဘူျိုး။ အဲေ အတွက ်ကျွန်မရဲ   စာျိုးဝတ်ငနငရျိုးက အခက်အခရိှဲခဲ ပါတယ။် က မမှာ 

မိသာျိုးစိုဝင်လညျ်ိုးမရိှ၊ သွာျိုးစရာငနရာလညျ်ိုးမရိှတဲ အတကွ ်ကိိုဗစ်ကာလအတငွ်ျိုး ငခတတ တညျ်ိုးခိိုငနထိိုင်ခငွ ်ရြိို   ရန်ကိုန် 

ကရင်နစ်ှမခင်ျိုးခရစ်ယာန် အမ ိ ျိုးသမ ျိုးအြဲွွှေ့ (YKBWA) ထံ ခွင ်ငတာငျ်ိုးခဲ ပါတယ။် တာဝန်ရိှသူမ ာျိုးက ကျွန်မကိိုငနထိိုငခ်ငွ  ်

မပ ခဲ ပါတယ်။ ကျွန်မကိို ငကျွျိုးငမွျိုးငစာင င်ရှာကခ်ဲ ပါတယ်။ အဲေ အခ ိန်မှာ တာဝန်ရိှသူမ ာျိုးမှ တစ်ဆင ် KBC နဲ   ILO မှ 

ငထာက်ပံ ငပျိုးတဲ  ( Organizing  Domestic workers and Covid-19 Response) ကိိုဗစ်ကာလအတငွျ်ိုး အမ်ိအကူ 

အလိုပ်သမာျိုးငတွကိို ပံ ပိိုျိုးငပျိုးတဲ  လူမှုကာကွယ်ငစာင င်ရှာက်မှု အကူအည ကငန ငထာက်ပံ ငငွကိို ရရိှခဲ ပါတယ်။ ေ လိို 

အခက်အခဲမြစ်ငနတဲ အခ ိန်မှာ ကျွန်မအငနနဲ   အတိိုင်ျိုးမသဝိမ်ျိုးငမမာကမိ်ပါတယ။် ကျွန်မရဲ   ငဆျိုးြိိုျိုးနဲ   အစာျိုးအငသာက် 

ငတွအတွက် အငထာကအ်ကူမြစ်ခဲ ပါတယ။် ကိိုဗစ်ေိုတိယလှုငိျ်ိုးမှာပဲ နိ ိုင်ငံငရျိုးမပငမ်ိမသကမ်ြစ်လာခဲ တဲ အတကွ် ကျွန်မ 

အငနနဲ   ထပ်ပပ ျိုး စိတ်ညစ်ခဲ ရပါတယ်။ အခိုလိိုအခ ိန်မှာ အလိုပ်ရြိို   အငတာ်ခက်ခတဲဲ ကာလ မြစ်ပါတယ။် 

အစာျိုးအငသာက်အတကွ် ခက်ခဲက ပ်တညျ်ိုးလာပါတယ်။  ကိိုယ်ငနတဲ ရပ်ကွက၊် ပမိ ွှေ့နယ်ငတွမှာ လညျ်ိုး လံိုမခံ မှု မရိှသလိို 

ခံစာျိုးရပါတယ်။ အဲေါငကကာင  ်ည အစ်မအရငျ်ိုးလိို ရင်ျိုးန ှ ျိုးတဲ  အစ်မဆ  ြိုန်ျိုးဆကပ်ပ ျိုး ကျွန်မအခက်အခဲကိို ငမပာမပခဲ ပါတယ။် 

အစ်မကလညျ်ိုး ကျွန်မအတွက် ငနြိို  ထိိုင်ြိို  ၊ စာျိုးြိို  ငသာက်ြိို  နဲ   ငဆျိုးြိိုျိုးဝါျိုးခမ ာျိုးကိို ငထာက်ပံ ငပျိုးခဲ ပါတယ။် 

ငနာက်ဆံိုျိုးအငနနဲ   အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးငတကွိို အာျိုးငပျိုးခ င်တာကငတာ  အခိုလက်ရိှ အငမခအငနငကကာင  ်

အလိုပ်လက်မဲ ၊ စာျိုးဝတ်ငနငရျိုး က ပ်တညျ်ိုးမှုငတွအငပေါ်မှာ စိတ်ဓါတ်မက ြိို  ၊ အာျိုးမငယ်ြိို  နဲ  ၊ ကကံ ကကံ ခံပပ ျိုး ရဲရဲဝံ ဝံ  

မြတ်ငက ာ်ြိို   အာျိုးငပျိုးစကာျိုး ငမပာလိိုပါတယ။်  

၆။ အဓိက ငဆာင်ရွက်ခ က်မ ာျိုးနငှ ် ငအာင်မမင်မှုမ ာျိုး 

၆.၁။ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအတွက် ကျွမ်ျိုးက င်မှုသင်တန်ျိုးမ ာျိုး  

“အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးငတွအတကွ် သင ်ငလ ာ်ငကာငျ်ိုးမွန်တဲ အလိုပ်အကိိုင ် ပံ ပိိုျိုးငဆာင်ရွက်ငပျိုးတဲ  

အခါ သ ျိုးသန  ် သင်တန်ျိုးသင် ိို ျိုးည န်ျိုးတမ်ျိုးနဲ   စညျ်ိုး ံို ျိုးလှုံွှေ့ငဆာင်ရျိုး အငထာကအ်ကပူစစညျ်ိုးငတွ ြန်တ ျိုး 

မပ လိုပ်တာနဲ  ၊ ငရှွှေ့ငမပျိုးငဆာငရွ်က်တာငတအွတကွ် ILO နဲ   ကျွန်မတိို  ရဲ   မိတ်ြက်မပ ငဆာင်ရွကမ်ှုက 

အဓိကက တဲ  နညျ်ိုးလမ်ျိုးမြစ်ခဲ ပါတယ။်”    Three Good Spoons  
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Three Good Spoons  

မမန်မာနိ ိုင်ငံတွင ် အိမ်အကူအလိုပ်အကိိုငက်ိို 

အလိုပ်အကိိုင်တစ်ခိုအမြစ် အသအိမှတ်မပ မခငျ်ိုးကိို 

အငထာက်အကမူြစ်ငစရန် Three Good Spoons 

အြဲွွှေ့သည ် DIILM ၏ ငငွငကကျိုးနငှ ် နညျ်ိုးပညာ 

ဆိိုင်ရာပံ ပိိုျိုးမှုမြင ် “License to Stir” ငါျိုးပတက်ကာ 

သင်တန်ျိုးကိို ၂၀၁၉ ခိုနစ်ှ ငြငြာ်ဝါရ လနငှ ် ၂၀၂၀ 

ေ ဇင်ဘာလအတငွ်ျိုးတငွ ်မပ လိုပ်ခဲ ပါသည။်  

အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအတကွ် ဤကျွမ်ျိုးက ငမ်ှု 

သင်တန်ျိုးကိိုမပ လိုပ်ငပျိုးမခင်ျိုးမြင ်၊ Three Good 

Spoons သည ် မမန်မာအမ ိ ျိုးသမ ျိုး အိမ်အကူ 

အလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအတကွ် သင ်ငလ ာ်ငကာငျ်ိုးမွန်ငသာ အလိုပ်အကိိုင်မ ာျိုး တညပ်မဲရရိှငစရန် ကျွမ်ျိုးက င်မှုနငှ ် 

အသပိညာမ ာျိုး တိိုျိုးတက်ရန်အတွက ်အခွင အ်လမ်ျိုးမ ာျိုး မြည ဆ်ညျ်ိုးပံ ပိိုျိုးငပျိုးခဲ သည။် ထိို  အတ ူသင ်ငလ ာ ်ငကာင်ျိုးမွန်ငသာ 

အလိုပ်အကိိုင်နငှ ပ်တသ်က်၍ နစ်ှဦျိုးနစ်ှဘက် အက ိ ျိုးရိှမှုကိို အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးနငှ ် အလိုပ်ရှင်မြစ်လာမည သူ်မ ာျိုး 

အကကာျိုး အသအိမမင်မမ င ်တင်ငပျိုးမခင်ျိုးအမပင်၊ ကျွမ်ျိုးက င်မှုနငှ ် အသပိညာ ဆညျ်ိုးပူျိုးရယူမှုမ ာျိုးမှ တစ်ဆင ် 

အိမ်အကူအလိုပ်အကိိုငက်ိို အလိုပ်အကိိုငတ်စ်ခိုအမြစ်အသအိမှတ်မပ ငရျိုးကိို မမ င တ်င် ငဆာငရွ်က်ခဲ သည။်  

'License to Stir' သင်တန်ျိုးတွင် လိိုအပ်ငသာ တစ်ကိိုယရ်ညက် န်ျိုးမာသန  ရှ်င်ျိုးငရျိုး၊ အာဟာရ၊ ခ က်မပ တမ်ခငျ်ိုး၊ ငငငွကကျိုး 

စ မံခန  ်ခွဲမှု၊ ဆက်သွယ်ငမပာဆိိုမှု၊ အငမခခ ံကိိုယ်ခပံညာ၊ ငရှျိုးဦျိုးသူနာမပ ၊ အငမခခံအဂကလိပ်စာ၊ သင ်ငလ ာ်ငကာင်ျိုးမွန်ငသာ 

အလိုပ်အကိိုင်ဆိိုငရ်ာအငမခခံမူမ ာျိုး၊ ဥပငေနငှ ် မူဝါေဆိိုင်ရာ ငခါင်ျိုးစဉ်မ ာျိုးပါဝငသ်ည  ် သင်တန်ျိုးငမာ်ဂ ျိုူျိုးငါျိုးခို 

ပါဝင်ပါသည။် သင်တန်ျိုးငပျိုးရန်အတကွ ်Three Good Spoons သင်တန်ျိုးငက ာငျ်ိုးသည ်အမခာျိုးအြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုးနငှ လ်ညျ်ိုး 

မိတ်ြက်မပ  ပူျိုးငပါင်ျိုးငဆာင်ရွကလ် က်ရိှသည။် ဥပမာအာျိုးမြင ် လူမှုြူလံိုငရျိုးနငှ ပ်တသ်က်၍ သင်တန်ျိုးမ ာျိုးငပျိုးငနငသာ 

'အနာဂတ်အလငျ်ိုးတန်ျိုး ဆံိုမှတ်အြဲွွှေ့ (FLC)’၊ သင ်ငလ ာ်ငကာင်ျိုးမွန်ငသာအလိုပ်အကိိုင၊် အမပညမ်ပညဆ်ိိုငရ်ာ 

စံခ ိန်စံည န်ျိုးမ ာျိုးနငှ ် အလိုပ်အကိိုင်သငဘာတစူာခ  ပ် စသည  ် သငဘာတရာျိုးမ ာျိုးနငှ ပ်တ်သက်၍ 'ILO'၊ 

ငရှျိုးဦျိုးသူနာမပ စိုနညျ်ိုးနငှ ်ပတသ်က၍် 'မမန်မာအငရျိုးငပေါ်ငဆျိုးဘကဆ်ိိုငရ်ာဝန်ငဆာငမ်ှုလိုပ်ငန်ျိုး'၊ ကိိုယ်ခံပညာ 

နငှ ်ပတ်သက်၍ 'ရန်ကိုန်အမ ိ ျိုးသမ ျိုးမ ာျိုးကိိုယခ်ံပညာအသငျ်ိုး'၊ ငငွငကကျိုးစ မံခန  ခ်ွဲမှုနငှ ပ်တသ်က်၍ 'Onow'၊ 

ေ ဂ စ်တယ်နညျ်ိုးပညာနငှ ်ပတသ်က်၍ 'Myanmar Book Preservation Society' တိို  နငှ ် ပူျိုးငပါင်ျိုးငဆာငရွ်ကလ် က် 

ရိှပါသည။် ငလ လာငရျိုးခရ ျိုးတိိုအမြစ် ငကာင်ျိုးစွာစ မံခန  ်ခွ၍ဲ ြွင ်လှစ်ထာျိုးငသာလိုပ်ငန်ျိုးတစ်ခိုမြစ်သည  ် 'Yangon 

Bakehouse' သိို   သွာျိုးငရာက်ငလ လာခဲ သည။် သင်တန်ျိုးတစ်ခိုခ င်ျိုးစ သည ်သင်တန်ျိုးသူ အမ ိ ျိုးသမ ျိုး ၆ ဦျိုးမှ ၈ ဦျိုးအထိ 

လက်ခံသင်ကကာျိုးငပျိုးသည။် သင်တန်ျိုးသူမ ာျိုးသည ် သင်တန်ျိုးကာလတငွ် ရန်ကိုန်၌ ငနထိိုင်ကကသူမ ာျိုးမြစ်ပပ ျိုး၊ 

အသက်အရွယ် ၁၈ နစ်ှမှ ၄၀ နစ်ှကကာျိုးရိှကာ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအမြစ် လိုပ်ကိိုင်ခဲ ြူျိုးသူမ ာျိုးရိှသလိို 

အိမ်အကူအလိုပ်လိုပ်ကိိုငရ်န် စိတ်ဝငစ်ာျိုးသူမ ာျိုးလညျ်ိုး ပါဝငသ်ည။် သင်တန်ျိုး ၇ ကကိမ် ပပ ျိုးဆံိုျိုးခ ိန်တွင ်သင်တန်ျိုးဆငျ်ိုး ၅၁ 

ဦျိုးကိို ငမွျိုးထိုတ်ငပျိုးနိ ိုင်ခဲ ပါသည။် သင်တန်ျိုးပပ ျိုးဆံိုျိုးပပ ျိုးငနာက၊် သင်တန်ျိုးဆင်ျိုးတစ်ဦျိုး၏ အလိုပ်ရှင်တစ်ဦျိုးက 

ငမပာဆိိုသညမှ်ာ အလိုပ်သမာျိုးသည ် ကိိုယ ်ကိိုယ်ကိိုယံိုကကညမ်ှုပိိုရိှလာသလိို၊ ယံိုကကညစိ်တ်ခ ရပပ ျိုး ပိို၍ 

ငပ ာ်ရွင်လာငကကာငျ်ိုးနငှ ၊် အလိုပ်ရှင်နငှ ် သငဘာတူစာခ  ပ်ကိို ည နိ ှုိငျ်ိုးခ  ပ်ဆိိုလာနိ ိုင်ငကကာငျ်ိုး ငမပာဆိိုပါသည။်  

"မမိိုင်က ကျွန်မတိို  အိမ်အတွက ်အလိုပ်လိုပ်ငပျိုးငနသူ တစ်ငယာကပ်ါ။ အာျိုးလပ်ရက ်ကျွန်မတိို   ဥငရာပဘက် 

မပန်တဲ အခ ိန် သူက သင်တန်ျိုးတစ်ခိုတကင်နခဲ တယ်။ ကျွန်မတိို   မပန်ငရာက်လာငတာ  သူက ကျွန်မတိို  နဲ   ထိိုင်ပပ ျိုး 

License to Stir သင်တန်ျိုးသူမ ာျိုး ၂၀၂၀ ©Three Good Spoons 
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အလိုပ်သငဘာတူစာခ  ပ်ကိို ည ညိ  နိ ှုိင်ျိုးန ှုိင်ျိုးနဲ   မပန်ခ  ပ်ြိို  ငမပာလာတယ်။ သူ  ကကည ရ်တာ အရင်နဲ   မတူငတာ ဘူျိုး။ 

ကိိုယ ်ကိိုယ်ကိို ယံိုကကညမ်ှုအမပည ရိှ်လာသလိို ယံိုကကညစိ်တ်ခ ရပပ ျိုး၊ ပိိုပပ ျိုးငပ ာ်တဲ ပံို ငပါက်လာတယ။် 

အလိုပ်အကိိုင်နဲ  ပတသ်ကပ်ပ ျိုး ငမပာင်ျိုးလဲငတာငျ်ိုးဆိိုလာတဲ  အခ က်ငလျိုးငတွက မ တမှုရိှလိို   ကျွန်မက 

အလွယ်တကူပဲ သငဘာတူခဲ ပါတယ်။ ကျွန်မတိို   ခရ ျိုးမသွာျိုးခင်အခ ိန်ထ ိသင်တန်ျိုးအငကကာငျ်ိုး မ ာျိုးမ ာျိုးစာျိုးစာျိုး 

သပ်ိမသဘူိျိုး။ ေါငပမဲ  ငနာက်ငတာ  သူ ကျွန်မကိို Three Good Spoons အငကကာငျ်ိုး အကိုန်ငမပာမပတယ။်  

တစ်ကယ ် အံ မခန်ျိုး သင်တန်ျိုးငက ာင်ျိုးပါပဲ။"   Three Good Spoons သင်တန်ျိုးဆငျ်ိုးတစ်ဦျိုး၏ အလိုပ်ရှင် 

အလိုပ်ရှင်မ ာျိုး (မမန်မာနိ ိုင်ငံသာျိုးငရာ၊ နိ ိုင်ငံမခာျိုးသာျိုးအလိုပ်ရှငမ် ာျိုးပါ) အကကာျိုး က င ်ဝတ်နငှ ်ကိိုကည် သည  ်

လိုပ်သာျိုးငှာျိုးရမ်ျိုးသည  ် အငလ အက င ်ငကာငျ်ိုးမ ာျိုးကိို မမ င ်တင် ရန်၊ Three Good Spoons သည ် အလိုပ်ရှငန်ငှ ် 

အလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုး၏ တာဝန်ဝတတ ရာျိုးမ ာျိုးအငကကာငျ်ိုးနငှ ပ်တသ်က်၍ အသအိမမင်မမ င တ်ငင်ပျိုးရန်၊ အင်တာဗ ျိုူျိုးအတငွျ်ိုး 

ငမျိုးသင ်သည  ် ငမျိုးခွန်ျိုးအမ ိ ျိုးအစာျိုးမ ာျိုးနငှ  ် ငပျိုးရမည  ် သတင်ျိုးအခ က်အလကမ် ာျိုးနငှ ပ်တသ်က၍် 

အလိုပ်ရှင်မြစ်လာမည သူ်မ ာျိုးအာျိုး အသပိညာငပျိုးရန် အွန်လိိုင်ျိုး မြည စွ်က်ရမည င်ြာင်မ ာျိုး3 ကိို မပ လိုပ်ခဲ ပါသည။် 

သင ်ငလ ာ်ငကာငျ်ိုးမွန်သည  ်အိမ်အကူအလိုပ်အကိိုင ်ရှာငြွမခငျ်ိုးတငွ် သင်တန်ျိုးဆငျ်ိုးမ ာျိုးအာျိုး ပံ ပိိုျိုးငပျိုးရန်၊ Three Good 

Spoons သင်တန်ျိုး ငက ာင်ျိုးသည ် ငမ ာ်မှန်ျိုးထာျိုးသည  ် အလိုပ်တာဝန်အငသျိုးစိတ၊် အလိုပ်ခ ိန်၊ ခွင ်နငှ ် လစာမ ာျိုး 

နငှ ်ပတ်သက်၍ မပည စံ်ိုစွာငြာ်မပထာျိုးသည  ်အွန်လိိုင်ျိုးငြာင်ကိို မြည စွ်က်ပပ ျိုးငသာ အလိုပ်ရှင်မြစ်လာမည သူ်မ ာျိုးနငှ ် ကနဦျိုး 

ငဆွျိုးငနျွိုးမှုမ ာျိုး မပ လိုပ်ပါသည။် ငြာင်တွင် မြည စွ်က်ထာျိုးသည  ် အလိုပ်ရှင်(အိမ်ရှင်)၏ အငမခအငနမ ာျိုးသည ်

သင ်ငလ ာ်ငကာငျ်ိုးမွန်ငသာ အလိုပ်အကိိုင် စံခ ိန်စံည န်ျိုးမ ာျိုးနငှ ် မကိိုက်ည ပါက၊ Three Good Spoons သည ်

သင ်ငလ ာ်ငကာငျ်ိုးမွန်ငသာ အလိုပ်အကိိုင်စံခ ိန်စံည န်ျိုးမ ာျိုးအငကကာငျ်ိုးကိို ပိိုမိို နာျိုးလညသ်မိမင်ငစရန် ငဆွျိုးငနျွိုးငမပာဆိိုမှု 

မပ လိုပ်ပါသည။် ထိိုအခ ိန်အတွငျ်ိုး၊ အိမ်အကူသင်တန်ျိုးသာျိုးမ ာျိုး၏ ကျွမ်ျိုးက င်မှုအမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးနငှ  ် ပတ်သက၍် 

ယံိုကကညမ်ှုအဆင ်ကိို အကဲမြတရ်န်၊ သင်တန်ျိုးသာျိုးမ ာျိုးအငနမြင  ်သင်တန်ျိုးမတိိုင်မ ၊ သင်တန်ျိုးတငွျ်ိုးနငှ  ်သင်တန်ျိုးပပ ျိုးငနာက ်

စစ်တမ်ျိုးမ ာျိုးကိို ငမြဆိိုရသည။် သင်တန်ျိုးဆင်ျိုး ၅၁ ဦျိုးတွင် ၂၃ ဦျိုးသည ် ယခင်က အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးအမြစ် 

လိုပ်ကိိုင်ခဲ ြူျိုးသူမ ာျိုး မြစ်ပပ ျိုး၊ ၅ ဦျိုးသည ်စကကာပူ၊ မငလျိုးရှာျိုး (သိို  မဟိုတ်) ကူဝိတ်တွင် လိုပ်ကိိုငခ်ဲ ြူျိုးသူမ ာျိုး မြစ်သည။် 

ဤသင်တန်ျိုးကိို တက်ရသည  ် ရညရွ်ယ်ခ က်အာျိုး ငမျိုးမမန်ျိုးသည အ်ခါတငွ်၊ အမ ာျိုးစိုက လစာငကာငျ်ိုးငကာင်ျိုး ရရန်၊  

ငမ ာ်မှန်ျိုးလစာအငနမြင  ်၂၅၀,၀၀၀ မှ ၄၀၀,၀၀၀ က ပ် အကကာျိုးနငှ  ်အခ ိန်ပိိုခ တစ်နာရ  ၃၀၀၀ မှ ၅၀၀၀ က ပ်ကကာျိုး ရရိှရန် 

ငမ ာ်မှန်ျိုးထာျိုးငကကာင်ျိုးနငှ ်၊ ကျွမ်ျိုးက င်မှု သင်ယူခ င်၍ မြစ်ငကကာင်ျိုး ငမပာဆိိုကကသည။် သင်တန်ျိုးပပ ျိုးဆံိုျိုးသည  ်

ငနာက်ပိိုင်ျိုးတွင၊် သင်တန်ျိုးဆင်ျိုး ၅၁ ဦျိုးမှ ၂၂ ဦျိုးသည ်ရန်ကိုန်၌ အိမ်အကူအလိုပ်အကိိုင်မ ာျိုး ရရိှကကသည။် သင်တန်ျိုးဆငျ်ိုး 

တစ်ဦျိုးသည ်က ျိုူတာ (နညျ်ိုးမပ)အမြစ် အလိုပ်ရရိှပပ ျိုး၊ ငနာက်တစ်ဦျိုးသည ်Three Good Spoons သင်တန်ျိုးငက ာငျ်ိုးတငွ ်

စာျိုးြိိုငဆာင်အကအူမြစ် အလိုပ်ရရိှခဲ သည။် လက်ရိှတွင် က န်ရိှငနသည  ်သင်တန်ျိုးဆင်ျိုး ၂၉ ဦျိုးသည ် အလိုပ်အကိိုင် 

ရှာငြွလ က်ရိှငသာ်လညျ်ိုး ကိိုဗစ်နငှ ် အာဏာသမ်ိျိုး အငမခအငနငကကာင  ်အခက်အခဲမ ာျိုး ကကံ ငတွွှေ့ငနရသည။်  

Three Good Spoons သည ်သင်တန်ျိုးဆင်ျိုးမ ာျိုး အလိုပ်အကိိုင်အငမခအငန၊ အလိုပ် ရှာငတွွှေ့/မငတွွှေ့၊ အခကအ်ခရိှဲ/မရိှ၊ 

သငဘာတူစာခ  ပ်တငွ်ပါဝင်သည  ် အခ က်မ ာျိုးနငှ ်ကိိုက်ည စွာ လိုပ်ကိိုင်နိ ိုင်မှုရိှ/မရိှ စသညတ်ိို  ကိိုစစ်ငဆျိုးရန်အတကွ ်

သင်တန်ျိုးဆင်ျိုး အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအာျိုး အခ ိန်ဇယာျိုးမြင ် ြိုန်ျိုးငခေါ်ဆိိုငမျိုးမမန်ျိုးမှုမ ာျိုး မပ လိုပ်ခဲ ပါသည။် မပဿနာ 

အခက်အခဲမ ာျိုးရိှပါက Three Good Spoons သည ်အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအာျိုး၊ မပဿနာငမြရှငျ်ိုးပံိုနညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုး၊ 

(သိို  မဟိုတ်) အလိုပ်ရှင်နငှ  ်မပဿနာအငကကာင်ျိုး ငဆွျိုးငနျွိုးအငမြရှာမခင်ျိုး နညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုးနငှ ်ပတ်သက၍် အကကမံပ လမ်ျိုးည န် 

ငပျိုးခဲ ပါသည။်  

                                                             
3 အလိုပ်ရှင်မြစ်လာမည ်သူမ ာျိုး မြည ်စွက်ရနအ်တွက် အွနလ်ိိုင်ျိုးငြာင်ကိို ဤငနရာတွင် ရယူနိိုင်ပါသည်။  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPszy1A09t2rbZbwUTa5XnKRiDUxh8OHdxmL2UmdnaXKb50Q/viewform .  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPszy1A09t2rbZbwUTa5XnKRiDUxh8OHdxmL2UmdnaXKb50Q/viewform
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၂၀၁၉ ခိုနစ်ှတွင် မပ လိုပ်ခဲ သည  ် License to stir သင်တန်ျိုးမ ာျိုး၏ ရလေမ် ာျိုးအငပေါ်အငမခခံ၍ သင်တန်ျိုးဆရာနငှ ် 

သင်တန်ျိုးသာျိုးမ ာျိုးအတကွ ်Licence to Stir သင ိ်ိုျိုးည န်ျိုးတမ်ျိုးမ ာျိုးကိို မပန်လညမ်ပင်ဆင၍်၊ ၂၀၂၀ ခိုနစ်ှတငွ် ငက ာငျ်ိုးသာျိုး/ 

သင်တန်ျိုးသာျိုး ဗဟိိုမပ နညျ်ိုးလမ်ျိုး၊ လူကက ျိုးမ ာျိုးသငယ်ူမှုပံိုစံ စသညတ်ိို  နငှ ်ပတ်သက်၍ အထူျိုးကျွမ်ျိုးက င် နညျ်ိုးမပ ၅ ဦျိုးက 

သင်တန်ျိုးငပျိုးခဲ သည။် ကိိုဗစ်နိ ိုင်တင်ျိုး ကန  ်သတ်ပိတပ်ငမ်ှု အမပည အ်ဝ မမပ မ ၊ အြဲွွှေ့အငနမြင  ်အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုး 

ကျွမ်ျိုးက င်မှုနငှ ်ပတ်သက၍် ငဆွျိုးငနျွိုးမှုပံိုစံ ဗ ေ ယိိုအတိို4  တစ်ခိုကိို ငြ စ်ဘွတစ်ာမ ကန်ာှတငွ် မမန်မာဘာသာမြင ် စမ်ျိုးသပ် 

ထိုတ်လ င ်ခဲ ပါသည။် ဘာသာစကာျိုး နစ်ှမ ိ ျိုးမြင ် ထိုတ်လ င သ်ည  ်ဝက်ဘဆ်ိိုက်တွင် သင်ယူြွယ် ဗ ေ ယိိုအတိို ၄၀ ခိုနငှ ် 

သင ်ငလ ာ်ငကာငျ်ိုးမွန်ငသာအလိုပ်အကိိုင ်လမ်ျိုးည န် ဗ ေ ယိို ၅ ခိုအပါအဝင် ေ ဂ စ်တယ် သင်ယူငလ လာြွယ ်အငကကာငျ်ိုး 

အရာမ ာျိုးလညျ်ိုး ငြာ်မပထာျိုးပါသည။် ဗ ေ ယိိုမ ာျိုးတွင် Licence to Stir သင် ိို ျိုးည န်ျိုးတမ်ျိုးမှ အဓိက သင်ခန်ျိုးစာမ ာျိုးနငှ ် 

အငကကာင်ျိုးအရာငခါငျ်ိုးစဉ်မ ာျိုး ပါဝငပ်ါသည။် ဗ ေ ယိိုမ ာျိုးကိို Three Good Spoons ၏ ယူက   (Youtube)5  လိိုင်ျိုးငပေါ်တငွ် 

တင်ထာျိုးပပ ျိုး၊ ဝကဘ်ဆ်ိိုက်6 တွင်လညျ်ိုး ထည သွ်င်ျိုး ငြာ်မပထာျိုးပါသည။်  

ကိိုဗစ်နိ ိုင်တင်ျိုး ကမ္ာ ကပ်ငရာဂါငကကာင  ်လိုပ်ငန်ျိုးပိိုငျ်ိုးဆိိုငရ်ာနငှ  ်အငကာင်အထညင်ြာ်မခငျ်ိုးဆိိုငရ်ာ စိန်ငခေါ်မှုမ ာျိုးရိှငသာ် 

လညျ်ိုး၊ Three Good Spoons သည ် စ မံကိန်ျိုးတွင်ပါဝငသ်ည  ်အမခာျိုးလိုပ်ငန်ျိုးငဆာငရွ်က်ခ က်မ ာျိုးကိို ဆကလ်က် 

အငကာင်အထညင်ြာခ်ဲ ပါသည။် အငကာင်အထညင်ြာသ်ည လ်ိုပ်ငန်ျိုးမ ာျိုးတငွ် ၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ၊ မတ်လ ၈ ရက်ငန  တငွ် 

က ငရာက်သည  ် အမပညမ်ပညဆ်ိိုင်ရာအမ ိ ျိုးသမ ျိုးမ ာျိုးငန  တငွ ် မမန်မာနိ ိုင်ငံလူမှုစ ျိုးပွာျိုးလိုပ်ငန်ျိုးမ ာျိုးြံွွှေ့ ပြိ ျိုးငရျိုးအသငျ်ိုး 

(SEDAM) အစညျ်ိုးအငဝျိုး ြိိုရမ်တွင် "အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးငာှျိုးရမ်ျိုးငခေါ်ယမူခငျ်ိုးနငှ ပ်တသ်က၍် 

အငလ အက င ်ငကာင်ျိုးမ ာျိုး လမ်ျိုးည န်ခ က်" ကိို တင်မပခဲ မခင်ျိုး ပါဝင်ပါသည။် Three Good Spoons သည ်

အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုး ၁၂ ဦျိုးကိို ေ ဂ စ်တယန်ညျ်ိုးပညာ အသံိုျိုးမပ နညျ်ိုး အပါအဝင်၊ ငဝ ြ်မန်ျိုးန ျိုး၊ ငြ စ်ဘွတ၊် ဝကစ််အပ် နငှ  ်

ဗိိုက်ဘာ အသံိုျိုးမပ နညျ်ိုးမ ာျိုးနငှ ်ပတ်သက၍် အွန်လိိုင်ျိုးသငတ်န်ျိုး ငပျိုးခဲ ပါသည။် ထိို  အမပင် Three Good Spoons သည ်

Licence to Stir သင်တန်ျိုးနငှ ် အမခာျိုးသင်တန်ျိုးမ ာျိုးတငွ် တက်ငရာက်ပပ ျိုးခဲ သည  ် ယခင်သင်တန်ျိုးသာျိုးမ ာျိုးအငပေါ် 

ကိိုဗစ်နိ ိုင်တင်ျိုး သက်ငရာကမ်ှုနငှ ပ်တ်သက၍် ၂၀၂၀ ဧပပ လတွင ်အခ ကအ်လက်မ ာျိုး ငကာက်ယခူဲ သည။် မမန်မာနိ ိုငင်တံငွ ်

အလိုပ်လိုပ်ကိိုင်ငနငသာ ငမြဆိိုသူ ၈၄ ဦျိုးသည ်တယ်လ ြိုန်ျိုးစစ်တမ်ျိုးတငွ် ပါဝင်ငမြဆိိုငပျိုးခဲ သည။် ငမြဆိိုသူအမ ာျိုးစို (၉၂ 

ရာခိိုင်န ှုန်ျိုး) သည ် နိ ိုင်ငံမခာျိုးသာျိုးအိမ် ငထာငစ်ိုမ ာျိုးအတွက ်လိုပ်ကိိုင်ငပျိုးငနကကသူမ ာျိုးမြစ်သည။် ငမြဆိိုသူအမ ာျိုးစို (၇၅ 

ရာခိိုင်န ှုန်ျိုး) သည ်ကိိုဗစ်ငရာဂါငကကာင  ်အလိုပ်အကိိုငတ်ွင ်ငမပာင်ျိုးလမဲှုမ ာျိုး မကကံ ငတွွှေ့ ခဲ ရငသာလ်ညျ်ိုး၊ အနညျ်ိုးစို (၁၇.၁ 

ရာခိိုင်န ှုန်ျိုး) သည ်ကိိုဗစ်နိ ိုင်တင်ျိုးငကကာင ် အလိုပ်အကိိုငဆ်ံိုျိုး ှု ံျိုးခဲ ရသညဟ်ိုဆိိုသည ်(ပံို ၁ ကိို ကကည  ်ှုပါ)။  

                                                             
4 မမနမ်ာဘာသာမြင ် ငြ စ်ဘွတ်စာမ က်နာှတွင်ထိုတ်လ င ်ထာျိုးငသာ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုး ကျွမ်ျိုးက င်မှုနငှ ်ပတ်သက်၍ ငဆွျိုးငနျွိုးမှုပံိုစံ 

ဗ ေ ယိိုအတိိုကိို ဤလင ်ခ်တွင် ဝင်ငရာက်ကကည ် ှုနိိုင်ပါသည်။   https://www.facebook.com/watch/?v=998892343873964.  

5 Three Good Spoons’ Youtube channel: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRxI__VLz8i8wXYOdTroM39LMRyThraZd  

6 Three Good Spoons’ website: https://threegoodspoons.com/ 

https://www.facebook.com/watch/?v=998892343873964
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRxI__VLz8i8wXYOdTroM39LMRyThraZd
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ပ ု ၁။ ကိုဗစ်နိငု်တငာ်း လရ ဂေါလ က င  ်စစ်တမ်ားလဖြ ိုသမူ  ား၏ အလပ်ုအကိုငအ်လပေါ် လဖပ ငာ်းလ သကလ်ရ ကမ်ှုမ  ား၊  

ရင်ျိုးမမစ် - Three Good Spoons ကမပ လိုပ်သည  ်တယလ် ြိုန်ျိုးစစ်တမ်ျိုး၊ ၂၀၂၀ 

စ မံကိန်ျိုးကာလအတွငျ်ိုး Three Good Spoons သည ်

"သင ်ငလ ာ်ငကာင်ျိုးမွန်သည  ် အလိုပ်အကိိုင်မြစ်ငပေါ်ငရျိုး၊ ပံ ပိိုျိုး  

ငဆာင်ရွက်ငပျိုး (Raise your hand for decent work)"  

ကမ်ပိန်ျိုးကိို ငြ စ်ဘွတ်လူမှုမ ေ ယာတွင ် စ စဉ်မပ လိုပ်ခဲ သည  ်

အမပင် အိမ်အကူအလိုပ်အကိိုင၏်တန်ြိိုျိုးနငှ ် အိမ်အကအူလိုပ် 

သမာျိုးမ ာျိုး၏ကျွမ်ျိုးက င်မှုအာျိုး အသအိမှတ်မပ မခင်ျိုးကိို မမ င တ်င် 

ရန် အမ ာျိုးမပညသူ်စညျ်ိုး ံို ျိုးလှုံွှေ့ငဆာ်ငရျိုးအခမ်ျိုးအနာျိုးမ ာျိုးတငွ် ပါဝင်ခဲ သည အ်မပင်၊ မူဝါေငရျိုးဆွခဲ မှတ်သူမ ာျိုးနငှ  ်

အစညျ်ိုးအငဝျိုးမ ာျိုးတွငလ်ညျ်ိုး တက်ငရာက်ပါဝင်ခဲ သည။် ထိို  အမပင် Three Good Spoons သည ်

အိမ်အကူအလိုပ်အကိိုငအ်တကွ ် လိိုအပ်သည  ် ကျွမ်ျိုးက င်မှုမ ာျိုးကိို စစ်ငဆျိုးတိိုင်ျိုးတာမခင်ျိုး ရညမှ်န်ျိုးခ က်နငှ ် တန်ြိိုျိုး၊ 

ကျွမ်ျိုးက င်မှုသင်တန်ျိုးနငှ ် တရာျိုးဝင်အသအိမှတမ်ပ မခင်ျိုးမှတစ်ဆင ် အက ိ ျိုးငက ျိုးဇူျိုးရရိှလာမည  ်

တရာျိုးဝင်အလိုပ်အကိိုငတ်စ်ခိုအမြစ် အသအိမှတ်မပ ငရျိုးမ ာျိုးနငှ ပ်တ်သက၍် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးဆိိုငရ်ာ 

ဥပငေမူကကမ်ျိုးကိို ငရျိုးဆွမဲပ စိုငနငသာ လ တင်တာအ်မတမ် ာျိုးသိို   ငဆွျိုးငနျွိုးတငမ်ပခဲ ပါသည။်  

အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးသငတ်န်ျိုးဆင်ျိုးမ ာျိုး၏ ငအာင်မမင်မှုအတကွ ် အခမ်ျိုးအနာျိုးမပ လိုပ်က ငျ်ိုးပရန်နငှ ၊် 

တစ်ခ ိန်တညျ်ိုးမှာပင် မပည စံ်ိုငကာင်ျိုးမွန်ငသာ မူဝါေကာကွယ်ငစာင ်ငရှာကမ်ှုအတွက ် လိိုအပ်ခ က်မ ာျိုးနငှ ပ်တသ်က၍် 

အသအိမမင်မမ င ်တင်ငပျိုးရန်၊ သင်တန်ျိုးဆငျ်ိုး တစ်သိုတမ်ခင်ျိုး/အတန်ျိုးတစ်တန်ျိုးမခငျ်ိုးအတကွ ်အစိိုျိုးရ (သိို  မဟိုတ)် ပိုဂဂလကိ 

သင်တန်ျိုးဆင်ျိုးပဲွအခမ်ျိုးအနာျိုးမ ာျိုးကိို မပ လိုပ်က င်ျိုးပခဲ သည။် ပထမအကကိမ် သင်တန်ျိုးဆင်ျိုးပဲွအခမ်ျိုးအနာျိုးကိို ၂၀၁၉ 

ဇွန်လတွင် DIILM စ မံကိန်ျိုးက စ စဉ်က င်ျိုးပသည  ်အမပညမ်ပညဆ်ိိုင်ရာ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးငန  အခမ်ျိုးအနာျိုးတငွ ်

က င်ျိုးပမပ လိုပ်ခဲ သည။် အသအိမှတမ်ပ လက်မှတမ် ာျိုးကိို ရန်ကိုန်တိိုငျ်ိုးငေသကက ျိုးလ တ်ငတာဥ်ကက ဋ္ဌ၊ မပညသူ်  လ တင်တာ၏် 

ငတာင်သူလယသ်မာျိုးနငှ ် အလိုပ်သမာျိုးငရျိုးရာ ငကာ်မတ ဥကက ဋ္ဌနငှ  ်အမ ိ ျိုးသာျိုးလ တ်ငတာ်၏ လူဝင်မှုကက ျိုးကကပ်ငရျိုးနငှ  ်

မပညတ်ွင်ျိုးမပညပ် အလိုပ်သမာျိုးငရျိုးရာငကာမ်တ  ဥကက ဋ္ဌတိို  က အလိုပ်သမာျိုး ၆၅၀ ခန  ်နငှ ် ပံ ပိိုျိုးငဆာင်ရွကသူ်နငှ  ်

တက်ငရာက်လာသူ ပရိတ်သတ်မ ာျိုးစွာငရှွှေ့ငမှာကတ်ငွ် ငပျိုးအပ်ခ  ျိုးမမ င ခ်ဲ ပါသည။် အခမ်ျိုးအနာျိုးပဲွကိို မ ေ ယာမ ာျိုးစွာတငွ ်

ငြာ်မပခဲ ကကသည။် သင်တန်ျိုးအာျိုးလံိုျိုးပပ ျိုးဆံိုျိုးခ ိန်တွင ် ၂၀၁၉ ခိုနစ်ှ၊ ေ ဇင်ဘာလ၌ ပူျိုးတွဲ အခမ်ျိုးအနာျိုးတစ်ခို 

မပ လိုပ်က င်ျိုးပခဲ ပပ ျိုး၊ သင်တန်ျိုးဆငျ်ိုး ၅၁ ဦျိုးအနက်မှ ၃၉ ဦျိုး တက်ငရာက် ခဲ ကကသည။် ငတာင်သူလယသ်မာျိုးနငှ  ်အလိုပ် 

သမာျိုးငရျိုးရာငကာမ်တ  ဥကက ဋ္ဌနငှ ် လူဝင်မှုကက ျိုးကကပ်ငရျိုးနငှ ် မပညတ်ွင်ျိုးမပညပ် အလိုပ်သမာျိုးငရျိုးရာငကာမ်တ နငှ  ်
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အမ ိ ျိုးသာျိုးလ တ်ငတာ၏် ပညာငရျိုးမမ င ်တငင်ရျိုးငကာ်မတ တိို  မှ ကိိုယ်စာျိုးလှယမ် ာျိုးက အသအိမှတ်မပ လကမှ်တမ် ာျိုးနငှ  ်

ဂိုဏ်ယူဝမ်ျိုးငမမာကင်ကကာင်ျိုး စကာျိုးမ ာျိုးငမပာဆိိုခဲ ပါသည။်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စ အကွက် ၁ - အိမ်အကအူလုပ်သမ ားမ  ားအတကွ်  License to Stir သငတ်န်ားအစုစု၏ အဓိကလအ ငဖ်မငမ်ှုမ  ား  

၁။ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုး၏ ကျွမ်ျိုးက င်မှု၊ အသပိညာနငှ ်၊ အရညအ်ခ င်ျိုးမ ာျိုးတိိုျိုးတကင်ရျိုးအတကွ ်

သင်တန်ျိုးဆရာ လက်စဲွ၊ သင်တန်ျိုးသာျိုးလက်စဲွနငှ ် သက်ဆိိုင်ရာသင်တန်ျိုးလှုပ်ရှာျိုးမှုမ ာျိုး၊ 

အငထာက်အကပူစစညျ်ိုးမ ာျိုးပါဝင်သည  ်န ရ  ၁၁၀ စ  ဖပည စ် ုလက င်ားမွန်သည  ် ဘ သ စက ားနစ်ှမ ိျုားပေါဝငသ်ည  ်

သင်ရုိားညွှန်ားတမ်ား။  

၂။ သင်တန်ား ၇ ကကိမ်နငှ အ်တ၊ူ လအ င်ဖမင်စွ  တကလ်ရ က်နိငုြ်  သည  ်သငတ်န်ား င်ား ၅၁ ဦားကိို ငမွျိုးထိုတင်ပျိုးနိ ိုင်ခဲ ပပ ျိုး၊ 

ဤအထဲမှ ၂၂ ဦျိုးသည ်ငကာင်ျိုးမွန်ငသာလိုပ်ငန်ျိုးခွငအ်ငမခအငနမ ာျိုးမြင ် အိမ်အကလူိုပ်ငန်ျိုးကဏ္ဍတွင ်အလိုပ်အကိိုင ်

မ ာျိုးရရိှခဲ သည။် ဤအထဲမှ တစ်ဦျိုးသည ်ပညာငရျိုးကဏ္ဍတွင် အလိုပ်ရရိှကာ၊ တစ်ဦျိုးသည ်Three Good Spoons 

သင်တန်ျိုးငက ာငျ်ိုးတွင ်အလိုပ်ရရိှပပ ျိုး၊ သင်တန်ျိုးဆင်ျိုးသူအာျိုးလံိုျိုးအငနမြင  ်အနာဂတအ်လိုပ်အကိိုငအ်ခငွ အ်လမ်ျိုးမ ာျိုး 

အတွက် ကျွမ်ျိုးက င်မှုမ ာျိုးရရိှပပ ျိုး လိိုအပ်ခ က်မ ာျိုးကိို မပငဆ်င်နိ ိုင်ခဲ ကကသည။် 

၃။ ကျွမ်ျိုးက င်မှုသင်တန်ျိုးမ ာျိုးနငှ  ်အိမ်အကူအလိုပ်အကိိုင်အာျိုး အလိုပ်အကိိုင်တစ်ခိုအမြစ်သတ်မှတ ်ြန်တ ျိုးငပျိုးငရျိုး 

တိို  ကိို စညျ်ိုး ံို ျိုးလှုံွှေ့ငဆာ်ရန် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးဥပငေမူကကမ်ျိုး ငရျိုးဆွငဲနငသာ ဖမန်မ လွှတ်လတ ်အမတမ်  ားကိို 

သင်တန်ျိုး ရညရွ်ယ်ခ က်မ ာျိုးတငမ်ပမခင်ျိုးနငှ ် ခ ဉ်ျိုးကပ်ငဆာင်ရွကမ်ှုမ ာျိုး မပ လိုပ်ခဲ ပါသည။် 

၄။ အလိုပ်အကိိုင်သငဘာတစူာခ  ပ်နငှ  ်ILO အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုး မပဋ္ဌာန်ျိုးခ က် ၂၀၁၁၊ အမှတ် (၁၈၉) ပါအခ က် 

မ ာျိုးကိို စံနမူနာယူ၍၊ သင ်ငလ ာ်သည  ်အလိုပ်ခ ိန်နာရ နငှ ် သတ်မှတ်ခ က်မ ာျိုးကိို သံိုျိုးသပ်တွက်ခ က်မခင်ျိုးဆိိုငရ်ာ 

လမ်ျိုးည န်ခ က်မ ာျိုးကဲ သိို   လက်ငတွွှေ့က ငသာ သတင်ျိုးအခ က်အလက်မ ာျိုးနငှ  ် ပံိုစံမ ာျိုးအာျိုး အိမ်ရှင်မ ာျိုးအတကွ ်

မြည ဆ်ညျ်ိုးငပျိုးရန်၊ အိမ်အကအူလပ်ုသမ ားင ှားရမ်ားလြေါ်ယဖူြငာ်း ိုငရ်  လက ငာ်းမွန်သည အ်လလ အက င မ်  ားလမ်ားညွှန် 

ြ က်ကိို ထိုတ်ငဝမခငျ်ိုး။ 

၅။ အငမခခံအသပိညာမ ာျိုး ကူည  မ ငဝငပျိုးနိ ိုငရ်န် ယူက   (Youtube) တွင် အခမဲ ငလ လာနိ ိုင်ငသာ အဂကလပ်ိ၊ မမန်မာ 

နစ်ှဘာသာမြင ် သင် က ားလရား ိငု်ရ  သင်တန်ားနငှ ် လြေါင်ားစဉ် ဗ ေ ယိုတိမု  ားကိို မပ လိုပ်ထာျိုးမခင်ျိုး၊  

၆။ ငြ စ်ဘွတ်ငပေါ်တွင ်မပ လိုပ်သည  ် "သင ်လလ  ် လက ငာ်းမွန်သည  ်အလုပ်အကိငုဖ်ြစ်လပေါ်လရား၊ ပ  ပုိား လ  ငရွ်ကလ်ပား 

(Raise your hand for decent work)"  ကမ်ပိန်ျိုးသည ် ပရိတ်သတ် (follower) ငပါင်ျိုး ၁၆၀၀၀ ကိို 

ဆွငဲဆာင်နိ ိုင်ခဲ ကာ၊ မ တပပ ျိုး၊ သင ်ငလ ာ်ငကာငျ်ိုးမွန်ငသာ အလိုပ်အကိိုင်အငမခအငနမ ာျိုးမြစ်ငပေါ်ငရျိုးအတကွ ်

လူသာျိုးတစ်ဦျိုးကဲ သိို   အိမ်အက ူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုး၏အခငွ ်အငရျိုးနငှ ်ပတသ်က၍် အသအိမမငမ်မ င တ်င် ငပျိုးနိ ိုငခ်ဲ သည။်  
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၆.၂။ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးနှင ် ၎င်ျိုးတိို  ၏ ရပ်ရွာလူထိုအတွက် အသိအမမင်မမ င ်တင်ငပျိုး 

မခင်ျိုး၊ စွမ်ျိုးငဆာင်ရည်မမ င ်တင်ငပျိုးမခင်ျိုးနှင ် ကွန်ရက်ခ ိတ်ဆက်ငပျိုးမခင်ျိုး ငဆာင်ရွကခ် က်မ ာျိုး၊  

ငေသအမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးရိှ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးကိို ပံ ပိိုျိုးကူည ငပျိုးနိ ိုငရ်န်နငှ  ် စွမ်ျိုးငဆာင်ရညရိှ်လာငသာ အိမ်အကအူလိုပ် 

သမာျိုး အငရအတွက ်တိိုျိုးပွာျိုးလာငစရန်၊ DIILM စ မံကိန်ျိုးသည ်သတင်ျိုးအခ ကအ်လကင်ပျိုးရန်၊ သင်တန်ျိုးနငှ ် ဝန်ငဆာငမ်ှု 

ငပျိုးရန်၊ ငခါင်ျိုး ငဆာင်မှု တိိုျိုးတက်ငစရန်၊ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးအြဲွွှေ့ (သိို  မဟိုတ်) ကွန်ရက်တစ်ခို ငပေါ်ငပါက် ငရျိုး 

ပံ ပိိုျိုးငပျိုးရန် မပညတ်ွင်ျိုးအြဲွွှေ့အစညျ်ိုး သံိုျိုးြဲွွှေ့ (KBC ၊ Girl Determined နငှ ် ငနဝန်ျိုးန ) နငှ ် လိုပ်ငန်ျိုးအငကာငအ်ထညင်ြာင်ရျိုး 

သငဘာတူစာခ  ပ်မ ာျိုး ခ  ပ်ဆိိုခဲ သည။်  

ကရင်နစ်ှဖြငာ်း ြရစ်ယ န်အြွ ွေ့ြ ျုပ် (KBC) ၏ အမ ိျုားသမ ားဌ န  

အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုး၊ အလိုပ်ရှင်မ ာျိုး၊ ငေသခံငခါငျ်ိုးငဆာငမ် ာျိုးနငှ  ်တိိုျိုးတက်ပူျိုးငပါင်ျိုးငဆာငရွ်ကနိ်ိုင်ရန်၊ ငဘျိုးကငျ်ိုး 

လံိုမခံ စွာင  ွှေ့ငမပာင်ျိုးသွာျိုးလာမခငျ်ိုး၊ အိမ်အကူအလိုပ်၏ ကျွမ်ျိုးက င်မှုနငှ တ်န်ြိိုျိုး၊ အလိုပ်သမာျိုးအခငွ ်အငရျိုး၊ မပဿနာမ ာျိုးနငှ  ်

ပတ်သက်၍ အသအိမမင်မမ င ်တင်ငပျိုးရန် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအာျိုး ရာစိုနစ်ှတစ်ခိုတာ အစဉ်အလာမမပတ် ပံ ပိိုျိုး 

ကူည မှုနငှ ် ငဘျိုးကင်ျိုးလံိုမခံ သည  ်အလိုပ်အကိိုင်မ ာျိုးမြစ်ငပေါ်ငရျိုး ကူည ငပျိုးငနငသာ KBC ကိို ပံ ပိိုျိုးငဆာင်ရွကင်ပျိုးခဲ  

ပါသည။် 

၂၀၁၉ ခိုနစ်ှမှ ၂၀၂၁ ခိုနစ်ှ မတ်လအထိ KBC ၏ အမ ိ ျိုးသမ ျိုးဌာနသည ်အသအိမမင်မမ င တ်ငင်ပျိုးမခငျ်ိုး သင်တန်ျိုးမ ာျိုးကိို 

ဧရာဝတ ၊ ပဲခူျိုးနငှ ် ရန်ကိုန်တိိုင်ျိုးငေသကက ျိုးတိို  တွင ်မပ လိုပ်ခဲ ပပ ျိုး၊ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုး ၃၅၆ ဦျိုး (အမ ိ ျိုးသမ ျိုး ၂၉၄ ဦျိုးနငှ ် 

အမ ိ ျိုးသာျိုး ၆၂ ဦျိုး)နငှ ် ငေသခံငခါင်ျိုးငဆာင် ၂၈၅ ဦျိုး (အမ ိ ျိုးသမ ျိုး ၂၄၇ ဦျိုးနငှ  ်အမ ိ ျိုးသာျိုး ၃၈ ဦျိုး) အတွက ်သင်တန်ျိုးငပျိုးနိ ိုငခ်ဲ  

သည။် ငေသခံငခါင်ျိုးငဆာငမ် ာျိုးအငနမြင ် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးနငှ င်ရာ၊ အလိုပ်ရှင်မ ာျိုးနငှ ပ်ါ ဆက်သွယ်နိ ိုငပ်ပ ျိုး၊ 

ငေသခံအကူအည မ ာျိုး ငပျိုးနိ ိုင်ငသာငကကာင  ် ၎င်ျိုးတိို  အာျိုး ပိို၍ အငလျိုးထာျိုး ပံ ပိိုျိုးငပျိုးခဲ မခင်ျိုး မြစ်သည။် 

သင်တန်ျိုးသာျိုးအမ ာျိုးစိုသည ်အမ ိ ျိုးသမ ျိုးနငှ ် မိန်ျိုးကငလျိုးငယမ် ာျိုးမြစ်ပပ ျိုး အသက် ၁၄ နစ်ှမှ ၅၀ နစ်ှကကာျိုး ရိှသူမ ာျိုး 

မြစ်သည။် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးအမ ာျိုးစိုသည ် ရန်ကိုန်နငှ ် ပိုသမ်ိတွင် အမ ာျိုးစို လိုပ်ကိိုင်ခဲ ြူျိုးသူမ ာျိုး မြစ်ပပ ျိုး၊ 

အနညျ်ိုးစိုသာလ င် စကကာပူနငှ ် ထိိုငျ်ိုးနိ ိုငင်တံွင ်လိုပ်ကိိုင်ခဲ ြူျိုးကကသည။်  

အစဉ်အလာအာျိုးမြင  ် KBC သည ် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအာျိုး အိမ်အကူအလိုပ်အကိိုငန်ငှ ပ်တသ်က်၍ အငမခခံ 

ကျွမ်ျိုးက င်မှုမ ာျိုးကိို သငယ်ူရန် လကင်တွွှေ့က သည  ်ပံ ပိိုျိုးမှုမ ာျိုး မြည ဆ်ညျ်ိုးငပျိုးပပ ျိုး၊ အသအိမမငမ်မ င တ်င်ငပျိုးသည  ်သငတ်န်ျိုး 

မ ာျိုးသည ် အလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအာျိုး စွမ်ျိုးငဆာင်ရည ် မမ င ်တင်ငပျိုးရန်၊ အလိုပ်ရှင်မ ာျိုးနငှ ် ငစ စပ်ည နိ ှုိင်ျိုးမခငျ်ိုး၊ 

ဆက်သွယ်ငမပာဆိိုမခင်ျိုးစသည  ် ငမပာဆိိုဆက်ဆငံရျိုးကျွမ်ျိုးက င်မှုမ ာျိုး၊ တစ်ကိိုယ်ရညသ်န  ်ရှင်ျိုးငရျိုးနငှ ် ဂ ိုစိိုက်မှုတိို  ကိို 

ရညရွ်ယ်ပါသည။်  

၂၀၁၉ ခိုနစ်ှတွင် KBC သည ်အိမ်အကူသင်တန်ျိုးသာျိုး ငါျိုးဦျိုးအာျိုး သလဲိိုငဂဟာ၌ စက်ခ  ပ်သင်တန်ျိုးတက်ငရာကနိ်ိုငရ်န် 

ပံ ပိိုျိုးကူည ငပျိုးခဲ သည။် သင်တန်ျိုးသာျိုး ငါျိုးဦျိုးအနက်မှ တစ်ဦျိုးသည ် သူမ၏ရွာတွင် စက်ခ  ပ်ဆိိုင် အငသျိုးစာျိုးတစ်ခိုကိို 

ထူငထာင်နိ ိုငခ်ဲ ပပ ျိုး ပံိုမှန်ဝင်ငငွ ရှာငြွငနနိ ိုင်ပပ  မြစ်သည။်7 ငနာက်တစ်ဦျိုးသည ်လက်ရိှတွင် နာှငခါင်ျိုးစညျ်ိုးခ  ပ်ငသာ 

အငသျိုးစာျိုးလိုပ်ငန်ျိုးတစ်ခိုတငွ် လိုပ်ကိိုင်ငနပပ ျိုး၊ ငနာက်တစ်ဦျိုးသည ်သလဲိိုငဂဟာတွင ်စက်ခ  ပ်သင်တန်ျိုးဆရာမအမြစ် 

လိုပ်ကိိုင်လ က်ရိှသည။် က န်သည  ် နစ်ှဦျိုးသည ် ကိိုဗစ်နိ ိုင်တင်ျိုး ပထမလှုိင်ျိုးငကကာင  ် အခက်အခဲမ ာျိုးကက ံငတွွှေ့ ပပ ျိုး 

သင်တန်ျိုးပပ ျိုးသညန်ငှ ် ရွာသိို   မပန်သွာျိုးခဲ ကကသည။်   

                                                             
7  သူမ၏ ငအာင်မမင်မှုအငကကာင်ျိုးကိို အခနျ်ိုး ၅ တွင်ငြာ်မပထာျိုးပါသည်။  
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ကိိုဗစ်နိ ိုင်တင်ျိုး ကန  ်သတ်တာျိုးမမစ်မှုမ ာျိုးငကကာင ် ၂၀၂၀ နငှ ် ၂၀၂၁ ခိုနစ်ှတငွ ်မူလ စ စဉ်ထာျိုးသလိို လငူတွွှေ့သင်တန်ျိုးငပျိုးမခငျ်ိုး 

နငှ ် သက်ဆိိုင်ရာလိုပ်ငန်ျိုးမ ာျိုး ငဆာငရွ်ကရ်န် မမြစ်နိ ိုင်ခဲ ပါ။ ထိို  ငကကာင  ်KBC သည ်သင်တန်ျိုးပါငခါငျ်ိုးစဉ်မ ာျိုးကိို မပန်ည ၍ိ 

ငပါင်ျိုးစပ်နညျ်ိုးအသံိုျိုးမပ ကာ အိပ်ခန်ျိုးငဆာင်ထန်ိျိုးသမ်ိျိုးမခင်ျိုးသင်တန်ျိုးကိို မပ လိုပ်ခဲ ပါသည။် သင်တန်ျိုးကိို ဇွန်ျိုးမ် (Zoom) 

မှတစ်ဆင ်  စာငတွွှေ့ ၄ ရက်မပ လိုပ်ပပ ျိုး၊ သင်တန်ျိုးငက ာငျ်ိုးတငွ် လက်ငတွွှေ့ ၁ ရက် မပ လိုပ်ငပျိုးခဲ သည။် အိမ်အကူ အလိုပ် 

သမာျိုးမ ာျိုးအတွက် ငြ စ်ဘွတ်တွင် သ ျိုးသန  ်အိုပ်စိုြဲွွှေ့ငပျိုးခဲ ပပ ျိုး သင်ခန်ျိုးစာဗ ေ ယိိုအတိိုမ ာျိုးကိို မပ လိုပ်ငဝမ ငပျိုးခဲ သည။် 

ဗ ေ ယိိုအတိိုမ ာျိုးကိို ၎င်ျိုးတိို   အာျိုးလပ်ခ ိန် (သိို  မဟိုတ်) အလိုပ်နာျိုးခ ိန်မ ာျိုးတငွ် ကကည  ်ှု နိ ိုငက်ကသည။်  ဤနညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုးကိို 

အသံိုျိုးမပ ၍ အမ ိ ျိုးသမ ျိုး အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုး စိုစိုငပါငျ်ိုး ၃၀ ဦျိုးကိို သငတ်န်ျိုးငပျိုးနိ ိုင်ခဲ သည။်  

ထိို  အမပင် KBC သည ်Zoom မှတစ်ဆင ်  အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုး ၃၀ (အမ ိ ျိုးသမ ျိုး ၂၈ ဦျိုးနငှ ် အမ ိ ျိုးသာျိုး ၂ ဦျိုး) အတကွ် 

မိမိကိိုယ်မိမိ ဂ ိုမပ ငစာင ်ငရှာကမ်ခင်ျိုးကိို ၂ ရက်တာ သင်တန်ျိုးငပျိုးခဲ သည။် သင်တန်ျိုးတငွ ်အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအာျိုး 

စိတ်ြိစ ျိုးမှု စ မံထိန်ျိုးခ  ပ်နညျ်ိုး၊ ကပ်ငရာဂါကာလအတွငျ်ိုး က န်ျိုးမာငအာင်ငနနညျ်ိုးနငှ  ် အာဟာရမပည ဝ်စွာ 

စာျိုးငသာက်နညျ်ိုး၊ ကပ်ငရာဂါကာလအတွငျ်ိုးနငှ ၊် အာဏာသမ်ိျိုးပပ ျိုးငနာကပိ်ိုငျ်ိုး စိတ်ြိစ ျိုးမှုနငှ ် 

အကကမ်ျိုးြက်သည ဝ်န်ျိုးက င်တငွ် ကိိုယ်နငှ စိ်တ ်က န်ျိုးမာငအာင ်ဂ ိုမပ ငနနညျ်ိုးမ ာျိုးနငှ ်ပတ်သက၍် သငက်ကာျိုးငပျိုးခဲ သည။်  

KBC ၏လိုပ်ငန်ျိုးငဆာင်ရွကခ် က်မ ာျိုးတငွ ် ပါဝင်ခဲ ငသာ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးသည ် တစ်ဦျိုးနငှ တ်စ်ဦျိုး 

အဆက်အသွယ် ရိှငနငစရန်နငှ ် အခ င်ျိုးခ င်ျိုးပံ ပိိုျိုးကညူ ရန် ဗိိုက်ဘာ (Viber) တွင် အြဲွွှေ့ ြဲွွှေ့၍ ဆက်သွယင်မပာဆိိုနိ ိုငခ်ဲ သည။်  

မမန်မာနိ ိုင်ငံ၏ ကိိုဗစ်နိ ိုင်တင်ျိုး ေိုတိယလှုိငျ်ိုးအတွငျ်ိုး KBC သည ်ဧရာဝတ တိိုင်ျိုးငေသကက ျိုးရိှ ရွာ ၄ ရွာ၌ အငမခခ ံစာျိုးငသာက ်

ကိုန်မ ာျိုးနငှ ် က န်ျိုးမာငရျိုးငစာင ်ငရှာကမ်ှုပစစညျ်ိုးမ ာျိုးကိို မြည ဆ်ညျ်ိုးငပျိုးခဲ သည အ်မပင၊် ကိိုဗစ်နိ ိုင်တင်ျိုးဗဟိုသိုတနငှ  ်

ကာကွယ်ငစာင င်ရှာကင်ရျိုး သတင်ျိုးအခ ကအ်လကမ် ာျိုးကိိုလညျ်ိုး မြည ဆ်ညျ်ိုးငပျိုးခဲ ပါသည။် ဤရွာမ ာျိုးသည ်အမ်ိအကူ 

အလိုပ်သမာျိုးနငှ ် င  ွှေ့ငမပာင်ျိုးလိုပ်သာျိုးမ ာျိုးစွာ ထွက်ငပေါ်သည  ် ရွာမ ာျိုးမြစ်သည။် သိို  ငသာ် အမခာျိုးမညသ်ည  ်

အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးကမ  အငထာကအ်ပံ မ ာျိုး ငပျိုးခဲ မခင်ျိုး မရိှပါ။ ငက ျိုးရွာသာျိုး ၂၆၁၁ ဦျိုးကိို အကအူည မ ာျိုးငပျိုးနိ ိုငခ်ဲ ပပ ျိုး၊ ဤအထမှဲ 

၂၅၀ ဦျိုးသည ်အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးမြစ်ပပ ျိုး၊ ၃၂၆ ဦျိုးသည ်င  ွှေ့ငမပာင်ျိုးအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုး မြစ်ကကသည။်  

ကပ်ငရာဂါနငှ ် အာဏာသမ်ိျိုးမှုမ ာျိုးငကကာင ် အလိုပ်အကိိုငဆ်ံိုျိုး ှု ံျိုးမခငျ်ိုး၊ လစာမြတင်တာကခ်ံရမခငျ်ိုးနငှ  ်ငငွငကကျိုးအခကအ်ခဲ 

အက ပ်အတညျ်ိုး ရင်ဆိိုင်ငနရငသာ အိမ်အကအူလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုး (အမ ိ ျိုးသမ ျိုး ၃၉ ဦျိုးနငှ ် အမ ိ ျိုးသာျိုး ၂ ဦျိုး) ကိို KBC က 

အငရျိုးငပေါ် ငငွငကကျိုးအကူအည  ပံ ပိိုျိုးငပျိုးခဲ သည။် ငငငွကကျိုးပံ ပိိုျိုးမှုငကကာင ် ငငလွကခ်ရံရိှသူမ ာျိုးအငနမြင ် ၎ငျ်ိုးတိို  ကိိုယတ်ိိုင ်

အပါဝင် မိသာျိုးစိုဝင်မ ာျိုး အတွက်ပါ၊ အစာျိုးအငသာက်ဝယယ်မူခင်ျိုး၊ အိမ်ငှာျိုးခငပျိုးနိ ိုငမ်ခင်ျိုး၊ ဝင်ငငွရှာငြွရန် အငသျိုးစာျိုး 

လိုပ်ငန်ျိုးငယ် စတငမ်ခင်ျိုး (သိို  မဟိုတ)် ငဆျိုးဝါျိုးကိုသငစာင ်ငရှာကမ်ခင်ျိုးမ ာျိုး မပ လိုပ်နိ ိုငခ်ဲ ပါသည။်  

ထိို  အမပင် KBC သည ် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုး၏အခွင အ်ငရျိုးအတွက ် တရာျိုးဥပငေပိိုငျ်ိုးနငှ  ်

လူမှုကာကွယ်ငစာင င်ရှာက်ငရျိုး တိိုျိုးတကင်စရန်နငှ ် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးဥပငေမူကကမ်ျိုးအတကွ ်အကကံမပ ခ က်မ ာျိုးစွာ 

ငပျိုးနိ ိုင်ရန် လ တ်ငတာ်အမတ်မ ာျိုး၊ CSO နငှ ် အလိုပ်သမာျိုးအြဲွွှေ့အစညျ်ိုးကန်ွရက်8 မ ာျိုးပါဝင်သည  ် အဆင ်မမင ် 

ငဆွျိုးငနျွိုးည နိ ှုိင်ျိုးမှုမ ာျိုးတငွ ် ပါဝင်မခင်ျိုးအမပင်၊ စညျ်ိုး ံို ျိုးလှုံွှေ့ငဆာ်မှုနငှ ် ပဲွအမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးတွင် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုး၏ 

အခွင ်အငရျိုးကိို တက်ကကစွာ မမ င ်တင်ငဆာငရွ်က်ခဲ ပါသည။် မတ်လတွင် က ငရာက်ငသာ အမပညမ်ပညဆ်ိိုငရ်ာ 

အမ ိ ျိုးသမ ျိုးမ ာျိုးငန  ၊ ဇွန်လတွငက် ငရာကင်သာ အမပညမ်ပညဆ်ိိုင်ရာ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးငန   နငှ ် ေ ဇင်ဘာလတငွ ်

က ငရာက်ငသာ အမပညမ်ပညဆ်ိိုင်ရာ င  ွှေ့ငမပာင်ျိုးအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးငန   တိို  ကိို က င်ျိုးပရန် စညျ်ိုး ံို ျိုးလှုံွှေ့ငဆာ်ငရျိုးပဲွမ ာျိုးတငွ ်

သတင်ျိုးအခ က်အလကင်ပျိုးသည  ် ငနရာငလျိုးမ ာျိုးကိိုလညျ်ိုး ခင်ျိုးက င်ျိုးနိ ိုငခ်ဲ ပါသည။် KBC သည ် C189 

                                                             
8 မမနမ်ာင  ွှေ့ငမပာင်ျိုးအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးဆိိုင်ရာ အရပ်ဘက်လူမှုအြဲွွှေ့အစည်ျိုးမ ာျိုးနငှ ် အလိုပ်သမာျိုးကွနရ်က်၊ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအာျိုး 

ဥပငေကာကွယ်ငစာင ်ငရှာက်ငရျိုးဆိိုင်ရာ လိုပ်ငနျ်ိုးအြဲွွှေ့၊ KBC သည် ဤကွနရ်က်အြဲွွှေ့ နစ်ှခိုစလံိုျိုး၏ အြဲွွှေ့ဝင်မြစ်သည်။  
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ကာတွန်ျိုးစာအိုပ်ငယက်ိို ကရင်ဘာသာစကာျိုးသိို   မပန်ဆိိုငရျိုးသာျိုးခဲ ပပ ျိုး၊ အမ ာျိုးမပညသူ်ဆိိုင်ရာ အခမ်ျိုးအနာျိုးပဲွမ ာျိုးနငှ  ်

ရပ်ရွာလူထိုအတွငျ်ိုးမပ လိုပ်သည  ် အသအိမမင်မမ င ်တင်ငပျိုးမခငျ်ိုး သင်တန်ျိုးမ ာျိုးတွင ် ၎င်ျိုး၏ အသင်ျိုးငတာက်န်ွရက ်

အြဲွွှေ့ဝင်မ ာျိုးအကကာျိုး က ယ်က ယ်မပန  ်မပန   ်မြန  ်ငဝငပျိုးခဲ သည။်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

စ အကွက် ၂ - အိမ်အကူအလပ်ုသမ ားမ  ားနငှ  ် ၎င်ားတို  ၏ရပ်ရွ လထူအုတကွ ် KBC အမ ိျုားသမ ားဌ န 

လုပ်ငန်ားလ  ငရွ်ကြ် က်မ  ား၏ အဓိက လအ င်ဖမင်မှုမ  ား၊  

၁။ ဧရာဝတ ၊ ပဲခူျိုးနငှ ် ရန်ကိုန်တိိုငျ်ိုးငေသကက ျိုးတိို  တွင ်အိမ်အကအူလိုပ်သမာျိုး ၃၅၆ ဦျိုး (အမ ိ ျိုးသမ ျိုး ၂၉၄ ဦျိုး၊ အမ ိ ျိုးသာျိုး 

၆၂ ဦျိုး) နငှ ် ငေသခံငခါင်ျိုးငဆာင် ၂၈၅ ဦျိုး (အမ ိ ျိုးသမ ျိုး ၂၄၇ ဦျိုး၊ အမ ိ ျိုးသာျိုး ၃၈ ဦျိုး) တိို  ကိို လဘားကင်ားလ ုဖြ ျုစွ  

လရွှ ွေ့လဖပ င်ား သွ ားလ ဖြင်ား၊ အိမ်အကူအလုပ်အကိငု၏် ကျွမ်ားက င်မှုနငှ ် တန်ြုိား၊ အလုပ်သမ ားအြငွ အ်လရားနငှ ် 

ဖပဿန မ  ားနငှ ်ပတ်သက၍် အသအိဖမင် ဖမြှင တ်င်လပားဖြငာ်း။  

၂။ သလဲိိုငဂဟာတွင ်စက်ြ ျုပ်သငတ်န်ားတကရ်န် အမ ိ ျိုးသမ ျိုး အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုး ၅ ဦျိုးကိို ပံ ပိိုျိုးငပျိုးခဲ မခင်ျိုး၊ ထိို ၅ 

ဦျိုး အနက်မှ ၃ ဦျိုးသည ်စက်ခ  ပ်မခငျ်ိုးနငှ ပ်တ်သက်၍ အလိုပ်အကိိုင်ရရိှခဲ ပပ ျိုး၊ ပံိုမှန်ဝင်ငငွ ရှာငြွငနနိ ိုင်ပပ မြစ်သည။်  

၃။ အမ ိ ျိုးသမ ျိုး အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုး ၃၀ ဦျိုးအတွက် အွန်လိုင်ားနငှ  ် လူလတွွေ့ လက်လတွွေ့သင် က ားလပားလသ  

အိပ်ြန်ားလ  င ် ထန်ိားသမ်ိားလရားသင်တန်ားမ  ားငပျိုးခဲ မခငျ်ိုးနငှ ၊် ကပ်ငရာဂါကာလအတွငျ်ိုးနငှ  ် အာဏာသမ်ိျိုးပပ ျိုး 

ငနာက်ပိိုင်ျိုး စိတ်ြိစ ျိုးမှုနငှ ် အကကမ်ျိုးြက်မှုရိှငသာ ဝန်ျိုးက င်တွင် စိတ်ြိစ ျိုးမှု စ မံထိန်ျိုးခ  ပ်နညျ်ိုးနငှ ် 

ကိိုယ်စိတ်က န်ျိုးမာငရျိုး ဂ ိုမပ ငစာင ်ငရှာကမ်ခင်ျိုးနငှ ် ပတ်သက်၍ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုး ၃၀ ဦျိုး (အမ ိ ျိုးသမ ျိုး ၂၈ 

ဦျိုးနငှ ် အမ ိ ျိုးသာျိုး ၂ ဦျိုး) အတကွ် မိမိကိယု်မိမိ  ဂရုဖပျုလစ င လ်ရှ က်ဖြငာ်း ိုငရ်  အွန်လိငု်ားသင်တန်ားငပျိုးခဲ မခင်ျိုး။   

၄။ ဧရာဝတ တိိုင်ျိုးငေသကက ျိုးရိှ ငက ျိုးရွာ ၄ ရွာတွင် ရွာသူ/ရွာသာျိုး ၂၆၁၁ ဦျိုးကိို အစ ားအစ မ  ားပ  ပုိားလပားဖြငာ်း၊ 

က န်ားမ လရားလစ င လ်ရှ ကမ်ှုပစစညာ်းမ  ားနငှ ် ကိုဗစ်နိငု်တင်ား က ကွယ်ဖြငာ်း ိုငရ်  သတင်ားအြ ကအ်လကမ်  ား 

ငပျိုးခဲ မခင်ျိုး၊ ၂၆၁၁ ဦျိုး အနက်မှ ၂၅၀ ဦျိုးသည ် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးမြစ်ပပ ျိုး၊ ၃၂၆ ဦျိုးသည ်

င  ွှေ့ငမပာင်ျိုးအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးမြစ်သည။်  

၅။ ကပ်ငရာဂါနငှ ် အာဏာသမ်ိျိုးမှုမ ာျိုးငကကာင  ် အလိုပ်အကိိုင်ဆံိုျိုး ှု ံျိုးမခငျ်ိုး၊ လစာမြတ်ငတာက်ခရံမခငျ်ိုးနငှ ် 

ငငွငကကျိုးအခက်အခဲ အက ပ်အတညျ်ိုး ရင်ဆိိုင်ငနရငသာ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုး (အမ ိ ျိုးသမ ျိုး ၃၉ ဦျိုးနငှ ် 

အမ ိ ျိုးသာျိုး ၂ ဦျိုး) ကိို KBC က အလရားလပေါ် လငွလ ကားအကအူည  ပံ ပိိုျိုးငပျိုးခဲ သည။် ငငွငကကျိုးပံ ပိိုျိုးမှုငကကာင ် 

ငငွလက်ခံရရိှသူမ ာျိုးအငနမြင  ်၎င်ျိုးတိို  ကိိုယတ်ိိုင် အပါဝင် မိသာျိုးစိုဝင် မ ာျိုးအတကွပ်ါ၊ အစာျိုးအငသာကဝ်ယယ်မူခငျ်ိုး၊ 

အိမ်ငှာျိုးခငပျိုးနိ ိုငမ်ခင်ျိုး၊ ဝင်ငငွရှာငြွရန် အငသျိုးစာျိုးလိုပ်ငန်ျိုးငယ်စတငမ်ခင်ျိုး (သိို  မဟိုတ်) ငဆျိုးဝါျိုးကိုသ 

ငစာင ်ငရှာက်မခငျ်ိုးမ ာျိုး မပ လိုပ်နိ ိုင်ခဲ ပါသည။်  

၆။ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးကိို ကာကွယ်ငစာင င်ရှာက်ရန် အမ ိ ျိုးသာျိုးဥပငေမူကကမ်ျိုးငရျိုးဆွသဲည  ်

လွှတ်လတ အ်မတမ်  ား အပေါအဝင်၊ ပေါဝင်သက် ိုင်သူမ  ားအ ား အိမ်အကူအလပ်ုသမ ား အြွင ်အလရားမ  ား 

နငှ ်ပတ်သက်၍ တကက်ကစွာ စညျ်ိုး ံို ျိုးမမ င ်တငင်ဆာင်ရွကင်ပျိုးမခငျ်ိုး။  
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လနဝန်ားန  လက ားလကလ်ေသ လမူှုြွ ွေ့ ဖြိျုားလရားအြွ ွေ့အစညာ်း 

ငနဝန်ျိုးန သည ် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးအမ ာျိုးအမပာျိုးထကွ်ရိှရာ ဧရာဝတ တိိုငျ်ိုးငေသကက ျိုးတွင ် င  ွှေ့ငမပာင်ျိုးသွာျိုးလာမခငျ်ိုး 

ဆိိုင်ရာ ကိစစရပ်မ ာျိုးနငှ ်ပတ်သက၍် လိုပ်ငန်ျိုးအငတွွှေ့အကက ံမ ာျိုးစွာ ရိှသည။် ငမာ်ကျွန်ျိုးနငှ  ်ငမာ်လပမိ ငက်ျွန်ျိုး ပမိ ွှေ့နယ်မ ာျိုးရိှ 

ငက ျိုးရွာ ၂၀ တွင်ရိှငသာ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုး လိုပ်ကိိုင်လိိုသူမ ာျိုးနငှ ် လက်ရိှလိုပ်ကိိုင်ငနသူမ ာျိုး အတွက် ၎င်ျိုးတိို  ရိှရာ 

ငက ျိုးရွာသိို   သွာျိုးငရာက်ကူည ငပျိုးမခင်ျိုး၊ အသအိမမင်မမ င ်တင်ငပျိုးမခင်ျိုးနငှ ် စွမ်ျိုးငဆာင်ရညမ်မ င ်တငင်ပျိုးမခင်ျိုးမ ာျိုး 

မပ လိုပ်နိ ိုင်ရန် DIILM စ မံကိန်ျိုးသည ်ငနဝန်ျိုးန ကိို ပံ ပိိုျိုးကညူ ငပျိုးခဲ သည။်  

စ မံကိန်ျိုး အငကာငအ်ထညင်ြာ်သည  ်ကနဦျိုးကာလတငွ်၊ ငနဝန်ျိုးန သည ်ရပ်ရွာအိုပ်ခ  ပ်ငရျိုးမ ျိုးမ ာျိုး၊ ငက ျိုးရွာငခါင်ျိုးငဆာင ်

မ ာျိုး၊ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမိသာျိုးစိုမ ာျိုးနငှ ် ပူျိုးငပါင်ျိုး၍ ၎င်ျိုးတိို  ၏ စိန်ငခေါ်မှုမ ာျိုးနငှ ် လိိုအပ်ခ က်မ ာျိုးကိို နာျိုးလညရ်န် 

ငမာ်ကျွန်ျိုးပမိ ွှေ့နယ်ရိှ ငက ျိုးရွာ ၂၀ တွင်ရိှငသာ အမ ိ ျိုးသမ ျိုးအိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုး ၁၅၉ ဦျိုးအာျိုး 

စစ်တမ်ျိုးငကာက်ယခူဲ ပါသည။် စ မံကိန်ျိုးကာလတငွ၊် ငမာ်လပမိ င်ကျွန်ျိုးပမိ ွှေ့နယ၌် ကိိုဗစ်နိ ိုင်တင်ျိုးကာလအတငွျ်ိုး 

တစ်ဦျိုးနငှ ်တစ်ဦျိုး အလှမ်ျိုးခွာငနထိိုငမ်ခင်ျိုး စညျ်ိုးကမ်ျိုးမ ာျိုးနငှ ်အည  အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအတကွ ်

အသအိမမင်မမ င ်တင်ငပျိုးမခငျ်ိုးအလိုပ် ံိုငဆွျိုးငနျွိုးပဲွမ ာျိုးနငှ ် စွမ်ျိုးငဆာင်ရညမ်မ င ်တငင်ပျိုးမခငျ်ိုး သင်တန်ျိုးမ ာျိုးကိို ငအာငမ်မငစွ်ာ 

မပ လိုပ်နိ ိုင်ခဲ ပါသည။် ထိိုရပ်ရွာငေသမ ာျိုးတွင ်ပထမဆံိုျိုးအကကမ်ိ မပ လိုပ်ခဲ သည  ်သင်တန်ျိုးနငှ  ်အလိုပ် ံိုငဆွျိုးငနျွိုးပဲွမ ာျိုးကိို 

ငေသခံ ငက ျိုးလက်မပညသူ်မ ာျိုးနငှ  ် ငေသခံအာဏာပိိုင်မ ာျိုးက အထူျိုးငက ျိုးဇူျိုးတငရိှ်ပပ ျိုး ငကာင်ျိုးစွာ လက်ခသံငယ်ူ 

ကကသည။် ငေသခံ CSO အြဲွွှေ့မ ာျိုးမှ ငရှွှေ့ငနမ ာျိုးနငှ ် ပူျိုးငပါင်ျိုးသင်ကကာျိုးငပျိုးငသာ အလိုပ်သမာျိုးဥပငေ၊ 

သင ်ငလ ာ်ငကာငျ်ိုးမွန်ငသာအလိုပ်အကိိုငန်ငှ ်ပတသ်ကသ်ည  ် သံိုျိုးရက်တာ သင်တန်ျိုးမ ာျိုးကိို အမ ိ ျိုးသမ ျိုးအမ်ိအကူ 

အလိုပ်သမာျိုး စိုစိုငပါင်ျိုး ၂၁၀ ဦျိုးက တကင်ရာကနိ်ိုင်ခဲ ပါသည။်  

သင်တန်ျိုးမ ာျိုးတွင် ငလ လာခဲ မှုမ ာျိုးနငှ ၊် သင်တန်ျိုးပပ ျိုးငနာကပိ်ိုငျ်ိုး အကဲမြတ်စစ်တမ်ျိုးမ ာျိုးအရ၊ သင်တန်ျိုးသာျိုးမ ာျိုးအငနမြင  ်

အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးသည ် အလိုပ်သမာျိုးအခွင အ်ငရျိုးမ ာျိုးကိို ခံစာျိုးခွင ်ရိှငကကာငျ်ိုး၊ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုး 

မ ာျိုးအတွက် သင ်ငလ ာ်ငကာငျ်ိုးမွန်ငသာ အလိုပ်အကိိုငဆ်ိိုငရ်ာ နိ ိုင်ငံတကာစံခ ိန်စံည န်ျိုးမ ာျိုး (C189) ရိှငကကာငျ်ိုးကိို ယခို 

သင်ယူရမခင်ျိုးသည ် ပထမဆံိုျိုးအကကိမ်မြစ်ငကကာငျ်ိုး ငမပာဆိိုကကသည။် သင်တန်ျိုးပပ ျိုးဆံိုျိုးပပ ျိုး၊ ဤအငကကာင်ျိုးအရာမ ာျိုး 

နငှ ်ပတ်သက်၍ ၎င်ျိုးတိို  ၏ အသပိညာအဆင /်အတိိုင်ျိုးအတာ မမင ်မာျိုးခဲ ငကကာငျ်ိုးငတွွှေ့ရပါသည။် တက်ငရာက်သူမ ာျိုး 

အာျိုးလံိုျိုးသည ်သင်တန်ျိုးမှ ရရိှခဲ သည  ်သတင်ျိုးအခ က်အလကန်ငှ ် အသပိညာမ ာျိုးကိို ၎င်ျိုးတိို  ၏ မိသာျိုးစို၊ သူငယ်ခ ငျ်ိုး၊ 

အိမ်န ျိုးခ င်ျိုးမ ာျိုးနငှ ် မပန်လညမ် ငဝလိိုသည  ်ဆနဒရိှခဲ ကကသည။်  

ကိိုဗစ်နိ ိုင်တင်ျိုး ေိုတိယလှုိင်ျိုးငကကာင ် လအနညျ်ိုးငယ် အခ ိန်ကကန  ်ကကာမှုမ ာျိုး ရိှခဲ ငသာ်လညျ်ိုး၊ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုး 

စိုစိုငပါင်ျိုး ၁၀၀ ဦျိုးသည ် ၂၀၂၁ ခိုနစ်ှအငစာပိိုင်ျိုးတငွ် အိုပ်စိုငယ်မ ာျိုးြဲွွှေ့၍ သင်ကကာျိုးငပျိုးငသာ ငစ စပ်ည နိ ှုိင်ျိုးမခငျ်ိုး၊ 

ဆက်သွယ်ငမပာဆိိုမခင်ျိုး၊ စိုငပါင်ျိုးသင်ျိုးြဲွွှေ့ မခင်ျိုးစသည  ်၁ ရက်တာ သင်တန်ျိုးကိို တက်ငရာက်ခဲ ကကသည။် လိုပ်ခ/လစာ၊ 

အလိုပ်ခ ိန်နာရ ၊ အာျိုးလပ်ရက်မ ာျိုးနငှ ်ပတသ်က၍် အလိုပ်အကိိုင ်သတ်မှတ်ခ က်မ ာျိုးနငှ ်ပတသ်က၍် အလိုပ်ရှင်မ ာျိုးနငှ  ်

ငကာင်ျိုးစွာ ငစ စပ်ည နိ ှုိင်ျိုးနိ ိုင်ရန် ကိိုယ်ပိိုင်ယံိုကကညမ်ှုနငှ  ် အငလျိုးထာျိုးတန်ြိိုျိုးထာျိုးမှုမမ င ်တငင်ပျိုးရန် သင်တန်ျိုးမ ာျိုးကိို 

ရညရွ်ယ်မပ လိုပ်ခဲ မခင်ျိုး မြစ်သည။်  

အလိုပ်ရှင်အိမ် အပါအဝင် ကိိုယ်ပိိုင်မိသာျိုးစိုတွငလ်ညျ်ိုး ငမွျိုးကင်ျိုးစနငှ ် ကငလျိုးသူငယ်မ ာျိုးကိို မပ စိုငစာင ်ငရှာကမ်ခငျ်ိုး 

ဆိိုင်ရာ အငမခခံဗဟိုသိုတနငှ  ်ကျွမ်ျိုးက င်မှုမ ာျိုးကိို အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအာျိုး သင်ကကာျိုးငပျိုးရန် ရညရွ်ယ်ခ ကမ်ြင ၊် 

ငမွျိုးကင်ျိုးစနငှ ် ကငလျိုးသူငယမ် ာျိုးအတွက ် အငမခခံက န်ျိုးမာငရျိုးငစာင င်ရှာကမ်ှု သင်တန်ျိုးကိို သံိုျိုးရက်တာ မပ လိုပ် 

ငပျိုးခဲ ပပ ျိုး၊ အမ ိ ျိုးသမ ျိုး ၄၀ ဦျိုး တကင်ရာက်ခဲ ကကပါသည။်  
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ဆက်သွယ်ငမပာဆိိုမခင်ျိုး၊ ဗဟိုသိုတမ ငဝမခင်ျိုးနငှ  ် ငဘျိုးကင်ျိုးလံိုမခ ံငရျိုးကိို မမ င ်တင်ရန်၊ ငနဝန်ျိုးန သည ်

အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုး ၇၈ ဦျိုးပါဝင်ငသာ ဗိိုက်ဘာ (Viber) အြဲွွှေ့ကိို ြဲွွှေ့ငပျိုးခဲ သည။် ငမာ်လပမိ င်ကျွန်ျိုးပမိ ွှေ့နယရိှ် 

၎င်ျိုး၏ ံိုျိုးတွင် အမ ိ ျိုးသမ ျိုးအိမ်အကအူလိုပ်သမာျိုး စိုစိုငပါင်ျိုး ၁၀၀ ဦျိုးအတွက် ငန  တစ်ဝက်အစညျ်ိုးအငဝျိုးကိို လစဉ် 

မပ လိုပ်ငပျိုးခဲ သည။် ငန  တစ်ဝကအ်စညျ်ိုးအငဝျိုးတငွ် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအငနမြင  ်၎င်ျိုးတိို  ၏ အငတွွှေ့အကက ံမ ာျိုး၊ 

အသပိညာဗဟိုသိုတနငှ ် အငလ အက င ်ငကာငျ်ိုးမ ာျိုးကိို မ ငဝနိ ိုင်ခဲ သည အ်မပင ်၎င်ျိုးတိို  ကကံ ငတွွှေ့ရသည  ် စိန်ငခေါ်မှုမ ာျိုးနငှ ် 

လိိုအပ်ခ က်မ ာျိုးကိိုလညျ်ိုး ငဆွျိုးငနျွိုးနိ ိုင်ခဲ ကကသည။်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စ အကွက် ၃ - အမ ိျုားသမ ား အိမ်အကူအလပ်ုသမ ားမ  ားနငှ ် ၎င်ားတို  ၏ ရပ်ရွ လထူအုတကွ် လနဝန်ားန  လုပ်ငန်ားလ  င် 

ရွက်ြ က်မ  ား၏ အဓိကလအ ငဖ်မငမ်ှုမ  ား   

 

၁။ ငမာ်လပမိ င်ကျွန်ျိုးပမိ ွှေ့နယရိှ် ငက ျိုးရွာ ၂၀ တွင်ရိှငသာ အမ ိျုားသမ ား အိမ်အကူအလုပ်သမ ား ၁၅၉ ဦားကို ၎ငျ်ိုးတိို   

ကကံ ငတွွှေ့ ရသည  ်စိန်ငခေါ်မှုမ ာျိုးနငှ  ်လိိုအပ်ခ က်မ ာျိုးကိို နာျိုးလညရ်န် စစ်တမ်ားဖပျုလပ်ုနိငု်ြ  ဖြင်ား။  

၂။ ငမာ်လပမိ င်ကျွန်ျိုးပမိ ွှေ့နယတ်ွင ် ကိိုဗစ်နိ ိုင်တင်ျိုးကာလအတွငျ်ိုး တစ်ဦျိုးနငှ ်တစ်ဦျိုးအလှမ်ျိုးခွာငနထိိုငမ်ခင်ျိုး စညျ်ိုးကမ်ျိုး 

မ ာျိုးနငှ ်အည  အမ ိ ျိုးသမ ျိုးအိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအတကွ် ငခါင်ျိုးစဉ်အမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးမြင ် အသအိဖမင်ဖမြှင ်တငလ်ပားဖြငာ်း 

အလုပ်ရ ု လ ွားလနာွးပွ မ  ားနငှ ် စွမ်ားလ  င်ရညဖ်မြှင တ်င်လပားဖြငာ်း သငတ်န်ားအသ ားသ ားကိို မပ လိုပ်နိ ိုင်ခဲ ပါသည။် 

(က) သင်တန်ျိုးသာျိုး ၂၁၀ ဦျိုးအာျိုး အလိုပ်သမာျိုးဥပငေနငှ  ် သင ်ငလ ာ်ငကာင်ျိုးမွန်ငသာအလိုပ်အကိိုငဆ်ိိုငရ်ာ 

သင်တန်ျိုးမ ာျိုး ငပျိုးခဲ မခငျ်ိုး။  

(ခ) သင်တန်ျိုးသာျိုး ၁၀၀ ဦျိုးအာျိုး ငစ စပ်ည နိ ှုိင်ျိုးမခငျ်ိုး၊ ဆက်သွယ်ငမပာဆိိုမခင်ျိုးနငှ ် သင်ျိုးြဲွွှေ့ငဆာင်ရွက်မခငျ်ိုးဆိိုငရ်ာ 

ကျွမ်ျိုးက င်မှုသင်တန်ျိုးမ ာျိုး ငပျိုးခဲ မခင်ျိုး။  

(ဂ) သင်တန်ျိုးသာျိုး ၄၀ ဦျိုးအတွက် ငမွျိုးကင်ျိုးစ ကငလျိုးနငှ ် ကငလျိုးသူငယ ်အငမခခကံ န်ျိုးမာငရျိုး ငစာင င်ရှာကမ်ှု 

သင်တန်ျိုးငပျိုးနိ ိုင်ခဲ မခင်ျိုး။  

၃။ ဆက်သွယ်ငမပာဆိိုမခငျ်ိုး၊ ဗဟိုသိုတမ ငဝမခငျ်ိုးနငှ  ်ငဘျိုးကင်ျိုးလံိုမခံ ငရျိုးကိို မမ င တ်ငရ်န်၊ အမ်ိအကအူလပ်ုသမ ား ၇၈ 

ဦားပေါဝင်လသ  ဗုိက်ဘ  (Viber) အြွ ွေ့ကိို ြဲွွှေ့ငပျိုးခဲ မခင်ျိုး။  

၄။ အမ ိ ျိုးသမ ျိုး အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုး ၁၀၀ ဦျိုးအငနမြင ် ၎င်ျိုးတိို  ၏ အငတွွှေ့အကက ံမ ာျိုး၊ အသပိညာဗဟိုသိုတနငှ ် 

အငလ အက င ် ငကာင်ျိုးမ ာျိုးကိို မ ငဝနိ ိုင်ရန်နငှ ် ၎င်ျိုးတိို  ကကံ ငတွွှေ့ရသည  ် စိန်ငခေါ်မှုမ ာျိုးနငှ ် လိိုအပ်ခ က်မ ာျိုးကိိုလညျ်ိုး 

ငဆွျိုးငနျွိုးနိ ိုင်ရန် လစဉ်အစညာ်းအလဝားမ  ား မပ လိုပ်ငပျိုးခဲ သည။်  
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Girl Determined အြွ ွေ့ 

Girl Determined အြဲွွှေ့သည ်အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးစွာ ထွက်ငပေါ်ငသာငနရာမ ာျိုးအပါအဝင ်မမန်မာနိ ိုင်င၏ံ ငနရာ 

ငေသအမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးတွင် အရွယ်ငရာကပ်ပ ျိုးသူ လူငယမ် ာျိုးအတွက ်ပံ ပိိုျိုးငဆာငရွ်ကင်ပျိုးမခငျ်ိုးနငှ ပ်တသ်က်၍ နစ်ှကာလကကာပပ ျိုး၊ 

အငတွွှေ့အကကံ ငကာငျ်ိုးမ ာျိုးစွာရိှသည  ်မပညတ်ွင်ျိုးအြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမြစ်မခင်ျိုးငကကာင ၊် DIILM စ မံကိန်ျိုးသည ်Girl Determined 

အြဲွွှေ့ နငှ ် မိတ်ြက်မပ ငဆာငရွ်ကခ်ဲ ပါသည။် အိမ်အကအူလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုး၏ အလိုပ်နငှ ဘ်ဝငနထိိုင်မှုမ ာျိုးအငကကာငျ်ိုးကိို ပိိုမိို 

နာျိုးလညရ်န်နငှ ် အသအိမမင်မမ င တ်ငနိ် ိုင်ရန် ကခ င်မပညန်ယ်၊ မနတငလျိုးနငှ ် ရန်ကိုန်တိိုင်ျိုးငေသကက ျိုးတိို  တငွ ်

စူျိုးစမ်ျိုးငလ လာငရျိုး လိုပ်ငန်ျိုးငဆာင်ရွကခ် ကမ် ာျိုးကိို မပ လိုပ်ရန်နငှ ်၊  ၎င်ျိုး၏စ မံကန်ိျိုးတငွပ်ါဝငင်သာ အမ ိ ျိုးသမ ျိုးငယ်မ ာျိုး၊ 

မိန်ျိုးကငလျိုးငယမ် ာျိုးနငှ  ် သူငယ်ခ င်ျိုးမ ာျိုး၊ (သိို  မဟိုတ်) အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးအမြစ် လိုပ်ကိိုင်ငနငသာ (သိို  မဟိုတ)် 

လိုပ်ကိိုင်ရန်မပင်ဆငင်နငသာ သူငယခ် င်ျိုး (သိို  မဟိုတ်) မိသာျိုးစိုမ ာျိုးအမပင်၊ ငနရပ်မပန် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအကကာျိုး 

ခ ိတ်ဆက် ငဆွျိုးငနျွိုးငမပာဆိိုမှုမ ာျိုးရိှရန် ငဆာငရွ်က်ငပျိုးခဲ သည အ်မပင် အိမ်အကအူလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအတကွ် ပံ ပိိုျိုးကညူ ငပျိုး 

သည ဝ်န်ျိုးက င်တစ်ရပ် ငပေါ်ငပါက်ရန်လညျ်ိုး ငဆာငရွ်က်ငပျိုးခဲ ပါသည။်  

ကိိုဗစ်နိ ိုင်တင်ျိုးငကကာင ် မြစ်ငပေါ်လာသည  ်တာျိုးမမစ်ကန  ်သတမ်ှုမ ာျိုးအမပင၊် အာဏာသမ်ိျိုးမှုငကကာင ၊် အခ ိ ွှေ့စ စဉ်ပပ ျိုးမြစ်သည  ်

လိုပ်ငန်ျိုးမ ာျိုးသည ်ငနာှင ်ငနျှိုးကကန  ်ကကာခဲ ရပပ ျိုး၊ ငမပာငျ်ိုးလငဲနသည အ်ငမခအငနနငှ ် လိိုအပ်ခ က်မ ာျိုးအလိိုက ်အခ ိ ွှေ့လိုပ်ငန်ျိုး 

မ ာျိုးကိို အတိိုင်ျိုးအတာငလ ာ ခ မခင်ျိုးနငှ ် မပန်လညခ် ိန်ည မိခငျ်ိုးမ ာျိုး ငဆာငရွ်က်ခဲ ရသည။် သိို  ငသာလ်ညျ်ိုး Girls Determined 

အြဲွွှေ့ သည ်ငရာင်စံိုမိန်ျိုးကငလျိုးငယမ် ာျိုးအြဲွွှေ့ ကွန်ရက်9 အပါအဝင၊် ပမိ ွှေ့ မပဆင်ငမခြံိုျိုးငေသမ ာျိုးနငှ  ်ပမိ ွှေ့ မပငေသအမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးရိှ 

င ျိုး၊ လက်ြက်ရညဆ်ိိုင်နငှ  ် အမခာျိုးအန ျိုးဝန်ျိုးက င်ငေသမ ာျိုးရိှ အငမခခံလူတန်ျိုးစာျိုးမ ာျိုးကိို ကမ်ျိုးလင ်ကူည မခင်ျိုးမ ာျိုး 

မှတစ်ဆင ် ကငလျိုးသူငယန်ငှ  ် ငယ်ရွယ်ငသာ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးနငှ  ် ဆက်သွယ်နိ ိုင်ခဲ ပါသည။် 

မူလစ စဉ်ထာျိုးခဲ သလိို ရပ်ရွာလူထိုအတွငျ်ိုး လူစိုလူ ငဝျိုးမပ လိုပ်မည အ်စာျိုး၊ Girl Determined အြဲွွှေ့သည ် အိမ်အကူ 

လိုပ်ကိိုင်ငနငသာ မိန်ျိုးကငလျိုးငယမ် ာျိုးနငှ  ် အိုပ်စိုငယ်အြဲွွှေ့ငလျိုးမ ာျိုးမြင လ်ညျ်ိုးငကာငျ်ိုး၊ တစ်ဦျိုးခ င်ျိုးမြင လ်ညျ်ိုးငကာငျ်ိုး 

ငဆွျိုးငနျွိုးမှုမ ာျိုး မပ လိုပ်နိ ိုင်ခဲ သည။် စိုစိုငပါင်ျိုး မိန်ျိုးကငလျိုးငယ် ၇၂ ဦျိုးသည ် ကွန်ရက်ခ ိတ်ဆက်ငဆာငရွ်ကမ်ှုတငွ ်

ပါဝင်နိ ိုင်ခဲ ပပ ျိုး၊ ဤဦျိုးငရအနက်မှ တစ်ဝက်ခန  ်ကိို အမခာျိုး အစ အစဉ်မ ာျိုးရိှ တညရိှ်ပပ ျိုးမြစ်ငသာ အရွယ်ငရာကပ်ပ ျိုး 

မိန်ျိုးကငလျိုးငယမ် ာျိုးနငှ  ် ငယ်ရွယ်သူအမ ိ ျိုးသမ ျိုးကန်ွရကမှ်တစ်ဆင  ် ဆက်သွယ်နိ ိုင်ခဲ ပပ ျိုး၊ အမခာျိုးတစ်ဝကခ်န  က်ိို 

အငမခခံလူတန်ျိုးစာျိုးမ ာျိုးအာျိုး တိိုက် ိိုက်ကူည ငပျိုးမခင်ျိုးအစ အစဉ်မှတစ်ဆင  ် ဆက်သွယ်ကူည ငပျိုးနိ ိုငခ်ဲ သည။် 

တက်ငရာက်ပါဝငသူ်မ ာျိုး၏ အသက်အရွယမ် ာျိုးမှာအသက ်၁၀ နစ်ှမှ ၂၀ နစ်ှခန  ်ရိှကကပပ ျိုး၊ တစ်ဝက်ငက ာ်ခန  သ်ည ်အသက် 

၁၆ နစ်ှမှ ၂၀ နစ်ှကကာျိုး ရိှကကသည။်  

စ မံကိန်ျိုး ပိတ်သမ်ိျိုးခ ိန်တွင ်Girl Determined အြဲွွှေ့သည ်အိမ်အကအူလိုပ်နငှ ်ပတသ်က၍် လိုပ်ကိိုငင်နသည  ်မိန်ျိုးကငလျိုး 

ငယ်နငှ ် အမ ိ ျိုးသမ ျိုးငယ် ၁၀၀ ငက ာ်ကိို နညျ်ိုးအမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးမြင ် ဆက်သွယ်ငဆာငရွ်ကမ်ှုမ ာျိုး စ မံမပ လိုပ်နိ ိုင်ခဲ သည။် ဤ 

ကွန်ရက်ခ ိတ်ဆက်မှုမ ာျိုးကိို အငကာင်အထညင်ြာ်မခငျ်ိုးမြင ၊် Girl Determined အြဲွွှေ့သည ်ပံိုစံအမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးမြင ်ရိှငနသည  ်

အိမ်အကူအလိုပ်အကိိုငက်ဏ္ဍအတငွျ်ိုး လိုပ်ကိိုင်ငနငသာ အရွယ်ငရာကပ်ပ ျိုး မိန်ျိုးကငလျိုးငယန်ငှ  ်အမ ိ ျိုးသမ ျိုးငယ်မ ာျိုးကိို 

ကမ်ျိုးလင က်ူည ရန် စမ်ျိုးသပ်နညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုးနငှ ် သရိှိနာျိုးလညမ်ှုဆိိုင်ရာ က ယ်မပန  ်သည  ် အစ အစဉ်က ငသာ 

ရညရွ်ယ်ခ က်မ ာျိုးကိို ငရာက်ရိှငအာငမ်မငခ်ဲ ပါသည။် ထိို  အမပင် အိမ်အကူအလိုပ်အကိိုငတ်ွင ် လိုပ်ကိိုင်ငနငသာ 

မိန်ျိုးကငလျိုးငယမ် ာျိုးကိို ပိို၍ ဆက်သွယ်ငဆာင်ရွကင်ပျိုးနိ ိုင်ရန်နငှ ်၊ မိန်ျိုးကငလျိုးမ ာျိုးအတကွ ် မဂဂဇငျ်ိုးနငှ ် 

ငရျိုးသာျိုးထာျိုးငသာ စာတမ်ျိုးအငထာက်အကူမ ာျိုးအပါအဝင ်ဝန်ငဆာင်မှုမ ာျိုးနငှ ် အငရျိုးငပေါ်ြိုန်ျိုးလိိုငျ်ိုးမ ာျိုးကိို ရရိှငစရန် 

                                                             
9 Girl Determined ငြ စ်ဘွတ်စာမ က်နာှ - https://www.facebook.com/GirlDeterminedMM  

https://www.facebook.com/GirlDeterminedMM
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အနာဂတ်ကမ်ျိုးလင ်ငဆာငရွ်က်ခ က်မ ာျိုးနငှ ် ကွန်ရက်အစ အစဉ်မ ာျိုးကိို စတင်ငဆာင်ရွကရ်န် ငကာင်ျိုးစွာ မပငဆ်င် 

နိ ိုင်ခဲ သည။်  

စ မံကိန်ျိုးကာလအတွငျ်ိုး၊ စ မံကိန်ျိုးအငစာပိိုင်ျိုးကာလ ငလ လာငတွွှေ့ ရိှမှုမ ာျိုးအငပေါ်အငမခခ၍ံ အဓိကအာျိုးမြင ် 

အမ ိ ျိုးသမ ျိုးငယ်မ ာျိုး ကက ံငတွွှေ့ ခဲ ရသည  ်စိတပိ်ိုင်ျိုးဆိိုင်ရာ ပင်ပန်ျိုးဆငျ်ိုးရဲမှု၊ ပံိုစံအမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးမြင  ်တညပ်မဲမှု မရိှမခငျ်ိုးအငမခအငန၊ 

ငရှွှေ့ ငရျိုး ပူပင်ငသာကမြစ်မှုမ ာျိုးနငှ ပ်တသ်က၍်၊  Girl Determined အြဲွွှေ့သည ်ရပ်ရွာတွင်ျိုးသွာျိုးငရာက်၍ တိိုက ိ်ိုက် 

ကူည ငဆာင်ရွက်ငပျိုးငသာ ၎င်ျိုး၏ ဝန်ထမ်ျိုးမ ာျိုးအတွက ်စိတ်ပိိုင်ျိုးဆိိုငရ်ာ ငရှျိုးဦျိုးသူနာမပ နညျ်ိုး ၃ ရက်တာ သင်တန်ျိုးကိို 

တက်ငရာက်ရန် စ စဉ်ငပျိုးခဲ ကာ၊ ရပ်ရွာတွင်ျိုး ကမ်ျိုးလင ်ကူည မှုမ ာျိုးကိို ထိငရာက်စွာငဆာငရွ်က်နိ ိုငရ်န်နငှ  ်

ထိခိိုက်မှုမရိှငရျိုးမူကိို ငပါငျ်ိုးစပ်ငဆာငရွ်က်နိ ိုင်ငစရန်အတွက ်၎ငျ်ိုးတိို  ၏ စွမ်ျိုးငဆာင်ရညမ် ာျိုးကိို မမ င ်တင်ငပျိုးနိ ိုငခ်ဲ သည။်  

 

 

စ အကွက် ၄ - အရွယလ်ရ ကဖ်ပ ားသူ မိန်ားကလလားငယမ်  ားနငှ ် အမ ိျုားသမ ားငယ ်အိမ်အကအူလပ်ုသမ ားမ  ားအတကွ ်

Girl Determined အြွ ွေ့၏ ကမ်ားလင က်ူည လ  င်ရွကလ်ပားဖြင်ားမ  ား၏ အဓိကလအ ငဖ်မင်မှုမ  ား၊  

၁။ ငရာင်စံိုမိန်ျိုးကငလျိုးငယမ် ာျိုးအြဲွွှေ့ ကွန်ရက်အမပင် ပမိ ွှေ့ မပဆင်ငမခြံိုျိုးငေသမ ာျိုးနငှ  ် ပမိ ွှေ့ မပငေသအမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးရိှ င ျိုး၊ 

လက်ြက်ရညဆ်ိိုင်နငှ ် အမခာျိုးအန ျိုးဝန်ျိုးက င်ငေသမ ာျိုးရိှ အငမခခံလူတန်ျိုးစာျိုးမ ာျိုးကိို ကမ်ျိုးလင ်ကူည မခငျ်ိုးမ ာျိုး 

မှတစ်ဆင ် ကခ င်မပညန်ယ်၊ မနတငလျိုးနငှ ် ရန်ကိုန်တိိုင်ျိုးငေသကက ျိုးတိို  တငွ် ကလလားသူငယန်ငှ  ် ငယ်ရွယလ်သ  

အိမ်အကူအလပ်ုသမ ားမ  ားကိို ဆကသွ်ယ်ငဆာငရွ်ကင်ပျိုးမခငျ်ိုး။  

၂။ အိမ်အကူအလိုပ်အကိိုငတ်ွင ် လိုပ်ကိိုင်ငနကကသည  ် အသက် ၁၀ နစ်ှမှ ၂၀ နစ်ှကကာျိုးရိှငသာ အရွယ်ငရာက် 

မိန်ျိုးကငလျိုးငယမ် ာျိုးနငှ  ် အမ ိ ျိုးသမ ျိုးငယ် ၇၂ ဦျိုးအာျိုး အုပ်စုငယ်မ  ားဖြင ် စညာ်းလဝားလ  င်ရွကဖ်ြငာ်းနငှ  ်

တစ်ဦားြ င်ားအလိကု ်လ ွားလနာွးဖြငာ်းမ  ားကိို ငဆာင်ရွကခ်ဲ ပပ ျိုး၊ ထိိုအငရအတကွ်အနကမှ် တစ်ဝကမှ်ာ အသက ်၁၆ နစ်ှမှ 

၂၀ နစ်ှကကာျိုး ရိှသည။်  

၃။ အိမ်အကူအလိုပ်အကိိုငတ်ွင ်လိုပ်ကိိုင်ငနငသာ မိန်ျိုးကငလျိုးငယန်ငှ  ်အမ ိ ျိုးသမ ျိုးငယ ်၁၀၀ ဦျိုးကိို အမ ိျုားမ ိျုားလသ  

ပ ုစ မ  ားဖြင ် ပ ုမှန်  က်သွယ်လ  ငရွ်ကဖ်ြင်ားမ  ားကိို စ မံခန  ်ခွဲပပ ျိုး၊ မိန်ျိုးကငလျိုးမ ာျိုးအတွက ် မဂဂဇငျ်ိုးနငှ ် 

ငရျိုးသာျိုးထာျိုးငသာ သတင်ျိုးအခ က်အလကအ်ငထာကအ်ကမူ ာျိုးအပါအဝင် ဝန်လ  င်မှုမ  ားနငှ ် 

အလရားလပေါ်ြုန်ားလိုငာ်းမ  ားကို ရရိှအသ ာုးဖပျုနိငု်ရန် မြည ဆ်ညျ်ိုးငဆာင်ရွက်ငပျိုးမခင်ျိုး။  

၄။ ရပ်ရွာတွင်ျိုးသွာျိုးငရာက်၍ တိိုက် ိိုက်ကူည ငဆာင်ရွကင်ပျိုးငသာ ၎င်ျိုး၏ ဝန်ထမ်ျိုးမ ာျိုးအတွက် ရပ်ရွာတငွျ်ိုး 

ကမ်ျိုးလင ်ကူည မှုမ ာျိုးကိို ထိငရာက်စွာငဆာငရွ်က်နိ ိုင်ရန်နငှ  ် ထိခိိုက်မှုမရိှငရျိုးမူကိို ငပါင်ျိုးစပ်ငဆာင်ရွကနိ် ိုငင်စရန် 

အတွက် ၎င်ျိုးတိို  ၏ စွမ်ျိုးငဆာင်ရညမ် ာျိုးကိို မမ င ်တင်ငပျိုးနိ ိုငရ်န် စိတ်ပုိင်ား ိုင်ရ  လရှားဦားသူန ဖပျုနညာ်း ၃ ရကတ်  

သင်တန်ားကိို စ စဉ်ငပျိုးမခငျ်ိုး။  
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၆.၃။ ငပါင်ျိုးစပ်ငဆာင်ရွက်သည ် လိုပ်ငန်ျိုးမ ာျိုး၏ အဓိကငအာင်မမင်မှုမ ာျိုး၊   

 မိတ်ြက်အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုးနငှ ် အိမ်အကအူလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုး၏ အကကံမပ ခ က်မြင  ်အိမ်အကအူလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအာျိုး 

ကာကွယ်ငစာင င်ရှာကမ်ခငျ်ိုးဆိိုငရ်ာ ဥပငေမူကကမ်ျိုးကိို လ တင်တာ်အမတမ် ာျိုးက ငရျိုးဆွခဲဲ သည။်  

 မိတ်ြက်အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးလိုပ်ငန်ျိုးငဆာင်ရွကခ် ကမ် ာျိုးတငွ် ပါဝင်သည  ်အိမ်အကအူလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးသည ်၎ငျ်ိုးတိို  ၏ 

အသမံ ာျိုးကိို အမ ာျိုးသငိအာင် တင်မပနိ ိုင်မခငျ်ိုးအမပင် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအတကွ ် ကိိုယ်စာျိုးမပ ရန် 

ယံိုကကညမ်ှုမ ာျိုး ရိှလာသည။် အိမ်အကအူလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအတကွ ်၎င်ျိုးတိို  ကိိုယတ်ိိုင ်ကိိုယစ်ာျိုးမပ ငြာ်မပမခငျ်ိုးသည ်

ပထမဆံိုျိုးအကကိမ် မြစ်သည။်  

 လိုပ်ငန်ျိုးငဆာင်ရွကခ် ကမ် ာျိုးတငွ် ပါဝင်ငဆာငရွ်က်ကကငသာ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးသည ်ယခိုအခါတငွ ်

တစ်ဦျိုးနငှ ်တစ်ဦျိုး ဆက်သွယ်ခ ိတ်ဆကလ်ာနိ ိုင်သည အ်မပင ် မူဝါေငရျိုးဆွသူဲမ ာျိုးအပါအဝင ်

ပံ ပိိုျိုးဝန်ငဆာင်မှုအမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးအတကွလ်ညျ်ိုး ဆက်သွယင်ဆာင်ရွကလ်ာနိ ိုငသ်ည။်  

 မိတ်ြက်အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုးအငနမြင  ်အြဲွွှေ့အခ င်ျိုးခ င်ျိုးအမပင် အမခာျိုး အရပ်ဘက်လူမှုအြဲွွှေ့အစညျ်ိုး (CSO) မ ာျိုး၊ 

အလိုပ်သမာျိုးအြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုး၊ ဥပငေအငထာက်အကမူပ အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုးနငှ ်လညျ်ိုး ခိိုင်မာငသာ ကွန်ရကန်ငှ ် 

အမှုလ ဲငမပာင်ျိုးသည စ်နစ် တညင်ထာင်နိ ိုငခ်ဲ ပပ မြစ်ငသာငကကာင  ် လိုပ်ငန်ျိုးတစ်ခိုနငှ တ်စ်ခိုထပ်မခငျ်ိုးမရိှဘ ဲ

ဝန် ငဆာင်မှုအတိိုငျ်ိုးအတာကိို ပိိုမိိုခ ဲွှေ့ထငွ်ငဆာငရွ်ကလ်ာနိ ိုင်မည ်မြစ်သည။်  

 မိတ်ြက်အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုးသည ်ယခိုအခါ ၎င်ျိုးတိို  ၏ သက်ဆိိုငရ်ာ နယ်ပယ်အသ ျိုးသ ျိုးတငွ ်ကျွမ်ျိုးက င်ပညာရှင ်

မ ာျိုးမြစ်လာပပ ျိုး၊ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးကိို ပံ ပိိုျိုးငပျိုးသည  ်စ မံကိန်ျိုးသစ် (သိို  မဟိုတ်) လိုပ်ငန်ျိုးသစ်မ ာျိုးကိို 

လမ်ျိုးည န်ခ က်နငှ ် အကကဉံာဏ်မ ာျိုးငပျိုးနိ ိုင်လာသည။်  

 ပံိုန ှိပ်နငှ ် ေ ဂ စ်တယ် သင်တန်ျိုးအငထာကအ်ကမူပ ပစစညျ်ိုးမ ာျိုး၊ နညျ်ိုးလမ်ျိုးနငှ ် လမ်ျိုးည န်ခ ကမ် ာျိုးကိို ထိုတင်ဝခဲ ပပ ျိုး၊ 

၎င်ျိုးတိို  ကိို အမခာျိုး CSO အြဲွွှေ့မ ာျိုး၊ ပိုဂဂလိကသင်တန်ျိုးငက ာင်ျိုး (သိို  မဟိုတ်) DOL သင်တန်ျိုးငက ာင်ျိုးမ ာျိုးက 

မပန်လညအ်သံိုျိုးမပ နိ ိုငသ်လိို မပန်လည ်မှ မငမ်ျိုးအသံိုျိုးမပ နိ ိုငသ်ည။် 

၇။ စိန်ငခေါ်မှုမ ာျိုး 

DIILM စ မ ကိန်ားသည ် အိမ်အကူအလပ်ုသမ ားမ  ားကိ ု လက်လှမ်ားမ ကူည လပားနိငု်ရန် တ ထငွ် န်ားသစ်ဖပ ား၊ 

စမ်ားသပ်လလ လ မှု ရိှလသ  လရှ ွေ့လဖပားလ  င်ရွကမ်  ားကိ ု ပ  ပုိားလပားရန် ရညရွ်ယ်ြ  ဖပ ား၊ အလုပ်လလ  က်ထ ားရန် 

စိတ်ဝင်စ ားသည  ် အြွ ွေ့မ  ားစွ သို   အလုပ်လြေါ်ယူမှုမ  ား ဖပျုြ  ပေါသည။် သို  လသ ် ဖပန်လညတ် ု  ဖပန်မှု အလွန်နညာ်းဖပ ား 

အကန  ်အသတဖ်ြင သ်  ရိှြ  သည။် အြွ ွေ့အစညာ်း အနညာ်းငယ်သ လ င် အိမ်အကူအလုပ်သမ ားမ  ားနငှ  ် တိကုရုိ်က် 

လ  င်ရွက်လ ကရိှ် ကဖပ ား၊ အိမ်အကူအလပ်ုသမ ားမ  ားကိ ု လက်လှမ်ားမ   က်သွယ်ရ တငွ် အြက်အြ မ  ားစွ  

ရိှလ က င်ားကိ ုအသအိမှတဖ်ပျုထ ားသည။်  

Three Good Spoons ၏ License to Stir သင်တန်ျိုးမ ာျိုး၏ရညရွ်ယခ် ကသ်ည ်အလိုပ်သမာျိုး၊ လူဝငမ်ှုကက ျိုးကကပ်ငရျိုးနငှ  ်

မပညသူ်  အင်အာျိုး ဝန်ကက ျိုးဌာန (MOLIP) လက်ငအာကရိှ် အလိုပ်သမာျိုးည န်ကကာျိုးငရျိုးဦျိုးစ ျိုးဌာန (DOL) ၏ မမန်မာနိ ိုငင်ံ 

လိုပ်သာျိုးမ ာျိုးကျွမ်ျိုးက င ်မှု 'စံ' သတ်မှတ်မပဋ္ဌာန်ျိုးငရျိုးအြဲွွှေ့ထမှံ အသအိမှတ်မပ လက်မှတ ်ရရိှငရျိုး၊ အိမ်အကအူလိုပ်သမာျိုး 

မ ာျိုးအတွက် ကျွမ်ျိုးက င်မှုသင်တန်ျိုး အငရျိုးပါပံိုကိို သမိမင်နာျိုးလညရ်န်နငှ ် အဆိိုပါသင်တန်ျိုးမ ာျိုးကိို စနစ်တက ြဲွွှေ့စညျ်ိုး 

ငဆာင်ရွက်နိ ိုင်သည  ်လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်တစ်ရပ် စတင်ရန် ရညရွ်ယ်ခဲ မခငျ်ိုးမြစ်ပါသည။် သိို  ငသာ်လညျ်ိုး အလိုပ်သမာျိုးဥပငေတငွ ်
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အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးကိို ြယ်ထိုတ်ထာျိုးသည အ်ပိိုင်ျိုး ပါဝင်မခင်ျိုးငကကာင ၊် NSSA သည ် ဤငဆာင်ရွက်ခ ကတ်ငွ ်

ပါဝင်ခဲ မခင်ျိုးမရိှပါ။  

အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးအစိုအြဲွွှေ့မ ာျိုးကိို ြဲွွှေ့စညျ်ိုးမခင်ျိုးနငှ ပ်တ်သက်၍၊ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအငပေါ် န ှိမ်ခ ဆကဆ်မံှု 

အခ ိ ွှေ့ ရိှမခင်ျိုးအမပင်၊ အလိုပ်သမာျိုးအြဲွွှေ့အစညျ်ိုးဥပငေတငွ် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးပါဝငင်သာလ်ညျ်ိုး တရာျိုးဝင် ပံိုစံတက  

လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်မ ာျိုး မရိှမခင်ျိုးငကကာင  ်အလတွ်တမ်ျိုးသငဘာ ပံိုစံတက မဟိုတသ်ည  ်အစိုအြဲွွှေ့မ ာျိုးအမြစ်သာ ြဲွွှေ့စညျ်ိုးနိ ိုငခ်ဲ သည။် 

ထိို  အမပင် သင်တန်ျိုးတက်ပပ ျိုးငနာက ်အလိုပ်ရရိှသွာျိုးငသာ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးသည ်လိုပ်ငြာက်ိိုင်ဘက ်တစ်ဦျိုးနငှ  ်

တစ်ဦျိုး န ျိုးကပ်စွာလိုပ်ကိိုငရ်မခင်ျိုး မရိှမခငျ်ိုးငကကာင ် အစညျ်ိုးအငဝျိုးနငှ  ်သင်ျိုးြဲွွှေ့ငဆာငရွ်ကမ်ခငျ်ိုးသည ်ခကခ်ပဲါသည။်  

မိတ်ြက်အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုးအငနမြင  ်က င ်ဝတ်နငှ ်အည  အလိုပ်အကိိုငခ် ိတဆ်က်ငပျိုးသည စ်နစ်နငှ အ်တ ူအလိုပ်ရှငမ် ာျိုးနငှ  ်

အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးကိို ငစာင က်ကည င်လ လာမခင်ျိုးကိို ပံ ပိိုျိုးမမ င ်တငရ်န် စွမ်ျိုးငဆာငရ်ညန်ငှ  ်ကွန်ရကအ်ြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုး 

ရိှငသာ်လညျ်ိုး၊ အလိုပ်ခန  ်ထာျိုးမှုကန  ်သတင်ရျိုးဥပငေ (၁၉၅၉) အရ ကန  ်သတ်တာျိုးမမစ်မှုမ ာျိုးရိှမခင်ျိုးငကကာင  ်

ငဆာင်ရွက်နိ ိုင်ခဲ မခငျ်ိုး မရိှပါ။  

မိတ်ြက်အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုးနငှ ် အင်တာဗ ျိုူျိုး (သိို  မဟိုတ်) အမခာျိုးဆက်သွယ်ငမပာဆိိုမှုမ ာျိုး လက်ခံမပ လိုပ်ခဲ သည  ်အိမ်ရှင် 

မ ာျိုးသည ် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအတကွ် အသအိမမင်မမ င ်တငရ်န်နငှ  ် သင ် ငလ ာ် ငကာင်ျိုးမွန်ငသာ အလိုပ်အကိိုင် 

ကမ်ျိုးလှမ်ျိုးရန် လက်ငတွွှေ့က ငသာသတငျ်ိုးအခ က်အလက်မ ာျိုးနငှ ် ပံိုစံမ ာျိုးအတွက် အထူျိုးငက ျိုးဇူျိုးတငင်ကကာငျ်ိုး ငမပာဆိို 

ကကသည။် သိို  ငသာ် ငယဘိုယ အာျိုးမြင ် အလိုပ်ရှင်အမ ာျိုးအမပာျိုး၏ စိတ်ဝင်စာျိုးမှု ရရန်မှာ စိန်ငခေါ်မှုမ ာျိုး ရိှငနသည။် 

အဘယ်ငကကာင ဆ်ိိုငသာ ် အိမ်အကူအလိုပ်အကိိုငန်ငှ ပ်တ်သက၍် ပံိုငသအငတွျိုးအငခေါ်နငှ  ် န ှိမ်ခ ဆက်ဆမံှုမ ာျိုးအမပင် 

ဥပငေနငှ ် စညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးစညျ်ိုးကမ်ျိုးလိိုကန်ာငဆာင်ရွကမ်ှုမ ာျိုး မရိှမခင်ျိုးငကကာင ်မြစ်သည။် ဥပမာအာျိုးမြင ်၊ အခ ိ ွှေ့အလိုပ်ရှငမ် ာျိုး 

သည ် သငဘာတူထာျိုးသည  ် အလိုပ်အကိိုင်အငမခအငနမ ာျိုးကိို ခ ိ ျိုးငြာက်ငသာငကကာင ် မိတ်ြက်အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုး 

အငနမြင ် မပဿနာငမြရှင်ျိုးနညျ်ိုး၊ အလိုပ်ရှင်မ ာျိုးနငှ ် မပဿနာမ ာျိုးကိို ငဆွျိုးငနျွိုးမခင်ျိုးနငှ ပ်တသ်က၍် 

အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအာျိုး ကကာျိုးဝင်ြ န်ငမြပပ ျိုး အကကံငပျိုးလမ်ျိုးည န်ကကသည။် မပဿနာကိို မငမြရှင်ျိုးနိ ိုငသ်ည  ်

အငမခအငနတငွ် အိမ်အကအူလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအာျိုး အမခာျိုးအလိုပ်အကိိုငက်ိို ရှာငြွရန် အကူအည ငပျိုးငလ ရိှသည။်  

အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအတကွ် လိုပ်ငဆာင်ခ က်မ ာျိုးကိို ငရှ ွှေ့ငမပျိုး (သိို  မဟိုတ်) ကနဦျိုးငဆာင်ရွက်ငပျိုးငနငသာ 

မိတ်ြက်အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးအခ ိ ွှေ့အတကွ် သက်ဆိိုင်သည  ်နယ်ပယ်မ ာျိုးတွင ်ဝန်ထမ်ျိုးစွမ်ျိုးငဆာငရ်ညပိ်ိုငျ်ိုးဆိိုင်ရာ ကိစစရပ်မ ာျိုး 

ရိှပပ ျိုး၊ အနာဂတ်အစ အစဉ်ငရျိုးဆွမဲခငျ်ိုးတငွ် စ မံကိန်ျိုးဝန်ထမ်ျိုး၏ ကျွမ်ျိုးက င်မှုြံွွှေ့ ပြိ ျိုးတိိုျိုးတက်ငရျိုးကိို ငမြရှင်ျိုးရန် 

လိိုအပ်ခ က်တစ်ရပ်အမြစ် သတ်မှတခ်ဲ သည။်  

ကိုဗစ်နိငု်တင်ား ကမ္  ကပ်လရ ဂေါနငှ ် နိငု်င လရား အလဖြအလနနငှ ်သက ်ိုငသ်ည  ်စိန်လြေါ်မှုမ  ား၊  

 “အစ ရငခ်ံစာတင်မပရမည က်ာလအတငွ်ျိုး ကိိုဗစ်နိ ိုင်တင်ျိုးကပ်ငရာဂါမြစ်မခင်ျိုးငကကာင  ်စ စဉ်ထာျိုးတဲ  ရလေ ်

ငတွနဲ   ပတ်သက်တဲ  တိိုျိုးတကမ်ှုငတ ွမရတဲ အမပင၊် မ က်နာှခ င်ျိုးဆိိုငသ်ငရ်မယ ် သင်တန်ျိုးငတွလညျ်ိုး မလိုပ် 

နိ ိုင်ခဲ ပါဘူျိုး။ အဟန  ်အတာျိုး မြစ်ခဲ ပါတယ်။”  Three Good Spoons 

လိုပ်ငန်ျိုးငဆာင်ရွကမ်ှုဝန်ျိုးက ငင်မပာင်ျိုးလဲမှုနငှ ်အည  လိိုက်ငလ ာည ငထွငဆာငရွ်ကနိ် ိုင်ရန်၊ မိတ်ြက်အြဲွွှေ့ဝင်မ ာျိုးသည ်

အွန်လိိုင်ျိုးမှ ငဆာင်ရွက်နိ ိုင်ငသာ သင်တန်ျိုးနငှ ် လိုပ်ငန်ျိုးအစ အစဉ်မ ာျိုးကိို ငဆာင်ရွက်ခဲ ကကသည။် 

သင်တန်ျိုးအငရအတကွက်ိို ငလ ာ ခ ခဲ ပပ ျိုး၊ ထိိုသင်တန်ျိုးမ ာျိုးကိိုလညျ်ိုး ငပါင်ျိုးစပ်မပ လိုပ်သည ပံ်ိုစံသိို   ငမပာငျ်ိုးလ ဲ

ငဆာင်ရွက်ခဲ သည။် ငပါင်ျိုးစပ်မပ လိုပ်သည  ် ပံိုစံဟိုဆိိုရာတွင် အွန်လိိုင်ျိုးနငှ ် လက်ငတွွှေ့သင်တန်ျိုးငပါငျ်ိုးစပ်မခင်ျိုး မြစ်ပပ ျိုး၊ 

လက်ငတွွှေ့သင်တန်ျိုးကိို ရက်အနညျ်ိုးငယ်သာ သင်ကကာျိုးငပျိုးမခငျ်ိုးမ ိ ျိုး မြစ်သည။် ကိိုဗစ်နိ ိုင်တင်ျိုးကပ်ငရာဂါငကကာင  ်

မ က်နာှခ င်ျိုးဆိိုင်သင်တန်ျိုးကိို ငလ ာ ခ ရန်၊ အကန  ်အသတ်ကိို ငက ာ်လ ာျိုးရန်၊ ဦျိုးတညထ်ာျိုးသည  ်ေ ဂ စ်တယ်သငတ်န်ျိုး 
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သင်ငထာက်ကပူစစညျ်ိုးမ ာျိုးနငှ ် နညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုးကိို မပ လိုပ်ခဲ ပပ ျိုး၊ ငပါင်ျိုးစပ်မပ လိုပ်သည ပံ်ိုစံကိို ငအာင်မမငသ်မ  

ငအာင်မမင်နိ ိုငင်အာင ်မပ လိုပ်ခဲ သည။်  

ကပ်ငရာဂါငကကာင  ်အငမခခအံငဆာကအ်အံိုပိိုငျ်ိုးဆိိုင်ရာ ဝန်ငဆာငမ်ှုမ ာျိုး ငနာှင င်နျှိုးကကန  ်ကကာသွာျိုးငသာငကကာင ် တာျိုးဆ ျိုး 

ကန  ်သတ်မှုမ ာျိုးမြင ် မပ လိုပ်ရသည  ်အငမခအငနတွင ်အွန်လိိုငျ်ိုးသိို   ငမပာငျ်ိုးလငဲဆာင်ရွကရ်ာတငွ ်မိတ်ြကအ်ြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုး 

အငနမြင ် စိန်ငခေါ်မှုအခကအ်ခအဲမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးနငှ  ်ကကံ ငတွွှေ့ ကကရသည။် အွန်လိိုငျ်ိုး ဆက်သွယမ်ှုနငှ  ်လ ပ်စစ်ဓါတအ်ာျိုး တညပ်ငမ်ိမှု 

မရိှမခင်ျိုး၊ အွန်လိိုင်ျိုးသင်တန်ျိုးမ ာျိုးအတွက ် ဗ ေ  ိို  ိိုက်ကူျိုးရန် လိိုအပ်သည  ် ပစစညျ်ိုးကိရိယာမ ာျိုးမရိှမခငျ်ိုးတိို  ငကကာင  ်

ကန  ်သတပိ်တ်ဆိို  မှု (ငလာ ခ် ငေါင်ျိုး) ကာလအတွငျ်ိုး သင်တန်ျိုးမ ာျိုးအတကွ် အွန်လိိုင်ျိုး ပံိုစံငမပာင်ျိုးရန်မှာ အကန  ်အသတမ်ြင  ်

ရိှခဲ ပါသည။်  

အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအငနမြင  ်၎င်ျိုးတိို  ၏ လိုပ်ငန်ျိုးခငွ် (သိို  မဟိုတ်) အိမ်တွင ်တညပ်ငမ်ိငသာ အင်တာနက ်ခ ိတဆ်က ်

မှုကိို ရယူအသံိုျိုးမပ ရန်မှာ အခက်အခဲတစ်ရပ် မြစ်သည။် သင်တန်ျိုးမ ာျိုး တက်ငရာက်နိ ိုငရ်န် ၎င်ျိုးတိို  အလိုပ်ရှင၏် 

ခွင ်မပ ခ က်နငှ ် ပံ ပိိုျိုးမှု ရရိှရန် လိိုအပ်သည။် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးအာျိုးလံိုျိုးတငွ် အွန်လိိုင်ျိုးခ ိတဆ်က်အသံိုျိုးမပ နိ ိုငသ်ည  ်

စမတ်ြိုန်ျိုးမ ာျိုး ရိှမငနကကပါ။ ထိို  အမပင် အွန်လိိုင်ျိုးသင်တန်ျိုး တက်ငရာက်ရန်စ စဉ်ခဲ ငသာ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုး 

အခ ိ ွှေ့သညလ်ညျ်ိုး အွန်လိိုင်ျိုးသင်တန်ျိုးမှ သင်ကကာျိုးမပသငပျိုးသည အ်ရာမ ာျိုးကိို အမပည အ်ဝသင်ယူရာတငွ ်ေ ဂ စ်တယန်ငှ ် 

နညျ်ိုးပညာပိိုင်ျိုးဆိိုင်ရာ အကန  ်အသတ်မ ာျိုး ရိှခဲ သည။်  

ကိိုဗစ်ကပ်ငရာဂါနငှ  ် အာဏာသမ်ိျိုးမှုငနာကပိ်ိုင်ျိုး၊ အက ိ ျိုးခံစာျိုးခွင ရ်ရိှမည သူ်မ ာျိုးနငှ  ် စ မံကိန်ျိုးဝန်ထမ်ျိုး နစ်ှဦျိုးစလံိုျိုး၏ 

အသက်အနတရာယ် စိိုျိုးရိမ်ြွယ်ရာမ ာျိုးရိှမခင်ျိုးငကကာင ၊် မိတ်ြက်အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုးအငနမြင  ်စ မံကိန်ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးမ ာျိုးကိို လိုပ် 

ငဆာင်ရန် အလွန်ခဲယဉ်ျိုးငသာငကကာင  ်ငမ ာ်မှန်ျိုးထာျိုးသည သ်တ်မှတ်ခ က်မ ာျိုးကိို အမပည အ်ဝ ငရာက်ရိှငအာငမ်မငခ်ဲ မခငျ်ိုး 

မရိှပါ။  

မမန်မာနိ ိုင်ငံတွင ်စ ျိုးပွာျိုးငရျိုးအငမခအငန ယိိုယငွ်ျိုးလာမှုငကကာင ် မိသာျိုးစိုအနညျ်ိုးအက ဉ်ျိုးသာ အိမ်အကအူလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးကိို 

ငှာျိုးရမ်ျိုးခန  ်အပ်ထာျိုးနိ ိုင်မခင်ျိုးငကကာင ် အလိုပ်အကိိုင ်ရှာငြွရာတွငလ်ညျ်ိုး အခက်အခဲမ ာျိုး ပိိုရိှလာပါသည။်  

၈။ ငလ လာငတွွှေ့ ရိှခ က်မ ာျိုး  

ဤအခန်ျိုးတွင် သက်ဆိိုငရ်ာ စ မံကိန်ျိုးကာလအတွငျ်ိုး မိတ်ြကအ်ြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုးက စာမြင ်ငရျိုးသာျိုးတငမ်ပလာသည  ် အကဲ 

မြတ်ငမျိုးခွန်ျိုး ငမြဆိိုမှုမ ာျိုး၊ အငကကာငျ်ိုးအရာအငသျိုးစိတအ်စ ရင်ခစံာမ ာျိုးမှ စိုစညျ်ိုးထာျိုးသည  ်ငလ လာငတွွှေ့ ရိှခ က်မ ာျိုးကိို 

ငြာ်မပထာျိုးပါသည။် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအတွက ် အသက်ငမွျိုးဝမ်ျိုးငက ာင်ျိုးနငှ ် ကျွမ်ျိုးက င်မှုသင်တန်ျိုးမ ာျိုးကိို 

ပံ ပိိုျိုးငပျိုးရန်၊ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုး၊ ၎င်ျိုးတိို  ၏မိသာျိုးစို၊ အလိုပ်ရှငန်ငှ  ်ငေသခံငခါငျ်ိုးငဆာင်မ ာျိုးအာျိုး ကမ်ျိုးလင က်ူည မခငျ်ိုး၊ 

အသအိမမင် မမ င ်တင်မခငျ်ိုးမ ာျိုးမပ ရန်၊ အမ်ိအကအူလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအတကွ ်စွမ်ျိုး ငဆာင်ရညတ်ည ်ငဆာကင်ပျိုးမခငျ်ိုး လိုပ်ငန်ျိုး 

မ ာျိုးနငှ ် သင်တန်ျိုးမ ာျိုးပပ ျိုးဆံိုျိုးပပ ျိုးငနာကပိ်ိုငျ်ိုး အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအတကွ် အလိုပ်အကိိုင်ပံ ပိိုျိုးမှု မြည ဆ်ညျ်ိုး 

ငဆာင်ရွက်ငပျိုးရန် အစ အစဉ်မ ာျိုး ေ ဇိိုင်ျိုး ငရျိုးဆွမဲခငျ်ိုးနငှ ၊် အစ အစဉ်ခ မှတ်မခငျ်ိုးမပ သည အ်ခါတငွ် အမခာျိုးအြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုး 

(သိို  မဟိုတ်) အိုပ်စိုမ ာျိုးအငနမြင  ်ငလ လာသရိှိနိ ိုငရ်န် ငကာင်ျိုးမွန်ငသာ က င ်သံိုျိုးငဆာင်ရွကမ်ှုမ ာျိုး ပါဝင်ပါသည။်   

၈.၁။ ငလ လာငတွွှေ့ ရှိခ က်မ ာျိုး  

စ မံကိန်ျိုးအငကာငအ်ထညင်ြာ်သည က်ာလအတွငျ်ိုး DIILM စ မံကိန်ျိုးအငနမြင  ်သံိုျိုးပွင ်ဆိိုင် မိတ်ြက်အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုးနငှ  ်

အရပ်ဘက်လူမှုအြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုး ပါဝငတ်ကင်ရာကသ်ည  ်သင်တန်ျိုးမ ာျိုးကိို မပ လိုပ်ခဲ သည အ်မပင်၊  အိမ်အကအူလိုပ်သမာျိုး 

မ ာျိုးအတွက် အလိုပ်သမာျိုးကာကယွင်စာင ်ငရှာကင်ရျိုး စံခ ိန်စံည န်ျိုးမ ာျိုး၊ အထူျိုးသမြင ် ILO ၏ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုး 

ဆိိုင်ရာ မပဋ္ဌာန်ျိုးခ က် အမှတ် (၁၈၉)၊ အမ ိ ျိုးသာျိုးဥပငေမ ာျိုး၊ အမခာျိုးနိ ိုင်ငရိှံ အမ ိ ျိုးသာျိုးဥပ ငေမ ာျိုးနငှ ပ်တသ်က၍် 
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ရင်ျိုးန ှ ျိုးကျွမ်ျိုးဝင်ငစရန် လ တ်ငတာ်အမတမ် ာျိုးနငှ  ် ငစ စပ်ည နိ ှုိင်ျိုးမှု အသ ျိုးသ ျိုးကိို မပ လိုပ်ခဲ ပါသည။် 

အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအတကွ် လိုပ်ငန်ျိုးငဆာင်ရွကခ် ကမ် ာျိုးနငှ  ် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးအခွင အ်ငရျိုးအတကွ ်

စညျ်ိုး ံို ျိုးလှုံွှေ့ငဆာ်မှုမ ာျိုးကိို ပံ ပိိုျိုးငပျိုးသည  ် အငထာက်အကူပစစညျ်ိုးမ ာျိုးနငှ  ် နညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုးကိို မပ စိုခဲ ပါသည။် ထိို  အမပင် 

အိမ်အကူအလိုပ်အကိိုငက်ိို အလိုပ်အကိိုင်တစ်ခို အမြစ် အသအိမှတ်မပ မခငျ်ိုးကိို မမ င ်တင်ငဆာငရွ်ကရ်န် 

အမပညမ်ပညဆ်ိိုင်ရာ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးငန  ကိိုက င်ျိုးပရန်၊  CSO နငှ ် အလိုပ်သမာျိုးအြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုးနငှ  ်

ပူျိုးငပါင်ျိုးကာ အမ ာျိုးမပညသူ်ဆိိုငရ်ာ အခမ်ျိုးအနာျိုးပဲွမ ာျိုးကိို စ စဉ်က င်ျိုးပမခငျ်ိုး စသညတ်ိို  ကိို ငဆာင်ရွကခ်ဲ ပါသည။်  

ဤလိုပ်ငဆာင်ခ ကမ် ာျိုးကိို စ စဉ်မခင်ျိုး၊ စညျ်ိုး ံို ျိုးလှုံွှေ့ငဆာ်မှု သတင်ျိုးစကာျိုးမ ာျိုးကိို မ ငဝမခင်ျိုးမှတစ်ဆင ်၊ စ မံကိန်ျိုးသည ်

မမန်မာနိ ိုင်ငံတွင ် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးနငှ ်ပတသ်က၍် သငဘာထာျိုးမ ာျိုးငမပာငျ်ိုးလလဲာငအာင ် ငဆာင်ရွက်နိ ိုငမ်ခငျ်ိုး 

အပါအဝင်၊ မူဝါေနငှ ် ဥပငေ မပင်ဆင်ငမပာငျ်ိုးလမဲှုအတကွလ်ညျ်ိုး အရိှန်အဟိုန်တစ်ရပ် မြစ်လာငစသည အ်မပင ်

အငမခခံအိုတ်မမစ်ခ မှုနငှ ်အတူ၊ CSO နငှ ် အလိုပ်သမာျိုးအြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုး၏ နညျ်ိုးပညာ၊ အသပိညာဗဟိုသိုတ၊ 

ကွန်ရက်ခ ိတ်ဆက်မှု၊ စ စဉ်ငဆာင်ရွက်နိ ိုင်သည  ် စွမ်ျိုးရညမ် ာျိုးကိိုလညျ်ိုး တိိုျိုးတက်လာငစသည။် ကကယ်ဝသည  ်

အသပိညာဗဟိုသိုတ၊ အငတွွှေ့အကက ံနငှ  ်ရိှငနပပ ျိုးမြစ်သည  ်ကွန်ရက်မ ာျိုးအငပေါ်အငမခခံ၍၊ မိတ်ြက်အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုးသည ်

DIILM စ မံကိန်ျိုး၏ ပံ ပိိုျိုးမှုမြင ် ရိှငနသည လ်ိုပ်ငန်ျိုးမ ာျိုးနငှ ် ဝန်ငဆာင်မှုမ ာျိုး၏ ပမာဏ၊ လ မ်ျိုးမခံ မှုနငှ ် 

နယ်ပယ်အတိိုင်ျိုးအတာကိို ခ ဲွှေ့ထွငနိ် ိုငပ်ပ ျိုး၊ ခိိုင်မာငအာင ်ငဆာငရွ်က်နိ ိုင်ခဲ ကကသည။်  

ငနာက်ခံအငမခအငနအမ ိ ျိုးမ ိ ျိုး၊ ကျွမ်ျိုးက င်မှုနငှ ် ဦျိုးစာျိုးငပျိုးမှုအမ ိ ျိုးမ ိ ျိုးရိှငသာ မိတ်ြက်အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုးအာျိုး ပံ ပိိုျိုးမခငျ်ိုးနငှ  ်

အတူတကွ လိုပ်ကိိုင်ငဆာင်ရွကမ်ခင်ျိုးတငွ၊် ငကာင်ျိုးမွန်သည အ်ငမခအငနတစ်ရပ်မြစ်ငပေါ်ငအာင ်ငဆာင်ရွက်ငရျိုးအတကွ ်

သင ်ငတာ်သည အ်ခ ိန်ကာလနငှ  ်မဆိုတ်မနစ် ကကိ ျိုးစာျိုးအာျိုးထိုတမ်ှုမပ ရန် အငရျိုးကက ျိုးပါသည။် ဤသိို  ငဆာငရွ်က်မခငျ်ိုးမြင  ်

ရိှနငှ ်ပပ ျိုးမြစ်ငသာအြဲွွှေ့မ ာျိုးငရာ အြဲွွှေ့သစ်မ ာျိုးပါ မိတ်ြက်အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးအာျိုးလံိုျိုးအငနမြင  ်အကကံဉာဏ်မ ာျိုး မ ငဝြလယှနိ် ိုင ်

မခင်ျိုး၊ တစ်ဦျိုးထံမှ တစ်ဦျိုး သင်ယူနိ ိုင်မခငျ်ိုး၊ သ ျိုးမခာျိုးကစိစရပ် (သိို  မဟိုတ်) လိုပ်ငန်ျိုးနယပ်ယ်နငှ ပ်တသ်က၍် ဘံိုနာျိုးလညမ်ှု 

တညင်ဆာက်မခငျ်ိုး၊ အခ င်ျိုးခ င်ျိုး ကွန်ရက်ခ ိတ်ဆက်မခင်ျိုး၊ ပံ ပိိုျိုးငဆာင်ရွက်မခင်ျိုးမ ာျိုး မပ လာနိ ိုင်သည။် ကိိုဗစ်နိ ိုငတ်ငျ်ိုး 

ကပ်ငရာဂါနငှ ် အာဏာသမ်ိျိုးမှု မမြစ်ငပေါ်ပါက၊ ဤကဲ သိို   ြလှယင်ဆွျိုးငနျွိုးမှုမ ာျိုးကိို ပံိုမှန်နငှ ် အကကမ်ိငရမ ာျိုးမ ာျိုး ပိိုမိိုမပ လိုပ် 

နိ ိုင်မညမ်ြစ်ပပ ျိုး၊ မိတ်ြက်အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုး၊ အထူျိုးသမြင ် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအတကွ် ငဆာင်ရွက်ခ က်မ ာျိုး၊ 

(သိို  မဟိုတ်) အစ အစဉ်မ ာျိုးကိို အတိိုငျ်ိုးအတာကက ျိုးကက ျိုးမာျိုးမာျိုး ငဆာငရွ်က်ငနသည အ်ြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုးအတွက ်ပိိုမိိုအက ိ ျိုးထ ိ

ငရာက်ငစမညမ်ြစ်သည အ်မပင်၊ မမန်မာနိ ိုငင်ံ ငနရာအနှံ  ရိှ အသကအ်ရွယအ်စံိုရိှငသာ အိမ်အကအူလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအတကွ ်

ပံ ပိိုျိုးငဆာင်ရွက်ငရျိုးလိုပ်ငန်ျိုးမ ာျိုးကိိုလညျ်ိုး အစပ ိ ျိုး ငဆာင်ရွကနိ် ိုင်ငပမည။်  

ထိို  အမပင် သက်ဆိိုင်ရာအစိိုျိုးရဌာနမ ာျိုး၊ လ တ်ငတာ်အမတမ် ာျိုး၊ အလိုပ်သမာျိုးအခွင အ်ငရျိုးငဆာင်ရွကင်နသည  ်

အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုး၊ NGO နငှ ် CSO မ ာျိုးနငှ ် အဓိပပါယ်မပည ဝ်၍ ထိငရာက်ငသာ ငဆွျိုးငနျွိုးမှုမ ာျိုးတွင ် ပါဝင်ရန် 

မိတ်ြက်အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုးအတကွ် အခွင ်အလမ်ျိုးနငှ  ်ငနရာြန်တ ျိုးငပျိုးရာတငွ ်ILO ၏ တက်ကကငသာ ကိိုယ်စာျိုးမပ မှုနငှ  ်

စဉ်ဆက်မမပတ် ကကိ ျိုးစာျိုးအာျိုးထိုတမ်ှုမ ာျိုးသည ်မိတ်ြက်အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုး၊ အထူျိုးသမြင ် ကိစစရပ်အသစ် (သိို  မဟိုတ)် 

လိုပ်ငန်ျိုးနယ်ပယ်အသစ်ကိို စတင် ငဆာင်ရွကခ်ဲ သူမ ာျိုးအတကွ် ၎င်ျိုးတိို  ၏ အလိုပ်နငှ က်က ိျိုးစာျိုးအာျိုးထိုတမ်ှုကိိုမပသရာတငွ ်

မ ာျိုးစွာ အငထာက်အပံ မပ ခဲ သလိို၊ လူမှုမ ေ ယာမှတစ်ဆင ် ကွန်ရက်ခ ိတ်ဆက်မှုကိို မမ င ်တင်ရာတွငလ်ညျ်ိုးငကာငျ်ိုး၊ 

ဥပငေမပ မပင်ငမပာငျ်ိုးလမဲှုအတကွ ် စညျ်ိုး ံို ျိုးလှုံွှေ့ငဆာ်မှုမ ာျိုးကိို ပူျိုးတွဲငဆာင်ရွက်ရာတငွ်လညျ်ိုးငကာင်ျိုး မ ာျိုးစွာ 

အငထာက်အပံ  မပ ခဲ ပါသည။်  

အလိုပ်လိုပ်ကိိုင်ငနငသာ အိမ်အကအူလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအတကွ် လိုပ်ငဆာငခ် က်အမ ိ ျိုးအစာျိုးနငှ ် သင်တန်ျိုးအမ ိ ျိုးအစာျိုးမ ာျိုး 

ကိို ေ ဇိိုင်ျိုးငရျိုးဆွမဲခငျ်ိုးနငှ  ် စ စဉ်ငဆာင်ရွက်မခငျ်ိုးမပ လိုပ်ရာတငွ်၊ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးနငှ  ် ငဆွျိုးငနျွိုးည နိ ှုိငျ်ိုးလ က် 

သင်တန်ျိုးနငှ ် လိုပ်ငဆာင်ခ က်မ ာျိုးအတကွ ် သင ်ငလ ာ်သည  ် အခ ိန်ငရွျိုးခ ယ်မခငျ်ိုးသည ် အငရျိုးကက ျိုးပါသည။် 
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အခ ိ ွှေ့အငမခအငနမ ာျိုးတငွ် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးက လူကိိုယ်တိိုင်မြစ်ငစ၊ အွန်လိိုင်ျိုးမှမြစ်ငစ 

သင်တန်ျိုးမ ာျိုးတကမ်ခငျ်ိုးကိို ပံ ပိိုျိုးငသာ (သိို  မဟိုတ်) ဟန  ်တာျိုးငသာ အလိုပ်ရှင်မ ာျိုးကိို အလွတ်သငဘာငမျိုးမမန်ျိုးမခငျ်ိုးက 

အငထာက်အကမူပ ပါသည။် သင်တန်ျိုးမ ာျိုးတက်ရန် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအာျိုး ခွင ်မပ ရန် အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးက 

အလိုပ်ရှင်နငှ ် ကကိ တင်ငတွွှေ့ဆံိုငဆွျိုးငနျွိုးမခင်ျိုးသညလ်ညျ်ိုး အငထာက်အကူမြစ်ငကကာင်ျိုး ငတွွှေ့ရသည။် 

မိတ်ြက်အြဲွွှေ့အစညျ်ိုး၏ ငစ စပ်ည နိ ှုိင်ျိုးမခင်ျိုးနငှ  ် ကကာျိုးဝင်ငဆာငရွ်ကမ်ခငျ်ိုးမ ာျိုးငကကာင ်၊ အခ ိ ွှေ့အိမ်ရှင်မ ာျိုးသည ်

အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးကိို အွန်လိိုင်ျိုးသင်တန်ျိုးတကရ်န် စမတ်ြိုန်ျိုးမ ာျိုးကိိုပင ် အသံိုျိုးမပ ခွင ်ငပျိုးသည။် 

ထိိုအလိုပ်ရှင်မ ာျိုးက ဤသိို  ခွင ်မပ ငပျိုးမခငျ်ိုးမှာ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအငနမြင  ် အလိုပ်ကိို ပိို၍ငကာငျ်ိုးစွာ 

လိုပ်ကိိုင်လာနိ ိုငမ်ညဟ်ို ယံိုကကညင်သာငကကာင ် မြစ်သည။်  

အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုး၏ အလိုပ်ရှင်မ ာျိုးအတွက ် ငကာင်ျိုးမွန်ငသာအငလ အက င ်ငကာင်ျိုးမ ာျိုး မမ င ်တင်ငပျိုးရန် 

မိတ်ြက်အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုးက မပ လိုပ်ထိုတ်ငဝငသာ လမ်ျိုးည န်ခ က်မ ာျိုးသည ် အကန  ်အသတ်မြင  ် ရိှမခင်ျိုးငကကာင ၊် 

လမ်ျိုးည န်ခ က်မ ာျိုးတငွ ်လက်ငတွွှေ့က ငသာ သတင်ျိုးအခ က်အလက်မ ာျိုးအာျိုး မ ငဝရာတွင် အလိုပ်ရှင်မ ာျိုးကိို ငဆာဩ် 

စညျ်ိုး ံို ျိုးမည  ် ကမ်ပိန်ျိုး (သိို  မဟိုတ်) ကမ်ျိုးလင ်အငထာကအ်ကပူစစညျ်ိုးမ ာျိုးနငှ  ် သ ျိုးမခာျိုးအစ အစဉ်မ ာျိုးသည ် ငကာငျ်ိုးစွာ 

အငထာက်အကမူပ မည ်မြစ်သည။်  

အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုး၏အလိုပ်အကိိုငန်ငှ  ်ဘဝငနထိိုင်မှုပံိုစံနငှ ် ကိိုက်ည မည  ်ကကာျိုးခဆံက်သွယ်ငရျိုးနညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုး 

မပ လိုပ်ရန် လိိုအပ်ပါသည။် ဥပမာအာျိုးမြင  ်ဗ ေ ယိိုအတိိုမ ာျိုး မြစ်သည။် ၎င်ျိုးတိို   အဆငင်မပ အာျိုးလပ်သည အ်ခ ိန်တငွ ်ဗ ေ ယိို 

အတိိုမ ာျိုးကိို ကကည ခ် င်သ ငလာက ်ကကည ၍်ရနိ ိုင်သည။် မမန်မာဘာသာစကာျိုး အနညျ်ိုးငယ်သာ သငိသာသူမ ာျိုးအတကွ ်

ကာတွန်ျိုးစာအိုပ်ငယမ် ာျိုးနငှ  ် ိုပ်ပံိုငြာ်မပခ က်မ ာျိုးအပါအဝင် သင်တန်ျိုးနငှ  ်အလိုပ် ံိုငဆွျိုးငနျွိုးပဲွမ ာျိုးအတွက ်အမမငအ်ာ ံို  

အငထာက်အကမူပ ပံိုမ ာျိုး အသံိုျိုးမပ မခငျ်ိုးသည ်လိိုအပ်ပါသည။်  

အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုး သင်တန်ျိုးအတကွ် သင်တန်ျိုးစာအိုပ်မ ာျိုး (သိို  မဟိုတ်) အငထာက်အကပူစစညျ်ိုးမ ာျိုး မပ လိုပ်ရာ 

တွင်၊ အမခာျိုးအရင်ျိုးအမမစ်မ ာျိုးမှ ရယူအသံိုျိုးမပ မခငျ်ိုးသညလ်ညျ်ိုး အသံိုျိုးဝင်ပါသည။် ဥပမာအာျိုးမြင ၊် 'ILO ၏ ငေသတငွျ်ိုး 

အရညအ်ခ င်ျိုးသတ်မှတစံ်'10 မြစ်ပပ ျိုး ၎င်ျိုးတငွ် သင်တန်ျိုးငခါငျ်ိုးစဉ်၊ သင်ယူငလ လာမှု ရလေမ် ာျိုးအတကွ် အသံိုျိုးဝငင်သာ 

မူငဘာင်တစ်ခိုကိို ငြာ်မပငပျိုးထာျိုးသည။် ြိလစ်ပိိုင်တငွ ်နညျ်ိုးပညာဆိိုင်ရာ ပညာငရျိုးနငှ  ်ကျွမ်ျိုးက င်မှုြံွွှေ့ ပြိ ျိုးတိိုျိုးတကင်ရျိုး 

အြဲွွှေ့(TESDA) သည ်ဗ ေ ယိိုမြင ် သင်ကကာျိုးမပသမှုမ ာျိုးကိို11 ငြာ်မပထာျိုးပပ ျိုး၊ အမ်ိအကအူလိုပ်အကိိုငအ်ပါအဝင ်ကျွမ်ျိုးက ငမ်ှု 

နိမ ်ငသာ အလိုပ်အကိိုင်မ ာျိုးအတွက ်သင်ကကာျိုးမှုဆိိုင်ရာ သင်တန်ျိုးတွင်ပါဝင်မည အ်ငကကာင်ျိုးအရာမ ာျိုးကိို မပ စိုနညျ်ိုးနငှ ် 

ပတ်သက်၍ အသံိုျိုးဝင်သည  ် ကိိုျိုးကာျိုးမှု မြစ်နိ ိုင်ပါသည။် အမပညမ်ပညဆ်ိိုင်ရာ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအြဲွွှေ့ခ  ပ် 

(IDWF)12 ကဲ သိို   နိ ိုင်ငံတကာစညျ်ိုး ံို ျိုးလှုံွှေ့ငဆာမ်ှုအြဲွွှေ့မ ာျိုးသညလ်ညျ်ိုး သင်တန်ျိုးအရင်ျိုးအမမစ်နငှ  ် ဦျိုးစာျိုးငပျိုးမှုမ ာျိုးကိို 

ငရွျိုးခ ယ်မပ လိုပ်ရာတွင ်အငထာက်အကူမပ နိ ိုငပ်ါသည။်  

                                                             
10 ILO Regional Competency Standards - https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_329862/ lang--en/index.htm  

11 Competency Assessment ကိို ဤငနရာတွင် ရယူနိိုင်ပါသည်။ https://www.e-tesda.gov.ph/course/index.php?categoryid=12; 

သင်ကကာျိုးမပသသည ်ဗ ေ ယိိုမ ာျိုး၊ TESDA က အွနလ်ိိုင်ျိုးတွင် မငြာ်မပထာျိုးငသာ်လည်ျိုး  Youtube တွင်ငြာ်မပထာျိုးသည်။ TESDA မှ ခ  ျိုးမမ င ်ငသာ 

အိမ်အကူအလိုပ်အကိိုင် အသိအမှတ်မပ လက်မှတ်ကိို ရယူနိိုင်သည်။ ဥပမာ။ ခ က်မပ တ်နည်ျိုး ဗ ေ ယိို - 

https://www.youtube.com/results?search_query=tesda+cooking+training.  

12 IDWD က ထိုတ် ငဝငသာ အရင်ျိုးအမမစ် အငထာက်အကူမ ာျိုးကိို ၎င်ျိုး၏ဝက်ဘ်ဆိိုက်တွင် ရယူနိိုင်ပါသည် -

https://idwfed.org/en/resources#b_start=0.  

https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_329862/lang--en/index.htm
https://www.e-tesda.gov.ph/course/index.php?categoryid=12
https://www.youtube.com/results?search_query=tesda+cooking+training
https://idwfed.org/en/resources#b_start=0
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အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအတကွ် သင်တန်ျိုးမ ာျိုး ငပျိုးရာတွင်၊ ငနထိိုင်စရိတ် (သိို  မဟိုတ်) အမခာျိုးငထာကပံ် ငကကျိုးမ ာျိုး 

ပံ ပိိုျိုးငပျိုးမခင်ျိုးကိို စဉ်ျိုးစာျိုးသံိုျိုးသပ်မခငျ်ိုးသညလ်ညျ်ိုး အထူျိုးသမြင ် ငက ျိုးလကင်ေသရိှ အမ ိ ျိုးသမ ျိုးမ ာျိုးအတကွ ်သင်တန်ျိုး 

တက်ရန် တွန်ျိုးအာျိုးတစ်ခို မြစ်ငစနိ ိုငပ်ါသည။်  

မိတ်ြက်အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုးနငှ ် လိုပ်ငန်ျိုးပိိုင်ျိုးဆိိုင်ရာ ခ ိတ်ဆက်ငဆာင်ရွက်မှုနငှ ပ်တသ်က၍်၊ စ မံကိန်ျိုးငဆာငရွ်က်ခ ကန်ငှ  ်

ဦျိုးစာျိုးငပျိုးမှုမ ာျိုးကိို လိိုအပ်သလိို ငမပာငျ်ိုးလမဲခငျ်ိုး (သိို  မဟိုတ်) ခ ိန်ည မိခငျ်ိုးမ ာျိုးအငကကာငျ်ိုး ငဆွျိုးငနျွိုးရန် ငမပာငျ်ိုးလမဲပငလ်ယွ ်

ရိှပပ ျိုး၊ ပံိုမှန်နငှ ် ပွင ်ပွင ်လင်ျိုးလငျ်ိုးငဆွျိုးငနျွိုးငသာ ငဆွျိုးငနျွိုးငမပာဆိိုမှုမ ာျိုးရိှရန် အလွန်အငရျိုးကက ျိုးပါသည။် ၎င်ျိုးသည ်

ကိိုဗစ်နိ ိုင်တင်ျိုးကပ်ငရာဂါနငှ  ် နိ ိုင်ငံငရျိုးမတညပ်ငိမ်သည က်ာလအတွငျ်ိုး အထူျိုးအငရျိုးကက ျိုးပါသည။် Girl Determined 

အြဲွွှေ့က ငအာက်တွင် ငြာ်မပထာျိုးသလိို၊ မိတ်ြက်အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုးအာျိုးလံိုျိုးသည ် DIILM စ မံကိန်ျိုးအြဲွွှေ့နငှ ် 

ငဆွျိုးငနျွိုးည နိ ှုိင်ျိုး၍ စ မံကိန်ျိုးရလေမ် ာျိုးထကွ်ငပေါ်ရန် ရရိှနိ ိုင်သည  ် နညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုးအာျိုးလံိုျိုးကိို ရှာငြွကကိ ျိုးစာျိုး 

ငဆာင်ရွက်ခဲ ကကသည။် ကိိုဗစ်နိ ိုင်တင်ျိုးနငှ ်အတူ အာဏာသမ်ိျိုးမှုမြစ်စဉ်နငှ ် ဆက်စပ်ငပေါ် ငပါကလ်ာသည  ်

ကန  ်သတ်တာျိုးမမစ်ခ က်မ ာျိုး၊ စိန်ငခေါ်မှုမ ာျိုးအကကာျိုးတငွ ်သမာျိုး ိို ျိုးက မဟိုတင်သာ ထူျိုးမခာျိုးသည န်ညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ာျိုးကိို အသံိုျိုးမပ  

ငဆာင်ရွက်ခဲ သည။်  

“မိန်ျိုးကငလျိုးငယင်တွနဲ  အမ ိ ျိုးသမ ျိုးငယ်ငတွအတွက်ငဆာင်ရွက်တဲ အခါအငကာင်ျိုးဆံိုျိုးနညျ်ိုးလမ်ျိုးဆိို

တာ မရိှပါဘူျိုး။ သူတိို  ကိို ကူည ငပျိုးြိို   မြစ်နိ ိုငင်ခ ရိှတဲ နညျ်ိုးလမ်ျိုးအာျိုးလံိုျိုးကိိုအသံိုျိုးမပ ခဲ ရပါတယ်။” 

Girl Determined 

အနာဂတ် အစ အစဉ်ငရျိုးဆွမဲခငျ်ိုးအတကွ၊် မြစ်နိ ိုင်ငခ ရိှသည  ် အငထာက်အထာျိုးအရ၊ မမန်မာနိ ိုင်ငံတွင် ကိိုဗစ်နိ ိုငတ်ငျ်ိုး 

ကမ္ာ ကပ်ငရာဂါနငှ  ်နိ ိုင်ငံငရျိုးအက ပ်အတညျ်ိုးအပါအဝင၊် ပညာသင်ကကာျိုးမှု မရရိှမခင်ျိုး၊ မိသာျိုးစိုငငွငကကျိုးအခကအ်ခမဲ ာျိုး 

အမပင်၊ ထိခိိုက်လွယ်မှုမ ာျိုးငကကာင ်၊ မိန်ျိုးကငလျိုးငယမ် ာျိုးစွာသည ် အိမ်ငထာင်စိုနငှ  ် မပ စိုငစာင ်ငရှာကင်ရျိုး 

အလိုပ်အကိိုင်နငှ  ် ဆက်စပ်ငနသည  ် အလိုပ်သမာျိုးကာကယွ်ငစာင င်ရှာက်မှုကငျ်ိုးမဲ ငသာ ပံိုစံတက မဟိုတသ်ည  ်

အလိုပ်မ ာျိုးအတွင်ျိုး ဝင်ငရာကလ်ိုပ်ကိိုငနိ် ိုင်ငခ  မ ာျိုးသညက်ိို ငတွွှေ့ရသည။် ထိို  ငကကာင ် အိမ်အကအူလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအတကွ ်

အနာဂတ်အစ အစဉ်မ ာျိုး ငရျိုးဆွရဲာတွင်၊ အိမ်အကူအလိုပ်အကိိုငအ်တငွ်ျိုးရိှ အရွယ်ငရာက်မိန်ျိုးကငလျိုးငယန်ငှ  ်

အမ ိ ျိုးသမ ျိုးမ ာျိုးကိို ကမ်ျိုးလင ်ကညူ နိ ိုငရ်န်၊ ငယရွ်ယ်သည  ်အိမ်အကအူလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးကိို စိုစညျ်ိုးသင်ျိုးြဲွွှေ့ငဆာင်ရွကနိ် ိုငရ်န်၊ 

စညျ်ိုး ံို ျိုးလှုံွှေ့ငဆာ်မှုအတကွ် နညျ်ိုးလမ်ျိုးရှာငြွကကံဆရန်အမပင၊် စိတ်က န်ျိုးမာငရျိုးပံ ပိိုျိုးမှု၊ တိိုင်ကကာျိုးမှုအတကွ ်

ဥပငေအငထာကအ်ကပံူ ပိိုျိုးမှု၊ နညျ်ိုးပညာပိိုင်ျိုးဆိိုင်ရာ ကျွမ်ျိုးက င်မှုနငှ ် ဘဝငနထိိုင်မှုဆိိုင်ရာ ကျွမ်ျိုးက င်မှုသငတ်န်ျိုး 

အခွင ်အလမ်ျိုးမ ာျိုး မြည ဆ်ညျ်ိုးငပျိုးရန်အတွက် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးပါဝင်မှုနငှ ် ဆန်ျိုးသစ်တ ထငွင်သာ 

ငဆာင်ရွက်ခ က်မ ာျိုး မပ လိုပ်ရန်အတကွ ်ဦျိုးစာျိုးငပျိုးငဆာင်ရွကသ်င ပ်ါသည။်  

 

၈.၂။ ငရှွှေ့ဆက်ငဆာင်ရွက်ရန် နည်ျိုးလမ်ျိုး  

ဤငနရာတွင် ငြာ်မပထာျိုးသည  ်ငဆာင်ရွက်ခ ကမ် ာျိုးသည ်အိမ်အကူအလိုပ်အကိိုင်နငှ  ်အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးနငှ  ်

ပတ်သက်၍ သငဘာထာျိုးမ ာျိုးနငှ ် ဆက်စပ်မူဝါေမ ာျိုးငမပာင်ျိုးလဲငရျိုးအတွက ် အရိှန်အဟိုန်တစ်ရပ်ကိို 

မြစ်ငပေါ်ငစခဲ ပါသည။် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအငနမြင ် ၎င်ျိုးတိို  ကိိုယ်တိိုင် ပါဝင်ငမပာဆိိုငဆွျိုးငနျွိုးနိ ိုငသ်ည  ်

စွမ်ျိုးငဆာင်ရညသ်ည ် အဓိက အခန်ျိုးကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ ပါသည။် ထိို  ငကကာင ် ငရှ ွှေ့ဆက်ငဆာင်ရွကရ်န် နညျ်ိုးလမ်ျိုးသည ်

အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးနငှ ်ပင ် စရပါမည။် ၎င်ျိုးတိို  အငနမြင  ် ပွင ်ပွင ်လင်ျိုးလငျ်ိုး ငဆွျိုးငနျွိုးတင်မပနိ ိုငရ်န်၊ 

အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးအာျိုးလံိုျိုး ရင်ဆိိုင်ငနရသည  ်ကိစစရပ်မ ာျိုးကိို ကိိုယ်စာျိုးမပ တင်မပနိ ိုငရ်န် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုး 

အတွက် အငမခအငနတစ်ခို မြည ဆ်ညျ်ိုးငပျိုးရပါမည။်  
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အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးကိို ကမ်ျိုးလင ်ကူည မခင်ျိုးသည ်ခက်ခဲပါသည။် ၎င်ျိုးတိို  သည ် ရပ်ရွာအသိိုက်အဝန်ျိုးမပငပ်တငွ ်

သ ျိုးမခာျိုး ငနထိိုင်လိုပ်ကိိုင်ရငလ ရိှပပ ျိုး၊ အလိုပ်ရှင်၏ ထိန်ျိုးခ  ပ်မှုငအာကတ်ငွ်ငနရငလ ရိှသည။် ထိို  ငကကာင ် အိမ်အကူ 

အလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးကိို ပံ ပိိုျိုးကညူ ရန် ဆနဒရိှသည  ်အလ ရှင်မ ာျိုးနငှ  ်အြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုးသည ်ငအာင်မမင်မညဟ်ို အာမခခံ ကမ် ာျိုး 

ငပျိုးရန်မလိိုပဲ စမ်ျိုးသပ်ငဆာင်ရွက်ရန်၊ ဆန်ျိုးသစ်တ ထွင်မပ လိုပ်ရန် ဆနဒရိှရငပမည။် မတူကွဲမပာျိုးသည  ်

နညျ်ိုးလမ်ျိုးအမ ိ ျိုးမ ိ ျိုး အသံိုျိုးမပ မခင်ျိုးမြင သ်ာ၊ မညသ်ည န်ညျ်ိုးလမ်ျိုးက အလိုပ်မြစ်မညက်ိို သရိှိလာမည ်မြစ်သည။်  

အိမ်အကူအလိုပ်အကိိုငန်ငှ ပ်တ်သက၍် မညသ်ည စ် မံကိန်ျိုးမဆိို ၎င်ျိုး၏ပထမရညမှ်န်ျိုးခ က်၊ ငငွငကကျိုးပံ ပိိုျိုးမှု (သိို  မဟိုတ)် 

လိုပ်ငန်ျိုးငဆာင်ရွကခ် ကသ်ည ်အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုး၏ စွမ်ျိုးငဆာင်ရညက်ိို မမ င ်တင်ရန်သာ မြစ်ရမည။် အိမ်အကူ 

အလိုပ်အကိိုင်ကိို နိ ိုင်ငံ၏ လူမှုအသိိုက်အဝန်ျိုးနငှ ်၊ စဉ်ဆက်မမပတ်ြံွွှေ့ ပြိ ျိုးတိိုျိုးတကင်ရျိုးအာျိုး အငထာက်အကူမပ ငသာ 

တန်ြိိုျိုးရိှသည အ်လိုပ်အကိိုင်တစ်ခိုအမြစ် ငတာင်ျိုးဆိိုနိ ိုင်သည  ် စွမ်ျိုးငဆာင်ရည ် မြစ်သည။် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုး 

အာျိုး အလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအမြစ် ကမ်ျိုးလင ်ကူည ရာတငွ ် အလိုပ်သမာျိုးအြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုးသည ် တက်ကကစွာမြင  ်

အငထာက်အကမူပ သူမ ာျိုးမြစ်ရန် လိိုအပ်ပါသည။် အလိုပ်သမာျိုးအြဲွွှေ့အစညျ်ိုးမ ာျိုးတငွ် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုး 

ပါဝင်နိ ိုင်မည  ်နညျ်ိုးလမ်ျိုးသစ်မ ာျိုးကိိုလညျ်ိုး ရှာငြွရမည ်မြစ်သည။်  

အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးကိို ဝန်ငဆာင်မှုမ ာျိုးသာ ငပျိုးမခငျ်ိုးသည ်ပပ ျိုးမပည စံ်ိုလံိုငလာကမ်ခင်ျိုး မရိှပါ။ ၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ အမ်ိအက ူ

အလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးငန   အခမ်ျိုးအနာျိုးကမ်ပိန်ျိုးတွင ်အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုး ငမပာသလိို "သင်တိို  ကိို မပ စိုငစာင ်ငရှာက ်

သလိို ကျွန် ိုပ်တိို  ကိိုလညျ်ိုး မပန်လည ်ဂ ိုမပ ငစာင ်ငရှာကပ်ါ" ဟိုငမပာထာျိုးသည အ်တိိုင်ျိုး ငဆာငရွ်က်ရန် လိိုအပ်ပါသည။်  
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ငနာက်ဆက်တဲွ  

လန က် က်တွ  ၁ - မိတ်ြက်အြွ ွေ့အစညာ်းမ  ားက ဖပျုစုထတု်လဝြ  သည  ်သငတ်န်ား သငလ်ထ က်ကပူစစညာ်းမ  ား၊  

 အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအတကွ် သင င်လ ာ်ငကာငျ်ိုးမွန်သည  ်အလိုပ်အကိိုငဆ်ိိုင်ရာ ILO မပဋ္ဌာန်ျိုးခ က် အမှတ် ၁၈၉ 

(ကရင်ဘာသာမြင ်) 

 Licence to Stir သင်တန်ျိုးဆရာ လက်စဲွ (အဂကလပ်ိနငှ ် မမန်မာဘာသာ) 

 Licence to Stir သင်တန်ျိုးသာျိုး လကစဲွ် (အဂကလပ်ိနငှ  ်မမန်မာဘာသာ) 

 အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးငာှျိုးရမ်ျိုးငခေါ်ယူမခငျ်ိုးအတွက ်ငကာင်ျိုးမွန်သည  ်အငလ အက င မ် ာျိုး (အဂကလပ်ိနငှ  ်မမန်မာဘာသာ၊ 

ပံိုန ှိပ်နငှ ် အွန်လိိုင်ျိုး) 

(အဂကလိပ် ဘာသာ - https://threegoodspoons.com/household_employer_guidance/) 

(မမန်မာဘာသာ - https://threegoodspoons.com/my/household-employer-guidance-mm/) 

 ငကာင်ျိုးမွန်သည  ် အငလ အက င ်မ ာျိုး လမ်ျိုးည န် ပံိုစံမ ာျိုး (အဂကလိပ်နငှ ် မမန်မာဘာသာ၊ ေ ဂ စ်တယ်ပိိုငျ်ိုး 

ထပ်မံမြည စွ်က်မှု)  

(အဂကလိပ်ဘာသာ - https://threegoodspoons.com/household_employer_guidance/) 

(မမန်မာဘာသာ - https://threegoodspoons.com/my/household-employer-guidance-mm/) 

 Licence to Stir သင်တန်ျိုး ဗ ေ ယိိုအတိိုမ ာျိုး၊ မမန်မာစကာျိုးသ၊ံ အဂကလိပ်နငှ ် မမန်မာဘာသာ စာတမ်ျိုးထိိုျိုး၊ ဤငနရာတငွ ်

ကကည  ်ှု နိ ိုင်ပါသည။် https://www.facebook.com/watch/?v=998892343873964; 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRxI__VLz8i8wXYOdTroM39LMRyThraZd 

o Licence to Stir သင်တန်ျိုးပါ အငကကာငျ်ိုးအရာမ ာျိုး - မမန်မာစကာျိုးသနံငှ ် စာတမ်ျိုးထိိုျိုး၊ ဤငနရာတွင ်ကကည  ်ှုနိ ိုင် 

ပါသည။် https://www.youtube.com/playlist?list=PLRxI__VLz8i8wXYOdTroM39LMRyThraZd 

o အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးငာှျိုးရမ်ျိုးငခေါ်ယူမခငျ်ိုးအတွက ်ငကာငျ်ိုးမွန်သည  ်အငလ အက င ်အကကံမပ ခ က်မ ာျိုး - 

မမန်မာစကာျိုးသနံငှ ် အဂကလိပ်ဘာသာစာတမ်ျိုးထိိုျိုး၊  ဤငနရာတွငက်ကည  ်ှု နိ ိုငပ်ါသည။် 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRxI__VLz8i-X14mCsBJ1uwRT3uVsdptw 

o အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးငာှျိုးရမ်ျိုးငခေါ်ယူမခငျ်ိုးအတွက ်ငကာငျ်ိုးမွန်သည  ်အငလ အက င ်အကကံမပ ခ က်မ ာျိုး - 

မမန်မာစကာျိုးသနံငှ ် မမန်မာဘာသာစာတမ်ျိုးထိိုျိုး၊  ဤငနရာတွငက်ကည  ်ှု နိ ိုငပ်ါသည။် 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRxI__VLz8i83GD89Sfsu68fccc3xKHsg 

 မမန်မာ၊ အဂကလိပ်နစ်ှဘာသာမြင ်  Three Good Spoons ဝက်ဘဆ်ိိုက်၊ License to Stir သင်တန်ျိုးမြင ် 

မပ လိုပ်ထိုတ်ငဝထာျိုးငသာ ေ ဂ စ်တယပိ်ိုင်ျိုး ပါဝင်သည အ်ငကကာင်ျိုးအရာမ ာျိုး။  ဤငနရာတငွ်ကကည  ်ှု နိ ိုငပ်ါသည။် 

https://threegoodspoons.com/  

 

လန က် က်တွ  ၂ - DIILM စ မ ကိန်ားက ဖပျုစု ထတု်လဝြ  သည  ်အလထ ကအ်ကူဖပျု စ ရွကစ် တမ်ားမ  ား 

 ILO ၏ အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးဆိိုင်ရာ မပဋ္ဌာန်ျိုးခ က် (C189) ကာတန်ွျိုးစာအိုပ်ငယ် 

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

 စိုငပါင်ျိုးသင်ျိုးြဲွွှေ့ငဆာင်ရွကမ်ခင်ျိုး၊ န ှိမ်ခ ဆက်ဆမံှုမ ာျိုးကိို ငလ ာ ခ မခငျ်ိုးနငှ  ်အိမ်အကအူလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုး၏ အခငွ အ်ငရျိုး 

မ ာျိုးကိို မမ င ်တင်မခင်ျိုး - အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုး ကူည ပံ ပိိုျိုးငရျိုးအြဲွွှေ့မ ာျိုးအတွက ်လကင်တွွှေ့လမ်ျိုးည န်ခ က်၊  

https://threegoodspoons.com/household_employer_guidance/
https://threegoodspoons.com/my/household-employer-guidance-mm/
https://threegoodspoons.com/household_employer_guidance/
https://threegoodspoons.com/my/household-employer-guidance-mm/
https://www.facebook.com/watch/?v=998892343873964
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRxI__VLz8i8wXYOdTroM39LMRyThraZd
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRxI__VLz8i8wXYOdTroM39LMRyThraZd
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRxI__VLz8i-X14mCsBJ1uwRT3uVsdptw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRxI__VLz8i83GD89Sfsu68fccc3xKHsg
https://threegoodspoons.com/
http://ilo.org/yangon/publications/WCMS_634937/lang--en/index.htm
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(မမန်မာဘာသာ - http://ilo.org/yangon/publications/WCMS_634950/lang--en/index.htm) 

 မူဝါေအာျိုးငပျိုးငထာကခ်ံမှုဆိိုင်ရာ အနစ်ှခ  ပ်စာတမ်ျိုး - မမန်မာနိ ိုင်ငံတွင် အိမ်အကအူလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးဆိိုငရ်ာ မပဋ္ဌာန်ျိုး 

ခ က်တစ်ရပ် လက်မှတ်ငရျိုးထိိုျိုးငရျိုးဆ သိို  ၊  

(အဂကလိပ်ဘာသာ - https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_667541/lang--en/index.htm) 

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

 မမန်မာနိ ိုင်ငံရိှ အိမ်အကူအလိုပ်အကိိုငအ်တကွ ် ဥပငေကာကွယ်ငစာင င်ရှာကမ်ှု -  အမ ာျိုးမပညသူ်၏ အမမငမှ်ာ 

မညသ်ိို   ရိှသနညျ်ိုး။ သ ငဘာထာျိုးအမမင် စစ်တမ်ျိုး (အက ဉ်ျိုးခ  ပ်)   

(အဂကလိပ်ဘာသာ - https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_731540/lang--en/index.htm) 

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

 အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးဆိိုငရ်ာ မမန်မာနိ ိုငင်ံ၏ဥပငေမ ာျိုးကိို ဆန်ျိုးစစ်ငလ လာသံိုျိုးသပ်ခ က် (အနစ်ှခ  ပ်)  

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

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

 အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးဆိိုငရ်ာ မမန်မာနိ ိုင်ငံ၏ဥပငေမ ာျိုးကိို ဆန်ျိုးစစ်ငလ လာသံိုျိုးသပ်ခ က် (မပဋ္ဌာန်ျိုးခ က် အမှတ် 

၁၈၉ နငှ ် မမန်မာနိ ိုင်ငံ မပဋ္ဌာန်ျိုးဥပ ငေမ ာျိုးအာျိုး န ှုိင်ျိုးယှဉ်ငလ လာမခင်ျိုး) 

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

 အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးဆိိုငရ်ာ ဆိိုင်ရာ မမန်မာနိ ိုင်ငံ၏ဥပငေမ ာျိုးကိို ဆန်ျိုးစစ်ငလ လာသံိုျိုးသပ်ခ က် (အကကမံပ တိိုက ်

တွန်ျိုးခ က် အမှတ် ၂၀၁ နငှ ် မမန်မာနိ ိုငင်ံ မပဋ္ဌာန်ျိုးဥပ ငေမ ာျိုးအာျိုး န ှုိင်ျိုးယဉှ်ငလ လာမခငျ်ိုး) 

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

 DIILM Updates - အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအတွက ်သင ်ငလ ာ်ငကာငျ်ိုးမွန်ငသာအလိုပ်အကိိုင် လကင်တွွှေ့ 

ငြာ်ငဆာင်ငပျိုးမခငျ်ိုး၊  

(အဂကလိပ်ဘာသာ - https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_758502/lang--en/index.htm)  

(မမန်မာဘာသာ - https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_758504/lang--en/index.htm) 

 ၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ ဇွန်လ ၁၆ ရက်မှ ၂၀ ရက်အထိ၊ အမပညမ်ပညဆ်ိိုင်ရာ အိမ်အကအူလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးငန   အခမ်ျိုးအနာျိုးကိို 

က င်ျိုးပရန် အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုးမ ာျိုးအပါအဝင၊် ငတျိုးသရှံင် ခ မ်ျိုးခ မ်ျိုး၏ သ ခ င်ျိုးငြ ာ်ငမြတငဆ်ကမ်ှု ိုပ်သ၊ံ   

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

 အိမ်အကူအလိုပ်သမာျိုး အငကကာငျ်ိုးအရာမ ာျိုး - ၂၀၂၁ ခိုနစ်ှ ဇွန်လ ၁၆ ရက်၊ အမပညမ်ပညဆ်ိိုင်ရာ အိမ်အကအူလိုပ် 

သမာျိုးမ ာျိုးငန   အခမ်ျိုးအနာျိုးကိို က င်ျိုးပမခင်ျိုး၊  

#Valuing Domestic Work as Work  

(အဂကလိပ်နငှ ် မမန်မာဘာသာ - https://www.facebook.com/ILOMyanmar) 

(အဂကလိပ်ဘာသာ - https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_803241/lang--en/index.htm)  

http://ilo.org/yangon/publications/WCMS_634950/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_667541/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_731366/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_731540/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_731541/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_731547/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_731564/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_731674/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_731686/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_758502/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_758504/lang--en/index.htm
https://www.facebook.com/ILOMyanmar/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/ILOMyanmar
https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_803241/lang--en/index.htm
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ဖပည်တွင်ား၊ ဖပည်ပလုပ်သ ားလရွှွေ့လဖပ င်ားသွ ားလ ဖြင်ား ိုင်ရ  စ မ အုပ်ြ ျုပ်မှုြွ ွေ့ ဖြိျုားလရား (DIILM) (၂၀၁၆-၂၀၂၁) စ မ ကိန်ားအလနဖြင ်  

လုပ်သ ား လရွှွေ့လဖပ င်ားသွ ားလ ဖြင်ား စ မ အုပ်ြ ျုပ်မှု ိုင်ရ  ဥပလေနှင ်  မူဝေါေ ိုင်ရ မူလဘ င် ြုိင်မ အ ားလက င်ားလစရန် ဖမန်မ နိုင်င တွင်  

သ ုားပွင ် ိုင် မိတ်ြက်အြွ ွေ့အစည်ားမ  ား၊ အရပ်ဘက်လူမှုအြွ ွေ့အစည်ားမ  ားနှင ်  ပူားလပေါင်ားလ  င်ရွက်ြ  ပေါသည်။ ဖမန်မ ဖပည်သူမ  ားသည် 

လရွှွေ့လဖပ င်ား သွ ားလ ဖြင်ားကုိ မိမိတုိ  ဘဝလ ု ဖြ ျုလရားအတွက် အ ားထ ားရ အဖြစ်လရ ၊ အသက်လမွားဝမ်ားလက  င်ားအတွက်ပေါ 

အသက်ရှင်ရပ်တည်လရား နည်ားလမ်ားတစ်ြုအဖြစ် အသ ုားဖပျုြ  သည်မှ  က လ က ဖမင ်ြ  ဖပ ဖြစ်သည်။ လုပ်သ ားလရွှွေ့လဖပ င်ားသွ ားလ ဖြင်ား 

စ မ အုပ်ြ ျုပ်မှုကုိ တုိားတက်လအ င်လ  င်ရွက်ဖြင်ားဖြင ်  လရွှွေ့လဖပ င်ားသွ ားလ မှု အလတွွေ့အ က ျုမ  ားသည် အမ ိျုားသမ ားမ  ားအတွက်လရ  

အမ ိျုသ ားမ  ားအတွက်ပေါ အက ိျုားလက ားဇူားမ  ား ပုိမုိရရိှလစဖပ ား၊ ဖမန်မ နိုင်င  ြွ ွေ့ ဖြိျုားတုိားတက်လရားအတွက် လက င်ားစ ွ 

အလထ က်အကူဖပျုနုိင်ပေါသည်။ DIILM စ မ ကိန်ားနှင ်  သ ုားပွင ် ိုင် မိတ်ြက်အြွ ွေ့အစည်ားမ  ားသည် (၁) အဓိကက လသ  ဥပလေနှင ်  

မူဝေါေမ  ားြွ ွေ့ ဖြိျုားတုိားတက်လရားအတွက် ပ  ပုိားလ  င်ရွက်ရန်၊     (၂) ပ ုစ တက  မဟုတ်လသ  ကဏ္ဍရိှ အလုပ်သမ ားမ  ားအပေါအဝင် 

လရွှွေ့လဖပ င်ားသွ ားလ သူအ ားလ ု ားအတွက် သင ်လလ  ်လက င်ားမွန်လသ  အလုပ်အကုိင် ဖမြှင ်တင်လ  င်ရွက်လပားရန်၊ (၃) 

လရွှွေ့လဖပ င်ားသွ ားလ သူမ  ားကုိလပားလသ  ဝန်လ  င်မှုမ  ား ပုိမုိလွှမ်ားဖြ ျုမိလစရန်နှင ်  အရည်အလသွားဖပည ်ဝလစရန် တုိားဖမြှင ်လ  င်ရွက်ရန်၊  

(၄) မူဝေါေ က်စပ်ကုိက်ည မှု ြုိင်မ အ ားလက င်ားလစရန်အတွက် ပူားလပေါင်ားလ  င်ရွက်ပေါသည်။  

 

DIILM စ မ ကိန်ားကုိ အသက်လမွားဝမ်ားလက  င်ားနှင ်  စ ားနပ်ရိကခ ြူလ ုလရား ရန်ပ ုလငွအြွ ွေ့အစည်ား (LIFT) က ရန်ပ ုလငွပ  ပုိားလပားပေါသည်။ 

 

 

 

 

 
သတင်ားအြ က်အလက်ပုိမုိသိရိှလိုပေါက- 

 ILO ဆက်သွယ်ည ိနှုငိ်ျိုးငရျိုးအရာရိှ ံိုျိုး၊ 

မမနမ်ာနိိုင်ငံ  

 

 

အမှတ် (၁) (က)၊ ကနဘဲ်  (သစစာ) လမ်ျိုး၊ 

ရနက်င်ျိုးပမိ ွှေ့နယ်၊ ရနက်ိုန၊် မမနမ်ာ။ 

+၉၅ ၁ ၂၃၃၆၅၃၈၊ ၂၃၃၆၅၃၉ 

+၉၅ ၉ ၄၂၁၁၂၆၈၆၉  

www.ilo.org/myanmar 
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