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အလုပ်သမာဵမျာဵသည် လုပ်ခလစာရ နာမကျန်ဵခွငဴ် ရရိှခဳစာဵ        လာဵ?  ၁၈ 
သီဵြခာဵေစာင်ဴကကညဴ်ခဳထာဵရသညဴ်အတွက် အလုပ်ပျက်ခဲဴရင် ဘယ်လုိေနမလဲ? ၁၈ 
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ မိသာဵစုဝင် ဖျာဵနာခဲဴရင် ဘယ်လုိ    လဲ? ၁၈ 
အလုပ်သမာဵတေယာက်မှာ အမျာဵြပည်သူရဳုဵပိတရ်က် အသဳုဵြပုဖို့ လုိအပ်သလာဵ? ၁၉ 
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လုပ်ရေသာ အစီအစဉ်မျာဵ ေဖာ်ြပပါရိှသလာဵ?  
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အေရဵေပ်အအေြခအေနကာလအတွင်ဵ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမာဵစဳချန်ိစဳညွှန်ဵမျာဵနှငဴ်   
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 Preamble and Paras. 7(b) and 43 of the Employment and Decent Work for Peace and Resilience 

Recommendation, 2017 (No. 205). 

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3330503:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3330503:NO
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2 Para. 8 of R205. Para 9 provides further guidance on immediate measures that should be taken.

 

 
3 Para. 21 of the Employment and Decent Work for Peace and Resilience Recommendation, 2017 

(No. 205). 
 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3330503:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3330503:NO
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4 Paras 7(k), 24 and 25 of R205.

 

 
5 Para 8(d) of R205.

 

 
6 Para. 25 of R205.

 

 
7
 See for example, the Co-operation at the Level of the Undertaking Recommendation, 1952 (No. 94), and the 

Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135), accompanied by the guidance provided in the 
Workers' Representatives Recommendation, 1971 (No. 143).

 

 
8 Art. 1 of the Employment Policy Convention, 1964 (No. 122). 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312432:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312280:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312481:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312267:NO
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9
 Para. 8 and the Annex of the Employment Policy Recommendation, 1964 (No. 122) and Paras 1, 6 

and 10 of the Employment Policy (Supplementary Provisions) Recommendation, 1984 (No. 169). 

 
10 R.205, Para. 8. 
11 The Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) and Recommendation (No. 135) can 

provide guidance in this respect (see also Recovering from the crisis: A Global Jobs Pact, adopted 

by the 98th Session of the International Labour Conference, Geneva, 19 June 2009, para. 23). 

 
12 Art. 10 of the Employment Promotion and Protection against Unemployment Convention, 1988 

(No. 168). See also Part IV of the Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 

102). 

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312460:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312507:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C131
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R135
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/98thSession/texts/WCMS_115076/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312313:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312313:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312313:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C102
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C102
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C102
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13

Arts. 7-9 of C.168. See also Para 2 of the Employment Promotion and Protection against 

Unemployment Recommendation, 1988 (No. 176). 
14 Art. 4 of C.158. 
15

 The 1995 General Survey concerning Unjustified Dismissal, paras. 136-142 and Art. 8 of C.156. 

 
16 Art. 13, C158

 

 
17 Art. 14, C158

 

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312514:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312514:NO
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661(1995-82-4B).pdf
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 Missing footnote 
20 Art 12 of C95 
21 Art. 11 of C95 
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22 Art. 16 of the Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) provides that: “Employers 
shall be required to ensure that, so far as is reasonably practicable, the workplaces […] under their 
control are safe and without risk to health. 
23

 Art. 16(3) and 21 of C.155. 

 
24

 Art. 19(c) and (d) of C.155 
25

 Art. 19(e) of the C.155. 
26

 Art. 18 of C.155 
27 Art. 14 of the Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) and Art. 4 of the Protocol of 2002 to the 

Occupational Safety and Health Convention, 1981. 
28

 Art. 19 of C.155 and Para. 16 of the Occupational Safety and Health Recommendation, 1981 

(No. 164). 

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312226:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312338:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312338:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312338:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312502:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312502:NO
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29 Art. 21 of C.155 
30 Art. 19(f) of C.155. 

 
31

 Para. 22 of the Occupational Health Services Recommendation, 1985 (No. 171). 

 
32

 Art. 13 of C.155 

                                                                                                  
                            ။                                                    ၍                   
                                                                                              - 
              ) ။     ၍                                                  
                                                        ။          2009 General Survey on 
Occupational safety and health.၏         ၁၄၉            ။ 
33

 Paragraph 1.3.9 of the Annex of the List of Occupational Diseases Recommendation, 2002 (No. 

194) ၏                    ၁.၃.၉                        - (                ၊               ၊     
                                                                 )                                         
                                                                                                           

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312509:NO
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/98thSession/ReportssubmittedtotheConference/WCMS_103485/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/98thSession/ReportssubmittedtotheConference/WCMS_103485/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312532:NO
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34

 See notably the Employment Injury Benefits Convention, 1964 (No. 121), Arts. 6, 8, 9, 10, 18, and 

the Employment Injury Benefits Recommendation, 1964 (No. 121) as well as Paras 2.1.12 and 2.4.1 
of the Annex to the List of Occupational Diseases Recommendation, 2002 (No. 194). 
35

 See notably the Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202) (Paras. 4, 5 and  
8),Part II of the Medical Care and Sickness Benefits Convention, 1969 (No. 130) and Part II of the 

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102). 
36

     -C155     (                                                              )                          
                      ၏                                                                          
                                                                                                            
         (Art 11(f)). See also Arts 5(a) and 12(b) of C155)။                                       
                        /                                                    ၊ the Hygiene 

(Commerce and Offices) Recommendation, 1964 (No. 120), the Nursing Personnel Recommendation, 1977 (No. 

157), Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167), the Safety and Health in Mines Convention, 

1995 (No. 176), the Safety and Health in Agriculture Convention, 2001 (No. 184), the Safety and Health in 

Agriculture Recommendation, 2001 (No. 192) and the Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) 
 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312266:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312459:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312532:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3065524:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312275:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312247:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312458:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312458:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312458:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312495:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312495:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312312:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312312:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312321:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312321:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312329:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312329:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312530:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312530:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312530:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:91:0::NO:91:P91_INSTRUMENT_ID:312331:NO
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                     ၍                                     ။  
 
                                                                           ၎         
                                                     ။                         
                         ၊              ၊                                          ။ ၎         
                                                                       ၊                       
                                                           ။                          
                                                        ၍                        
                                                     ၊                      ၊                   
                                        (     -                                           ) 
       ။ 
 

                                         ၍                       ၎                     
                                                             ။                              
                                                                                   
                        (                                                                   
    )                                                                        ၊          
        ၊                                                                  ။37 
 
                                                                                  
               38                           ။                                          
                                                                                     
                      ။                                                            
                                                      ။                                      
                                                            ၏                          -  
                                                                                        
                                                                                      
               -                               ။39

 

 

                                                                                                                                                                                              
 
37 List of Occupational Diseases Recommendation, 2002 (No. 194). See also the Employment Injury Benefits 
Convention, 1964 (No. 121) and its Schedule I amended in 1980.

 

 
38

 The Anthrax Recommendation, 1919 (No. 3) has been reviewed Other than Anthrax, which is covered by the 
Anthrax Recommendation, 1919 (No. 3). That standard has been reviewed by the Standards Review Mechanism 
Tripartite Working Group and considered too narrow in scope both in terms of protection against anthrax in 
particular and in terms of biological hazards in general. R. 3 is proposed to be revised through an instrument 
addressing all biological hazards. 
 
39 Art. 4 (2) of the Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155).

 

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312341:NO
https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_449687/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_449687/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_449687/lang--en/index.htm
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                                             ၊                       

                                              
 
                                                                    ။ 
                                                  ၍ ၁၉ ၈၅       ၊                        
                                (၁၇ ၁)                         -                    
                         ၍                                                    
                                                                                  
             ၏                                                                     
       ။40 

 

              ၊                                                                        
    ။ 
                                                                                            
                                                                                                       
                                       ။                                                    
                                         ၁၉ ၅ ၈       ၊                                  
                           ၁၁၁)                                       ။                  
                                                                                       
               ။                                                ၍                    
            ၊                                                                               
                                ။41 

 
 

           ၎    ၏                           ၍                                        ၊ 
                                                                               ၊ ၎     
                                                                                    
                                                                   ။42 
 

                                                             
40 Para. 11(2) of R.171. R.171                                                                           

                    ၍                                                                      

                (       ၁၄) – “                                     ၏                               

                                                                            ” ။ The ILO Code of 

pr a ctice o n th e pr o te ction o f wor k ers ’ per so na l da ta , 199 7                                        

        ။ 

 
41 Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111)  
42 General observation of the ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and 
Recommendations (CEACR) on Convention No. 111. 

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/normative-instruments/code-of-practice/WCMS_107797/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/normative-instruments/code-of-practice/WCMS_107797/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312256:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3996050,,,2018
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3996050,,,2018
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                                                                       ၍                   
                    ။43                                                               
                               ၍               (                                   ) 
                           ၁၉ ၅၈       ၊                   (                             
      )                    (၁၁၁)                                                      
           ၏                                                                      
                                                         ။44 
 
                                                                                  ၍ 
                                                                               
                                                                            
                                                            ။ 
 
                                                     -                             
                                                                                      
                    ၎                                                                 
                                                      ။45                                
                                   ၀                                                
                                                                        ၁၁၁             
   ။46                                                                       
                                                                                    
          (                                                   )။                   
                                                                    /  (gender) 
                                                  ။ ၂ ၀ ၁၇       ၊                     
                                                                                           
           (၂ ၀ ၅)                                                                ၊ 
                   ၊                                                                 
     ၌     /                                                               ။47       
                                                                                        

                                                             
43

 For example: Albania, Croatia, France, Kenya, Liberia, Mexico, Nepal and Togo 
 
44                                                                                                       
                                                                                                    ၊ 
                                                                                              
                   1(1)(b)                                                                        
           ILO CEACR               Art. 1(1)(b) of C.111                  
 
45 Art. 5(2) of C.111 
46 Art. 1(2) of C.111. 
47 Para. 8 of R205 
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                  -၁၉                                                              
                                                      ။                                        
                         ၊                                                                
                                                                             ၍               
   ။                                                                          /  
                       “                   ”          ။     ၍                     
    /                                                             ၊              
                                                                                    
                                                       ၏                             ။ 
                                                           /     ၏                     
                                                                                ။48 
 
 
 

                                                 
အလုပ်သမာဵမျာဵသည် လုပ်ခလစာရ နာမကျန်ဵခွငဴ် ရရိှခဳစာဵ        လာဵ?  

COVID-19 ေရာဂါကူဵစက်ခဳရေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵသည် သူတို့ဝင်ေငွမရှိသညဴ်အေနအထာဵကို 
ကာ    နုိင်ဖို့အတွက် သူတို့အလုပ်မဆင်ဵနုိင်သညဴ် ကာလပတ်လဳုဵ လုပ်ခလစာရ နာမကျန်ဵ 
ခွငဴ်နှငဴ် နာမကျန်ဵ အကျ ိုဵခဳစာဵခွငဴ် ရရိှသငဴ်သည်။49 

 
သီဵြခာဵေစာင်ဴကကညဴ်ခဳထာဵရသညဴ်အတွက် အလုပ်ပျက်ခဲဴရင် ဘယ်လုိေနမလဲ? 

ကာကွယ်ေရဵ သ့ုိမဟုတ် ကုသေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ ေစာငဴ်ေရှာက်မှု ခဳယူဖို့အတွက် သီဵြခာဵ ေစာ    
ကကည်ဴခဳရေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵ အလုပ်ပျက်ပါက သူတို့၏ ဆိုင်ဵ     ရေသာ လုပ်ခလ စာအ 
တွက် (ဖျာဵနာ) ေကကဵ ရရိှခဳစာဵခွငဴ် ရှိသည်။50  

 
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ မိသာဵစုဝင် ဖျာဵနာခဲဴရင် ဘယ်လုိ    လဲ? 

သူ့ကို မှီခိုေနရေသာ ကေလဵရှိပပီဵ မိသာဵစုတာဝန်ယူထာဵရသညဴ် အလုပ်သမာဵ သ့ုိမဟုတ် ေစာငဴ် 
ေရှာက်ေထာက်ပဳဴမှု လုိအပ်ေနေသာ တြခာဵမိသာဵစုဝင်ရှိသည်ဴ အလုပ်သမာဵသည် အလုပ် 
သမာဵနှငဴ် မိသာဵစု ဆိုင်ရာ တာဝန် ဝတရာဵ အကကဳြပုချက်၊ ၁၉၈၁ (အမှတ် ၁၆၅)51 အရ မိသာဵစု 
ဖျာဵနာမှုအတွက် ပျက်ကွက်ခွငဴ် ရှိသည်။ 

 
မိသာဵစု တာဝန်မျာဵြပာဵလာသူေတွအပါအဝင် အထူဵလုိအပ်လာပါက အလုပ်သမာဵမျာဵသည် 
လက်ေတွ့ ကျပပီဵ သငဴ်ေတာတ်ဲအဴချန်ိတိုင်ဵတွင် အလုပ်ချန်ိအေြပာင်ဵအလဲလုပ်ြခင်ဵနှငဴ် ညပိုင်ဵသ့ုိ 

                                                             
48 Para 9 of R205. See also, for example, Arts. 1 and 2 of the Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 
100); Arts. 1 and 2 of C.111; and Arts. 1-6 of C.156 
49

 See, notably, Part III of C. 130 and Part III of C. 102. 
50 Para. 8 of the Medical Care and Sickness Benefits Recommendation, 1969 (No. 134). 
51

 Para. 23(1) and (2) of the Workers with Family Responsibilities Recommendation, 1981 (No. 
165). 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312245:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312245:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312245:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312472:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312503:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312503:NO
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အလုပ်ဆင်ဵ ေစြခင်ဵတို့ကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်။52 ဖျာဵနာေသာ မိသာဵစုကို ေစာငဴ်ေရှာက် 
ရေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵကိုလည်ဵ အကူအညီ ေပဵသငဴ်သည်။53 

 
အလုပ်သမာဵတေယာက်မှာ အမျာဵြပည်သူရဳုဵပိတရ်က် အသဳုဵြပုဖို့ လုိအပ်သလာဵ? 
အလာဵအလာရှိေသာ ထိေတွ့မှုကို ေရှာင်ရှာဵရန်အတွက် ကကိုတင်ကာကွယ်သညဴ် အစီအမဳအေနြဖင်ဴ 
ခွငဴ်ယူဖို့ လုိအပ်လာပါက အလုပ်ရှင်မျာဵအေနြဖင်ဴ အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ သူတို့၏ တနှစ်စာ 
အာဵလပ်ရက်ကို တဖက်သတ ် သဳုဵစဲွေစတာမျ ိုဵ မြဖစ်သငဴ်ပါ။ လုပ်ခလစာနှငဴ် အာဵလပ်ရက်မျာဵ 
ြပဌာန်ဵချက် (ြပန်လည်စီစစ်), ၁၉၇၀ (အမှတ် ၁၃၂) အရ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ အာဵလပ်ရက် 
အသဳုဵြပုြခင်ဵအာဵ အလုပ်သမာဵမျာဵနှငဴ် တိငု်ပင်ပပီဵမှ ဆုဳဵြဖတ်ရမည်ဟု ေဖာ်ြပထာဵသည်။ 
အာဵလပ်ရက် ရယူသညဴ်အချန်ိ အတည်ြဖစ်ပါက အနာဵယူ အပန်ဵေြဖရန် အတွက် အလုပ်လုိအပ်ချက် 
မျာဵနှငဴ် အခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵပါ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်။54  
 
 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမာဵစဳချန်ိစဳညွှန်ဵမျာဵတွင် တယ်လီဖုန်ဵြဖငဴ် လုပ်ရေသာ 
အစီအစဉ်မျာဵ ေဖာ်ြပပါရိှသလာဵ?  

 
ဗိုင်ဵရပ်စ်ကူဵစက်ပျ ဳ့န့ဳှမှုကို ေရှာင်ရှာဵရန်အတွက် လုပ်ငန်ဵေတာေ်တာမ်ျာဵမျာဵ နှငဴ ်အမျာဵြပည်သူ 
ဆို  ရာ အဖဲွ့အစည်ဵေတာေ်တာမ်ျာဵမျာဵတွင် တယ်လီဖုန်ဵြဖငဴ် ချတိ်ဆက်လုပ်ေဆာင် လျက် 
ရှိသည်။ ထုိလုပ် ေဆာင်ချက်နှငဴ်ပတ်သက်ပပီဵ ILS တွင် တိတိကျကျ ေဖာ်ြပမထာဵပါ။ သ့ုိေသာ် 
လည်ဵ ကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵ ပါဝင်ဖဲွ့စည်ဵထာဵေသာ ေကာ်မတီသည် အလုပ်ချန်ိအညွှန်ဵ အေပါ် 
အေထွေထွစစ်တမ်ဵ နှငဴ် အခုလက်ရှိ အေြခအေနေြပာင်ဵလဲမှုထဲက အလုပ်အကုိင်၊ သငဴ်ြမ   
ေကာင်ဵမွန်ေသာအလုပ် အေပါ် အေထွေထွစစ်တမ်ဵ တ့ုိ၏  မူေဘာင်အတွင်ဵတွင်  တယ်လီဖုန်ဵ 
ြဖင်ဴ ချတိ်ဆက်လုပ်ေဆာင်ချက်ကို အသဳုဵချသည်။55  

 
အေရဵေပ်အအေြခအေနကာလအတွင်ဵ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမာဵစဳချန်ိစဳညွှန်ဵမျာဵနှငဴ်  ေြပာင်ဵ 
လွယ် ြပင်လွယ်ြခင်ဵ 
 

                                                             
52 Para. 19 of R.165. 
 
53

 Para. 10 of the R.134. 
 
54 Art. 10 of the Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132).                   
၁ ၉၈၄                               CEACR                                              

                                                                         ။ 
                                                                 ။ (para. 275). 
 
55 See paras 614-623 of the General Survey on Employment and Decent Work in a Changing 

Landscape, which highlights both the advantages and disadvantages of telework 
arrangements. 
 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312277:NO
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_736873.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_736873.pdf
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ILS သည် ေြပာင်ဵလွယ်ြပင်လွယ်ရှိပပီဵ ကွဲြပာဵေသာအေြခအေနမျာဵကုိ လုိက်ေလျာညီေထွမှု ေပဵ 
နုိင်သည်။ ၎င်ဵတို့သည်“မလွန်ဆန်နုိင်ေသာအြဖစ်” သ့ုိမဟုတ် အေရဵေပါ်အေြခအေနမျာဵတွင် 
ေြပာင်ဵလွယ်ြပင် လွယ်မှု ရိှသည်။ 
 
နိုင်ငဳေတာ်အေရဵေပ်အကာလအတွင်ဵ သာမန်အလုပ်လုပ်ချန်ိမျာဵအတွက် ဘယ်လုိ ကင်ဵ 
လွတခ်ွငဴ်မျ ိုဵ ရိှပါသလဲ  
 

နုိင်ငဳတစ်နုိင်ငဳချင်ဵစီရှိ လုပ်ကိုင်ခွင်ဴရအာဏာပိုင် သ့ုိမဟုတ် အဖဲွ့အစည်ဵသည် မလွန်ဆန် 
နုိင်ေသာ အေြခအေန၊ ပုဳမှန်မဟုတေ်သာ ဖိအာဵြဖငဴ် အလုပ်           အေြခအေန၊  သ့ုိမ 
ဟုတ် ေဘဵအန္တရာယ်ေကကာင်ဴ အလုပ် အတူတကွ အလုပ်မ          အေြခအေနနှငဴ် နုိင်ငဳ 
ေတာ် အေရဵေပါ် အေြခအေန မျာဵတွင် အေြခအေနအရပ်ရပ်အေပါ် ဆုဳဵြဖတ်ခွငဴ်နှငဴ် သာမန် 
အလုပ်ချန်ိ ကင်ဵလွတခ်ွငဴ်     ကန့်သတ် ခွငဴ်ရှိနုိင် ေကကာင်ဵကို  အလုပ်လုပ်ချန်ိ ေလျာဴချမှု 
အကကဳြပုေထာက်ခဳချက်၊ ၁၉၆၂ (အမှတ် ၁၁၆) မှ ညွှန်ဵဆို ထာဵသည်။56 

 
ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်ဵ မလုပ်မေနရ အလုပ်နှငဴ်ပတ်သက်ပပီဵ   င်ဵချက်မျာဵ ရိှပါသလာဵ? 

ILO စဳညွှန်ဵေအာက်က အထူဵသြဖငဴ် အဓမခိုင်ဵေစမှု ြပဌာန်ဵချက်၊ ၁၉၃၀ (အမှတ် ၂၉) အရ 
အတင်ဵအဓမ္မလုပ်အာဵေပဵခုိင်ဵေစမှု             လူအစုအေဝဵတခုလဳုဵကို အနရာယ်ြပုေစသညဴ် 
ကူဵစက်ေရာဂါ ပျ ဳ့န့ဳှသညဴ် ကာလအပါအဝင်  ေရဵေပါ်အေြခအေနမျာဵတွင် လုပ်ရေသာအလုပ် 
သ့ုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှု မပါဝင်ပါ။57 
 
သ့ုိေသာ်လည်ဵ အခုလုိ      ချက် အေြခအေနမျာဵတွင် အတင်ဵအဓမ္မလုပ်အာဵေပဵခိုင်ဵေစမှု 
လုပ်ပိုင်ခွငဴ်ရှိ ေသာ အာဏာပိုင်မျာဵ၏ ကကီဵကကပ်မှုမပါဘဲ အတိအကျ သတ်မှတ၍် မရပါ။ အတင်ဵ 
အဓမ္မ လုပ်ေဆာင်ရ မည်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကကာချန်ိနဲ့ ထ့ုိအတွက် အသဳုဵချသညဴ်ရည်ရွယ်ချက်ကို 
အေရဵတကကီဵ လုိအပ်ချက်အရ ကန့်သတ်ထာဵသငဴ်သည်။58 

 
 
 
 

အလုပ်သမာဵမျာဵနှငဴ် က အလုိက် သတ်သတ်မှတ်မှတ် အမျ ိုဵအစာဵမျာဵ  
 

                                                             
56

 Para. 14(b)(iii) to (vi) of the Reduction of Hours of Work Recommendation, 1962 (No. 116). 
57 Art. 2(2)(d) of the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29). 
 
58 Paragraph 280, General Survey on the fundamental Conventions concerning rights at work in 
light of the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization. ILO. 2012 General Survey 

on the fundamental Conventions concerning rights at work in light of the ILO Declaration on 
Social Justice for a Fair Globalization. 
 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312454:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312174:NO
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/101stSession/reports/reports-submitted/WCMS_174846/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/101stSession/reports/reports-submitted/WCMS_174846/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/101stSession/reports/reports-submitted/WCMS_174846/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/101stSession/reports/reports-submitted/WCMS_174846/lang--en/index.htm
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ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွက် အကာအကွယ်ေတွ ဘယ်လုိရိှလဲ  
ကျန်ဵမာေရဵ ဝန်ထမ်ဵမျာဵသည် COVID-19 လုိ ကူဵစက်ေရာဂါမျာဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵခွင်ထိေတွ့မှုတငွ် 
အဓိက အနရာယ်ရှိသူမျာဵြဖစ်သည်။ သူနာြပုဝန်ထမ်ဵ ြပဌာန်ဵချက်၊ ၁၉၇၇ (အမှတ် ၁၄၉) အရ 
လုပ်ငန်ဵခွင် ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ေဘဵကင်ဵလဳုခခုဳမှုအတွက် သူနာြပုလုပ်ငန်ဵသေဘာသဘာဝ၊ 
သူတို့ကျင်လည်ေနေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်တို့နှငဴ် လုိက်ေလျာ ညီေထွမှုရှိေစရန် လက်ရှိ 
ဉပေဒစည်ဵမျဉ်ဵမျာဵကို လုိအပ်သလုိ အဆင်ဴ ြမှငဴ်ဖို့ အစုိဵရမျာဵကို ေတာင်ဵဆိုပါသည်။59 
 
သူနာြပုဝန်ထမ်ဵ အကကဳြပုေထာက်ခဳချက်၊ ၁၉၇၇ (အမှတ် ၁၅၇) သည် သူနာြပု ေစာငဴ် 
ေရှာ  မှုက မှာ လုပ်ငန်ဵခွင်ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ ကာကွယ်ေရဵကုိ ေဖာ်ြပထာဵပပီဵ သူနာြပု 
ဝန်ထမ်ဵမျာဵ အနရာယ်ရှိေသာ ထိေတွ့မှု မရိှေစေရဵအတွက် ြဖစ်နုိင်ေသာ ေြခလှမ်ဵမျာဵ 
လုပ်ေဆာင်ကကဖို့ ေတာင်ဵဆိုထာဵသည်။ မေရှာင် လွှဲနုိင်ေသာ အနရာယ်ရှိအေနအထာဵတွင် 
အလုပ်လုပ်ရပါက အနရာယ်မျာဵ အတတ်နုိင်ဆုဳဵ နည်ဵပါဵ ေအာင် ကာကွယ်ေရဵဝတ်စဳုမျာဵ 
ပဳဴပုိဵအသဳုဵြပုေစြခင်ဵ၊ အလုပ်ချန်ိေလျာဴချြခင်ဵ၊ မကကာခဏ အလုပ်နာဵချန်ိ ေပဵြခင်ဵ၊ အနရာယ် 
ရှိသညဴ်အေနအထာဵမှ ယာယီကင်ဵကွာေစြခင်ဵနှငဴ် ထုိကဲဴသ့ုိ ထိေတွ့ေနရချန်ိတငွ် နစ်နာေကကဵ 
ေထာက်ပဴဳမှုမျာဵေပဵြခင်ဵတို့ြဖငဴ် အစီအမဳမျာဵ ထညဴ်သွင်ဵလုပ်ေဆာင်ဖို့ ထုိအကကဳြပု ေထာက် 
ခဳချက်မှ ေတာင်ဵဆိုထာဵသည်။60    

 

                                                             
59

 Art. 7 of the Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149). 
 
60 Para. 49 of the Nursing Personnel Recommendation, 1977 (No. 157). The ILO Guidelines on 

decent work in public emergency services, 2018, address the need to protect public emergency 
workers from exposure to communicable diseases, including emergency health workers, stating 

t hat  “ it  is imp ort a nt  t o monit or a nd e val uat e t he  progre ss of re sponse management schemes, 
national policies on the safety and health of [public emergency services] workers, measures to 
prevent the transmission of communicable diseases (in particular to emergency health 

workers), investigation protocols on violence and harassment at work and the provision of 
[p e rsona l  p rot e ct ive  e quip me nt ].” 
 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312294:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312495:NO
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_626551.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_626551.pdf
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ေရေကကာင်ဵ  
ကူဵစက်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵစဉ်အတွင်ဵ သေဘောသာဵမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ေဘဵကင်ဵလဳုခခုဳမှု အခွငဴ် 
အေရဵမျာဵက ဘာေတွလဲ? 
COVID-19 ကူဵစက်ပျ ဳ့န့ဳှမှု ထိန်ဵချုပ်နုိင်ဖို့အတွက် ြပဌာန်ဵေသာ အစီအမဳမျာဵေကကာင်ဵ 
ေရေကကာင်ဵက မှ ဆိုဵရွာဵစွာ ထိခိုက်မှုရှိသည်။ ဒီလုိအေြခအေနတွင် ေဘောသာဵမျာဵ၏ 
ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်မှုမှာ ဦဵစာဵေပဵ        အြဖစ် ဆက်လက်တည်ရိှရပါမည်။ 
သေဘောသာဵတိငု်ဵသည် ေဘဵကင်ဵလဳုခခုဳေသာ စဳညွှန်ဵတို့ကို လုိက်နာေသာ လဳုခခုဳစိတခ်ျရသညဴ် 
လုပ်ငန်ဵခွင်တငွ် အလုပ်လုပ်ခွငဴ်နှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ အကာအကွယ်၊  ေဆဵကုသမှု၊ 
လူမှုဖူလဳုေရဵအစီအမဳမျာဵနှငဴ် အြခာဵလူမှုကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵပဳုစဳမျာဵ ရရှိခွငဴ်ရှိေကကာင်ဵ 
ေရေကကာင်ဵ လုပ်သာဵမျာဵ ြပဌာန်ဵချက်၊ ၂၀၀၆ မှ ေဖာ်ြပပါရိှသည်။61 
 
ကမ်ဵကပ်ခွငဴ်နှငဴ် ပတ်သက်၍ ဘယ်လုိရိှလဲ? 
COVID-19 ကူဵစက်မှုအေြခအေန               သေဘောသာဵမျာဵကို ၎င်ဵတို့၏ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် 
သုခချမ်ဵသာ အ တွက် ကမ်ဵေြခခွငဴ်ခွငဴ်ြပုရမည်ြဖစ်ပပီဵ သူတို့ရာထူဵမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်မှု 
လုိအပ်ချက်နှငဴ် ကိုက်ညီ ရမည်။62  
 
သေဘာနယ်ပယ်ေပ်အက တာဝန်မျာဵ  
၄င်ဵ၏အလဳေတာလ်ွှငဴ်ထူထာဵေသာ သေဘောေပါ်က သေဘောသာဵအာဵလဳုဵသည် 
ပွန်ဵပဲဴရှနာအတွက်ကုသမှုနှငဴ် မျက်နှာအကာအကွယ်ရှိမှုတို့ အပါအဝင် သူတို့၏ ကျန်ဵမာေရဵ 
ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်မှုအတွက် လဳုေလာက် ေသာ အစီအမဳမျာဵ ခဳစာဵခွငဴ်ရှိသည်။ ထုိသေဘောေပါ် 
အလုပ်လုပ်စဉ် သူတို့မှာ ြမန်ဆန်လဳုေလာက်ေသာ ေဆဵကုသမှု ရရှိကကရမည်။63  
 
ဆိပ်ကမ်ဵနယ်ပယ်က တာဝန်မျာဵ  
ဆိပ်ကမ်ဵနယ်ပယ်သည် ၄င်ဵတို့၏နယ်ေြမအတွင်ဵရှိ သေဘာေပါ်က 
ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှုလုိအပ်ေသာ သေဘာသာဵမျာဵအာဵ ကမ်ဵေြခေပါ်က အဖဲွ့ဝင်ထာဵေသာ 
ေဆဵကုသမှုခဳရနုိင်သညဴ်ေနရာမျာဵတွင် ကုသခဳ ခွငဴ်ရှိရမည်။64 

                                                             
61 Article IV of the Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006), as amended (MLC, 2006), 
paras. 1 and 4. 
 
62 Regulation 2.4, Para. 2 of the MLC, 2006. 
 
63 Regulation 4.1, Para. 1 of the MLC, 2006. 
 
64 Regulation 4.1, Para. 3 of the MLC, 2006. 
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ေကာင်ဵေသာ အမူအကျင်ဴ  
နုိင်ငဳတကာအသိငု်ဵအဝန်ဵအတွက် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေရေကကာင်ဵအဖဲွ့အစည်ဵ (IMO) က စာေစာင် 
ြဖန့်ေဝ ေသာ က တွင် ILO ပါဝင်ခဲဴပပီဵ COVID-19 ကူဵစက်မှုအေြခအေနတွင် သေဘာသာဵမျာဵ၏ 
အေြခအေနကုိ ေဖာ်ြပရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ သငဴ်ေတာေ်သာ MLC ၂၀၀၆ ြပဌာန်ဵချက်ကိုလည်ဵ 
အာရဳုစုိက်လာ ေစခဲဴသည်။ ကမ္ဘာကဴျန်ဵမာေရဵအဖဲွ့ကလည်ဵ သေဘောေပါ်က COVID-19 ြဖစ်ပွာဵမှုမျာဵ 
/ ကူဵစက်မှုမျာဵကို စီမဳခန့်ခွဲရန် တွက် လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာစဉ်ဵစာဵချက်မျာဵ ကိ ုထုတေ်ဝခဲဴသည်။  
 
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကုန်တင်သေဘော        ကုန်သည်ကကီဵမျာဵအသင်ဵမ ှ သေဘောသာဵမျာဵ၏ 
ကျန်ဵမာေရဵကို ကာ ကွယ်ရန်အတွက် သေဘောလုပ်ငန်ဵပိုင်ဵဆိုင်ရာ ကိုရုိနာဗိုင်ဵရပ်စ် (COVID-19) 
လမ်ဵညွှန်ကို ထုတေ်ဝ ခဲဴသည်။  အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ 
 လုပ်သာဵမျာဵအဖွဲ့ချုပ်သည်လည်ဵ သေဘောမျာဵ နှငဴ ်သေဘော သာဵမျာဵအတွက် COVID-19 ဆိုင်ရာ 
အကကဳြပုချက်မျာဵ ထုတေ်ဝခဴဲသည်။  
 
ေရွှေ့ေြပာင်ဵအလုပ်သမာဵမျာဵကို မည်သ့ုိ အကာအကွယ်ရိှေစမလဲ  
ေဆဵကုသဝန်ေဆာင်မှုနှင်ဴ ေဆဵစစ်မှု  

အလုပ်အကုိင်အတွက် ေရွှေ့ေြပာင်ဵေနထုိင်မှုဆိုင်ရာ ြပဌာန်ဵချက် (ြပန်လည်စီစစ်)၊ ၁၉၄၉ (အမှတ ်
၉၇) နှငဴ်အညီ အစုိဵရမျာဵသည် ေရွှေ့ေြပာင်ဵအလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် သင်ဴေတာေ်သာ 
ေဆဵကုသဝန်ေဆာင်မှု ေပဵရမည်။ ထုိဝန်ေဆာင်မှုတင်ွ ေဆဵစစ် (ဉပမာ COVID-19) 
အတွက်လည်ဵ တာဝန်ခဳမှုရိှရသည်။ သူတို့၏ ထွက်ခွာချန်ိ၊ လမ်ဵခရီဵတေလျာက်နှငဴ် 
ေရာက်ရှိချန်ိမျာဵတွင် သူတို့နှငဴ် သူတို ့ မိသာဵစုဝင်မျာဵ လဳုေလာက်ေသာ ေဆဵကုသမှုနှငဴ် 
ေကာင်ဵမွန်သန့်ရှင်ဵေသာအေြခအေနမျာဵ ရရိှေစရမည်။65 

 
 
 
 
 
 

                                                             
65

 Art. 5 of the Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97). 
 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312242
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ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာအေြခအေနမျာဵနှငဴ် အနရာယ်မျာဵအေပ်အ သတင်ဵအချက်အလက် နှင်ဴ ေရွှေ့ေြပာင်ဵ 
အလုပ် သမာဵမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵအတွက် ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်မှု  

 
ေရွှေ့ေြပာင်ဵအလုပ်သမာဵမျာဵ ထိေတွ့နုိင်ေသာ မည်ဴသညဴ်ကျန်ဵမာေရဵ အနရာယ်ကိုမဆုိ တာဵဆီဵ 
ကာကွယ်ရန်အတွက် သငဴ်ေတာေ်သာ အစီအမဳမျာဵ ချမှတဖ်ို့  ေရွှေ့ေြပာင်ဵအလုပ်သမာဵမျာဵ 
အကကုဳြပု ေထာက်ခဳချက်၊ ၁၉၇၅ (အမှတ ်၁၅၁) မှ ေဖာ်ြပထာဵသည်။66 

 
အစုိဵရမျာဵမှ ေရွှေ့ေြပာင်ဵအလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ တိကျမှန်ကန်ေသာ 
သတင်ဵအချက်အလက်နှငဴ်အတူ လဳု ေလာက်ေသာ အခမဲဴဝန်ေဆာင်မှု ေပဵရမည်။67 
ထုိဝန်ေဆာင်မှုတငွ် ေရွှေ့ေြပာင်ဵအလုပ်သမာဵမျာဵနှငဴ် ၄င်ဵတို့၏ မိသာဵစုမျာဵအာဵ 
ကျန်ဵမာေရဵအေြခအေနနှငဴ် ပတ်သက်ပပီဵ သူတို့ေနထုိင်ရာေနရာတငွ် သူ        လည်ေသာ 
ဘာသာစကာဵြဖငဴ် အကကဳြပုသငဴ်သည်။68  

 
အလုပ်ခွင်ေနရာတင်ွ COVID-19 အပါအဝင် ေဘဵကင်ဵလဳုခခုဳမှု၊ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်ပတ်သက်ေသာ 
ညွှန်ကကာဵ ချက်မျာဵ၊ သတိေပဵမှုမျာဵနှငဴ် အမှတအ်သာဵမျာဵကို ေရွှေ့ေြပာင်ဵအလုပ်သမာဵမျာဵ 
အြပည်ဴအဝ နာဵလည် သည်အထိ အလုပ်ရှင်မျာဵမှ အစီအမဳချ ေဆာင်ရွက်သငဴ်သည်။69  

 
လူမှုဖူလဳုေရဵခဳစာဵခွငဴ်နှငဴ် ေငွေကကဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှု ခဳစာဵခွင်ဴ 

နယ်ေြမေဒသတခုအတွင်ဵ တရာဵဝင်ေရာက်ရှိေနေသာ ေရွှေ့ေြပာင်ဵအလုပ်သမာဵမျာဵနှငဴ် 
၄င်ဵတို့၏ မိသာဵ စုဝင်မျာဵသည် ထုိနယ်က နုိင်ငဳသာဵနည်ဵတူ လူမှုဖူလဳုေရဵခဳစာဵခွငဴ်နှငဴ် 
ခဳစာဵခွငဴ်မျာဵ (ေငွေကကဵ၊ ဂရုစုိက်မှု၊ ေဆဵကုသမှုအပါအဝင်) ရရှိသငဴ်သည်။70 ပပီဵခဲဴေသာ 

                                                             
66

 Para. 20 of Migrant Workers Recommendation, 1975 (No. 151). 
 
67 Art. 2 of C. 97. 
 
68 Para. 5(2) of the Migration for Employment Recommendation (Revised), 1949 (No. 86). 
 
69

 Para. 22 of the Migrant Workers Recommendation, 1975 (No. 151). 
 
70 Art 6(1)(b) of C. 97 and 10 of C.143. Under Art 6(1)(b)(ii) of C. 97 however, national legislation 

can prescribe special arrangements in respect of benefits or portions of benefits paid out of 
public funds. Art. 68 of Convention No. 102 also lays down the principle of equality of treatment 

between national and non-national residents in respect of social security, while 
Recommendation No. 202 does not distinguish between the two categories, and calls for the 
provision of basic income security and essential health care guarantees for all residents and all 

children (Paras. 4 and 5). See also the 2016 General Survey on Promoting Fair Migration, para. 
390. 
 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312489:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312424:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312489:NO
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_453898.pdf
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အလုပ်တငွ် လူမှုဖူလဳုဵေရဵအသင်ဵဝင်ြဖစ်ခဲဴပပီဵ လက်ရှိ တွင် တရာဵမဝင်ေရွှေ့ေြပာင်ဵအလုပ်သမာဵ 
သ့ုိမဟုတ် တရာဵမဝင်ေနထုိင်သြူဖစ်သွာဵသညဴ် အလုပ်သမာဵမျာဵနှငဴ် ၄င်ဵတို့၏ မိသာဵစုဝင် 
မျာဵသည်လည်ဵ ရသင်ဴသညဴ်အခွငဴ်အေရဵကုိ ေလဵစာဵသညဴ် အေနြဖငဴ် အလာဵတူ ခဳစာဵခွငဴ်ရှိ 
သငဴ်သည်။71 

 
 
အလုပ်မရိှေသာအခါ၊ အလုပ်လက်မဲဴြဖစ်သွာဵေသာအခါ နယ်ေြမခဳ၏ အခွငဴ်အေရဵ  

သက်ဆိုင်သူ ဆန္ဒမရှိခဲဴလျင်လျှင် သ့ုိမဟုတ် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ သေဘာတညီူချက် တခုခ ု
အတိငု်ဵ မဟုတ် လျင် ဖျာဵနာေရာဂါ (COVID-19 အပါအဝင်) ရြခင်ဵ၏ အေကကာင်ဵြပချက်ေကကာငဴ် 
အလုပ်တာဝန် ဆက် မလုပ်နုိင်ေသာ အပမဲတမ်ဵေနထုိင်ခွငဴ်ရရှိထာဵသ    ေရွှေ့ေြပာင်ဵအလုပ် 
သမာဵမျာဵနှငဴ် သူတို့၏ မိသာဵ စုဝင်မျာဵသည် ေနရပ်သ့ုိမြပန်ရပါ။72   
 
ထ့ုိအြပင်နယ်ေြမတခုတငွ် အလုပ်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ြဖငဴ် တရာဵဝင်ေနထုိင်လျက်ရှိေသာ 
ေရွှေ့ေြပာင်ဵ အလုပ်သမာဵမျာဵသည် အေကကာင်ဵတခုခုေကကာင်ဴ (ဉပမာ COVID-19 ၏ စီဵပွာဵေရဵ 
အကျ ိုဵ သက်ေရာက်မှု ေကကာင်ဴ) ၄င်ဵတို့၏ အလုပ်အကိုင်ဆဳုဵရှုဳဵခဲဴရပါက ၄င်ဵတို့အာဵ တရာဵမဝင် 
ေနထုိင်သမူျာဵအြဖစ် မသတ်မှတရ်ပါ။73 အလုပ်အကိုင် ဆုဳဵရှုဳဵြခင်ဵသည် ေနထုိင်ခွငဴ် (သ့ုိ) အလုပ် 
လုပ်ခွငဴ်ပါမစ်ကို ရုပ်သိမ်ဵြခင်ဵဟ ု မဆုိလုိပါ။74 အလုပ်အကိုင်ဆုဳဵရှုဳဵသွာဵေသာ ေရွှေ့ေြပာင်ဵ 
အလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် တြခာဵ အလုပ် အကုိင်ရှာေဖွဖ့ုိ လဳုေလာက်ေသာ အချန်ိေပဵသငဴ်ပပီဵ ေန 
ထုိင်ခွငဴ်ကိုလည်ဵ အလျင်ဵသငဴ်သလုိ တိုဵ ြမှငဴ် သငဴ်သည်။ 75 
 
၄င်တ့ုိသည် အလုပ်အကုိင်စိတခ်ျရမှုအာမခဳချက်၊ အြခာဵေရွဵချယ်စရာ အလုပ်အကိုင် ေပဵ လုပ် 
ခွငဴ်        ကယ်ဆယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ြပန်လည်ေလဴကျငဴ်သင်ကကာဵေရဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ နုိင်ငဳသာဵ 
မျာဵနှငဴ် တန်ဵတူညီမျှ ဆက်ဆဳခဳစာဵခွငဴ်ရှိရမည်။76 

 
ေယဘုယျအာဵြဖငဴ် ေရွှေ့ေြပာင်ဵအလုပ်သမာဵ တစ်ဉီဵက တရာဵဝင်ဝန်ခဳမှုြပုပါက အစုိဵရအေနြဖငဴ် 
(ြဖစ်နုိင် သေရွှေ့) နည်ဵလမ်ဵမရှိေသာေကကာင်ဴြဖစ်ေစ၊ အလုပ်အကုိင် ေစျဵကွက်ေကကာင်ဴြဖစ်ေစ 
ထုိသူနှငဴ် သူ့မိသာဵ စုဝင်မျာဵကို ၄င်ဵတို့၏ နယ်ေြမမှ ဖယ်ရှာဵြခင်ဵ မြပုရပါ။77  

                                                             
71

 Art 9 of C.143. See also the 2016 General Survey on Promoting Fair Migration, para. 313. 
 
72 Art. 8 of C.97. The CEACR has stressed that security of residence for permanent migrants and 

members of their families in case of ill health or injury constitutes one of the most important 
provisions of Convention No. 97. See the 2016 General Survey on Promoting Fair Migration, 

para.  
 
73

 Art. 8(1) of the Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143). 
74 Ibid. 
75

 Para. 31 of R.151. 
76 Art. 8(2) of C.143. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_453898.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_453898.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_453898.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312288:NO
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ေနရပ်ြပန် ကုန်ကျစရိတ်  

ေရွှေ့ေြပာင်ဵအလုပ်သမာဵမျာဵနှငဴ် ၄င်ဵတို့၏မိသာဵစုတ့ုိ နှင်ထုတြ်ခင်ဵခဳရလျင် ကုန်ကျစရိတက်ို 
သူတို့ ကျခဳစရာ မလုိေကကာင်ဵ ေရွှေ့ေြပာင်ဵအလုပ်သမာဵမျာဵ ဆိုင်ရာ (ေနာက်ဆက် 
တွြဲပဌာန်ဵချက်မျာဵ)            ၊ ၁၉၇၅ (အမှတ ် ၁၄၃) မ ှ ေဖာ်ြပထာဵသည်။78 အစုိဵရအစီ 
အစဉ်ြဖငဴ် အလုပ်ခန့်အပ်ခဳထာဵရပပီဵ ၄င်ဵတို့နှငဴ် သက်ဆိုင်ြခင်ဵမရှိသညဴ် အေကကာင်ဵတရာဵေကကာင်ဴ 
(ဉပမာ COVID-19 ေရာဂါကူဵစက်ခဳရြခင်ဵ) အလုပ်အာမခဳချက် မရှိေသာ ေရွှေ့ေြပာင်ဵအလုပ် 
သမာဵမျာဵလည်ဵ ဒီြပဌာန်ဵချက်နှငဴ် အကျုဳဵဝင်ပါသည်။79  

 
အိမ်                  ၏ အခွင်ဵအေရဵမျာဵမှာ ဘာေတွလဲ?  

အိမ်အ            နှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်သူမျာဵသည် COVID-19 နှငဴ ် ပိုမုိထိေတွ့ 
နုိင်သည် အဓိက အာဵနည်ဵချက်ရှိသူမျာဵ ြဖစ်ပပီဵ လဳုေလာက်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှု 
သ့ုိမဟုတ် လူမူကာ ကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်မှု ပဳုမှန်မရတတ်ကကပါ။  

 
အိမ်     အလုပ်အသွင်အြပင် ေလဵစာဵတမှုနှငဴ်အတူ အိမ်အကူ အလုပ်သမာဵမျာဵ  လုပ်ငန်ဵ 
ဆိုင်ရာ ေဘဵ ကင်ဵလဳုခခုဳမှုနှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵ (OSH) နှငဴ်ညီေစဖ့ုိ အိမ်     အလုပ်သမာဵ 
တိငု်ဵအတွက် ေဘဵကင်ဵ လဳုခခုဳပပီဵ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ညီညွတ် ေသာ အလုပ်ပတ်ဝန်ဵကျင် ရရိှပိုင် 
ခွငဴ် ရိှပပီဵ ထိေရာက်ေသာ အစီအမဳမျာဵ ထာဵ ရှိေပဵသငဴ်သည်ဟု အိမ်     လုပ်သာဵမျာဵဆိုင်ရာ 
ြပဌာန်ဵချက်၊ ၂၀၁၁ (အမှတ ်၁၈၉) မ ှေဖာ်ြပ ထာဵသည်။80  

 
အိမ်     အလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် ေဆဵစစ်မှုမျာဵကို စဉ်ဵစာဵေပဵမည်ဴအဖွဲ့ဝင်မျာဵသည် 
အိမ်      အလုပ် သမာဵမျာဵ အကကဳြပုေထာက်ခဳချက်၊ ၂၀၁၁ (အမှတ် ၂၀၁) အရ စဉ်ဵစာဵ 
သငဴ်သည်။  
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 Unless an agreement to this effect has been concluded with the country of emigration. Para. 
18(2) of R.086 enumerates the specific provisions that should be included in such agreements 
between the country of emigration and the country of destination. See also Para. 30 of R.151. 

 
78 Art. 9(3) of C.143. 

 
79 Art. 9 of Annex II of C.097. 

 
80

 Art. 13 of the Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189). 
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27 
 

 
 
(က) အဓိကကျေသာ ကျန်ဵမာေရဵ၊ ေရာဂါ အေြခအေနမျာဵတို့နှငဴ်ပတ်သက်ပပီဵ အိမ်ေထာင်စု 
ဝင်မျာဵနှငဴ် အိမ်            မျာဵအာဵ ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵ သတင်ဵအချက်အလက် ရယူနုိင် ေစရ 
မည်။ သ့ုိမှသာ နုိင်ငဳ သာဵတဉီဵချင်ဵ ေဆဵစစ်မှုလုိအပ်ချက်ကို ြမှင်ဴတင်ေပဵနုိင်မည်။   
 
(ခ) ရပ်ရွာအတွက် ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵနှငဴ်ကိုက်ညီေသာ မိမိဆန္ဒအေလျာက် 
ေဆဵစစ်ြခင်ဵ၊ ေဆဵကုသြခင်ဵနှငဴ် ေကာင်ဵမွန်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် တကိုယ်ေရသန့်ရှင်ဵမှု အမူအ 
ကျငဴ်နှငဴ် ပတ်သက်ပပီဵ သတင်ဵအချက်အလက်ကို အိမ်ေထာင်စုဝင်ဵမျာဵ ရရိှနုိင်ကကရမည်။ 
 
(ဂ) အလုပ်နှငဴ်ဆက်စပ်ေသာေဆဵစစ်မှုအတွက် အေကာင်ဵဆုဳဵအမူအကျငဴ်ဆိုင်ရာ သတင်ဵ အချက်အ 
လက်ကို အိမ်တွင်ဵ အလုပ်အကုိင်သေဘာသဘာဝနှငဴ်အညီ ြဖန့်ေဝေပဵရသည်။81  
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 Para. 4 of the Domestic Workers Recommendation, 2011 (No. 201). 
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